SM1 IZGLĪTOTA, NODROŠINĀTA UN SALIEDĒTA SABIEDRĪBA
VTP1 PAKALPOJUMU KVALITĀTE UN CILVĒKRESURSU POTENCIĀLS
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta) nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Ropažu
novada
pašvaldība, Izglītības
iestādes

Pašvaldības budžets, ES
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Izglītības un iestāžu
darbinieki

Pašvaldības budžets

Izglītības
vadītāji

ES fondi, Pašvaldības
budžets

RV1 Izglītība

R 1.1
R 1.2
R 1.3
R 1.4
R 1.5
R 1.6

R 1.7
R 1.8

R 1.9

U1 Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumu
izglītības Ieviesti izglītības stratēģijā uzstādītie izglītības
2013.attīstības pamatvirzieni – rūpes, radošums un 2018.
resursi
Nodrošināt papildus svešvalodu un IT Fakultatīva svešvalodu un IT prasmju apguve
2014.
prasmju apguves iespējas skolēniem
novada izglītības iestādēs
Izkopt un attīstīt projektu metodes Plaša projektu principu pielietošana Ropažu
izglītības iestāžu mācību programmās
vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas mācību 2014.
procesā
Veicināt izglītības iestāžu dalību nacionāla Ropažu novada izglītības iestādes – aktīvas
un starptautiska mēroga iniciatīvās un dažādu valsts un starptautiska mēroga izglītības pastāvīgi
problēmjautājumu apspriešanā
jautājumu apspriešanā
Veicināt izglītības darbinieku tālākizglītību Regulāri izglītības darbinieku kvalifikācijas
pastāvīgi
un pieredzes apmaiņu
celšanas pasākumi, dalība semināros un tml.
Attīstīt profesionālo novirzienu Ropažu Profesionālā virziena noteikšana sadarbībā ar
vidusskolā
uzņēmējiem, programmas izstrādāšana un 2016.
ieviešana Ropažu vidusskolā
Īstenot novada
stratēģiju

vispārējās

Nodrošināt bērnu uzņemšanu PII no
pusotra gada vecuma
Nodrošināt optimālu bērnu skaitu PII
grupās
Stiprināt PII personāla kapacitāti

U2 Attīstīt vispārējās izglītības resursus
Nodrošināta iespēja apmeklēt PII bērniem no 1,5
gada vecuma
Bērnu skaits PII grupiņās ne vairāk par 12
bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem un ne
vairāk par 18 bērniem vecumā no 3 līdz 6
gadiem
Grupas personāls: skolotājs (2 slodzes),
skolotāja palīgs (1 slodze) un apkopēja (0,5
slodze)

iestāžu

Ropažu
novada
pašvaldība, Izglītības
iestāžu darbinieki
Ropažu
pašvaldība

novada

ES fondi, Pašvaldības
budžets
ES fondi, Pašvaldības
budžets, Valsts budžets

Ropažu
novada
pašvaldība, Ropažu
vidusskolas vadītāja

ES fondi, Pašvaldības
budžets, Valsts budžets

2016.

PII, Ropažu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets

2017.

RNP

PB, ES

2013.

PII vadītāji, Ropažu
novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

R 1.10
R 1.11

Izskatīt un veicināt iespējas nodrošināt
alternatīvas
bērnu
pieskatīšanas
pakalpojumu ieviešanu
Dibināt Ropažu novada Izglītības fondu

Pieejami alternatīvi bērnu pieskatīšanas
pakalpojumi
(auklīšu
dienests,
bērnu
pieskatīšanas grupas vai tml.)
Izveidots fonds novada jauniešu un topošo jauno
speciālistu atbalstam

R 1.12

Labiekārtot izglītības iestāžu ārtelpu

R 1.13

R 1.15

Nepārtraukti pilnveidot izglītības iestāžu
materiāltehnisko bāzi
Izveidot
dienesta
viesnīcu
Ropažu
vidusskolā
Paplašināt PII „Annele” telpas Ropažos

Nojumes ar iekārtotu attīstošu vidi, kurās bērni
var darboties siltajā laikā.
Pastāvīgi uzlabota visu izglītības iestāžu
materiāltehniskā bāze
Uzbūvēta dienesta viesnīca Ropažos

R 1.16

Paplašināt Zaķumuižas pamatskolas telpas

R 1.17

Īstenot
Ropažu
energoefektivitātes
pasākumus

R 1.14

R 1.18

R 1.19

Izstrādāt jauno
programmu

vidusskolas
paaugstināšanas

speciālistu

piesaistes

Nodrošinātas piemērotas telpas pirmsskolas
izglītības grupām
Nodrošinātas piemērotas telpas pirmskolas
izglītības grupām
Veikta Ropažu vidusskolas renovācija

Izstrādāta
jauno
speciālistu
piesaistes
motivējošu rīcības programmu (t.sk. jauno
izglītības speciālistu piesaistei)

2015.

PII vadītāji, Ropažu
novada pašvaldība

ES, Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

2013.

NVO, Kultūras un
izglītības
centra
vadītājs

Privātie līdzekļi

2014.

Izglītības iestādes

ES, Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

pastāvīgi

Izglītības
vadītāji

PB, ES

2017.

RNP

PB, ES

2015.

RNP

PB, ES, valsts līdzekļi

2015.

RNP

PB, ES

2014.

Ropažu vidusskolas
direktors,
Ropažu
pašvaldības
izpilddirektors

PB, ES

2014.

