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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai

Par administratīvi teritoriālo reformu
Ropažu novada pašvaldība atbalsta nepieciešamību veikt administratīvi teritoriālo
reformu, kuras mērķis ir valsts attīstības un labklājības nodrošināšana. Pilnībā atbalstām
uzstādījumu, ka pašvaldību reformu ir nepieciešams primāri veikt Latvijas iedzīvotāju
interesēs.
Jau šobrīd Ropažu novada pašvaldība veic iekšējās reformas un strādā pie savu resursu
optimizācijas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, lai uzlabotu novada pārvaldi. Ir veikta
divu izglītības iestāžu: Zaķumuižas pamatskolas un Ropažu vidusskolas apvienošana vienā
spēcīgā vispārējās izglītības iestādē - Ropažu novada vidusskolā, dodot iespēju jau šobrīd
novada bērniem un jauniešiem iegūt kompetencēs balstītu konkurētspējīgu izglītību. Ir uzsākts
divu Ropažu pašvaldības kapitālsabiedrību: SIA Ciemats un SIA Vilkme, kuras nodrošina ēku
un teritoriju apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanu un pašvaldības ceļu uzturēšanu,
reorganizācijas process, lai novada teritorija tiktu apsaimniekota maksimāli efektīvi, izmantojot
visus pieejamos resursus. Pašvaldības administrācijā ir ieviesti jauni e-pakalpojumi klientu
apkalpošanā un tiek strādāts pie iekšējo procesu sakārtošanas un klientu apkalpošanas standartu
paaugstināšanas.
Konkurētspējīga un sakārtota uzņēmējdarbības vide ir attīstības pamatā, tādēļ Ropažu
novada pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kopā organizējot
sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes un ieviešot projektus uzņēmējdarbības atbalstam.
Uzņēmējdarbības attīstība novadā ir izteikti pozitīvi vērsta, jo Ropažu novadu kā savu bāzes
vietu vai kā būtisku vietu savām struktūrvienībām izvēlas aizvien vairāk komersanti. Novada
teritorijā strādājošo cilvēku skaits no 2010. līdz 2017. gadam ir pieaudzis par 49%, arī
iedzīvotāju skaits ar katru gadu pieaug. Ropažu novadā ir samērā zems iedzīvotāju blīvums, jo
64% teritorijas aizņem meži un purvi, kas ir priekšnoteikums lauksaimniecības un
mežsaimniecības sektoru turpmākai attīstībai. Uzņēmēji arvien vairāk vēlas savas ražotnes
atvērt Ropažu novada teritorijā, tādēļ, strādājot pie Ropažu novada teritorijas plānojuma
izstrādes, ir iezīmētas jaunas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai Mucenieku un Zaķumuižas
ciemā. Uzņēmēji un potenciālie iedzīvotāji izjūt dzīvojamās platības trūkumu, tādēļ pašvaldība
atbalsta nekustamo īpašumu attīstītāju izrādīto interesi rekonstruēt divas iesāktās, bet
nepabeigtās daudzdzīvokļu ēkas novadā.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Lai precīzāk noformulētu Ropažu novada pašvaldības viedokli ATR sakarā, Ropažu
novada pašvaldība veica konsultācijas ar dažādām iedzīvotāju grupām (senioriem, jauniešiem,
uzņēmējiem, izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām).
Ropažu novada iedzīvotāji iebilst pret apvienošanos ar Salaspils novadu, bet viņi redz
sadarbības iespējas ar kaimiņu novadiem, Stopiņiem (91%), Garkalni (56%) un Ikšķili (49%).
Iedzīvotāji pauda satraukumu par to, vai viņiem tiks saglabāts esošais pašvaldības pakalpojumu
apjoms, īpaši izglītības, interešu izglītības un sporta jomā, bet vienlaicīgi saskatīja iespējas, ka
lielākā teritoriālā vienībā būs iespējams piesaistīt finansējumu ciemu infrastruktūras
sakārtošanā (iekšpagalmi, autostāvvietas, sporta laukumi) un ceļu tīkla rekonstrukcijā.
Konsultāciju rezultātā izkristalizējās kopīgs viedoklis, ka administratīvi teritoriālās
reformas uzstādīto mērķi Ropažu pašvaldības gadījumā nebūs iespējams sasniegt veidojot
novadu, kurā apvienosies Ropažu, Salaspils un Stopiņu novads ar administratīvo centru
Salaspilī. Ropažu novada pašvaldībai nav sadarbības ar Salaspils pilsētu un nevienā no
pašvaldības darbības jomām novada iedzīvotāji nesaņem Salaspils sniegtos pakalpojumus novada skolēni nemācās Salaspils izglītības iestādēs, iedzīvotāji nesaņem veselības aprūpes vai
kādus citus pakalpojumus Salaspils novadā. Ropažu, Stopiņu un Salaspils novada izveide rada
disproporcionālu varas pārstāvniecības sadalījumu un sekmē lielāku iedzīvotāju atsvešināšanos
no politiskajiem procesiem. Vienlaicīgi Ropažu novads un Stopiņu novads var veidot spēcīgu
teritoriālo vienību, kas nodrošinās spēcīgu uzņēmējdarbības vidi un drošu mājvietu
iedzīvotājiem vienlīdzīgi visā teritorijā.
Tādēļ Ropažu novada pašvaldība aicina veikt izmaiņas piedāvātajā administratīvi
teritoriālā iedalījuma modelī un izveidot jaunu teritoriālo vienību, apvienojot Ropažu
novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību. Ņemot vērā abu novadu vēsturi,
ģeogrāfisko novietojumu, iedzīvotāju skaitu un kustību Rīgas virzienā, jaunā novada
nosaukumam būtu jāsaglabā Ropažu novada vārds un vēsturiskais mantojums, bet
administratīvais centrs būtu nostiprināms Ulbrokā. Ropažu novada pašvaldība ir pārliecināta,
ka jaunais novads, izmantojot abu esošo pašvaldību resursus un attīstības iespējas, varētu kļūt
par vienu no spēcīgākajiem novadiem Pierīgā un Latvijā.
Ropažu un Stopiņu novada apvienošanās rezultātā tiktu pilnībā izpildīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvā ziņojumā “Par sabiedriskai
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” uzstādītie kritēriji, kas
jāpanāk līdz ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu.
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