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IESNIEGUMS
Silakrogā
Par aktualizētajiem jautājumiem un to darba gaitu.
Ievērojot „Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014-2030’’ minēto, par
iedzīvotāju, sabiedrības līdzdalību novada attīstībā, biedrība „Cits Silakrogs” (turpmāak –
Biedrība) līdzdarbojas, lai veicinātu novada attīstību un dotu savu ieguldījumu novada
iedzīvotāju sadarbībā, kā arī novada attīstībā kopumā. Biedrība izstrādā un iesniedz novada
domei savus priekšlikumus, kā arī iesaista iedzīvotājus, biedrības un uzņēmējus un
organizācijas novada attīstības plānošanas darbā.
Sakarā ar plānoto iedzīvotāju un Ropažu novada domes vadības un deputātu tikšanos
Silakrogā, 2014.gada 29.oktobrī, vēlamies informēt vadību un deputātus par paveikto un uzdot
jautājumus par vēl aktuālo gan Silakroga ciematā, gan novadā.

Biedrība „Cits Silakrogs” vairākkārtīgi ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumiem, ko
nepieciešams pilnveidot Silakroga ciematā un arī novadā.

[1] 2014.gada 28.martā Biedrības pārstāvji tikās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju
Zigurdu Blauu, tās laikā tika apspriesti dažādi jautājumi par iespējamiem darbiem, kurus
pašvaldība plāno un varētu veikt, lai uzlabotu Silakroga ciemata infrastruktūru un attīstību.
[1.1] Tika apspriests jautājums par Ropažu pašvaldības policijas darbu, kā arī
rosināts izvietot vismaz divas novērošanas videokameras Silakroga teritorijā.
Biedrībai ir informācija, ka notiek sadarbība ar telekomunikāciju uzņēmumu SIA
„Lattelecom”, lai videokameras varētu ciematā izvietot.
[1.2] Aktualizēts jautājums par apgaismojumu ciematā. Saņemts viedoklis, ka
apmēram pusi no iepriekš plānotā varētu sakārtot. Šis jautājums joprojām ir aktuāls
un no pašvaldības puses nav informācijas par tālāk plānotiem un veiktiem darbiem.
[1.3] Apspriests jautājums par Silezera peldvietas labiekārtošanu un ezera attīrīšanu.
2014.gada 29.janvārī Biedrība vērsās Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā
vides pārvaldē, lai noskaidrotu, kāda ir kārtība, lai saņemtu atzinumu par Silezeru un
uzsāktu tā labiekārtošanu un attīrīšanu. 2014.gada 19.februārī no Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tika saņemta atbilde ar pieprasījumu
pēc papildu informācijas, kas nepieciešama no pašvaldības. Tikšanās laikā no
pašvaldības pārstāvjiem saņemta informācija, ka viņi gatavo vēstuli Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, lai saņemtu atļauju ezera
labiekārtošanai vai tīrīšanai. Šobrīd Biedrībai ir informācija, ka vēstule Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei joprojām nav nosūtīta.
[1.4] Aktualizēts jautājums par Silakroga ciemata pieturvietas sakārtošanu un
remontdarbu laikā radušos trūkumu novēršanu. Saņemta informācija, ka trūkumi tiks
novērsti, sagaidot siltākus laika apstākļus. Tikšanās laikā tika vienlaikus norādīts, ka
pašvaldība plāno uzlabot sabiedriskā transporta kustību, Silakroga ciemata centrā
izveidojot autobusa apgriešanās vietai apli, samazinot zaļo zonu. Šis jautājums
