Piezīmes no Tematiskās darba grupas sanāksmes
- Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības
un dabas resursu izmantošanas darba grupa 2018. gada 28.augusts, Mazsalacas novads no plkst. 10.00 līdz 12.30
Dalībnieku skaits: 11
Transports - sabiedriskais transports, gājēju, velosipēdistu un auto infrastruktūra,
kritiskie posmi
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Ceļi ar asfalta segumu uz Igauniju,
Valmieru, Rīgu un Rūjienu
− Tūrisma infrastruktūra - Skaņais
kalns, ūdens tūrisms (Salaca)
− Pilotprojekts "MAMBA"
− Pēdējos gados uzlabota grants
seguma virskārta pilsētas ielās
− Sakārtotas autobusa pieturas

− Vecāko gājēju ceļu un ietvju
kvalitāte (piem., Pērnavas ielas
ietves sākums)
− Nepilnīgs
"Green
Railways"
velosipēdistu ceļš līdz Rūjienai
− Ceļa kvalitāte uz Staiceli
− Regulāri netiek veikta tūrisma
infrastruktūras atjaunošana un
pilnveidošana (piem. Dauģēnu
taka)
− Ir ielas (piem., Krasta iela), kas
izveidotas stihiski un ir bez
atbilstoša seguma
− Trūkst lielu stāvlaukumu liela
mēroga pasākumu laikā (piem.,
Sveču mežs, Lībiešu pilskalna
pasākumi)
− Ceļiem aizauguši grāvji, neiztīrītas
caurtekas, nenovākts apaugums
− Sabiedriskā transporta lielums

Kas jāmaina, kā?

− Saglabāt skolēnu autobusa maršrutu
− Saglabāt un uzlabot esošos gājēju ceļus un ietves, izveidot norobežojumu
Skaņkalnes ielai
− Izveidot gājēju ceļus līdz Priedēm, līdz Svētās Annas baznīcai, Rūjienas ielā,
Muižas ielā, Parka ielā, Baznīcas ielā
− Uzlabot satiksmes drošību - STOP zīme Pērnavas ielā, spogulis Rūjienas ielā
− Izvietot māju norādes Sēļu pagastā
− Izvietot ceļu norādes pilsētas viesiem
− Veikt regulāru Green railways velosipēdistu ceļa apkopi
− Pagarināt velosipēdistu ceļu Green railways līdz Rūjienai
− Labiekārtot izveidoto Green railways velisopēdistu ceļu
− Informēt iedzīvotājus par īstenotajiem projektiem novadā, piem., projektu
"MAMBA"

− Ceļu sakārtošanas plāna izveide
− Rast novadā vietu motokrosa trases izveidei, pie nosacījuma, ka tiek
sakārtota esošā trase
− Uzlabot ielu apgaismojumu, izveidojot apgaismojumu tumšajos posmos un
nomainot apgaismes armatūru uz LED

Inženiertīkli - ūdens, kanalizācija, meliorācija, sakari
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Iespēja pieslēgties centralizētajai − Iedzīvotāji kūtri izmanto iespēju
ūdenssaimniecības sistēmai
pieslēgties
centralizētajai
− Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija
ūdenssaimniecības sistēmai
Pērnavas/Pasta ielās, kas ietek − Ir vietas, kur nav iespējams
Salacā
pieslēgties
centralizētajai
− Salīdzinoši ātrs internets
ūdenssaimniecības sistēmai
− Nepilnīgs
mobilo
sakaru
pārklājums
− Nesakārtota
decentralizētā
kanalizācijas
sistēma
(sausās
tualetes)
− Nav iestādes, kas kontrolētu
meliorācijas sistēmas
− Zemju
īpašnieki
neiesaistās
meliorācijas sistēmu uzturēšanā
− Nesakārtotas
optisko
kabeļu
izmantošanas iespējas
Kas jāmaina, kā?

− Atkārtota iedzīvotāju informēšana par iespējām pieslēgties centralizētajai
ūdenssaimniecības sistēmai
− Jāturpina centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas attīstība
− Jāveicina operatoru motivācija uzlabot mobilos sakarus, optiskā kabeļa
izmantošanu
− Jāsakārto lietus ūdeņu sistēma - grāvīši ar noteci
− Sauso tualešu apsaimniekošana atbilstoši likumdošanai, pašvaldības
saistošo noteikumu izstrāde

Mājokļi - energoefektivitāte, pagalmi, apsaimniekošana, dzīvojamais fonds
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Nosiltinātās divas mājas
− Aktīvi māju vecākie
− Atkritumu apsaimniekošana

− Dārga māju siltināšana
− Daudzdzīvokļu māju pagalmi sliktā
stāvoklī

− SIA “Banga KPU” atsakās no māju
apsaimniekošanas
− Slikts pašvaldības dzīvojamais
fonds
− Sliktas attiecības starp izīrētājiem
un īrniekiem
− Augstas
nekustamo
īpašumu
cenas
− Automašīnu
novietošana
daudzdzīvokļu namu pagalmos
− Nepietiekams šķiroto atkritumu
konteineru skaits
Kas jāmaina, kā?

−
−
−
−
−

Nepieciešami lieli ieguldījumi pašvaldības un privātajos īpašumos
Radīt pieejamāku ēku siltināšanu, motivēt dzīvokļu īpašnieku iesaisti
Uzlabot SIA "Banga KPU" apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti
Uzlabot dzīvojamā fonda kvalitāti un ieviest kontroles sistēmu
Vairāk skaidrot informēt par atkritumu šķirošanu

Publiskā ārtelpa - parki, soliņi, apgaismojums, svētku noformējums
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Apgaismojums galvenajās ielās
− Ielu tumšie posmi
− Iedzīvotāju un pašvaldības iestāžu − Sporta laukuma tumsība - lampu
iesaiste noformēšanā
regulēšana
− Parka labiekārtošanas elementu
pārdomātāka izvietošana
Kas jāmaina, kā?

− Kopīga vīzija publiskās telpas veidošanā
− Soliņu izvietošana - Skaņkalnes ielas posmā, Baznīcas ielā, Pērnavas ielā,
Rūjienas ielā
− Nepieciešams ainavu plānotājs, lai veidotu kopējo novada iestāžu tēlu,
izveidotu pilsētvides plānojumu (gājēju, autobraucēju viedoklis)
− Nepieciešams vides aizsardzības atbildīgais
− Aktīvāk realizēt parku (īpaši Skaņā kalna) plānveida apsaimniekošanu
− Iedzīvotāju iesaiste parka apsaimniekošanā
− Uzlabot bio tualetes Skaņā kalnā

Dabas resursi un vides aizsardzība
Kas labs?

Kas slikts? Nepilnīgs?

−
−
−
−
−

Skaņā kalna dabas parks
Muižas parks
Grants ieguve
Ezeri, purvi, meži
Ir atpūtas vietas

− Pašvaldības dabas resursi - purvi
(kūdra), meži (koksne) - netiek
pilnvērtīgi izmantoti
− Centralizētās kanalizācijas trūkums
− Jāseko līdzi diennakts tumšā laika
izmaiņām, lai var aktualizēt ielas
apgaismojumu
− Tualešu
labiekārtošana
Skaņā
kalna parkā

Kas jāmaina, kā?

− Iesaistīt, izglītot iedzīvotājus vides aizsardzības jautājumos
− Dabas resursu saglabāšana un efektīva izmantošana

