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iesniegums 

par pieturvietu sakārtošanu 
 
 

2013.gada 11.septembrī Ropažu novada deputāti, SIA „Ciemats” pārstāvji un Ropažu 
pašvaldības darbinieki devās uz Silakrogu, lai uzklausītu iedzīvotājus un pārliecinātos par esošo 
situāciju klātienē. 

Šīs tikšanās laikā tika aktualizēti vairāki jautājumi, kas attiecas uz Silakroga sabiedrisko 
pieturvietu: pieturvietā veikto remontdarbu, kas veikti 2012.gadā neapmierinošā kvalitāte un tās 
radītās sekas, gan iedzīvotājiem, kas iekāpj un izkāpj ik dienas no sabiedriskā transporta, gan pašam 
sabiedriskajam transportam, kuram piebraucamā ceļa daļa ir deformēta. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka nekvalitatīvi veikto darbu dēļ: 
1. uz braucamās daļas - segums ir deformēts - veidojas peļķes un autobuss, piebraucot 

pieturvietā, uzšļāc peļķes saturu pieturvietai, kas ziemas-apledojuma periodā ir bīstami, jo 
šajā vietā iekāpj un izkāpj pasažieri un apledojums rada draudus ikviena pasažiera drošībai 
un veselībai; 

2. autobusa izbraukšanas posms no pieturvietas ir nelīdzens – akas vāks ir augstāks par ceļa 
segumu un šajā posmā, nokrišņu periodā, veidojas liela ūdens krātuve un ūdenim sasalstot 
šis posms nav izmantojums paredzētajam mērķim – satiksmes kustības atvieglošanai; 

3. pašā pieturā asfalta segums ir klāts nekvalitatīvi un tas rada līdzšinējo problēmu – vairākās 
vietās, īpaši – vietā, kur cilvēki izkāpj no transporta līdzekļa – ir izveidojušās bedres, kas 
pilnas ar ūdeni vai sasalstot ledū – rada reālas bīstamas situācijas cilvēkiem izkāpjot un 
nonākot „slidotavā”, kam nereti pasažieri nav gatavi. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kas tika aktualizēts arī 2013.gada 11.septembrī, un, sakarā ar 
to, ka līdz šim brīdim nekvalitatīvais darbs nav labots un trūkumi nav novērsti un, domājot par 
nākotni, 

LŪDZAM: 
1. Veikt visu iespējamo, lai šo situāciju atrisinātu pēc iespējas īsākā laika periodā un 

lūdzam norādīt – kāds būtu iespējamais darbu izpildes laiks; 
2. Ietvert sabiedriskās pieturvietas to jautājumu redzeslokā kā patstāvīgi aktuālo (apsekojot 

vismaz vienu reizi trīs mēnešu laikā), jo to novadā nav daudz, bet tās ir vissvarīgākās 
iedzīvotāju drošībai un veselībai; 

3. Paredzēt pievērst īpašu uzmanību pieturvietās izpildītajiem darbiem un to kvalitātei 
nākotnē; 

4. Apsekojot un pamanot bojājumus – tos novērst savlaicīgi un teicamā kvalitātē; 
5. Izmantot līgumā noteiktos garantijas termiņus, lai Ropažu novada resursi tiktu izmantoti 

lietderīgi un darbu izpildītājs segtu radušos zaudējums, kas radušies tā dēļ; 
6. Uzrādīt Silakroga pieturvietas 2012.gadā veikto darbu tāmi un izmaksas un līguma 

nosacījumus, kā arī tās atbildīgās personas, kas darbus pieņēmušas; 
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Lūdzu uz šo iesniegumu sniegt rakstisku atbildi biedrībai „Cits Silakrogs”, norādot - kādas 
darbības un kādos termiņos tiks veiktas Silakroga pieturvietas nekvalitatīvi veikto darbu seku 
novēršanai, situācijas izvērtēšanā, kā arī visu Ropažu novada sabiedrisko pieturvietu apsekošanas 
kopsavilkumu un nākotnē paredzēto darbību kopumu, kas sekmētu drošu pieturvietu pieejamību 
Ropažu novadā. 
 
 
 
Pielikumā: Silakroga pieturvietas fotogrāfijas uz ___ lapām. 
 
 
 

biedrības „Cits Silakrogs” 
valdes priekšsēdētāja K.Ozoliņa 

tālrunis: 26442561 

________________________ 

Silakrogā 
2013. gada 28.novembrī 
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