joprojām ir aktuāls un no pašvaldības puses nav informācijas par tālāk plānotiem un
veiktiem darbiem.
[1.5] Apspriests jautājums par soliņu izvietošanu Silakroga teritorijā un Ropažu
novadā kopumā. Informācija par soliņu skaitu tiks sniegta divu nedēļu laikā. Šobrīd
soliņi ir izvietoti visā Ropažu novadā. Soliņu jautājums ir aktuāls joprojām, jo
Silakroga ciematam nepieciešami vēl soliņi, kas būtu iedzīvotāju pastaigu un atpūtas
vietās ļoti noderīgi. Paredzam, ka šo jautājumu aktualizēs un iekļaus 2015.gada
budžetā un sagatavošanas darbi tiks veikti savlaicīgi, lai 2015.gada Lielās talkas
ietvaros tos varētu uzstādīt.
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[1.6] Apspriests jautājums par tirgus laukuma izveidi vai tirgošanās vietu ierīkošanu.
Šis jautājums joprojām ir aktuāls un no pašvaldības puses nav risināts un Biedrības
priekšlikumi nav ņemti vērā.
[1.7] Tikšanās laikā ierosināts vizuāli pievilcīgi noformēt vietu „T” veida krustojumā
(pagrieziens uz Silakrogu), kur ir norāde 1 km līdz Silakrogam. Šis jautājums
joprojām ir aktuāls un no pašvaldības puses nav risināts.
[1.8] Tikšanās laikā ierosināts apgaismot vai apzīmēt pagriezienu uz Zaķumuižu un
Silakrogu (no Ērgļu ceļa virzienā braucot no Rīgas), lai krustojums būtu pārredzams.
Šis jautājums joprojām ir aktuāls un no pašvaldības puses nav risināts.
[1.9] No pašvaldības pārstāvja saņemta informācija par iespēju pieteikties
Nīderlandes fonda konkursam ”Sabiedrība ar dvēseli”. Šo iespēju Biedrība izmantoja
un konkursā piedalījās, taču pietikumu neapstiprināja.
[1.10] Ierosināts izveidot gājēju celinu pretī mājai „Priedes 4”. Šis jautājums
joprojām ir aktuāls un no pašvaldības puses nav risināts.
[1.11] Aktualizēts jautājums par grauztu un nepabeigto māju un to apkārtnes
sakārtošanu, kas veiksmīgi tika īstenots un sakārtots visa gada garumā. Tomēr
joprojām ir atsevišķas teritorijas Silakroga ciematā, kas netiek sakoptas un grauzti
nav norobežoti.
[1.12] Apspriests jautājums par Ropažu novada lojalitātes programmu. Pašvaldība
gaida idejas, kā piesaistīt iedzīvotājus, lai tie deklarētu dzīvesvietu Ropažu novadā.
Izskan ierosinājums no biedrības biedriem: risināt jautājumus, kāpēc iedzīvotāji
izdeklarējas no Ropažu novada.
[2] 2013.gada 5.novembrī Biedrība iesniedza pašvaldībai iesniegumu par ceļu kvalitāti
un ceļu satiksmes drošību Silakroga ciemā, norādot, ka ciematā nepieciešams izveidot
satiksmes drošībai nepieciešamo infrastruktūru, tai skaitā: guļošos policistus, apgaismojumu
un gājēju pārejas. Biedriba lūdz iespēju ierīkot guļošos policistus, uzstādīt atbilstošas ceļa
zīmes, lai uzlabotu satiksmes drošību.
[2.1] 2014.gada 22.janvārī saņēmām atbildes vēstuli Nr.2-11.2/70 no pašvaldības,
kurā norādīts, ka 2014.gadā budžetā nav iespējams iekļaut šādas izmaksas un
pašvaldība mēģinās piesaistīt ES finansējumu vai citas atbalsta programmas
līdzekļus.
[2.2] Lūdzam pašvaldību sniegt atbildi vai ir risināts jautājums par alternatīva ceļa
izveidi, ārpus Silakroga ciema vai arī guļošo policistu ierīkošanu, kā tas ir norādīts
VAS Latvijas Valsts ceļi 2013.gada12.decembra vēstulē Nr. 4.3.1.-1104.
