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Engures iedzīvotāju vīzija
Lai Engures iedzīvotājam un viesiem būtu skaidri piekrastes teritorijas ierobežojumi, kā arī attīstības vīzija, 
projekta ietvaros rosinām sabiedrībā diskusiju par iespējamo Engures piekrastes teritorijas nākotnes attīstību. 
Projektu "Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes plānojuma izstrāde" (Reģ.Nr. AIF/2020/R/15) finansē Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo Iedzīvotāju Fonds". 
Projektu realizē NVO "Piekrastes konvents".  
Vairāk info - https://www.piekrasteskonvents.lv/piekraste.html vai rakstot uz e-pastu - 
piekraste@piekrasteskonvents.lv 
Zemāk pievienotajām bildēm ir ilustratīvs raksturs.

*

Burātājs

Sportists

Uzņēmējs

Kādu no zemāk minētajām iedzīvotāju grupām Jūs pārstāvat?

Engures iedzīvotāju vīzija

Questions Responses 139
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Zvejnieks

Dzīvoju Engures pagastā

Pavadu laiku un atpūšos Engures piekrastē

Continue to next section

Dabas aizsargjosla piekrastē
90 % Engures  pagastā ir ierobežota saimnieciskā darbība, jo teritorija ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjoslā. 

*

Kantaina urna ar sašaurinātu galu

Atkritumu urnas! Pēc iedzīvotāju aptaujas secinām, ka Engures piekrastes teritorijā ir pārāk maz 
atkritumu urnas. Veicot izpēti uz vietas redzam, ka pludmales piekļuves vietās urnas ir. Tās gan ir 
dažāda izmēra, formas un krāsas! Kuras no šīm ir viss piemērotākās mūsu piekrastes teritorijā?



Other…

Dabīga koka urna

Pelēka koka urna ar metāla sašaurinātu augšu

Apaļas zaļas urnas

*

Ir lielās miskastes pie auto stāvvietām un pārējās vietās pludmalē popularizējam "Ko atnesi to aiznes" prin…

"Ko atnesi to aiznes" nozīmē, ka atkritumus katrs piekrastē savāc pats. Nepiemērotas miskastes 
pludmalē nereti rada nekārtību (putni un vējš iznēsā atkritumus). Atzīmē kurš no risinājumiem tev 
ir tuvāks, lai piekraste netiktu nevajadzīgi piesārņota?

Other…

Piekrastē ir izvietotas speciāli pielāgotas palielas miskastes, ar šķirošanas iespējām. Vietās, kur tās ir iesp…

Ir izvietotas nelielas miskastes piekrastes teritorijā, kas tiek regulāri tīrītas.

Other…

Jā, informatīvs apraksts par Engures teritorijā sastopamajiem dzīvniekiem, augiem, putniem, kur tas ir akt…

Nē, nav nepieciešams

Vai pludmalē un ostā nepieciešamas norādes/informācija par esošajām dabas vērtībām un to 
aizsardzību?



*

Jā, es negribu pludmalē aļģes

Nē, man viņas netraucē

Nav viedokļa

Other…

Jā, būtu labi uzstādīt šādu zīmi no kapiem uz Dienvidu pusi

Derētu plašāks informatīvais stends pie Dienvidu mola (baltās pludmales)

*

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz

Vai Jūs vēlaties, lai aļģu sanesumi tiktu savākti, kad to ļauj dabas aizsardzības noteikumi?

Engures dienvidu daļā veidojas smilšu nogruvumi. Arī pludmales daļa tur praktiski nav. Kā būtu, ja tur 
tiktu uzstādīta informatīvā zīme, ka krasts nav piemērots pastaigām?

Vai Jūs apmierina piekrastē esošo tualešu (WC) daudzums un darba laiks?
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Other…

Jā, man liekas ka tualešu daudzums Engures piekrastē ir pietiekams

Tualetes ir gana daudz, taču nepieciešamas redzamas norādes uz WC tūristiem

Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu

Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekie…

Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

Continue to next section

Suņu mīļi
Šobrīd Engures pārvaldes Saistošie  noteikumos Nr.12 punkts 3.8. aizliedz ievest dzīvniekus Rīgas jūras līča 
pludmales teritorijā no 1. jūnija līdz 1. septembrim laika posmā no 5.00-23.00 ciema teritorijā.  

Image title
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*

Other…

No 05:00 līdz 23:00

No 09.00 līdz 21:00

*

Other…

Jā, vēlētos to apspriest

Nē, ne Engures ciema pludmalē

*

Jā.