Priekšsēdētāja
vietnieks izglītības
jautājumos

PB, ES

U3 Paplašināt interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājumu
Uzlabot interešu izglītības materiāltehnisko Moderna, radošumu veicinoša un drošības
bāzi
prasībām atbilstoša mācību vide un aprīkojums
pastāvīgi

R 1.20

Izvērst skolēnu
mācību
tradīcijas izglītības iestādēs

uzņēmumu

Regulāri organizēti skolēnu mācību uzņēmumu
gadatirgi un izstādes

pastāvīgi

Iestāžu

Priekšsēdētāja
vietnieks izglītības
jautājumos
(izglītības
iestāžu
vadītāji,
sporta
centra vadītājs, KIC
vadītājs)
Izglītības
Iestāžu
vadītāji

PB, ES

PB

R 1.21
R 1.22

Paplašināt
piedāvājumu

mūžizglītības

aktivitāšu

Izveidot novada Jauniešu centru

R 1.23

Veicināt Tautskolas izveidi

R 1.24

Izveidot Tehniskās jaunrades namu novada
teritorijā un veicināt izglītības iestādēs
strādājošo skolotāju tehniskās jaunrades
kompetences nostiprināšanu
Izveidot tehniskās jaunrades interešu
izglītības pulciņu

R 1.25
R 1.26

Regulāri
rīkot
konkursus

tehniskās

Daudzveidīgs mūžizglītības piedāvājums novada
ciemos
(Mucenieki,
Ropaži,
Zaķumuiža,
Silakrogs, Tumšupe)
Izveidots Ropažu novada Bērnu un jauniešu
centrs Ropažos - labiekārtota aktivitāšu vieta
dažāda vecuma jauniešiem brīvā laika
pavadīšanai un projektu īstenošanai
Izveidota alternatīvās izglītības skola novada
teritorijā

2014.

Kultūras
un
izglītības
centra
vadītājs, NVO

ES, PB

2016.

RNP

ES, PB

2019.

RNP

Privātie līdzekļi

Priekšsēdētāja
vietnieks izglītības
jautājumos

PB, ES

U4 Veicināt radošās un tehniskās jaunrades attīstību
Izglītības darbinieku dalība tehniskās jaunrades
kompetences celšanas pasākumos un projektos
2015.
Tehniskās jaunrades nams (multifunkcionāls
centrs) Zaķumuižā
Izveidots tehniskās jaunrades interešu izglītības
pulciņš Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas 2014.
pamatskolā
jaunrades Ikgadējs
tehniskās
jaunrades
konkurss
pastāvīgi
sadarbībā ar RTU

Priekšsēdētāja
vietnieks izglītības
jautājumos
Priekšsēdētāja
vietnieks izglītības
jautājumos

PB, ES, valsts līdzekļi

PB, ES, valsts līdzekļi

RV2 Sports

R 1.27
R 1.28
R 1.29

R 1.30
R 1.31

Piesaistīt trenerus papildus dažādās sporta
veidos
Veicināt sporta biedrību savstarpējo
sadarbību
Attīstīt sadarbību ar sporta federācijām

U5 Paplašināt profesionālā sporta iespējas
Piesaistīti profesionālā sporta treneri dažādos
2013.
individuālajos un komandas sporta veidos
Aktīvas vietējās sporta biedrības, regulāri sporta
pastāvīgi
biedrību organizēti kopēji pasākumi
Aktīva sadarbība ar sporta federācijām
pastāvīgi

Izstrādāt novada sporta un aktīvās atpūtas
stratēģiju
Piesaistīt ciemos brīvā laika sporta
organizatorus

U6 Veicināt tautas sporta attīstību
Izstrādāta un īstenota novada sporta un aktīvās
atpūtas stratēģija
Sporta un brīvā laika brīvprātīgi organizatori
visos lielākajos novada ciemos

Sporta
centra
vadītājs
NVO, Sporta centra
vadītājs
Sporta
centra
vadītājs

PB, privātie līdzekļi, ES
PB, privāti
PB

2014.

Sporta centrs, NVO

PB, ES

2014.
(pastāvīgi)

Sporta centrs, NVO
sadarbībā RNP

PB, privātie līdzekļi

R 1.32
R 1.33
R 1.34

R 1.35
R 1.36
R 1.37

R 1.38
R 1.39
R 1.40

Veicināt biedrību iniciatīvas tautas sporta
attīstībā
Veicināt ziemas sporta veidu attīstību
Veicināt jaunu sporta veidu popularitāti
novadā piemēram - putnu vērošana, klinšu
kāpšana (bolderings) u.c.
Marķēt esošos un izstrādāt jaunus velo
maršrutus
Rekonstruēt sporta stadionus ciemos
Izveidot jaunus
objektus ciemos

sporta

infrastruktūras

Nodrošināt inventāra nomas un sporta
vērošanas iespējas
Regulāri papildināt un atjaunot sporta
inventāru
Paplašināt Ropažu svaru zāli

Aktīvās sporta biedrības
Slēpošana, slidošana, u.c.
Aktīvi sportojoši novada iedzīvotāji

U7 Uzlabot sporta infrastruktūru
Attīstīts velotūrisms un velobraukšanas sports
Rekonstruēti
un
labiekārtoti
stadioni
Zaķumuižā, Ropažos, Muceniekos, Silakrogā,
Tumšupē, Kākciemā
Izveidota BMX trase
Izveidots skeitparks
Izveidota slidotava
Izveidots āra sporta laukums senioriem
Vecā ūdenstorņa pārbūve par klinšu kāpšanas
sienu
Nomāšanai pieejams vasaras un ziemas sporta
inventārs; iespēja publiski skatīties sporta
sacensības (TV ekrāni kultūras centrā un tml.)
Moderns
sporta
zāļu
inventārs
un
materiāltehniskā bāze
Paplašināta Ropažu svaru zāle

2014.

