Biedrības „Cits Silakrogs”
Priedes 1 – 52, Silakrogs,
Ropažu novads ,LV-2133

Ropažu novada domes priekšsēdētājam
Zigurdam Blausam
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novads,LV-2135

iesniegums
par sabiedriskās slidotavas ierīkošanu Silakrogā
Biedrība „Cits Silakrogs” lūdz pašvaldības palīdzību: bezmaksas, drošas, sabiedriskās
slidotavas ierīkošanai Silakrogā - asfaltētā laukumā pie mājām „Vinteri”, kas ir SIA „ Rīgas
pilsētbūvnieks” pārziņā. Biedrība Cits Silakrogs ir iesniegusi SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
iesniegumu ar lūgumu atļaut izmantot laukumu. Mutiskā atbilde bija pozitīva. Pašlaik gaidam
rakstisko atļauju.
SIA „ Rīgas pilsētbūvnieks” kontakti:
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Valdes priekšsēdētājs Andrejs Požarnovs
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes namu pārzinis Armands Puķītis tālr. 28601888
Asfaltēto laukumu plānots izmantot slidotavai sezonas laikā (aptuveni no 2013.g. decembra
līdz 2014.g. martam). Slidotavas ierīkošanai vajadzīgi:
•

Celtniecības plēve – lai noturētu ūdeni;

•

Vienošanās ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” par āra apgaismojuma pieslēgumu no 16:00 24:00 asfaltētajam laukumam pie mājām „Vinteri”;

•

Vienošanās ar ugunsdzēsējiem par ūdens piegādi un ledus ieliešanu;

•

Lāpstas sniega tīrīšanai.

Pēc laukuma izmantošanas beigām, biedrība “Cits Silakrogs” apņemas sakopt izmantoto
teritoriju.
Kontaktpersona:
Biedrības „Cits Silakrogs” valdes locekle Nadežda Lepa t.m. 26016156
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IESNIEGUMS
Biedrība „Cits Silakrogs” lūdz atļauju izmantot asfaltēto laukumu pie mājām „Vinteri”,
kas ir SIA „ Rīgas pilsētbūvnieks” pārziņā, lai ierīkotu bezmaksas, drošu sabiedrisko
slidotavu.
Asfaltēto laukumu plānots izmantot slidotavai sezonas laikā (aptuveni no 2013.g.
decembra līdz 2014.g. martam). Pēc laukuma izmantošanas beigām, apņemamies sakopt
izmantoto teritoriju.
Sabiedriskās slidotavas ierīkošana tiks saskaņota un atbalstīta ar Ropažu novada
pašvaldību.
Kontaktpersonas:
Biedrības „Cits Silakrogs” valdes locekle Nadežda Lepa t.m. 26016156
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas p. i. Signe Grūbe t. 67918553

Silakrogā, 2013.gada 5.novembrī

_____________________

