Apkaimes ideju darbnīca “Domas un darbi Mazsalacai”
2015. gada 21. aprīlis plkst. 15:00-20:00,
Mazsalacas Kultūras centrā
Labās lietas:


















Peļu muzejs (2x minēts)
Salaca un skaņā kalna parks (6x minēts)
Ērenpreisa svētki (2x minēts)
Aktīvi, darboties griboši cilvēki (6x minēts)
Aktīvi un patriotiski jaunieši (2x minēts)
Jauns domes priekšsēdētājs
Aktīva kultūras dzīve (4x minēts)
Novada uzņēmēji
Uzņēmējdarbības iespējas
Sakārtots ceļu tīkls
Novada un izcili novadnieki (A. Ērenpreiss, H. Liepiņš, L, Liepiņa, Hirte, Skloderis,
Ore u.c.)
Daba (3x minēts)
Sakopta vide (2x minēts)
Zaļa pilsēta
Skola, Mūzikas skola
Brīvprātīgo kustība
Neizmantoti resursi

Izaicinājumi:















Dzīvesvieta (ienācējiem un pašvaldību speciālistiem)
Jauniešiem nav neformālas vietas, kur satikties (bija LSK istaba, ēka pie skolas)
Reklamēt novadu kā draudzīgu vidi uzņēmējiem
Nesakopta vide pie muižas/skolas + grafiti
Vidusskolas saglabāšana (internāts, kā iespēja?)
Nav izklaides iespēju
Trūkst aktivitāšu ģimenēm
Dinozaura parka atjaunošana (segums, rotaļu laukums)
Atrast atbalsi Skaņā kalnā (audio?)
Nav ēdināšanas un naktsmītņu
Brīvprātīgā darba iespējas (pašas iespējas, informācija par brīvprātīgo darbu)
Kapu namiņa atjaunošana
Biznesa ideju reģistrs
Sadarbības trūkums starp tūrisma uzņēmējiem
Apkaimes darbnīcas rīko Valmieras novada fonds sadarbībā ar Mazsalacas novada pašvaldību.
VNF darbību finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, Valmieras pašvaldība, kā arī Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija (EEZ finanšu instruments).
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Apkaimes darbnīcas otrajā daļā iedzīvotāji dalījās grupās, kur tika aicināti
paraudzīties uz novadu ar citām acīm.
Es kā bērns/jaunietis Mazsalacas novadā vēlētos…
1. pirmsskolas vecuma bērniem sporta pulciņš
2. rotaļu laukums Mazsalacā
3. “Mežakaķis” (Skaņajā kalnā)
4. jauniešu centrs (vieta)
5. transports (nokļuvi uz pasākumiem)
6. āra trenažieri (Dinozauru parks, Ramatā un Sēļos rotaļu laukumā)
7. sajūtu taka
8. trose pār Salacu (atrakcija)
9. forša kafejnīca
10. grafiti siena
11. mazajiem bērniem rotaļu laukums Mazsalacā
12. diskotēkas
Es kā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mamma/tētis Mazsalacas novadā vēlētos…
Sēļos un citur aktivitātes ģimenēm ar bērniem
pasākumus bērniem – nometnes mazākiem bērniem, kuras vecāki var atļauties
atvērtu rotaļu laukumu (4 balsis)
brīvdabas kino vakari pagastos ģimenēm (Ziemā vietējos kultūras centros) (3 balsis)
daudzdzīvokļu namu pagalmos rotaļu laukums (arī pagastos)
pieejamus bērnudārzus
Ramatā viss ir labi!
sporta inventāra maiņas punktu (slidas, slēpes, zābaki, riteņbraucēju ķiveres)
“Andeli – Mandeli”

Es kā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lauku uzņēmējs Mazsalacas novadā vēlētos…
uzlabot infrastruktūru (ceļus) (3 balsis)
komunikāciju un sadarbību uzņēmēju starpā, pašvaldības ieinteresētību
pašvaldības radītu “telpu” uzņēmējdarbībai,
veidot uzņēmēju biedrības projektu īstenošanai, krājaizdevumu sabiedrību
mājražošanas menedžeris kopīgam tirgum (2 balsis)
LLKC organizētas ekskursijas
brīvdienu slaucējas atvaļinājuma laikā

Es kā
1)
2)
3)
4)
5)
6)

fiziski un sabiedriska aktīva persona Mazsalacas novadā vēlētos…
SPA Mazsalacā brīvdienās/ Čigānu pirts
pasākumi ģimenēm
krogs ar dzīvo mūziku (baudīšanai arī kafejnīca būtu laba) (4 balsis)
āra trenažieri Dinozauru parkā (3 balsis)
takša pakalpojumi
transports uz pasākumiem
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7) vairāk filmu, kino
8) turpināt ekskursijas pa Mazsalacu/lauku sētām
9) piedalīties mājražošanas/kulinārijas radošajās darbnīcās
Es kā tūrists Mazsalacas novadā vēlētos…
1) ēdināšana un vairākas nakšņošanas iespējas (5 balsis)
2) nodrošināt tūrisma ceļojumu plānojumu (TIC), iespējamie maršruti, komplekssi
piedāvājumi (maršruti, laivas, riteņi, slēpes, atbalss, velns)
3) “Sveču mežš”, “Skaņu mežš”, “Operas nakts Sēļos
4) āra trenažieri
5) laivu pieejamību (TIC)
6) suvenīru daudzveidība (atklātnītes, krūzītes, magnēti ar novadam raksturīgām
lietām/vietām) (2 balsis)
7) kiosku Skaņajā kalnā
8) pirti(-s) novadā un blakus Salacai
Es kā seniors Mazsalacas novadā vēlētos…
1) bibliotēkas apciemojums mājās (ja neko citu, tad lai paņem izlasīto grāmatu)
(Skaņkalnē un Ramatā jau ir!)
2) trenažieri Dinozauru parkā senioriem un ģiemenēm
3) apciemojums mājās
4) senioru biedrība katrā pagastā (1 balss)
5) ka kāds ziedotu senioru biedrībai naudu
6) pēc izsaukuma Sociālais dienests/pašvaldība
7) organizē senioru nokļuvi uz veikalu, pie ārsta, uz pastu
8) transports pasākumiem

Apkaimes darbnīcas rīko Valmieras novada fonds sadarbībā ar Mazsalacas novada pašvaldību.
VNF 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

3