Nē.

Jā un ir nepieciešami ekoloģiskāki risinājumi, ne plastmasas maisiņi

Continue to next section

Kāds Jūsuprāt būtu piemērotākais laiks AIZLIEGUMAM pastaigām ar suni Engures pludmales 
teritorijā vasaras sezonā (1. jūnijs līdz 1. septembris)?

Kādas ir Jūsu domas par suņu pludmales ierīkošanu Engures ciema teritorijā (jā/nē, kurā vietā)?

Vai Jūs uzskatāt, ka Engures piekrastē būtu nepieciešamas vairāk urnas suņu ekskrementiem?

Pļava pie Ziemeļu mola
Pļava pie Ziemeļu mola ietilpst ostas teritorijā. Tajā nav sastopami daudzveidīgi biotopi un aizsargājamie augi. 
Tas ļauj šai teritorijai attīstīties un kļūt par Engurnieku un Engures viesu iecienītu atpūtas vietu. Vēlamies uzzināt, 
kādu attīstību īstermiņā un ilgtermiņā šai teritorijai redzat Jūs.

*

Other…

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs

Regulāri pļaut zāli, ievērojot dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumus

Izveidot nelielu skatu torni

*

aktīvās atpūtas teritoriju (volejbols, futbols, āra trenažieri)

mierīgās atpūtas teritoriju

Kādu attīstību Jūs redzat piekrastes pļavai pie Ziemeļu mola(īstermiņā) ?

Teritorija pie Ziemeļu mola ļauj to attīstīt un radīt ka patīkamu tikšanās un atpūtas vietu visiem. 
Kā Jūs redzat šīs teritorijas attīstību ilgtermiņā? Jūs gribētu veidot to kā - 
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laiskās atpūtas teritoriju, kas piemērota arī ģimenēm ar bērniem

Continue to next section

Osta
Engures osta ir nozīmīga sastāvdaļa jahtu ostu tīkla izveidošanā Rīgas jūras līcī , jo tā atrodas dienas burājuma 
attālumā no Rīgas, Jūrmalas, Mērsraga, Rojas vai Roņu salas. Attiecīgi tā dod iespēju burātājam ierasties no 
jebkuras pieminētās ostas, atpūsties un doties tālāk . Engures osta nodrošina papildus patvērumu burātājiem un 
drošu navigāciju šajā reģionā.

*

Other…

Jā

Nē

*

Other…

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc

Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem ir jānolīdzina

Ostas teritorijā esošie būvgruži un armatūra ir jāaizved vai jāapsedz ar akmeņiem

Laivu/jahtu novietnei ziemas periodā ir jābūt nožogotai

Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo

Visu no augstāk minētā būtu jāizdara

*

Vai Jūs piekrītat, ka pašvaldībai ir jāsaglabā savā īpašumā maksimāli daudz ostas teritorijas un 
jāmēģina to atgūt, lai varētu pilnvērtīgi labiekārtot un attīstīt to saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm.

Engures ostas teritorija šobrīd dažādu iemeslu dēļ ir degradēta. Ko jūsuprāt var mainīt jau tūlīt?

Vai Jums liekas saistoša doma ierīkot mantu glabātuvi Jūras un piekrastes sporta cienītājiem, kur 

Other…

Jā, visu sezonu

Vēlētos vasaras periodā

Nē

droši atstāt savas mantas?



*

Other…

Jā, norādītā vietā vietējie makšķernieki varētu makšķerēt ar bezmaksas atļauju

Jā, iegādājoties atļauju pašvaldībā

Nav viedoklis

*

Other…

Lai paliek kā ir, nevienam tur nav jāstaigā

Veidojam koka gājēju taku, kas piemērota iedzīvotājiem un tūristiem

*

Jā, moli ir jāatjauno, lai tie veiktu savu funkcija

 Vai atbalstāt vietējo makšķernieku iespēju sava ciema ostā makšķerēt bez maksas? Vai arī 
iegādāties  īpašu atļauju pagasta pārvaldē, kura dotu iespēju makšķerēt speciāli norādītā vieta 
ostā? 

Ir iespēja izveidot laipu, kas savienotu ostu ar Ziemeļu molu. Ko Jūs par to domājat?

Engures ostā ir nepieciešams renovēt molus, lai to aizsargātu no jūras viļņiem, smilšu 
sanesumiem un nodrošinātu ilglaicīgu navigācijas kanāla darbību ar turpmākiem minimāliem 
papildus izdevumiem. Kā Jūs to redzat?