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[2.3] Ņemot vērā iepriekš minēto, Biedrība aicina pašvaldību pētīt jautājumu par
alternatīva ceļa izveidi, saskaņā ar pielikumā pievienoto karti (Skatīt pielikumu
Nr.1). Papildus norādam, ka, ja ceļš tiks izveidots šajā posmā, tad smagā
autotransporta kustība no uzņēmumiem „Malkas pasaule”, tipogrāfijas uzņēmuma
„Preses nams Jāņsili Baltic” un, iespējams, nākotnē plānotā „CocaCola” un citiem
uzņēmumiem, kas ir ciemata teritorijā, pilnībā tiks novirzīta no ciemata centra.
[3] 2014.gada 2.jūnijā pašvaldībai tika nosūtīts iesniegums par velonovietņu nozīmi un
ierīkošanu, kurā pašvaldībai lūgts Muceniekos, Zaķumuižā, Silakrogā, Tumšupē, Ropažos un
Kākciemā, ierīkot velonovietnes.
[3.1] 2014.gada 26.jūnijā no pašvaldības saņemta atbildes vēstule Nr.2-11.2/429,
kurā norādīts, ka pašvaldība, plānojot 2015.gada budžetu, varētu paredzēt līdzekļus
to izveidei, vienlaikus norādot, velonovietņu izveidošanu nevar skatīt atrauti no velo
infrastruktūras attīstības novadā kopumā, tādēļ informēja, ka augustā Ropažu novada
pašvaldība plāno uzsākt jaunu velomaršrutu plānošanu un veidošanu.
[3.2] Ņemot vērā iepriekš minēto, Biedrība aicina pašvaldību, plānojot 2015.gada
budžetu atcerēties par iesniegumā un atbildes vēstulē minēto, kā arī sniegt Biedrībai
informāciju un dokumentus par plāniem, kas skar velomaršrutu izveidi, velonovietņu
skaitu un plānotājām vietām visā Ropažu novadā.
[4] 2014.gada 9.septembrī Biedrība iesniedza pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu sniegt
informāciju par Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam stratēģiskā mērķa
„Pieejama, droša un sakārtota dzīves un uzņēmējdarbības telpa” (SM2) vidēja termiņa
prioritātes „Aktīva un pieejama dzīves vide „zaļā domāšana”” (VTP2) rīcības virziena
„Satiksmes infrastruktūra” (RV6) uzdevumu „Uzlabot autoceļu kvalitāti un drošību” (U16)
rīcībā un aktivitātēs „Veikt autoceļu inventarizāciju un digitalizāciju, rekonstrukcijas
prioritāšu noteikšanu, (R2.9) ar termiņu līdz 2014.gadam, kā arī sniegt atbildi – kādēļ, kad un
kā Ropažu novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam plānotie finanšu resursi un to
avoti stratēģiskā mērķa „Pieejama, droša un sakārtota dzīves un uzņēmējdarbības telpa”
(SM2) vidēja termiņa prioritātes „Aktīva un pieejama dzīves vide „zaļā domāšana”” (VTP2)
rīcības virziena „Satiksmes infrastruktūra” (RV6) uzdevuma „Uzlabot autoceļu kvalitāti un
drošību” (U16) rīcībā un aktivitātēs R2.15 Ziedu ielas rekonstrukcija Ropažos 2018.gads bija
plānoti – Pašvaldības budžets, ES, un 2014.gadā tiek plānoti un mainīti ar – valsts
līdzekļiem?, kā arī sniegt informāciju – vai ir uzsāktas Ropažu novada attīstības programmā
2013.-2019.gadam paredzētās stratēģiskā mērķa „Pilnvērtīga un daudzveidīga ekonomiskā
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vide” (SM3) vidēja termiņa prioritātes „Sadarbība ekonomikas attīstībai” (VTP3) rīcības
virziena „Uzņēmējdarbības vide” (RV10) uzdevums „Attīstīt ražošanas teritorijas” (U25)
rīcības un aktivitātes:
–

