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Lodes kultūras namā
Labās





















lietas:
Ir labs un liels kultūras nams, estrādē
Draudzīgi cilvēki
Sakopts centrs un apkaime
Lielākais darba devējs – sociālās aprūpes centrs
Laņģezers – tīrs, vienīgais novadā
Aktīvi pašdarbnieki, visos vecumos
Ir daudz akmeņu ar vēsturi, nosaukumiem
Vistīrākais gaiss Latvijā
Sākas sadarbība ar igauņiem
Ir iespēja atpūsties/ paslēpties no sabiedrības
Iespējas daudz ko jaunu darīt
Maz nelabvēlīgo ģimeņu
Darbīgi zemnieki + liela biškopības saimniecība
Arakstes muiža
Izdomas bagāti cilvēki
Neparasts, zīmīgs nosaukums
Alternatīva kultūras vieta – klēts Lodes muižā
Zirgu dienas
Sena un vēsturiska vieta (510 g.)
Robežas iezīmēšana

Izaicinājumi:
 Asfaltēts ceļš līdz Lodei un Igaunijai (vienīgais pagasta centrs). Traucē attīstīties
citām nozarēm. Putekļi.
 Nekvalitatīvs dzeramais ūdens
 Estrādē nav elektrības
 Centrā nav apgaismojuma
 Telefona un interneta sakari – vāji, bez izvēles
 Sabiedriskais transports trūkst (varētu organizēt efektīvāk)
 Meža zvēru nodarītie postījumi
 Darbavietas un darbinieki
 Bērnu nogādāšana bērnu dārzā
 Skolēnu autobusi par mazu
 Pasākumos kultūras nams tukšs – zems apmeklējums arī citos pasākumos. Kā
noskaidrot intereses, vai tas maz iespējams?
 Pašu cilvēku atsaucība
 Trūkst līdera – organizatora
 Tikai viens kultūras darbinieks uz visu novadu
 Informācijas aprite – nav afišu staba
 Ratiņu uzbrauktuve pagastmājā
 Noplakums pēc apvienošanās novadā

Fonda darbību finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, Valmieras pašvaldība,
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Risinājumi, to iespējamība un efektivitāte

Estrādes īpašuma
lietas sakārtot,
līdz ar to varēs
ierīkot arī
apgaismojumu

EFEKTIVITĀTE

Ierosināt
katram ierīkot
aku

Informācijas
aprites
maksimizēšana.
Sadarbības
veidošana ar
Latvijas Pastu

Katram
pagastam savu
kultūras
darbinieku. Tad
būs i sirds, i
dvēsele.

Transporta –
sabiedriskā un
skolēnu
pārorganizēšana

Būsim
atraktīvāki –
paņemsim līdzi
kaimiņu uz
pasākumu
Uzdāvināt
Arakstes muižu
Šleseram, pēc
pāris gadiem
būs asfalts

Ūdens
sistēmas
atjaunošana
Rast risinājumu
apmaksātam
pavadonim
bērnudārza
bērniem. Līdz ar
to arī lielāku
autobusu

Bērnudārza bērnu
vešana ar
pašvaldības
autobusu uz
bērnudārzu.
+autobusa izmēra
risināšana

Atjaunot
informācijas
stabu centrā
(krustojums)

Pagasta pārvaldei
organizēt parakstu
vākšanu
lūgumrakstam novada
domē par ceļa posma
“Ežiņas” – Igaunijas
robeža asfaltēšanu.

IESPĒJAMĪBA
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Akcija – Mums vajag
asfaltu līdz robežai
(piesaistot medijus,
uzrunājot Igauniju,
ar plašu publikas
pasākumu)

Vēstule
ministrijām,
rosināt pierobežas
beznodokļu zonu,
līdzīgi kā citās
Eiropas Savienības
valstīs