Jā, moli ir jāatjauno, lai tie veiktu savu funkciju un jāparedz arī drošu pastaigu vietu kājāmgājējiem.

Nē, mani tas neinteresē

*

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm

Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai

Kādu Jūs vēlaties redzēt Engures Ostu nākotnē?



Other…

Osta kā burātāju tūrisma galamērķis

Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

*

Jā

Nav viedoklis

Vai piekrītat izveidot Engures ostā mazās piekrastes zvejniecības steķus un infrastruktūru? 
Engures osta jau pirmsākumos tika būvēta kā zvejniecības osta, kurā piestāja okeāna zvejas kuģi. 
Mūsdienās lielie zvejas kuģi vairs nav bieži viesi ostā, bet vēlamies saglabāt un veidot ostu kā 
mazās piekrastes zvejniecības centru, kurā būtu mūsdienīga iekārtota piestātne ar celtni, laivu 
novietne, laivu nolaišanas vieta, zvejniekiem pielāgoti tīklu un inventāra boksi, svaigu zivju 
tirdzniecības iespējas.
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Other…

Continue to next section

Pludmale pie Dienvidu mola
Pēc ostas padziļināšanas, Engure tikusi pie skaistas pludmales ar baltām smiltīm. Šī vieta laika gaitā mainīsies, 
jo pludmales smiltis var tikt izpūstas un lēnām tās paņems jūra. Kamēr nav atjaunoti ostas moli, ostā krāsies 
smiltis. Tad būs nepieciešama atkārtota ostas padziļināšana, kuras varētu atjaunot šo pludmales teritoriju ar 
smiltīm. Tas gan nav skaidri zināms, jo smiltis var ievest un iegāzt arī jūrā.

*

Other…

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc

Ir nepieciešams norobežot vai izcelt veco kuģa vraku

Ir nepieciešamas norādes par atkrituma politiku - "Ko atnesi to aiznes"

Ir nepieciešamas miskastes atbilstoši izvēlētajai atkritumu politikai

Viss iepriekš minētais

Short answer text

Ko nepieciešams uzlabot Dienvidu mola un blakus esošās pludmales teritorijā īstermiņā?

Kādu Jūs redzat teritorijas pie Dienvidu mola attīstību ilgtermiņā?
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*

Other…

Būvgruži jāaizvāc, jo tie ir bīstami atpūtniekiem

Tos varētu apsegt ar akmeņiem

*

Other…

Tūrisma informācijas Punkts

Dažāda inventāra nomas punkts

Mantu glabātuve

Neliela kafejnīca,

Ostas krodziņš/restorāns

Oficiāla ceļotāju treileru vieta

Continue to next section

Vispārīgi
Description (optional)

*

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus

Šobrīd Engures ostas teritorijā ir daudzviet sastopami būvgruži. Gan pie moliem, gan arī dziļāk 
ostā. Tie nav pievilcīgi un nerada drošu vidi iedzīvotājiem. Kādu jūs redzat iespējamo risinājumu?

Iedzīvotāji vēlas tūrisma informācijas punktu, kafejnīcu, nomas punktu un mantu glabātuvi 
piekrastē. Engures ostas teritorijā ir vietas, kur to var ierīkot. Kādas ir Jūsu domas? Atzīmējiet, 
kuras no idejām Jums liekas saistošas.

Kādas īstermiņa nākotnes labiekārtošanas idejas Jums ir saistošas Engures piekrastei?

Izveidot ugunskura vietu pie jūras

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai

Piknika vietas piekrastē

Kuģītis, kas kursē uz netālajām  ostām

Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu



*

Other…

Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti

Labiekārtota un jauniešiem saistoša tikšanās vieta piekrastē

*

Other…

Jā

Nē

Short answer text

Image title

Kāda ir jūsu ideja, kā veidot jauniešiem (un sirdī jaunajiem) piemērotu atpūtas vietu piekrastē?  Ja 
ir konkrētas idejas, droši miniet pie sadaļas "Cits".

Vai Jūs atbalstāt ideju organizēt konkursu un uzrunāt  Arhitektus Engures ostas teritorijas 
attīstības plānošanai?

Aptauja ir anonīma, taču ja vēlaties būt informēts par projektā turpmāk organizētajām diskusijām un 
jaunumiem, lūdzu atstājiet savu e-pasta adresi.