Sporta
centrs,
Ropažu partnerība
Sporta centrs, NVO

pastāvīgi

NVO

Privātie līdzekļi, PB

2018.

Pašvaldības tūrisma
organizators

PB, ES

2019.

Sporta centrs, RNP

PB, ES, valsts budžets

2019.

RNP

PB, ES

pastāvīgi

Sporta centrs, RNP

PB, ES

pastāvīgi

Sporta centrs

PB, ES

2018.

RNP, Sporta centrs

PB, ES

KIC

PB, privātie, ES

pastāvīgi

PB, privātie līdzekļi, ES
PB

RV3 Kultūra
R 1.41

Mērķtiecīgi attīstīt novada ciemus kā
dažādu tradicionālo svētku svinēšanas
vietas

U8 Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemos
Jāņu svinēšana Zaķumuižā, Lieldienu - Ropaži un
pastāvīgi
Meteņu svinēšana Silakrogā
Zemnieku tirgus Muceniekos

R 1.42

Izveidot
multifunkcionālo
centru1
Mucenieku, Kākciema un Silakroga ciemos

Pieejamas daudzveidīgas kultūras un mākslas
aktivitātes
multifunkcionālajos
centros
Muceniekos un Silakrogā.
Izveidoti multifunkcionāli centri novadu ciemos,
kur iedzīvotāji saņem dažādus mūžizglītības,
kultūras, sporta un sociālos pakalpojumus

R 1.43
R 1.44

Izpētīt un attīstīt Kākciema, Tumšupes,
Kangaru kultūras resursu potenciālu
Organizēt brīvdabas kultūras pasākumus
ciemos

Izstrādāti
kultūras
attīstības
scenāriji,
kultūrtūrisma koncepcija, attīstīta vietējo ciemu
kultūras dzīve
Latvijā atpazīstama brīvdabas (vides izglītības)
pasākuma organizēšana Silakroga ciema
apkārtnē
Brīvdabas kultūras pasākumi ciemos (brīvdabas
koncerti un tml.)

2015.

RNP

PB,ES

2018.

RNP

PB, ES, privātie, valsts
līdzekļi

2014
(pastāvīgi)

KIC

PB, ES, privātie līdzekļi

R 1.45

U9 Attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu
Rekonstruēt Zaķumuižas bibliotēkas ēku
Rekonstruēta Zaķumuižas bibliotēkas ēka
2018.
RNP

R 1.46

Rekonstruēt Zaķumuižas kluba ēku

Rekonstruēta Zaķumuižas kluba ēka

R 1.47

Pasākumos tiek nodrošināta pārvietojamā
skatuve (pēc nepieciešamības)

Pieejama pārvietojamā brīvdabas skatuve

Pasta
ēkas
„Modriņi”

Rekonstruēta pasta ēka Ropažos, lai veidotu
bibliotēkas
kompleksu,
kurā
ietverts
informācijas centrs, tūrisma centrs un kopienu
veidošanās centrs
Pastāvīgi atjaunots kultūras iestāžu tehniskais
aprīkojums
Pieejama skaņas un gaismas tehnika

R 1.48

R 1.49

1

Modernizēt
aprīkojumu

rekonstrukcija

kultūras

iestāžu

Ropažos

tehnisko

PB, ES, valsts un privātie
līdzekļi

2017.

RNP

PB, ES

2014.

Kultūras
un
izglītības
centra
vadītājs,
Ropažu
novada pašvaldības
izpilddirektors

PB, ES

2017.

RNP

PB, ES

pastāvīgi

Kultūras
izglītības
vadītājs

un
centra

PB, ES

Multifunkcionālie centri nākotnē plānoti Muceniekos, Ropažos, Silakrogā, Tumšupē un Zaķumuižā, kur iedzīvotāji varēs saņemt daudzveidīgu pakalpojumu klāstu (t.sk. kultūrā, sportā, interešu izglītībā u.tml.)

R 1.50
R 1.51

U10 Veicināt kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanos
Veicināt iedzīvotāju vietējo patriotismu un Aktīvi, saliedēti un patriotiski vietējie iedzīvotāji
atbildību par savu novadu
iesaistot tradicionālajos pasākumos un caur pastāvīgi
publikācijām vietējos laikrakstā
Atjaunot un saglabāt novada teritorijā Atjaunoti un/vai saglabāti kultūrvēsturiskie
esošos kultūrvēsturiskos objektus
objektus (Ropažu Evaņģēliski luteriskā baznīcas
ēka,
Ropažu
viduslaiku
pils,
Ropažu
pastāvīgi
mācītājmuižas dzīvojamā ēka, Zaķumuižas
muižas ēku komplekss, Ropažu draudzes ēka,
ambulances ēka)

KIC

PB

RNP

PB, ES

RNP

PB, ES

RNP

PB, ES

RNP
RPN

PB
PB, ES

Sociālais dienests

PB

Sociālais dienests

PB

Sociālais dienests

PB, valsts līdzekļi

RNP

PB, ES

RV4 Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi
R 1.52
R 1.53
R 1.54
R 1.55
R 1.56
R 1.57
R 1.58

