
lnfo ļ SPF2 

From: 
To: 
Sent: 
Subject: 
Labdien, 

"Eva Haberkorne - Vimba"<eva.haberkorne@ropazi.lv> 
"'Kristine Ozoļiņa ļ SPF2"'<kristine@spf2.lv> 
trešdiena, 2011 . gada 2. martā 16:00 
RE: Ir jautājumi. 

Pārsūtu Jums Pašva ldības policijas vēstuli : 

Labdien! 

Page l of 1 

Atbi ldot uz saņemto informāciju par Silakroga kafejnīcu „Sils", informējam , ka Ropažu novada 
pašvaldības policija minēto informāciju ir nodevusi Salaspils Valsts policijai, turpmāka i izmeklēšanai. 

Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Vilnis Bleija 
29434288 

Ar cieņu, 

Eva Haberkorne - Vimba 
Ropažu novada sabiedrisko attiecību daļa 
Eva.haberkorne@ropazi.lv 
Tel. 67918582, mob. 29210007 

www.ropazi.lv - twitter.com/ropazi_latvia 

2011.03.02. 



ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAI 

 

 

KRISTĪNES OZOLIŅAS 

PERSONAS KODS: 230677-10624 

„PRIEDES1”, DZ.52, SILAKROGS 

ROPAŽU NOVADS, LV-2133 

TĀLRUNIS: 26442561 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu rast iespēju nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu ceļa malu, kas atrodas ceļa posmā no 

Silakroga autobusu pieturas līdz „Priedes 1” mājai, jo patreiz pie pieturas esošais privātā īpašuma 

īpašnieks ir norobežojis ne tikai savu teritoriju, bet arī ceļam piegulošo daļu un Silakroga iedzīvotāji 

šo norobežoto posmu apiet pa ceļa braucamo daļu, kas atrodas tuvu ceļa krustojumam un šajā 

posmā ik dienu iegriežas satiksmes autobuss, lai apgrieztos, kā arī abos virzienos pārvietojas 

automašīnas. 

Tāpat arī lūdzu Jūs publiski sniegt informāciju un iespējamo reālas rīcības modeli par šī 

privātīpašuma saimnieciskajām aktivitātēm, jo 24 stundas tajā notiek alkoholu saturošu dzērienu 

tirdzniecība, ko var konstatēt pēc klientiem, kuri šo īpašumu apmeklē, dauza tā durvis, logus, skaļi 

lamājas, kārto savas dabiskās vajadzības un piesārņo ar dažādiem atkritumiem ne tikai šo 

privātīpašumu, bet arī pašvaldības īpašumu – mežu, ielu, sabiedrisko pieturu, kurš tiek ik dienu 

kopts ar SIA „Ciemats” un Ropažu novada pašvaldības resursiem, tāpat arī aktīvākie Silakroga 

iedzīvotāji vairākkārt ir šo apkārtni un pieturu sakopuši. 

Līdz šim uz aicinājumu šo jautājumu un problēmu virzīt ir izdevies tik tālu, ka  2011.gada 

2.martā saņēmu uz savu darba e-pastu: kristine@spf2.lv atbildi no Evas Haberkornes Vimbas, kurā 

ir pārsūtīta Ropažu novada policijas priekšnieka V.Bleijas atbilde, ka informācija ir nodota Salaspils 

valsts policijai turpmākai izmeklēšanai. Pagaidām – kopš 2011.gada 2.marta cita informācija vai 

lietu virzība mums nav zināma. 

 

__________________ 

(paraksts) 

 

2011.gada 09.decembrī 

mailto:kristine@spf2.lv
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(paraksts) 
2012. gada 7 .martā 



1. Ropažu novada pašvaldības policijai 
    „Stārasti”, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 
 

2. Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes 
    Salaspils iecirknim 
     Skolas iela 7a, Salaspils novads, LV-2121 
 
 

Biedrības „Cits Silakrogs”, Reģ. Nr. 50008185381 
Valdes priekšsēdētājas: Kristīnes Ozoliņas, 
personas kods: 230677-10624 
„Priedes 1”, dz.52, Silakrogs, Ropažu nov., 
LV-2133, Tālr.: 26442561 

 
 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu  Jūs rast iespēju sakārtot Silakroga ciemata pašu centru, konkrēti: tautā saukto 
„kafejnīcu „SILS””, jo tas ir visu ciema iedzīvotāju un mūsu ciemiņu redzeslokā ik dienas.  

Aktīvi Silakroga iedzīvotāji jau agrāk ir vērsušies pie pašvaldības pārstāvjiem un 
policijas, minot, ka konkrētā īpašumā nereti ir redzams, ka notiek nezināmas izcelsmes  
dzērienu tirdzniecība. Tas notiek dažādi: caur pusatvērtu durvju vai loga spraugu sniedzot 
plastmasas pudeles. Dažkārt pie kafejnīcas „SILS” izveidojas pat dzīvā rinda, bet dažkārt ir 
miera periodi. „Kafejnīcas „SILS”” klienti lielākoties ir atkarīgi vai ļoti atkarīgi līdzcilvēki 
no alkaholiskajiem dzērieniem un rada galvassāpes arī pašiem „kafejnīcas „SILS”” 
saimniekiem: dauzot logus, durvis, skaļi lamājoties, cenšoties sazvanīt kādu, kas atrisinātu 
viņu problēmu – „kafejnīcas” nepieejamību konkrētā brīdī. Tāpat „kafejnīcas” klienti „taru-
atkritumus” atstāj turpat pie „kafejnīcas „SILS”” sētas, rādiusā ap to un arī savas dabiskās 
vajadzības nokārto turpat līdzās – nekautrējoties no garāmgājējiem, kas steidzas uz autobusa 
pieturu.  

