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Ropažu novads

• Novads atrodas centrālajā Latvijas daļā

• Tas robežojas ar 8 citiem novadiem

• Teritorijas platība 326,4 km²

• 19 ciemi, 7054 iedzīvotāj

• Lielākie ciemi: Ropaži (1609), Silakrogs (1159), Zaķumuiža (973), Mucenieki (586)

• Administratīvais centrs – Ropaži (35 km no Rīgas)

• 56,4% iedzīvotāju darbspējīgā vecumā strādā Rīgā 

• Vairāk kā 60% novada teritorijas aizņem meži, ap 4% teritorijas aizņem purvi

• Novadam cauri plūst vairākas upes, lielākā – Lielā Jugla.

Novada lielākais ezers – Lielkangaru ezers

• Novadu šķērso starptautiskā maģistrāle Via Baltica, 

drīzumā – globāla dzelzceļa līnija Rail Baltica



Ropažu novada apkārtne apdzīvota jau vēlajā akmens laikmetā 
neolītā 4500.-1500.p.m.ē. 

Novads ir apvīts ar gadsimtiem seniem noslēpumiem un 
vēstures stāstiem.

Ropaži ir sena apdzīvota vieta, pirmo reizi rakstos minēta jau 
1205. gadā Indriķa hronikā. Pirmie iedzīvotāji – lībieši jeb līvi.

Nosaukums Ropaži cēlies no vārda “Rodenpois” tulk. no līvu 
val. “dzelzs vīrs”

Ap 1320. gadu uzcelta ordeņa Ropažu pils, kas tika sagrauta 
Livonijas kara laikā 16.gadsimtā.

Vēsture I



Vēsture II

• 18.gadsimtā barons Bergs ar ģimeni apbūvēja Ropažu muižas 

kompleksu. Dārznieks Ebels tieši Ropažos izveido vienu no 

pirmajiem dārza parkiem Latvijā.

• 1804.gada 18.augustā notika pirmais lidojums ar gaisa balonu 

Latvijā. Flāmu aeronauts Robertsons to veica no Rīgas ar 

nosēšanos Ropažu novadā.

• Ropažu novads tika nopietni sagrauts 1.Pasaules kara un 

2. Pasaules kara laikā

• 1941. un 1949. gados represijās uz Sibīriju tika izsūtīti 

ap 200 novada iedzīvotāju.
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Dažādība
VSAC «Vidzeme» 

filiāle Ropaži

Patvērumu 

meklētāju centrs





Ropažu Novada pašvaldība
Struktūra

Novada dome

Domes priekšsēdētājs
Finanšu komiteja

Attīstības komiteja

Izpilddirektors

Vietniece attīstības un izglītības

jautājumos Sociālo jautājumu komiteja 

Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komiteja

Komisijas

Administratīvā

Iepirkumu

Dzīvokļu

Būvju pieņemšanas 

ekspluatācijā

Vēlēšanu

Revīzijas

Civilās aizsardzības

Mantas atsavināšanas

Ētikas

Medību koordinācijas

Lauksaimniecības 

zemes iegūšanas 

u.c.

Pašvaldības SIA 

RN Ciemats SIA

SIA Vilkme

Privātās 

kapitālsabiedrības

SIA Rīgas apriņķa 

avīze

SIA Hydroenergy

Latvia

Iestādes

Ropažu vidusskola

Zaķumuižas pamatskola

Ropažu mūzikas un mākslas skola 

“Rodenpois”

PII “Annele”

Ropažu novada pašvaldības Sociālais 

dienests

Multifunkcionālie centri “Silakrogs”, 

“Tumšupe”, “Kākciems”, “Mucenieki”

Ropažu novada pašvaldības iestāde 

“Ropažu novada bibliotēka”

Kultūras un izglītības centrs

Sporta centrs

Pašvaldības policija

Ropažu novada dzimtsarakstu nodaļa

Ropažu novada bāriņtiesa

Biedrību un nodibinājumu 

biedrs / dibinātājs: 

Latvijas Pašvaldību 

savienība

Latvijas Pašvaldību Darba 

devēju asociācija

Latvijas Pašvaldību 

izpilddirektoru asociācija

Rīgas reģiona attīstības 

plānošanas aģentūra

Ropažu Garkalnes

partnerība

Bāriņtiesu darbinieku 

asociācija

Pierīgas pašvaldību 

apvienība

Iestāde “Ropažu novada 

pašvaldības administrācija”

Finanšu un grāmatvedības daļa

Juridiskā un lietvedības daļa

Būvvalde

Attīstības daļa

Sabiedrisko attiecību daļa

Saimniecības un autotransporta

daļa

Vietnieks infrastruktūras un 

komunālajos jautājumos



Pamatbudžets 2019

61%

31%

7% 1%

Plānotie ieņēmumi 7 325 507 € 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) - 4 444 663 €

Transferti (valsts un citu pašvaldību) - 2 279 742 €

Nekustamā īpašuma nodoklis un soda sankcijas - 490 602 €

Nodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi - 110 500 €

39%

23%

17%

9%

9%
3%

Plānotie izdevumi 7 548 028 € 

Izglītība - 2 943 283 €

Vispārējie valdības dienesti t.sk. Pašvaldību savstarpējie norēķini - 1 713 180 €