R 1.59

2

U11 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru
Veidot sociālā atbalsta multifunkcionālus Izveidoti multifunkcionāli centri sociālā atbalsta
centrus2 lielākajos novada ciemos
saņemšanai Muceniekos, Ropažos, Silakrogā, 2018.
Tumšupē, Kākciemā un Zaķumuižā
Rekonstruēt sociālo centru Zaķumuižā
Atremontētas telpas Zaķumuižā sociālā atbalsta
2018.
sniegšanai
2016.
Izveidot mobilo brigādi
Izveidota brigāde, kas dodas mājas vizītēs
2019.
Izveidot pansiju senioriem
Izveidota pansija senioriem
Izstrādāt motivācijas programmu sociāli Motivācijas
programmas
ieviešana
2014.
maznodrošināto integrēšanai sabiedrībā
maznodrošināto integrēšanai sabiedrībā
Pilnveidot darbu ar riska un sociāli Pastāvīgi tiek pilnveidots darbs ar riska grupām
pastāvīgi
mazaizsargātajām grupām
Organizēt atbalsta grupas sadarbībā ar Sadarbība ar citām pašvaldībām noskaidrojot
citām pašvaldībām
aktuālās problēmas citās teritorijās un veikt
pastāvīgi
atbalsta
grupu
apspriešanas
problēmu
risināšanā
Iegādāties un nodrošināt specializēto
transportu iedzīvotāju nogādāšanai uz
multifunkcionālo centru aktivitātēm

U12 Nodrošināt vides pieejamību
Nodrošināts
specializēts
transports
ar
nolaižamu pandusu, iedzīvotāju nogādāšanai uz
multifunckionālo centru aktivitātēm.

2016.

Multifunkcionālie centri nākotnē plānoti Muceniekos, Ropažos, Silakrogā, Tumšupē un Zaķumuižā, kur iedzīvotāji varēs saņemt daudzveidīgu pakalpojumu klāstu (t.sk. kultūrā, sportā, interešu izglītībā u.tml.)

R 1.60

R 1.61
R 1.62
R 1.63
R 1.64
R 1.65

Piemērot sabiedriskās ēkas un ciemu
publisko
ārtelpu
cilvēkiem
ar
funkcionāliem traucējumiem

Nodrošināta pieejamība sabiedriskajām ēkām
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

pastāvīgi

RNP

PB, ES

U13 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
Nodrošināt
veselības
pakalpojumu Nodrošināta veselības pakalpojumu pieejamība
2013.
RNP
pieejamību multifunkcionālajos centros lielākajos ciemos: Silakrogā un Tumšupē
lielākajos novada ciemos
Dzēsts
Privātpersonas,
Attīstīt rehabilitācijas iespējas novadā
Veidots kā jauns pakalpojums novadā
2016.
uzņēmēji

Veicināt medicīnas pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu
Organizēt
veselības
veicināšanas
pasākumus

Ar pašvaldības atbalstu tiks veicināta medicīnas
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Regulāri organizēti pasākumi iedzīvotājiem par
veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz kvalitatīvu
dzīves veidošanu

pastāvīgi

RNP

pastāvīgi

RNP, KIC,
centrs

PB, ES

Privātie līdzekļi
PB, ES

Sporta

SM2 PIEEJAMA, DROŠA UN SAKĀRTOTA DZĪVES UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS TELPA
VTP2 AKTĪVA UN PIEEJAMA DZĪVES VIDE, „ZAĻĀ DOMĀŠANA”
Nr.

R 2.1

R 2.2

Rīcības
(aktivitātes
nosaukums

vai

projekta)

Izpildes
Atbildīgais
termiņš
RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un komunālā saimniecība
U14 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru un komunālos pakalpojumus
Īstenot ūdenssaimniecības infrastruktūras Īstenoti ūdenssaimniecības attīstības projekti
attīstības projektus novada ciemos
Ropažos (otrā kārta), Zaķumuižā, Silakrogā un 2018.
SIA „Vilkme”,
Tumšupē
SIA „Ciemats”
Īstenoti ūdenssaimniecības attīstības projekti
2019.
Muceniekos un Kākciemā
Veikt
siltumtīklu
un
siltumavotu Veikta siltumtīklu rekonstrukcija Muceniekos un
SIA „Vilkme”,
2018.
SIA „Ciemats”
rekonstrukciju novada ciemos
Silakrogā
Plānotais darbības rezultāts

Finanšu resursi/avoti

PB, ES

PB, ES

R 2.3
R 2.4

R 2.5
R 2.6
R 2.7
R 2.8

Uzlabot komunālo pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumu materiāltehnisko bāzi un
kapacitāti
Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu

Izveidotas koģenerācijas stacijas Silakrogā un
Muceniekos
Pilnveidota SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme”
materiāltehniskā bāze atbilstoši mūsdienu
tehnoloģijām
Izveidota atkritumu apsaimniekošanas sistēma

pastāvīgi

SIA „Vilkme”,
SIA „Ciemats”

PB, ES

2014.