„Kafejnīcas „SILS”” darbība norit jau ilgu laiku un ar to ir ilgstoši neapmierināti 
iedzīvotāji, kuri nav atkarīgi no alkohola, kā arī ciematā veiktajā aptaujā ir vairākkārt minēts 
par šo problēmu – tādēļ patiesi ļoti lūdzam Jūs darīt visu iespējamo, lai Silakroga 
iedzīvotājus atbrīvotu no „kafejnīcas „SILS”” darbības un tās graujošām  sekām.  

Būsim pateicīgi par iespējamo sadarbību un sabiedrības – Silakroga iedzīvotāju 
informēšanu par šī jautājuma virzību un iespējamo risinājumu, lai ciemata vairākums  
varētu paļauties uz ciemata pozitīvu attīstību ,  īpaši - bērni, jaunieši. 

Mēs patiesi vēlamies veselīgu un labu dzīves kvalitāti Silakroga ciemata 
iedzīvotājiem un ceram uz Jūsu atsaucību un sapratni šajā jautājumā. 

 
 
 

________________ 
(paraksts) 

2012. gada  7.martā 



LATVIJAS REPUBLIKA 
ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

Reģistrācijas Nr. 90000029039 
„Stārasti'', Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 

Tālr. 67918212, fakss 67918212, e-pasts ropazi.policija@apollo.lv 
A/S Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV, konts LV54-'HABA 0551 0133 83687 

03.04.2012. Nr.3.3/35.2012 
Uz 07.03.2012. 

Par iesnieguma izskatīšanu 

Ropažu novadā 

Biedrības „Cits Silakrogs" 
Valdes priekšsēdētājai 

Kristīnei Bērziņai 

Ropažu novads, Silakrogs 
Priedes 1dz.52, LV-2133 

Paziņojam, ka Jūsu iesniegums tika reģistrēts Ropažu novada pašvaldības policijā 

Nr.3.5/33.2012 no 07.03.2012. par kafejnīcu „Sils", paskaidrojam sekojošo; 

Par iespējamo nelegāla alkoholisko dzērienu tirgošanu kafejnīcā .,Sils" ir 
informēta Valsts policija, kuras kompetencē ir alkoholisko dzērienu tirdzniecības un 
izcelsmes vietu pārbaudīšana un vainīgo sodīšana. Ropažu novada pašvaldības policija 
savu iespēju un pilnvaru robežās kontrolēs augstāk minētās kafejnīcas darbību. 

Ropažu novada pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību kafejnīcas 
„Sils" darbībai, kas rada negatīvas sekas: paaugstināts troksnis ciemata teritorijā, 

sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošana, kā arī apkārtnes piesārņošana ar 
atkritumiem. 

Ja tiek konstatēts kādi pārkāpumi, lūgums par to nekavējoties ziņot Ropažu novada 
pašvaldības policijai pa tālruni 67918219. 

Ar cieņu, 

Ropažu novada 
Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. 

L.Korne 
67918212 

D.Veličko 



Latvijas Republikas Iekšlietu 111inistrija KOPIJA 
Valsts policija 

Rīgas reģiona pārvalde 
SALASPILS IECIRKNIS 

SkoL.b idt 7n. Sa!nspib. Sa!as1~il> m:·•a~~;. I ~ V-2121. fakss 6 ī89522ī. c-pa~ts ovg.salaspils@riga.vp.gov.lv. 
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Salaspilī 

Par iesn ieguma izskatīšanu . 

Kristīnei Ozolir.rni 
„Priedes" 1--52, Silakrogs 
R.opažu novads, L V- 2133 

Pazii)ojam, ka Jūsu iesniegums tika reģistrēts Salaspils iecirknī ar 
ienākošo Nr. 0-J 10 no 08.03 .2012.gada par iespējamiem pārkāpumiem 
kafejnīcas „Si ls' ' darbībām , kas atrodas Ropažu novada Silakroga 
ciematā. 

Dotajā gadījumā pa1- dotu faktu Salaspils iecirknī tiek veikta 
notikuma pārbaude. Par pārbaude~; rezultātiem Jūs tiksiet informēta 

papildus. 

Priekšnieks 

I. Vītols 
679 18598 

G.Kalvītis 

\ "td sts pol i ~~jas Kīg~s reģiona pflrYalde~ 

Sa!aspiis iccirk1,a 

r r \ 

I ".' 
j „' 

I 

Valsb; policijas Rīgas rcgiona pān aldcs 
Salasp ils iccirkt)a 
Sckrctari::īta un U7skaitcs grup<1s 

~''"1. Maļinovska 
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