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Domas un darbi Vilpulkai (Rūjienas novads) 

2014. gada 22. marts, plkst. 14:00, 

Vilpulkas sākumskolā  

 
Labās lietas: 

 Vilpulkas skola = centrs, kas apvieno ļaudis 

 “Pieneņu pūka” – rada aktivitātes 

 Asfaltēts ceļš līdz mājām 

 Daudz stipras ģimenes 

 Kaimiņiene Inga velk ārā no mājām 

 Feldšere un vīrs, atraktīvi, pieredzes bagāti 

 Pagasta pārvalde kā kultūras centrs, izstādes 

 Artis = aktīvs, uzņēmīgs jaunietis 

 Sakopta vide 

 Perfekta vieta, pilsētas tuvu, klusums 

 Lauku konsultante Iveta 

 Klātesošie – vietējie ar motivāciju, idejām 

 Enerģiski bērni 

 Bibliotēka, bibliotekāre, izbraukuma bibliotēka 

 Šīvaru dižakmens, taka 

 Rūjas skola sakopta 

 Etniskā daudzveidība, 11 tautības 
 
Izaicinājumi:  

 Nav sporta spēļu 

 Kultūras un citiem pasākumiem – mazs apmeklējums 

 Trūkst aktīvu cilvēku 

 Nenovērtēts skolas bērnudārzs 

 Nepiedāvā telpu nomu skolā, papildu pasākumi “Mūžizglītības centrs” 

 Nepatīkama vide pie veikala “Goda sardze” 

 Ugunsdzēsēju brigāde 

 Nav darba iespēju 

 Trūkst “reāla”, apzinīga darbaspēka 

 Trūkst saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju (sports, kultūra) 

 Nav līderis, organizators – sporta, citās aktivitātēs 

 Trūkst ģimenes izpratnes, vērtības 

 Nesakārtoti objekti privātīpašumos (tie, ar kuriem iepriekš lepojās) 

 Nav labiekārtota teritorija pie reālajiem nodokļu maksātājiem 

 Nevar apgūt profesiju bez pamata vai vidējās izglītības 

 Sociālo pabalstu sistēma nemotivē un neveicina sociālo taisnīgumu 

 Atkritumi – katru gadu atkal turpat 
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Risinājumi, to iespējamība un efektivitāte 
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Pieaugušajiem 
- Ārstnieciskā vingrošana 

- Jaunām ģimenēm 
izglītojošas 
nodarbības, tikšanās 

- Koncerti, teātri 

- Praktiskās nodarbības 

Rotaļu laukumu 

trūkums 

Brīvā laika pavadīšana 

1. Trūkst darbinieku 
2. Bērnu un jauniešu 

nodarbināšana 
3. Rotaļu laukums 

4. Sporta inventārs 
5. Radošā, tematiskās 

darbnīcas 

1. Domes atbalsts 

2. Pašiniciatīva – projektu 
rakstīšana 

3. Brīvprātīgais darbs 
4. Iesaistīt un uzrunāt 

ziedotājus 

Filma, tikšanās 
radošās darbnīcās, 

atraktīvās spēlēs 

Atrast, piesaistīt 

speciālistus, kas 
ierāda sporta 

aktivitāšu pamatus 

Kultūras pasākumi 

1. Katrs sāk pats ar 
sevi! 

Aktīva līdzdarbošanās 
ar sporta biedrību 

“SANĀKAM”! Esošām 
iespējām – inventārs, 

idejas, materiāli.  

Rast brīvprātīgos, kas 

varētu organizēt 

aktivitātes  

Saturīgas 
pēcpusdienas 

pieaugušajiem skolā 
(nodarbības, 
vieslektori, sarunas, 

novadpētniecība) 

Pusaudžiem 

1. Sporta nodarbības 
fiziskās  

2. Volejbols 
3. Darbinieku sadarbība 

ar novada centra 
jauniešu iestādēm – 
jauniešu centru, 
sporta halli 

  

Biedrība iesaistās 
sporta aktivitāšu 

organizēšanā 

Iegādāties inventāru 

sporta spēlēm  
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