Domas un darbi Rūjienas novadam – APKOPOJUMS
2014. gada 9. aprīlis, plkst. 13:00,
Rūjienas kultūras nama mazā zāle
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lietas:
Daudz tūrisma objektu
Temekas graudu karte
Skaisti, sakopti kapi
Brīnišķīgas trīs skolas ar kolektīviem
Ievērojamas personības – novada sejas, arī no pagastiem (mākslinieki, zinātnieki,
politiķi)
Trīs Zemdegas pieminekļi
Skanīgā Rūjienas kultūras nama zāle
Augstas kvalitātes pašdarbības kolektīvi
Labi cilvēki
Skaists Rūjienas centrs
Rūjienas saldējums un “Liepkalni”
Talantīgi skolēni
Laba gaisotne politiski, teritorijas nav atdalītas
“Mēs neizmirstam”
Pats novads
Konkurētspējīgi kokapstrādes uzņēmumi
Skaisti Rūjienas pilsētas svētki ar blakus aktivitātēm
Rūjiena – latviskākā pilsēta
Rūjiena – mīlīga pilsēta
Ir daudz nevalstisko organizāciju (28), aktīvs sektors
Atpazīstami un spējīgi uzņēmumi
Dzidrākais ezers novadā – Laņģezers
Veidojam jaunus pieminekļus
“Japāniskākā pilsēta”
Oleru muiža – autentiska vide un sabiedriskā darbība
Mākslas un mūzikas skola - līmenis
Aitkopības industrija
Jauna sporta halle Rūjienā
Daudzpusīgas izglītības iespējas
Atsaucīgi cilvēki
Mūzikas tradīcijas
Latvijas ziemeļnieki – Igaunijai dienvidos
Baltās naktis – Latvijas tālākais ziemeļu punkts
Ipiķos sadraudzība ar Moisakilu
Ipiķi – mazākais, draudzīgākais pagasts
Rūja tek cauri visam pagastam
Seniori tiek turēti cieņā un aprūpē
Daudz sakoptu sētu
Reforma nav nodarījusi pāri
Maz ārzemniekiem pārdotas zemes
Labi, ka neesam iedalīti depresīvajā zonā
Fonda darbību finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, Valmieras pašvaldība,
kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (EEZ finanšu instruments).

www.teterevufonds.lv | www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org

Valmieras novada fonds

Izaicinājumi:
Mājoklis, vide un
infrastruktūra
Ielu kvalitāte, segums
Rūjienā (Valdemāra un
Brīvības iela) (12)

Izaicinājums

Sabiedriskā tualete
Rūjienas centrā (12)

Joma
Iedzīvotāju
līdzdalība,
brīvprātīgais darbs
un sociālā iekļaušana
Lodes pagastā nav
sakārtota informācijas
aprite (afišu stabs
ciema centrā)
Informācijas
pieejamība (bez
maksas) ne tikai
internetā (18)

Jeru pagastā slikts
autoceļu stāvoklis (arī
pie viensētām, sniega
šķūrēšana ziemā) (3)
Endzeles – Rūjienas
ceļā nav gājienu un
velo celiņu (6)

Lodes pagastā zema
atsaucība pasākumos
(saistošs
piedāvājums?) (0)
Vilpulkas pagastā
trūkst ģimenes vērtību
izpratnes (1)

Apgaismojums Endzelē
(7)

Vilpulkas pagasta
zema cilvēku
aktivitāte, zems
pasākumu
apmeklējums (4)

Autoceļš līdz Lodei un
Igaunijai nav asfaltēts
(17)
Lodes pagastā nav
sakārtots
sabiedriskais
transports
(bērnudārzs, skolēni,
pārējie) (7)
Lodes pagastā
nekvalitatīvs
dzeramais ūdens (2)
Grausti Ipiķu ciema
centrā (12)
Ipiķu pagastā slikti
ceļi centra māju
pagalmos un ceļš un
Moisakilu (8)
Jeru pagastā
neatbilstoša (pārāk
maza) sporta zāle (7)

Kultūra, izklaide,
sports un aktīvā
atpūta

Izglītība

Nav organizētas sporta
dzīves Rūjienā (7)
Jeru pagastā nav
piemērotas vietas
pasākumiem, nav
pašdarbības un līdera
(12)
Vilpulkas pagastā
trūkst saturīga brīvā
laika pavadīšanas
iespējas (3)
Vilpulkas pagastā
netiek izmantota skola
kā resurss citām
aktivitātēm (2)
Ipiķu pagastā
nepietiekami
organizēta kultūras un
sporta dzīve (8)
Ipiķu pagastā nav
peldvietas (3)
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