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Domas un darbi Ipiķiem (Rūjienas novads) 

2014. gada 22. marts, plkst. 10:00, 

Ipiķu kultūras namā “Papardes” 

Labās lietas: 

 Atsaucība – pasākumos un ikdienā 

 Iekšējā vienotība, lepnums 

 Ipiķi = liela ģimene 

 Ir, ar ko aprunāties (pagasta pārvaldē) 

 Pasaules mala – vai sākums? 

 Piemiņas vieta igauņu tulkotājam Seppam 

 Slavenības – Dimze, Harijs Liepiņš, Valdis Rūja 

 Daudz stārķu 

 Sakopta apkārtne 

 Ipiķi – vieta, kur atpūsties 

 Labs kontakts ar igauņu jauniešiem (sporta spēles) 

 Jauniešiem labas starptautiskās attiecības 

 Bieži piemin krustvārdu mīklās 

 Galējais Latvijas ziemeļu punkts – Baltās naktis 

 Ipiķu skola sakārtotā apkaime 

 Laba bibliotēka 

 Te ir kluss, mierīgs 

 Vēsturiskās vietas – Ķirbēnu muiža, Ipiķu skola, muitas punkts, bruģis, dižakmeņi, 
Ulmaņa stādīts ozols 

 Filma “Štābs Ipiķi” 

 Biedrība “Baltās naktis” 

 Ir tranzīta ceļš uz Igauniju 

 Velo maršruts 

 Dzirnavas 
 

Izaicinājumi:  

 Satiksme uz Rūjienu 

 Ceļš centra māju pagalmā 

 Ceļš uz Moisakilu 

 Grausti ciema centrā 

 Dzirnavas – uzlabot 

 Ķirbēnu muiža – izmantot 

 Ipiķu skola kā ļoti vēsturiska vieta 

 Veikals un darba laiki īsi 

 Nepietiekami organizēta kultūras, sporta dzīve 

 Pasākumi notiek darba laikā 

 Bērniem trūkst nodarbes 

 Nav peldvietas – pie skolas ir potenciāls 

 Nav vietas brīvdabas pasākumiem – potenciāli vieta nolūkota 

 Nav pašdarbības kolektīvu 
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Risinājumi, to iespējamība un efektivitāte 
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Peldvieta  
1. Atļauja no 

zaļajiem 

2. Naudas līdzekļi 

tehnikai un 
darbiniekiem  

Kultūra 
1. Piešķirt finansējumu kultūras 

darbinieku algošanai 
2. Līdzekļi materiālu iegādei, 

speciālistu algošanai 
Lūgums pašvaldībā: 
- Kultūras darbinieka palīgu – lai 

varētu būt kultūras centra 

spēļu saglabāšanā utml. 
- Kultūras darba organizators 
- Lūgt deputātus izvērtēt kultūras 

darbinieka nepieciešamību 

Ipiķu pagastā  
- Brīvprātīgais darbs kultūras 

dzīves organizēšanā 

Organizēt – aicināt daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājus sakārtot pagalma 

apkārtni 

- Ierīkot peldvietu pie 
Nuķiem. 

- Peldvieta vai nu pie 
Nuķiem, vai skolas = 

projekts = saskaņošana 
ar vides pārvaldi un 
novada pašvaldību. 

- Rakstīt projektu, 

piesaistot finanses 
(rīkojot talku, izveidot 
peldvietu). 
 

Trenažieru 

zāles inventārs 

Nojaukt graustus 
1. Juridiski dabūt 

atļauju nojaukt. 
2. Piešķirt naudas 

līdzekļus to 
nojaukšanai. 

Lūgums domei – 
atļauju – nojaukt 

graustu likumīgā 

ceļā 

Uzbūvēt estrādi 
“Kalējos” (200 eiro) 
Tehniskais 
projekts brīvdabas 

estrādes izbūvei. 

Piesaistīt jauniešus 
publiskiem pasākumiem, 
velo braucieni, sporta 
spēles u.c. 

 
Starppagalmu ceļš – caur 
pārvaldi un Rūjienas 

pašvaldību 

Stārķu ligzdas pamatnes 
ierīkošana 

Sadarbība ar Igauniju. 
Līdzīgi kā akcija “Baltijas 

ceļš” 

Vēstule Satiksmes 

ministrijā ceļa uzlabošanai 

Ipiķi - Moisakila 

Labiekārtot sporta 
laukumu. 

Meklēt līdzfinansējumu, lai 
uzlabotu esošo sporta 
laukumu 

Sociālais pakalpojums: 

- Šujmašīnas 
- Adāmmašīna 
- Telpa, kur kopā darboties ne 

tikai apmācību līmenī 
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