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„Par Ziedu ielas rekonstrukcijas un gājēju celiņa izbūvi Ziedu, Zaļā un Bērzu ielās ieceres publiskās 

apspriešanas termiņa pagarināšanu un iedzīvotājiem būtisku papildus atbilžu sniegšanu par šo 

ieceri’’. 

 

Atsaucoties uz Ropažu novada domes izsludināto Ziedu ielas rekonstrukcijas un gājēju celiņu 

izbūvi Ziedu ielā, Zaļajā ielā un Bērzu ielā ieceres publisko apspriešanu, vēršam Jūsu uzmanību, ka: 

1. 2014.gada 26.jūnija ieceres prezentācijas pasākumā publiskai apspriešanai nebija pieejams 

Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora Jāņa Baklāna būvvaldei iesniegtais būvniecības 

pieteikums Reģ. Nr.10-8/34; 

2. Publiskai apspriešanai netika prezentēts teritorijas detālplānojums ar tajā iezīmētajām 

būvniecības iecerēm un nekustamiem īpašumiem, kurus skars iecere, zemes robežu plāns, kā 

arī nebija informācijas par plānoto būvniecības darbu atbilstību Domes apstiprinātam 

Ropažu novada 2014-2030.g. ilgtspējīgas attīstības stratēģijai; 

3. Apspriešanas gaitā tās dalībnieki neguva skaidrību, ko nozīmē jēdziens „līnijbūvju teritorija”, 

kā arī vizuālais materiāls par ieceri, kas pieejams Ropažu mājaslapā www.ropazi.lv , ieceres 

http://www.ropazi.lv/


publiskās prezentācijas pasākumā redzētais un dzirdētais un novada sniegtajā rakstiskajā 

atbildē minētais – ir dažādas informācijas apkopojums; 

4. Vairākkārtīgi pieprasot un jautājot uzrādīt, atsūtīt vai publicēt ar minēto ieceri saistītos 

dokumentus, lai plašāka novada sabiedrība varētu ar tiem iepazīties, tai skaitā – iedzīvotāju 

rakstiskos un mutiskos iesniegumus ar prasībām un lūgumiem domei uzsākt šo objektu 

remontu, kas ir viens no Domes pamatojumiem šo ielu uzlabošanas uzsākšanai – joprojām 

neesam saņēmuši un tie nav pieejami ne Ropažu novada lietvedībā ne Ropažu novada 

būvvaldē, ne www.ropazi.lv mājas lapā; 

5. Lūdzam minēt – kādas ir iecerē ietvertās teritorijas perspektīvas 5-10-15 gadiem no tās 

īstenošanas, pievienojot detālplānojumu, kas to attēlotu, radot skaidru priekšstatu 

sabiedrībai; 

6. Iecere nodota apspriešanai laikā, kad iedzīvotāju vairākumam ir atvaļinājumu laiks, kas 

liedza lielai daļai novada vēlētāju iepazīties ar Domes ieceri, kā arī ieceres publiskā 

prezentācija notika uzreiz pēc svētkiem – 26.06.2014; 

7. Sludinājums un publiskā apspriešana tika publicēta Rīgas reģiona laikrakstā „Apriņķa avīze”, 

nevis „Ropažu Vēstis”, kas vairumam iedzīvotāju ir galvenais novada jaunumu informācijas 

avots, un tādejādi vairums iedzīvotāju nebija informēti par notikušo apspriešanu. 

Šai sakarā, lūdzam sniegt papildus materiālus par 1.-5.punktos minētajiem jautājumiem, 

publicējot tos www.ropazi.lv un „Ropažu Vēstīs”, kā tika solīts domes atbildē Nr.2-11.2/453 no 

04.07.2014. un, atsaucoties uz visu iepriekš minēto, kā arī uz Ropažu novada teritorijas attīstības 

stratēģiju 2014-2030.g. 2.sadaļas 15 lpp. norādīto, ka ‘’..novadu atpazīst kā inteliģenti 

pārvaldītu,.kur galvenā prioritāte ir cilvēks..” - aicinām pagarināt ieceres publiskās apspriešanas 

termiņu par 2 mēnešiem lai novada iedzīvotāji varētu detalizēti iepazīties ar Domes plāniem šajā 

lietā. 
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