aktualizēt Ropažu novada teritorijas plānojumu (R3.3);

–

veicināt jaunas elektroenerģijas apakšstacijas izbūvi novada teritorijā (R3.4);

–

veikt infrastruktūras informācijas digitalizāciju (R3.5)

–

un sniegt detalizētu un saprotamu informāciju par jau paveikto, kā arī plānotajām
aktivitātēm šajos jautājumos.
[4.1] Šobrīd Biedrībai nav sniegta atbilde un informācija uz iesniegumā prasīto, tādēļ
norādām uz Iesnieguma likuma 5.panta trešo daļu un ludzam pašvaldību sniegt
atbildi likuma noteiktjā termiņā.

[5] 2013.gada 28.novembrī Biedrība nosūtīja pašvaldībai iesniegumu, kurā norādīja, ka
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.
[5.1] Šīs tikšanās laikā, tika aktualizēti vairāki jautājumi, kas attiecas uz Silakroga
sabiedrisko pieturvietu un tajā nekvalitatīvi veiktajiem remontdarbiem 2012.gadā.
[5.2] Ņemot vērā tikšanās laikā aktualizētos jautājums, Biedrība 2013.gada
28.novembra iesniegumā izteica lūgumu veikt pašvaldībai visu iespējamo, lai,
regulāri apsekojot pieturvietas, tās uzturētu kārtībā un nodrošinātu drošību, kā arī
izmantot remontdarbu izpildes līgumā noteiktos garantijas termiņus, lai Ropažu
novada resursi tiktu izmantoti lietderīgi un darbu izpildītājs segtu zaudējumus, kas
radušies nekvalitatīvi veikta darba rezultātā. Vienlaikus iesniegumā lūgts uzrādīt
Silakroga pieturvietas 2012.gada veikto darbu tāmi un izmaksas, līgumu, kā arī
atbildīgās personas, kas darbus pieņēmušas.
[5.3] 2014.gadā ar 2014.gada 10.janvāra vēstuli Nr.2-11.2/20 pašvaldība sniedz
atbildi, ka nekvalitatīvi veikto remontdarbu sekas plāno novērst, veicot asfalta
seguma remonta darbus, ko plāno veikt 2014.gada pavasarī.
[5.4] Ņemot vērā, ka pieturvietā joprojām nav novērsti trūkumi, Biedrība atkārtoti
lūdz izsniegt, pievienojot atbildes vēstulei, Silakroga pieturvietas 2012.gada veikto
darbu tāmi un izmaksas, līgumu, kā arī atbildīgās personas, kas darbus pieņēmušas
un sniegt informāciju par termiņu, kādā pašvaldība plāno pieturvietā trūkumus
novērst.
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[6] 2013.gada 13.septembrī Biedrība ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu labiekārtot
Silezera peldvietu, norādot konkrētas lietas, kas Biedrības ieskatā ietver peldvietas
labiekārtošanu.
[6.1] Biedrība pateicas pašvaldībai par paveikto, t.i., par krūmu izciršanu 2014.gada
pavasarī, smilšu nodrošināšanu un peldvietas līdzināšanu, atkritumu konteinera
izvietošanu, kā arī pārģērbšanās kabīnes uzstādīšanu, vienlaikus norādam, ka
pilnvērtīgai peldvietas

