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No biedrībām:
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Iesniegums

Ropaži, Mucenieki, Zaķumuiža, Kākciems, Tumšupe, Silakrogs, Gaidas
Par ceļu un ietvju plānošanu Ropažu novadā
Atsaucoties uz Ropažu novada domes izsludināto Ziedu ielas rekonstrukcijas un gājēju celiņa
izbūvi Ziedu ielā, Zaļajā ielā un Bērzu ielā ieceres publisko apspriešanu, aicinam novada domes
deputātus un speciālistus sniegt biedrībām un iedzīvotājiem detalizētu informāciju par šādu ieceru
plānošanu un virzīšanu, ņemot vērā iedzīvotāju jautājumus par viņiem būtisku un ļoti svarīgu ceļu
un ietvju veidošanas vajadzību, kas tiek gaidīta nesamērīgi ilgi un ir sniegtas atbildes par
finansējuma trūkumu – kādi ir pamatojuma dokumenti konkrētajai iecerei Ropažu novadā, kuri tika
ņemti vērā to virzot. Lūdzam pamatot, kādēļ Silakrogā un citos ciemos ir vajadzīgs gaidīt ES
projektus, lai īstenotu ceļu, ietvju projektus, bet Ropažu ciemam (Ziedu, Zaļā un Bērzu ielā) rasta
iespēja izmantot novada resursus?
Aktuāls jautājums – vai tiek ievērotas visa Ropažu novada iedzīvotāju intereses un ņemti vērā
iepriekš izstrādātie dokumenti (plāni, statistikas dati, apdzīvotības blīvums, cilvēku plūsma,
satiksmes intensitāte, iedzīvotāju līdz šim aktualizētie jautājumi, u.c.), kas pamato šīs ieceres.
Lūdzam sniegt atbildes pēc būtības un dokumentu-pamatojumu kopijas, kas Ropažu novada
iedzīvotājiem viesīs pārskatāmu un saprotamu Ropažu novada ceļu un ietvju plānošanas un
virzīšanas veidu.
Jūsu sniegtā savlaicīgā un precīzā informācija un atbildes, ļaus iedzīvotājiem saprast lietu
patieso kārtību un palīdzēs atbildēt uz aptaujas lapā uzdotajiem jautājumiem, kas saistās ar konkrēto
ieceri Ziedu, Zaļā un Bērzu ielā kā arī pieņemt svarīgus lēmumus turpmāk.
Lūdzam atbildi sniegt līdz sabiedriskās apspriešanas dienai 26.06.2014. – rakstiski uz
epastiem un sagatavot pamatojuma dokumentus arī uz 26.06.2014.
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