Engures piekrastes teritorijas zonējums
un izmantošanas ierobežojumi

Anotācija
Engures piekrastes teritorijas zonējums un izmantošanas ierobežojumu dokuments ir
veidots, lai apzinātu Engures piekrastes situāciju uz 2021. gada sākumu. Tas veidots
sadarbojoties ar Engures pagasta pārvaldi, vietējām attīstības biedrībām, kā Partnerība
Laukiem un Jūrai, Tukuma Tūrisma Informācijas Centru. Tāpat apkopoti zvejnieku, uzņēmēju,
burātāju, sportistu un citu iedzīvotāju viedokļi.
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 mērķi stiprināt pilsonisko
sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.
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Ievads
Dokumenta mērķis
Dokumenta mērķis ir apkopot nosacījumus, dažādu sociālo grupu viedokļus un
pieejamo papildu informāciju par Engures piekrastes teritorijas zonējumu un nākotnes
izmantošanas iespējām, tādējādi rosinot sabiedrības kopīgu diskusiju ar mērķi tālāk izveidot
attīstības stratēģiju, kas atbilstu kopīgām sabiedrības definētām interesēm un veicināt
stratēģijas tālāku izmantošanu arī pašvaldības darbībā:
● nosakot piekrastes teritorijas attīstības prioritātes;
● sekmējot investīciju piesaisti;
● nodrošinot ilgtspējīgu attīstību;
● sadarbojoties ar sociālajiem partneriem;
● popularizējot Engures ciema atpazīstamību.
Dažādo Iedzīvotāju grupu aptaujas tiek veidotas balstoties uz savākto informāciju, kas
apkopota dokumentā. Aptaujas rezultāti publicēti kā ši dokumenta pielikumi. Aptaujas tiek
veidotas ar moderatoru starpniecību, kas pārstāv grupas viedokli, var konkretizēt vēlmes un
piedāvājumus no dažādajām iedzīvotāju grupām, veido informācijas apkopojumu un
piedāvājamu pašvaldības deputātu zināšanai, kā ieteikumi nākotnes stratēģiju un plānu
veidošanā.
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Esošās situācijas detalizācija
Ietekmes sfēras
Engures ciema piekrastes teritorija stiepjas gar
Rīgas jūras līča R krastu nepilnu 4 km garumā. Lai
aprakstītu