Pašvaldību teriotoriju un mājokļu apsaimniekošana t.sk. Investīcijas attīstībai - 1 307 332 €

Atpūta, kultūra un reliģija - 677 282 €

Sociālā aizsardzība - 648 512 €

Sabiedriskā kārtība un drošība - 258 439 €



Izglītība

Ropažu 

vidusskola

310 bērnu 

(1.-12. klase)

Pedagogu 

pamatlikme 

860,00 EUR

Zaķumuižas 

pamatskola 

Pirmsskolā – 115 

bērnu 

(1,5 – 6 gadi);  

Pamatskolā – 200 

bērnu (1.-9.klase)

Pedagogu 

pamatlikme 

880,00 EUR

Mūzikas un 

mākslas skola 

“Rodenpois”

Mākslas nodaļā: 

58 audzēkņi;

10 mūzikas 

specialitāšu klasēs: 

80 audzēkņi

Pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Annele”

202 bērni 

(1,5 – 6 gadi)

ar 2019. / 2020. m.g. – «Ropažu novada vidusskola»



Bibliotēkas

Grāmatu lasīšana kļūst populārāka līdz ar sabiedrības iesaisti 

radošās aktivitātēs un pasākumos, ko rīko bibliotēka 

Ropažos un Zaķumuižā



Kultūra

Ropažu Kultūras un izglītības centrs

Aktīva interešu izglītība (14 kolektīvi, ap 300 dalībnieku)

• Bērnu un jauniešu Folkloras kopa “Oglīte”

• Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs “Cielaviņa” (4 grupas)

• Pieaugušo tautas deju kolektīvi “Cielava” un “Rudzi”

• Līnijdeju grupa “Rabbit Line” pieaugušajiem

• Jauktie kori “Ozolzīle” un “Ropaži”

• Senioru vokālais ansamblis “Sarma”; 

• Vīru vokālais ansamblis “Karma”

• Foto studija, Lietišķās mākslas studija, Mākslas studija

Ap 80 publisku kultūras pasākumu gadā





Nevalstiskās organizācijas

11 biedrības un nodibinājumi

• Aktīvi vecāki

• Jauniešu organizācijas

• Aktīvo iedzīvotāju organizācijas

• Uzņēmēju biedrība

• Kultūras atbalsta fonds

• Vēstures rekonstrukcijas klubs

2 reliģiskās organizācijas

• Evaņģēliski luteriskā draudze

• Romas katoļu draudze





Uzņēmējdarbība

Ap 100 aktīvu uzņēmumu dažādās nozarēs

• Mājražošana • Autoserviss, auto noma, auto restaurācija

• Lauksaimniecība • Akmens un stikla apstrāde

• Sporta kompleksi un sporta pakalpojumi • Mēbeļu un interjera ražošana un dizains

• Gaļas un zivju apstrāde un tirdzniecība • IT un datortehnoloģijas

• Metāla ražošanas iekārtas • Kravu pārvadājumi, transports un loģistika

• Būvniecība • Elektroinstalācijas

• Kokapstrāde • Poligrāfija

• Mežistrāde • Skaistumkopšanas un veselības aprūpes pakalpojumi

• Mārketings un reklāma • Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi

• Uzkopšanas serviss • u.c.

Uzņēmumi ar lielāko pievienoto vērtību:

• SIA «PNB Print» (5.7 milj. EUR apgrozījums; līderis darba devējs ar 200 nodarbinātajiem) Silakrogā

• SIA «AGA» (3,36 milj. EUR apgrozījums) Zaķumuižā

• SIA «PERUZA» (1,1 milj. EUR apgrozījums) Muceniekos



Uzņēmējdarbība. Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība



Infrastruktūras sakārtošana



Tūrisms

• 32 kultūrvēstures objekti un ēkas

• 14 dabas objekti un dabas takas

• 5 pieminekļi un piemiņas vietas

• Aktīvās atpūtas iespējas (6 velomaršruti, “Purva bridējs”, 

sporta un atpūtas kompleksu pakalpojumi, peldvietas)

• 5 krogi un kafejnīcas

• 4 viesu mājas un naktsmītnes 

2. augstākais skatu tornis (33m), pastaigu taka (2km) un 

veselības maršruts dabas liegumā «Lielie Kangari» 

Apmeklējums 4 mēnešu laikā: 11 244 

Max apmeklējums dienā: 682 

Atklāšana 11. maijā «Meža stāsti Kangaros»

https://www.facebook.com/RopazuNovadaPasvaldiba/videos/388

331585229310/

Pašvaldība rūpējas par attīstītu un plašu tūrisma iespēju piedāvājumu 

gan aktīvai atpūtai, gan klusai un baudpilnai atpūtai dabā

https://www.facebook.com/RopazuNovadaPasvaldiba/videos/388331585229310/


https://ropazi.lv/

@RopazuNovadaPasvaldiba

@ropazunovadapasvaldiba

https://ropazi.lv/
https://www.facebook.com/RopazuNovadaPasvaldiba/
https://www.instagram.com/ropazunovadapasvaldiba/
https://www.instagram.com/ropazunovadapasvaldiba/