labiekārtošanai nepieciešama laipas izveide, labierīcību

uzstādīšana/uzturēšana peldsezonas laikā, soliņu uzstādīšana, ugunskura vietas
izveide, ceļa zīmju un norobežojuma izveide, lai pasargātu ezera teritoriju un ūdens
kvalitāti un tīrību.
[6.2] Ar 2013.gada atbildes vēstuli Nr.2-11.2/795 pašvaldība sniedza informāciju, ka
Silezera sakārtošana pilnībā atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.2019.gadam un pašvaldība ir apņēmusies konkrētā laika periodā veikt darbus, lai
sakārtotu peldvietas Ropažu novadā, t.sk. Silezerā. Vienlaikus pašvaldība norādīja,
ka 2014.gada budžetā ir paredzējusi finansējumu smilšu uzbēršanai Silezera
peldvietas zonā, pārģērbšanās vietas iekārtošanai un soliņu uzstādīšanai.
[6.3] Ņemot vērā paveikto darbu apjomu, Biedrība lūdz pašvaldību atbildes vēstulei
pievienot veikto darbu izmaksu apliecinošus dokumentus.
[6.4] Lūdzam paredzēt pašvaldības 2015.gada budžetā finansējumu šīs vēstules
6.1.apašpunktā minēto peldvietas labiekārtošanas visu darbu veikšanai.
[7] 2012.gada 19.septembrī Biedrība iesniedza pašvaldībai iesniegumu, kurā norādīja,
ka nepieciešams uzlabot apgaismojumu visā Silakroga ciemā.
[7.1] 2012.gadā ar 2012.gada vēstuli Nr.2-11.2/800 Ropažu novada pašvaldība lūdza
SIA „Ciemats” iesniegt Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim
Putniņam priekšlikumus, par darbu veikšanu un finansējuma piešķiršanu
apgaismojuma uzlabošanai Silakrogā.
[7.2] 2013.gada 6.septembrī Biedrība vērsās atkāroti pašvaldībā ar iesniegumu par
apgaismojuma jautājuma sakārtošanu, norādot vietas un pamatojumu, kur ciematā
nepieciešams papildus apgaismojums.
[7.3] 2013.gada 11.septembrī notika Ropažu novada deputātu, SIA „Ciemats”
pārstāvju un Ropažu pašvaldības darbinieku tikšanās, kuras laikā deputāti tikās ar
iedzīvotājiem, Biedrības pārstāvjiem un pārliecinājās par situāciju klātienē.
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[7.4] 2013.gada nogalē, pēc pieaicināto speciālistu viedokļa saņemšanas un
apgaismes objektu apsekošanas, Silakroga ciemā tika uzstādītas četras ārējās
apgaismes lampas Silakroga centrā uz galvenās ielas.
[7.5] Pašvaldība 2013.gada 30.septembra atbildes vēstulē norāda, ka, ja tiks
izsludināts Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III
kārta, tad Ropažu novada pašvaldība plāno ņemt tajā dalību, lai sakārtotu publisko
apgaismojumu Ropažu novadā, t.sk., Silakroga ciemā. Ņemot vērā iepriekš minēto,
Biedrība lūdz sniegt informāciju, kāpēc Ropažu novada pašvaldība nebija
pieteikusies konkursa I un II izsludinātajā kārtā, kā arī sniegt informāciju vai Ropažu
novada pašvaldība piedalījās III izsludinātāja kārtā, atbildes vēstulei pievienojot
konkursa pieteikuma projektu, kas tika iesniegts konkursa rīkotājam, kā arī konkursa
noslēguma dokumentus,t.i., konkursa rīkotāja atbildes vēstules.
[7.6] Lūdzam sniegt Biedrībai informāciju par veiktajiem darbiem ārējās apgaismes
jautājumā Silakroga ciematā periodā no 2012.- 2014.gada oktobrim, norādot veikto
darbu apjomu, atbildes vēstulei pievienojot tāmes, kā arī 2014.gadā plānotā
līdzfinansējuma, kas tika paredzēts, iesniedzot projekta dokumentus konkursam par
dalību Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta konkursā „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III
kārtai, izlietojumu.
[7.7] Lūdzam sniegt informāciju par vēl plānotajiem darbiem 2014.- 2015.gadā un
budžetā plānoto līdzekļu apjomu ārējās apgaismes jautājuma risināšanai Silakroga
ciematā un Ropažu novadā kopumā.
[8] Ņemot vērā, ka tuvojas ziemas sezona, lūdzam paredzēt līdzekļus slidotavas izveidei
Silakrogā.
[9] Silakroga ciematā nav sakārtots jautājums ar autostāvvietu, kas atrodas starp mājām