SIA „Vilkme”,
SIA „Ciemats”

PB, ES

U15 Attīstīt namu apsaimniekošanu un dzīvojamo fondu
Paaugstināt publisko ēku energoefektivitāti Ēkām paaugstināta energoefektivitāte, uzlaboti
2019.
ekspluatācijas apstākļi un samazināti izdevumi
Īstenot
daudzdzīvokļu
māju Ēkām paaugstināta energoefektivitāte, uzlaboti 2013.
pastāvīgi
energoefektivitātes celšanas pasākumus
ekspluatācijas apstākļi un samazināti izdevumi
Pašvaldības ēkas rekonstrukciju un Izveidota pašvaldības ēka, kurā atrodas visas
2019.
paplašināšanu
pašvaldības administrācijas struktūrvienības
Veicināt jauna dzīvojamā fonda attīstību
Jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecība
2019.

SIA „Vilkme”,
„Ciemats”
SIA „Vilkme”,
„Ciemats”

SIA
SIA

PB, ES
PB, ES

RNP

PB, ES

RNP, SIA „Vilkme”,
SIA „Ciemats”

PB, ES

Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos

Pašvaldības budžets

RV6 Satiksmes infrastruktūra
R 2.9

R 2.10

Veikt
autoceļu
inventarizāciju
un
digitalizāciju, rekonstrukcijas prioritāšu
noteikšanu
Veicināt satiksmes drošības uzlabojumus
ciemos

U16 Uzlabot autoceļu kvalitāti un drošību
Veikta autoceļu inventarizācija un noteikti
prioritāri rekonstruējamie ceļi
Rotācijas apļa izbūve, gājēju pāreju izbūve,
autoceļa
paplašināšana,
margu
izbūve,
autostāvvietu izbūve, gājēju ietvju izbūve,
seguma rekonstrukcija autoceļiem V65 un P10,
Ropažos
gājēju pāreju izbūve, autoceļu paplašināšana,
margu izbūve, autostāvvietu izbūve, gājēju ietvju
izbūve, seguma rekonstrukcija autoceļam V68,
Zaķumuižā

2014.

pastāvīgi

pastāvīgi

Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos

Valsts budžeta līdzekļi

Valsts budžeta līdzekļi

R 2.11
R 2.12

R 2.13
R 2.14

R 2.15

Pilnveidot ielu apgaismojumu ciemos
Veikt autoceļu tiltu rekonstrukciju (Pūricu
tilts)
Veikt gājēju tiltu rekonstrukciju
Pašvaldības ēkas, Zaķumuižā, u.c.)

(pie

Rekonstruēt pašvaldības autoceļus

Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu V65, kas
savieno Ropažu centru un kapsētu
Gājēju pāreju izbūve, autoceļa paplašināšana,
margu izbūve, autostāvvietu izbūve, gājēju ietvju
izbūve, seguma rekonstrukcija autoceļiem V75
un P3, Tumšupē
Uzlabots ielu apgaismojums ciemos
Pilnīga tilta rekonstrukcija

Pilnīga gājēju tiltu rekonstrukcija
ceļa Līgotnes - Linglauči rekonstrukcija
ceļa Glāžšķunis - Stīpnieki rekonstrukcija
Ceļš no Gaidu ciema līdz Ērgļu šosejai
ceļa Mintūži – Silmači - Pūricas - AugstkalniStariņi – Lūkinkalns - Zaķumuiža rekonstrukcija
ceļa Silakrogs – Mucenieki rekonstrukcijaizbūve
Ziedu ielas rekonstrukcija Ropažos

Rekonstruēt pašvaldības ielas

Jaunās ielas rekonstrukcija
R 2.16

Veicināt satiksmes
autoceļa A4, E67

R 2.17

Veicināt velo celiņu tīklu starp novada
ciemiem

R 2.18

drošību

uz

valsts

Uzlabot
sabiedriskā
transporta
nodrošinājumu starp novada ciemiem

Izbūvēta satiksmei
Mucenieku ciemu

droša

nogriešanās

uz

pastāvīgi

pastāvīgi
pastāvīgi

RNP
Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos

Pašvaldības budžets, ES

2014.2019.

RNP

Pašvaldības budžets

2015.2019.

RNP

Pašvaldības budžets, ES

2015.2019.

RNP

Pašvaldības budžets, ES,
Valsts līdzekļi

2018.

RNP

Pašvaldības budžets, ES

2018.

RNP

Valsts līdzekļi , ES

Latvijas valsts ceļi,
RNP

Pašvaldības,
valsts
budžeta līdzekļi, ES, valsts
līdzekļi

RNP

PB, valsts līdzekļi

2014.2019.

U17 Uzlabot mobilitātes iespējas starp ciemiem
2019.
Izbūvēts veloceliņu gar valsts galveno autoceļu
Izbūvēt veloceliņu gar reģionālajiem autoceļiem 2018.
Izbūvēt veloceliņu gar galvenajiem pašvaldības
2018.
autoceļiem
Nodrošināts sabiedriskais transports starp
novada administratīvo centru un lielākajiem 2016.
ciemiem

Pašvaldības budžets

R 2.19

Nodrošināt iedzīvotāju nokļūšanu uz/no
dažādiem kultūras un sporta pasākumiem,
interešu
izglītības
un
mūžizglītības
aktivitātēm novada ciemos

Nodrošināts transports uz/no
pasākumiem novada ciemos

dažādiem
2013.
pastāvīgi

RNP

PB

2014.

