Domas un darbi Rūjienai (Rūjienas novads)
2014. gada 9. aprīlis, plkst. 10:00,
Rūjienas kultūras nama mazajā zālē
Labās






























lietas:
Tālavas taurētājs un citi pieminekļi
“Ligzda”
Tīra un sakopta pilsēta
Katrs ir cilvēks ir savā īstajā vietā
Mākslas, kultūras, mūzikas pilsēta
Krāšņi pilsētas svētki ik vasaru
Visām paaudzēm ir iespējas darboties
Gājieni pasākumos
Rūjienai ir vārda diena (25. maijs)
Sporta halle pie skolas, aktīvi, noslogota
Vecie koki un zaļie parki
Notiek speciālie tirdziņi
Pašvaldība atbalsta darbības un derīgas idejas
Tiek organizēts transports uz pasākumiem
Ir “slavenie” rūjienieši, kas te vairs nedzīvo
Ir izstāžu zāles, turklāt divas
Rūjienas saldējums
Liepkalnu maiznīca un citi uzņēmumi
Daudz amatnieku
Sadarbība ar Japānu (ir Japānas istaba), Igauniju un citām valstīm
Fotostudija, sadarbība ar Pleskavu
Jauniešu centrs, Tautskola, bibliotēka un bērnu centrs
Senioriem “konsultāciju istaba”
Senioru māja
Savs pūtēju orķestris, citi pašdarbības kolektīvi
Notiek daudz pasākumu
Interešu izglītība – daudzveidīga iespējas
Daudz velosipēdistu
Laba satiksme uz Valmieru

Izaicinājumi:
 Satiksme uz Rīgu un Valmieru vakaros
 Ielu kvalitāte (segums) – Valdemāra iela, Brīvības iela
 Apgaismojums (Viesturu iela)
 Ūdens kvalitāte akās Brīvības ielā
 Tā kā nav centrālā ūdens apgāde, grūtības ar veļas mazgāšanu
 Sabiedriskā tualete centrā (tikai viena slikta lieta) trūkst norādes
 Nomales nav sakoptas, arī privātīpašumi
 Veidot jaunus objektus/ renovējot, ne vienmēr respektēta vēsture un daba
 Pilsētas noformējums valsts svētkos
Fonda darbību finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, Valmieras pašvaldība,
kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (EEZ finanšu instruments).
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Valmieras novada fonds











Upes krasti nav atbilstoši uzturēti, sakārtoti (neizmantotās iespējas)
Nav organizētas sporta dzīves (resursi netiek izmantoti) – notiekošais ne vienmēr
tiek mērķtiecīgi koordinēts
Informācija bieži pieejama tikai internetā
Informācijas pieejamība bez maksas (pašvaldības izdevumi) cilvēku novērtēšana,
atzinības
Jauniešiem trūkst iespēju āra aktivitātēm (ielu vingrošana, skeitparks, stadions)
Sabiedriskā kārtība vakaros
Nesakārtots tirgus laukums
Mazs Rūjienas saldējuma sortiments pilsētā (kādreiz bija “Sēnīte”)
Mazais parks (pie Pienotavas) nav sakārtots, trotuāri
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Risinājumi, to iespējamība un efektivitāte
Sabiedrisko
attiecību
speciālists –
informācijas
apkopošana avīzei
Tematiskās grupas
– apspriedes
pašvaldībā,
pulcināt ļaudis

Brīvības ielā 36 jāievelk
kanalizācijas vads.
Pašvaldības māja.
Vasarās akās kukaiņi.

Sakārtot inventāru sporta
bāzēs. Sakārtot vietas, kur var
nodarboties ar sportu, piem. slidotavu

Jāmeklē Eiropa
snauda ielu
remontam

EFEKTIVITĀTE

Vispirms
centrālās ielas
Iesaistīt
jauniešus
sporta dzīvē
(ārpus skolas)
Sabiedriskā
tualetē audzināt
uzvedības
kultūru

WC
automātiskā
būda (Smiltenes
piemērs)

Sporta dzīve. Jāizskata
jautājumi par sporta dzīves
organizēšanu. Jābūt kādam
atbildīgajam. Nepieciešams
pārveidot basketbola grozu
no tirgus laukuma
Vajadzīgs cilvēks sporta
dzīves organizēšanai
(pašvaldības darbinieks)

Ierīkot maksas
tualeti (sezonā)

Vairāk
iniciatīvas no
sporta skolas

Informācija: kalendārs
internetā – konkrētā
datumā un drukātā avīzē
informācija. Pievienot
Twitter un Facebook

Jāizdod ikmēneša
pašvaldības ziņas
par novadu
/bezmaksas/
Sports –
Viesturlaukums
sportam, arī
inventāra noma,
prakse jauniešiem,
skeitparks, velo,
slidas

Uzraksti, kas
veicina tualeti
uzturēt kārtībā

Informācija: vajadzētu
nogādāt informāciju līdz
iedzīvotājiem. Veidot
novada informācijas
izdevumu (Var lasīt gan
internetā, gan saņemt
pastkastē)

Norādes uz
tualeti

Sabiedriskās tualetes.
Pilsētas centrā pie
stāvlaukuma vajadzīga
informācija. Pārvietojamās
tualetes vasarās. Ļoti labi
būtu, ja būtu patstāvīga
vieta tualetei.
Pārvietojama
tualete uz
sezonu

IESPĒJAMĪBA
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Vairāk
informāciju
par sporta
pasākumiem

Aptauja par
to, kura iela
pirmkārt

Pilsētas vadībai
vairākas reizes gadā
jātiekas ar
iedzīvotājiem (avīzē).
Par dažādiem
jautājumiem, piem.
apkure u.c. jautājumi
Satiksme:
Aptauja
iedzīvotājiem par
satiksmi uz Rīgu
un Valmieru
Ielas,
iedzīvotāju
iniciatīva un
vēstules
pašvaldībai