Priedes 1 un Priedes 2, jo tā faktiski nav ierīkota. Starp mājām esošajā pagalmā ir izveidota
teritorija, kurā var novietot automašīnas, taču autostāvvieta nav apzīmēta ar ceļa zīmi Nr.532,
saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 (turpmāk – Noteikumi
Nr.571).
[9.1] Šobrīd, saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem, automašīnas drīkst
novietot paralēli brauktuvei, t.i., gar trotuāriem. Savukārt, ja māju iedzīvotāji novieto
automašīnas gan paralēli brauktuvei, gan atvēlētajā teritorijā starp mājām, rodas
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situācijas, ka nav iespējams izbraukt no māju pagalma, jo starp novietotajām
automašīnām attālums ir mazāk kā 3 metri. Pastāvot šī brīža situācijai, atliek
atcerēties par drošības jautājumiem, lai saprastu, ka līdzšinējā jautājuma nerisināšana
un situācijas ignorēšana var novest līdz nelaimei, kad, it īpaši, diennakts tumšajā
laikā, kad ir ļoti daudz automašīnu, speciālajam transportam, t.i., neatliekamajai
medicīniskai palīdzībai un ugunsdzēsības transportam, nebūs iespējams operatīvi
sniegt palīdzību iedzīvotājiem.
[9.2] Lai risinātu šo jautājumu, Biedrība ierosina pašvaldībai starp mājām esošajā
pagalmā ierīkot autostāvvietu, apzīmējot to saskaņā ar Noteikumos Nr.571 noteikto,
vienlaikus, paredzot aizlieguma zīmes automašīnu novietošanai paralēli trotuāriem
(brauktuvei) un trotuāru malas nokrāsot dzeltenā krāsā.
[9.3] Saskaņā ar Ropažu pašvaldības Ropažu novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 5.nodaļas 5.2. tabulu – autostāvvietas ar 50-100 automašīnām
nedrīkst būt tuvāk dzīvojamajām mājām kā 25 metri, savukārt saskaņā ar noteikumu
5.2. apakšnodaļas noteikumiem autostāvvietām, velosipēdu novietnēm 1.punktu, ar
autostāvvietām jānodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā un autostāvvietas jāizvieto
uz tā paša zemesgabala, vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai autostāvvietas
nepieciešamas, izņemot gadījumus, kad apbūves noteikumos vai detālplānojumā ir
noteikts citādi.
[9.4] Attiecībā uz augstāk minēto, Biedrība aicina Ropažu novada pašvaldību izvērtēt
normatīvo aktu prasības, vai šobrīd ierīkotā autostāvvieta starp mājām Priedes 1 un
Priedes 2 māju iekšpagalmā neapdraud iedzīvotājus - mašīnas ugunsgrēka gadījumā
vai citā situācijā, kad speciālajam transportam nav iespējams savlaicīgi sniegt
palīdzību un, rosina, pēc iespējas ātrāk, sakārtot pašreizējās autostāvvietas statusa
atbilstību normatīvo aktu prasībām, veicot grozījumus Ropažu novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos, paredzot izņēmumus, vai arī paredzēt budžetā
finansējumu jaunas autostāvvietas plānošanai un izveidei, ņemot vērā, ka Silakrogā
iedzīvotāju skaits turpina pieaug un droša autostāvieta ir ļoti nepieciešama.
[9.5] Papildus Biedrība pieprasa labiekārtot autostāvvietu, kas atrodas starp mājām
Priedes 1 un Priedes 2 blakus bērnu laukumam, to apzīmējot ar ceļa zīmi Nr.532
saskaņā ar Noteikumiem Nr.571, vienlaikus, veicot līniju krāsojumu, paredzot vietu
automašīnām (Skatīt pielikumu Nr.2)
[10] Biedrība pieprasa Silakroga ciematā sakārtot lietus un notekūdens jautājumus,
plānojot un paredzot tam finansējumu 2015.gada budžetā, jo regulāri pēc lietus un ilgstošiem
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nokrišņiem veidojas lielas peļķes un applūst vairākas iedzīvotājiem un transportam nozīmīgas
teritorijas (Skatīt pielikumu Nr.3)
[10.1] Starp mājām Priedes 1 un Priedes 2 pēc ilgstošiem nokrišņiem lietus ūdens
nenotek, veidojot ūdens peļķi visa pagalma platumā.
[10.2] mājas Priedes 1 galā pretī veikalam „Aibe”.
[10.3] „T” veida krustojumā pie sabiedriskā transporta pieturas.
[10.4]