Pašvaldības policijas
priekšnieks

PB

RV7 Drošība
R 2.20

Attīstīt kopēju drošības un aizsardzības
iestāžu sistēmu novadā

R 2.21

Veikt regulāru preventīvu darbu ar riska
grupām

R 2.22

Uzlabot
pašvaldības
policijas
materiāltehnisko bāzi
Palielināt pašvaldības policijas kapacitāti

R 2.23
R 2.24

R 2.25
R 2.26

Izvietot video novērošanas kameras
publiskās vietās un pie galvenajiem
autoceļiem
Uzlabot
pašvaldības
ugunsdrošības
inventāru un aprīkojums
Izveidot dzīvnieku patversmi/viesnīca

U18 Uzlabot sabiedrisko drošību
Izstrādāta kārtība kādā sadarbojas pašvaldības
policija, valsts policija un citas par iedzīvotāju
drošību atbildīgās iestādes sadarbojas vēl plašāk
un efektīvāk
Tiek rīkota preventīvu pasākumu veikšana
darbā ar riska grupām
Atbilstošs aprīkojums, transporta līdzekļi,
formas, telpas
Policijas darbinieku kvalifikācijas celšana ar
semināru un kursu palīdzību
Izvietotas video novērošanas kameras pie
sociālās mājās Tumšupē, pie Kultūras centra
Ropažos, pie visām novada izglītības iestādēm
un galvenajiem autoceļiem stratēģiski nozīmīgos
ielu krustojumos
Atbilstošs tehniskais aprīkojums un inventārs
darba veikšanai
Izveidota dzīvnieku patversme/viesnīca

pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi

2016.

pastāvīgi
2019.

Pašvaldības policijas
priekšnieks,
Sociālais dienests
Pašvaldības policijas
priekšnieks
Pašvaldības policijas
priekšnieks
RNP,
Pašvaldības
policija
Civilās aizsardzības
speciālists
Uzņēmēji

PB
PB
PB

PB, ES

PB
Privātie līdzekļi

RV8 Publiskā ārtelpa
R 2.27

Labiekārtot un attīstīt novada parkus

U19 Labiekārtot publiskās atpūtas vietas
Izstrādāts Zaķumuižas parka labiekārtošanas
projekts, rekonstruētas dīķa kaskādes, veikta
teritorijas tīrīšana un labiekārtošana
Labiekārtots Ropažu parks
Attīstīta Silakroga parka zona

2018.
pastāvīgi

RNP, ES

ES līdzekļi

R 2.28

Attīstīts Nāgelmuižas parks
Labiekārtotas peldvietas Ropažos, Zaķumuižā,
Silakrogā, Tumšupē

Labiekārtot publiskās peldvietas

R 2.29

Rekonstruēt brīvdabas estrādi Ropažos un
Zaķumuižā (iespējams mobilā skatuve)

R 2.30

Izstrādāt kopēju novada publiskās ārtelpas
apsaimniekošanas koncepciju

R 2.31

R 2.32

R 2.33

R 2.34

R 2.35

Atjaunotas estrādes Ropažos un Zaķumuižā
U20 Pilnveidot ciemu fizisko vidi
Izstrādāti novada publiskās ārtelpas vienoti
apsaimniekošanas kritēriji

2013.2015.

Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos

PB, ES

2019.

RNP

PB, ES

2015.

Izveidot tirgus laukumu un autostāvvietas
Ropažu, Mucenieku, Silakroga ciemos

Izveidots tirgus laukums un autostāvvietas
ērtākai auto novietošanai Ropažos, Muceniekos,
Silakrogā

Izvietot norādes pie nozīmīgiem novada
objektiem

Izvietotas norādes pie nozīmīgiem novada
objektiem

pastāvīgi

Labiekārtot novada ciemu publisko ārtelpu
ar vienotas identitātes elementiem

Izveidoti gājēju celiņi, jauni apstādījumi,
izvietotas atkritumu urnas, soliņi un tml.

pastāvīgi

Labiekārtot esošo kapsētu teritorijas

U21 Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanu
Izveidoti bruģēti celiņi un apstādījumi
pašvaldības kapsētās
pastāvīgi

Izveidot jaunas kapu teritorijas

Izveidota jauna kapsēta
Silakrogs/Zaķumuiža

starp

ciemiem

2018.

2016.

Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos
Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos
Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos
Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos

PB

PB

PB, ES

PB

Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos

PB

RNP

PB

RNP

PB

RV9 Vides aizsardzība
R 2.36

Uzraudzīt racionālu derīgo izrakteņu ieguvi

U22 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu
Nodrošināta uzraudzība derīgo izrakteņu likumīgai
pastāvīgi
ieguvei

R 2.37

R 2.38

R 2.39
R 2.40

Mežu privātīpašnieku
apsaimniekošanā

apmācības

mežu

Attīstīt vides izglītības programmas novada
izglītības iestādēs
Organizēt
daudzveidīgus
izglītojošus
pasākumus
un
kampaņas
novada
iedzīvotājiem
Veicināt un izglītot iedzīvotājus atkritumu
šķirošanā

