Iedzīvotāju rosināta Engures
piekrastes attīstības stratēģija
Pielikums 2 - Iedzīvotāju idejas par piedāvājumu ostas
teritorijā

Anotācija
Šis ir pielikums, kas apkopo iedzīvotāju viedokli uz 2021. gada maiju, kas
balstīts veidojot diskusiju par ostas iespējamā piedāvājuma paplašināšanu Engures
kopienas ietvaros. Viedokļi apkopoti noturot iedzīvotāju diskusijas konferenču
platformā un ļaujot iedzīvotājiem atstāt idejas dokumentā, pēc tam diskutējot par
tām. Diskusija rosināta ņemot par pamatu iedzīvotāju ieteikumus piekrastes teritorija
veidot kafejnīcu, Tūrisma informācijas punktu, tikšanās vietu, aktīvās atpūtas nomas
punktus.
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Dokuments izstrādāts pēc NVO “Piekrastes Konvents” iniciatīvas. Par
dokumenta saturu atbild NVO “Piekrastes Konvents”.
Šis dokuments ir sagatavots ar Islande, Lihtenšteina un Norvēģijas atbalstu
caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo Iedzīvotāju Fonds". Aktīvo
iedzīvotāju fonda programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar
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pilsonisko

sabiedrību

mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.
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Pludmales piedāvājums Engures pludmale
Tūrisma stends / TIC pārvietošana no biroja pie Engures tankštelles :)) Tur arī muzejs un
ekspozīcijas tas laikam nesanāks.
Nomas punks inventāram - bumbas, badmintons, teniss, SUPi, riteņi, disku golfa šķīvji,
orientēšanās poligona kartes, virtuālās spēles noteikumi….
Inventāra glabāšana
Instruktori
Ģērbtuves, lai var savilkt savas hidras un nav jādara tas mašīnās.
Dzērienu automāts - dzērieni, kafija, kaut kādi sūdiņi, ko vēl var tirgot automātos.
Man ļoti iepatikās tā kopīgā šķūņa ideja - apsaimnieko un sadala un biedrības, kuras grib
piedāvāt aktīvās atpūtas iespējas Engures ostas teritorijā + kafejnīca, pludmales bārs + TIC
punkts.
Man liekas te vasaras laikā TIC var nosēdināt kādu praktikantu.
SUPi, kaiti (noma apmācība); velo noma; disku golfa un orientēšanās sporta poligons,
pludmales volejbols, pludmales futbols, pludmales badmintons - laukumi.
Iespējas veidot aktīvās atpūtas nometnes.
Labiekārtots stūrītis kopīgu svētku (Ugunsnakts, LČ posmu vakara tusiņi, lokālie Dziesmu
svētki, pludmales ballītes utml.) svinēšanai - skatuves podests (kur varētu spēlēt jauniešu
garāžu grupas vai DJ pasākumu laikā), ugunskura vieta, soliņi utml.
Nebūtu slikti arī rampa skeitam.
Iespēja izveidot ko līdzīgu Užavas šķūnim (minēts piemērs ar saiti te https://www.delfi.lv/tavamaja/maja-ar-stastu/51204791_cetri-skuni-latvija-kas-piedzivojusi-pa
sakainas-parvertibas)
Izviedot nomas punktu līdzīgu kā Spinout Pāvilostā (minēta saite
https://www.facebook.com/spinoutserfklubs/ )