Pieturvietā

(gan

pasažieru

gaidīšanas,

gan

sabiedriskā

transporta

piestāšanas/attiešanas vietā).
[11] Silakroga ciemata teritorijā izvietot ielu nosaukumus, kā arī uz informatīvā stenda
atjaunot Silakroga karti, kurā ietverta aktuālā informācija un norādīti dzīvojamo māju numuri
un ielu nosaukumi (Skatīt pielikumu Nr.4).
[12] Biedrība aicina pašvaldību izvērtēt Sociālā dienesta labas pārvaldības principa
īstenošanu attiecībā uz daudzbērnu ģimeņu brīvpusdienu piešķiršanas un apmaksāšanas
kārtību, kā arī lēmuma noraksta nosūtīšanu. Šobrīd sociālais dienests gaida iesniegumus no
katras ģimenes individuāli, katru mācību gadu uzsākot, lai gan saistošajos noteikumos, tas nav
noteikts. Attiecīgi tiek veikta katra individuālā iesnieguma izvertēsana un lēmuma
pieņemšana un nosūtīšana adresātam. Turklāt Biedrībai tika sniegta informācija, ka Sociālais
dienests pārkāpj ar likumu noteiktās prasības un ne visiem iesniedzējiem nosūta pieņemtā
lēmuma norakstu.
Biedrība uzskata, ka, ar šobīd noteikto kārtību, tiek nelietderīgi tērēti resursi, jo šo pašu
var veikt ar minimālām izmaksām, proti, pieņemot, ka Sociālais dienests uztur datubāzi par
Ropažu novadā dzīvojošajām daudzbērnu ģimenēm un sadarbībā ar pašvaldību, skolu,
bērnudārzu un ēdināšanas uzņēmumu, piešķir bērniem, kas apmeklē pašvaldības bērnudārzu
un skolu, brīvpusdienas.
[13] Lūdzam pašvaldību sniegt informāciju, kāpēc novadā nevienlīdzīgi tiek sadalīts
finansējums skolām. Biedrībai no vecākiem ir saņemta informācija, ka Zaķumuižas
pamatskolā netiek nodrošināta pagarinātā grupa bērniem vienlīdzīgi ilgi, cik Ropažu
vidusskolā. Šobrīd Zaķumuižas skolā pagarinātā grupa darbojas līdz plkst. 16.00, savukārt
Ropažu vidusskolā līdz plkst. 19.00. Arī jautājums par vecākiem sniegto atbalstu - iespēju
vasaras mēnešos izmantot bērnu grupiņas bērnudārzos ir atšķirīgas atsauksmes: Zaķumuižas
bērnudārzā šāda iespēja nebija un Ropažu bērnudārzā tas tika īstenots un piedāvāts. Vai
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pastāv iespēja Ropažu novadam piedāvāt vienlīdzīgas iespējas abās Ropažu novada izglītības
iestādēs, un kad tas būtu īstenojams?
[14] Biedrība aicina Ropažu novada pašvaldību un deputātus rast iespēju ikvienā novada
apdzīvotajā vietā nodrošināt vismaz vienu kultūras pasākumu gadā. Vēlamies arī uzzināt par
plānotajiem kultūras pasākumiem 2015.gadā., kā tiek attīstīta Ropažu novadu ciemu kultūras
dzīve.
[15] Biedrība, uzklausot iedzīvotājus, aicina pašvaldību un deputātus pievērst uzmanību
un izvērtēt, sekot līdz pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme”
darbībai, to spējai nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un veicamos darbus, kā arī izvērtēt
esošo situāciju, lai optimizētu un sakārtotu uzņēmumus atbilstoši mainīgai situācijai. Lūgums
informēt par minēto uzņēmumu nākotnes plāniem nākamajiem 5-7 gadiem un to spēju īstenot
šos plānus, minot konkrētas lietas un darbības konkrēti pa gadiem, ja iespējams, arī mēnešu
dalījumā – lai gūtu priekšstatu par darbu un laiku bilanci.
Biedrība „Cits Silakrogs” ir gatava iesaistīties un sadarboties minēto jautājumu risināšanā,
kā arī iesaistīt iedzīvotājus, citas nevalstiskās organizācijas novadā.
Atbildi lūdzu sūtīt uz elekronisko pastu kristine2306@inbox.lv.
Pielikumā:
1) kravas autotransporta ceļa karte;
2) Autostāvvietas izveide un apzīmēšana;
3) Notekūdeņu problēmzonu fotoattēli;
4) Silakroga ciemata karte ar māju un ielu nosaukumiem.
Ar cieņu,
Biedrīibas „Cits Silakrogs”
Valdes priekšsēdētāja: Kristīne Ozoliņa
Silakrogā,
2014.gada 28.oktobrī
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