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Ja tici, tad dari! Mēs pirmajā vietā izvirzām cilvēku un viņa intereses. Esam pārliecināti, 

ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tādēļ mūsu mērķis ir veselīga un pārtikusi 

ģimene. Partija Ropažu nodaļā savus spēkus apvienojuši gan jauni, līdz šim novada 

pārvaldē neesoši kandidāti, gan pieredzes bagāti novada domes deputāti. Esam 

pārliecināti: lai sasniegtu rezultātus nepieciešama gan pieredze, gan jaunas idejas  – 

šāds apvienojums spēj radīt paliekošas vērtības. Lai sasniegtu lieliskus rezultātus, 

mums ir nepieciešami profesionāli, gudri un zinoši savas jomas speciālisti, un mēs 

iestājamies par to, lai novada iestādēs un pārvaldē strādājošie būtu tieši tādi. Partija 

pateicas līdzšinējiem deputātiem par paveikto un apzinās iesākto darbu turpināšanas 

nepieciešamību un nozīmību novada iedzīvotāju labā, kā arī respektē novada attīstības 

programmas saturu. 

Partijas prioritātes: attīstība un infrastruktūra, izglītība, sociālie pakalpojumi un 

veselības aprūpe.  

 

Partijas vērtības: stabila lietu kārtība, darbs cilvēku labā un atbildība. 

 

Partijas mērķis: Ropažu novada teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība, tostarp 

pašvaldības teritorijā dzīvojošo cilvēku labklājības līmeņa paaugstināšana visos 

novada ciemos. 

 

 Infrastruktūra: 

 • piesaistot ES finansējumu, veiksim vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošanu, tai 

skaitā, ielu un  ceļu tīkla sakārtošanu;  

 • turpināsim ielu apgaismojuma, autostāvvietu iekārtošanu pie daudzdzīvokļu 

mājām un  video novērošanas projektu realizāciju Ropažu novada ciemos; 

•neatlaidīgāk  Satiksmes ministrijā risināsim valsts ceļu sakārtošanu: Ropaži-

Tumšupe  2.2km asfaltēšanas darbi un Ērgļu šosejas rekonstrukcijas darbi. 

   

Vide un tūrisms: 

 • nodrošināsim kulturvēsturisko vietu un parku  sakopšanu un sakārtošanu novada 

ciemos;   

• pārstāvam viedokli, ka mežu apsaimniekošanā tiek ievērots sabiedrības 

ekonomisko, ekoloģisko un sociālo interešu līdzsvars; 

• iedzīvotājiem piedāvāsim iespēju veikt aizaugušos notekgrāvjus un/vai citu 

teritoriju apstrādi, tā rodot iespēju sagādāt kurināmo. 

 • nodrošināsim novada tūrisma stratēģijas izstrādi un veicināsim kultūrvēsturisko 

objektu maršrutu pieejamību un informācijas izplatīšanu.  

 

Lauksaimniecība: 

 • atbalstīsim lauku ekonomikas attīstības  dažādošanu;  

  Uzņēmējdarbība:  



•  aktīvāk piedalīsimies uzņēmējdarbības attīstībā un jaunu darba vietu radīšanai; 

 • pretendēsim uz Eiropas Savienības programmu investīcijām attīstot 

uzņēmējdarbības vidi.  

 

Izglītība un kultūra: 

• partija plāno saglabāt esošo ieceru un plānu realizāciju, kā arī strādāt pie jaunu ideju 

radīšanu;  

• plānojam jauno pedagogu iesaistīšanu izglītības darbā, piesaistot pašvaldības 

līdzekļus viņu papildu izglītošanā un dzīvojamā fonda izveidē;  

• atbalstīsim stipendiju fondu talantīgo jauniešu atbalstam un atjaunosim piemaksas 

pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem;  

• maksimāli atbalstīsim kompetenču izglītības satura ieviešanu novada izglītības 

iestādēs;  

 • sekmēsim Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas darbu pabeigšanu un atbalstīsim 

mūsdienīgu kabinetu iekārtošanu un mācību līdzekļu iegādi;  

 • Turpināsim atbalstu pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas grupu izveidi 

Silakrogā un atbalstīsim Zaķumuižas pamatskolas paplašināšanas darbus, pamatojoties 

uz  kompetenču izglītības satura ieviešanu; 

• Atbalstīsim novada kultūras pasākumus, festivālus un cīnīsimies par  kultūras 

infrastruktūras uzlabošanu. 

 

 Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe: 

 • nodrošināsim vienkāršu un viegli izprotamu pabalstu piešķiršanas un pieprasīšanas 

kārtību;  

• veicināsim nodarbinātību, organizēsim pasākumus attiecīgi samazinot atkarību no 

pabalstiem; 

• atbalstīsim ārstu privātprakšu darbību un veselības aprūpes pieejamību novadā; 

 • veidosim sadarbību ar sociālās aprūpes centru Ropaži un izmantot tā piedāvātās 

iespējas novada iedzīvotāju labā; 

 • cīnīsimies par to, lai novada seniori sagaidītu cienīgas vecumdienas,  uzbūvēsim 

senioriem  pansiju un katru gadu budžetā paredzēsim  finansējumu atbalsta pasākumu 

organizēšanai. 

 

Jauniešu nodarbinātība:  

• aktivizēsim jaunatnes  politikas ieviešanu novadā;  

• atbalstīsim jauniešu darbu vasarā un veicināsim jauniešu brīvprātīgo darbu. 

 

 Sports: 

 • uzbūvēsim Ropažos profesionālu, standartiem un prasībām pietuvinātu stadionu;  

• turpināsim sadarbību ar NVO attīstot tautas sportu (orientēšanās, nūjošanas, 

slēpošanas trases u. c.);  

• novada ciemos labiekārtosim mazos sporta laukumus. 

• dažādosim un paplašināsim interešu izglītības pieejamību sportā. 