Zinošāki mežu īpašnieki, kas racionāli izmanto
mežu zemes

U23 Attīstīt vides izglītību
Regulāras vides izglītības aktivitātes bērniem,
viņu vecākiem, kas tiek īstenotas, sadarbojoties
ar citām novada iestādēm un augstākās
izglītības iestādēm
Regulāras novada talkas, dažādi vides izglītības
pasākumi (piemēram, Putnu dienas u.c.)
Izglītoti un informēti iedzīvotāji par atkritumu
šķirošanu

pastāvīgi

NVO, SA daļa

PB

pastāvīgi

Izglītības
NVO

pastāvīgi

RNP

PB

2013.
pastāvīgi

SIA „Vilkme”, SA daļa

PB

iestādes,

PB, ES

SM3 PILNVĒRTĪGA UN DAUDZVEIDĪGA EKONOMISKĀ VIDE
VTP3 SADARBĪBA EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

RV10 Uzņēmējdarbības vide
R 3.1

Iniciēt novada Atvērto durvju dienas
novada uzņēmumos

R 3.2

Rīkot Uzņēmēju dienas

U24 Uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību
Dažādu novada uzņēmumu Atvērto durvju dienas
Vismaz reizi gadā organizēt kopīgu novada
uzņēmēju un pašvaldības speciālistu tikšanos
U25 Attīstīt ražošanas teritorijas

pastāvīgi

SA daļa, uzņēmēji

PB

pastāvīgi

SA daļa, uzņēmēji

PB

R 3.3
R 3.4
R 3.5
R3.16

R 3.6
R 3.7
R 3.8

Aktualizēt Ropažu novada teritorijas
plānojumu
Veicināt
jaunas
elektroenerģijas
apakšstacijas izbūvi novada teritorijā

Aktualizēts Ropažu novada teritorijas plānojums

2015.

RNP

Izpētītas elektroenerģijas jaudas pieejamības
2019.
RNP
palielināšanas iespējas novada teritorijā
Izveidota jauna apakšstacija Zaķumuižā
Veikt
infrastruktūras
informācijas Veikta
informācijas
digitalizācija
(kabeļi,
2019.
RNP
digitalizāciju
ūdenssaimniecība, meliorācija, elektroenerģija)
Veikt degradēto teritoriju apzināšanu Apzinātas novadā esošās degradētās teritorijas,
2014.RNP
un
piemērošanu
uzņēmējdarbības veikta
degradēto
teritoriju
piemērošana 2019.
attīstībai
uzņēmējdarbībai
U26 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu izveidi
2016.
RNP
Izveidot vietējo biznesa inkubatoru
Izveidots biznesa inkubators jauniem uzņēmējiem
Pilnveidot novada investīcijas piesaistes Investoriem pieejama informācija par novada
Stratēģisko vadības
pastāvīgi
rīkus
attīstības potenciālu, pieejamajiem resursiem
procesu vadītājs
Veicināt sadzīves pakalpojumu attīstību
novada lielākajos ciemos

Uzlabota sadzīves un pakalpojumu pieejamība
novada lielākajos ciemos

PB, ES
PB, ES
PB, ES
PB, ES, privātie līdzekļi

PB, privātie, ES
PB, ES

pastāvīgi

Stratēģisko vadības
procesu
vadītājs,
uzņēmēji,
Ropažu
partnerība

PB, ES, privātie līdzekļi

2013.

SA daļa, Tūrisma
speciālists

PB

2013.2014.

SA daļa, Tūrisma
speciālists,
Stratēģisko vadības
procesu vadītājs

PB, ES

pastāvīgi

SA daļa, Tūrisma
speciālists

PB, ES

RV11 Tūrisms

R 3.11

Veicināt lauku tūrisma
sadarbībā ar uzņēmējiem

attīstību

U27 Paplašināt tūrisma piedāvājumu
Apzinātas visas Ropažu novada esošās un
potenciālās tūrisma apskates vietas un objekti
Izveidota un īstenota kopīga novada tūrisma
attīstības stratēģija: izstrādātas slēpošanas trases,
apzinātas velosipēdu nomas vietas, sēņošanas
vietas un tml.
Izstrādāti lauku tūrisma maršruti un piedāvājums

R 3.12

Izveidot jaunus tūrisma apskates
objektus
Izveidot izziņu takas, dabas takas un
skatu torņus Kangaru liegumā

U28 Attīstīt tūrisma infrastruktūru
Apzināt un labiekārtot kultūrvēsturiskās Ropažu
novada vietas
Izveidotas dabas takas un skatu torņi dabas
vērošanai

R 3.9
R 3.10

R 3.13

Apzināt Ropažu novada tūrisma
potenciālu
Izstrādāt novada dabas un aktīvās
atpūtas tūrisma stratēģiju

2013.
2014.2016.

SA daļa, Tūrisma
speciālists
SA daļa, Tūrisma
speciālists

PB, ES
PB, ES

R 3.14

Pilnveidot tūrisma informācijas sistēmu

Izvietotas tūrisma norādes, kartes, informatīvie
stendi novada teritorijā
pastāvīgi

R 3.15

Izveidot Tūrisma informācijas centru

Izveidots tūrisma informācijas centrs

2016.

SA daļa, Tūrisma
speciālists,
Priekšsēdētāja
vietnieks
infrastruktūras
jautājumos
RNP

PB, ES

PB, ES

SM4 INTELIĢENTA PĀRVALDĪBA
VTP4 PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTE UN IEDZĪVOTĀJU IESAISTE
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

RV12 Pašvaldība
R 4.1

Pilnībā ieviest dokumentu elektronisku
apriti

R 4.2

Ieviest pašvaldības kvalitātes vadības
sistēmu
Uzlabot
pašvaldības
darbinieku
komandas darbu un saliedētību

R 4.3

R 4.4

R 4.5

Piesaistīt jaunus speciālistus

Uzlabot pasākumu plānošanu un
savstarpējo komunikāciju starp novada
iestādēm un organizācijām

U29 Celt pašvaldības kapacitāti
Ropažu novada pašvaldības dokumentu apritē tiek
izmantota elektroniskā dokumentu vadības sistēma
Izstrādāta un ieviesta pašvaldības darbinieku
kvalitātes vērtēšanas sistēma
Saliedēts un vienots pašvaldības darbinieku
kolektīvs
Regulāras personāla kvalifikācijas paaugstināšanas
un profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi
Piesaistīts finanšu plānošanas un vadības speciālists
Piesaistīts informācijas tehnoloģiju speciālists
Piesaistīts ceļu būves speciālists
Jaunatnes lietu speciālists
Izveidota sistemātiska pasākumu plānošana un
sistēma kādā veidā iestādes un organizācijas
komunicē

2014.2016.

Ropažu
novada
pašvaldības
izpilddirektors

PB

2013.

RNP

PB

RNP

PB, ES

pastāvīgi

2013.2015.

RNP

pastāvīgi

RNP

PB, ES

PB

R 4.6
R 4.7
R 4.8

R 4.9
R 4.10
R 4.11
R 4.12

R 4.13
R 4.14

Uzlabot pašvaldības atgriezenisko saiti
ar iedzīvotājiem
Izstrādāt savienojošo mehānismu starp
pašvaldības
iestāžu
publiskās
informācijas avotiem
Organizēt informatīvās dienas ciemos 3
reizes gadā
Ieviest Ropažu novada iedzīvotāju
Lojalitātes programmu
Veicināt Ropažu novada atpazīstamību
publiskajā telpā
Modernizēt Ropažu novada mājaslapu

U30 Uzlabot novada informatīvo telpu
Nodrošināt iespēju iedzīvotājiem sniegt tiešu un
elektronisku vērtējumu un priekšlikumus par
novada aktualitātēm jaunizveidotā mājaslapā
Iedzīvotājiem viegli uztverama sasaiste starp
daudzajām pašvaldības iestāžu mājaslapām
Regulāras informatīvās dienas lielākajos novada
ciemos – tikšanās ar novada vadību, speciālistiem
Plašāka
budžeta
plānošanas
skaidrošana
iedzīvotājiem
Izstrādāta un ieviesta Lojalitātes programma
Ropažu novada iedzīvotājiem
Ropažu novada tēla atpazīstamības veicināšana
piedaloties izstādēs, veidojot pozitīvu un aktīvu
publisko tēlu
Atjaunota un uzlabota Ropažu novada mājaslapa

pastāvīgi

SA daļa

PB, ES

2014.

SA daļa

PB

pastāvīgi

SA daļa

PB

2014.

SA daļa, Attīstības
daļa

PB

pastāvīgi

SA daļa

PB

2013.

SA daļa

PB

U31 Stiprināt novada funkcionālās saites un sadarbību ar citām pašvaldībām
Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām Izveidojusies sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
2013.tūrisma stratēģijas izstrādē un autoceļu, tūrisma un autoceļu, mobilitātes, sabiedriskā
2014.
RNP
mobilitātes, sabiedriskā transporta, transporta,
dažādu
publisko
infrastruktūru pastāvīgi
dažādu publisko infrastruktūru attīstībā attīstības jautājumos
Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām Ropažu novada iestāžu un speciālistu tieša
RNP
struktūrvienību līmenī
sadarbība ar citu pašvaldību iestādēm un pastāvīgi
speciālistiem
Attīstīt
sadarbību
ar
ārvalstu Izveidota sadarbība ar dažādu valstu pašvaldībām
pastāvīgi
RNP
pašvaldībām

PB

PB

PB, ES

RV13 Kopiena
R 4.15
R 4.16

U32 Paplašināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un novada attīstībā
Rīkot ciemu jauniešu sadraudzības Regulāri novada ciemu jauniešu sadraudzības 2014.
RNP
pastāvīgi
pasākumus
pasākumi
pastāvīgi
RNP
Organizēt Senioru dienas
Regulāri organizēti pasākumi vietējiem senioriem

PB
PB

R 4.17
R 4.18
R 4.19

R 4.20
R 4.21
R 4.22
R 4.23

Veicināt
iedzīvotāju
konsultatīvo
padomju veidošanos
Sistematizēt komunikācijas procesu ar
iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm
Organizēt iedzīvotāju forumu

Veicināt jauniešu biedrības izveidi
Rīkot
Mazo
projektu
konkursu
iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai
Popularizēt brīvprātīgo darbu ar mājas
lapas palīdzību un avīzes palīdzību,
organizējot lekcijas mācību iestādēs
Sadarboties ar novada nevalstiskajām
un reliģiskajām organizācijām

Izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes
Regulāras
sanāksmes
ar
iedzīvotāju
konsultatīvajām padomēm
Reizi 2-3 gados organizēt Ropažu novada
iedzīvotāju forumu
U33 Atbalstīt novada nevalstisko sektoru
Izveidota jauniešu biedrība
Pastāvīgi rīkoti projektu konkursi iniciatīvu
atbalstīšanai iedzīvotājiem
Veicināts brīvprātīgais darbs
Deleģētas atsevišķas funkcijas NVO, aktīvas vietējās
biedrības

2014.

RNP,
iedzīvotāji

aktīvie

pastāvīgi

SA daļa

PB

2014.

SA daļa

PB, ES

2013.
2013.
pastāvīgi

RNP, jaunieši

PB

Attīstības daļa

PB,ES

pastāvīgi

SA daļa

PB, ES

pastāvīgi

RNP

PB

PB