konkrētas zonas piekrastes teritorijā,

vispirms jādefinē piekrastes kopējais apraksts un
dažādās jomas, kas katra savā, specifiskā veidā
ierobežo vai definē iespējamos un sabiedrībai
kopumā, kā arī tās dažādām sociālajām grupām,
vēlamos tālākos attīstības veidus. Starp galvenajām
jomām jāmin:
● Pašvaldība un Valsts
● Ekoloģija un dabas aizsardzība
● Uzņēmējdarbība
● Privātīpašumi
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Pašvaldība un Valsts
Pēc 2020.gada Statistikas pārvaldes datiem Engures ciemā ir 1313 iedzīvotāji.
Nozīmīgs Engures novada ainavas resurss ir jūras piekrastes ainava un rekreācijas
ainavas, novadā atrodas 58 valsts un vietējas nozīmes aizsargājamie dabas un kultūras
pieminekļi.
Potenciāli nozīmīgs satiksmes infrastruktūras objekts ir Engures osta, kurai ir
perspektīvas attīstīties kā burāšanas un jahtu ostai.
Tūrisma resursus un labvēlīgo ģeogrāfisko stāvokli pilnībā neļauj izmantot tūrisma
infrastruktūras nepietiekamais nodrošinājums, t.sk. auto stāvlaukumu (īpaši jūras tuvumā) un
atpūtas vietu trūkums.
Pašvaldībā regulāri vēršas uzņēmēji, kas gribētu attīstīt konkrētas darbības jomas
Engures ciema teritorijā un ap to.
Engures novada pašvaldība aktīvi piesaista ES un citu finanšu instrumentu līdzekļus,
īstenojot virkni projektu ar mērķi uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti,
labiekārtot pašvaldības teritoriju, sargāt vides vērtības.
Ekoloģija un dabas aizsardzība
Nozīmīgs Engures novada dabas resurss ir 58 kilometrus garais jūras krasts. Tas
viennozīmīgi attiecināms arī uz Engures ciema jūras krastu un piekrastes teritoriju.
Būtiskākais ģeomorfoloģiskais process Engures novadā ir jūras krastu noskalošana.
Aktuāls arī Engures ciemā visā piekrastes garumā - krasta noskalošanas ātrums ir 2 - 2,5 m
gadā (vidēji novadā kopumā).
Gandrīz pusi no Engures novada (46%) klāj meži. Novada mežus raksturo liela
bioloģiskā daudzveidība un tāpēc lielai daļa mežu noteikti stingri mežsaimnieciskās darbības
ierobežojumi, kas attiecināmi arī uz Engures ciema teritoriju un īpaši dažām piekrastes
teritorijām.
Izņemot Engures ostas akvatoriju un teritorijām uz dienvidiem no tās, ciema teritorijā
(un visā novadā) atrodas aizsargājamā jūras teritorija “Rīgas jūras līča piekraste”.
Vērā ņemama arī piekrastes aizsargjosla.
Ciema piekrastes teritorijā kopumā ir laba ūdens kvalitāte, kas ir īpaši pievilcīgi dažādu
veidu vasaras tūrismam – gan aktīvajam, gan mierīgai atpūtai jūras krastā.
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Uzņēmējdarbība
2016.gadā Engures novadā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 76 uzņēmumi – mazāk, nekā
vidēji Latvijā (93 uzņēmumi). Šeit jāmin, ka ne visi Engurē esošie uzņēmumi ir arī reģistrēti
šeit.
Samazinās Engures novadam līdz šim tradicionālā nodarbe – zivju pārstrāde un
zvejniecība un novada ekonomika kļūst daudzveidīgāka. Līdzīgas tendences attiecināmas arī
uz Engures ciemu.
Ostas teritorijā darbojas uzņēmumi, kas ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību –
SIA „UNDA” (zivju pārstrāde; 3.vietā novada griezumā pēc apgrozījuma rādītājiem
2017.gadā), SIA “O Yachts” (kuģu un laivu būve) un citi.
Augstāk minēto iemeslu dēļ, nepieciešams pievērst īpašu uzmanību uzņēmējdarbības
aspektam tieši piekrastes zonā. Tālāk aplūkojam juridiskām personām piederošus īpašumus
un aktivitātes, kā arī industriālās teritorijas ciema piekrastē, kas atrodas starp ēkām un
objektiem.
Privātīpašumi
Piekrastes teritorijā lielākā privāto īpašumu koncentrācija ir Engures ciema Dienvidu
daļā (skatoties gar piekrasti), jūras krasts visā teritorijas garumā piederošs Latvijas valstij un
tikai viens zemes gabals, kas pieder pašvaldībai (skat. Atbilstošo attēlu Piekrastes zonu
sadaļā 5.punktā).
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Interešu grupas
Papildu ietekmējošām jomām, neapšaubāmi jāizdala galvenās sociālās interešu
grupas piekrastes teritorijā. Zemāk izklāstīts piedāvājums interešu grupu definēšanai šīs
iniciatīvas apspriešanas veicināšanai. Piedāvāts nodalīt šādas viedokļu aptaujas grupas:
● Pašvaldība un attīstības biedrības
● Burātāji
● Zvejnieki
● Uzņēmēji (esošie un topošie, kuru bizness saistās ar piekrastes izmantošanu)
● Aktīvie sportisti
● Pārējie iedzīvotāji

Pašvaldība un attīstības biedrības
Pašvaldības iesaiste jebkādu ciema teritorijas iekārtošanas, labiekārtošanas un galu
beigās pārmaiņu jautājuma risināšanā ir ļoti būtiska to realizācijai. Pašvaldības iespējas
līdzekļu piesaistē, kā arī pieredze projektu realizācijā ir neatsverams un obligāts atbalsts
ciema tālākā attīstībā.

Burātāji
Engurē ir viena no retajām Latvijas mazajām ostām, kas faktiski nozīmē, ka Engurē ir
viena no retajām vietām Latvijā, kur iespējams realizēt kvalitatīvu un organizētu burāšanas
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sporta attīstību. Burāšanas sporta sabiedrība ir aktīva Engures sastāvdaļa un vērā ņemams
viedoklis diskusijā par ostas teritorijas attīstību (un ne tikai).

Zvejnieki
Zvejniecība ir viena no senākajām nodarbēm Engurē (ja ne pati senākā) un amata
pārstāvju ciemā netrūkst. Lai varētu saglabāt esošās tradīcijas un nodarbi, kā arī attīstīt
zvejniecību Engures teritorijas ūdeņos un to tuvumā, zvejnieku viedoklis piekrastes teritorijas
attīstības aspektā ir vērā ņemams interešu grupu vēlmju balansēšanā (piemēram, aktīvas
zvejas vietas un ūdens moto sporta nesavienojamība).

Uzņēmēji (esošie un topošie, kuru bizness saistās ar piekrastes izmantošanu)
Pašvaldībā regulāri vēršas uzņēmēji, kas gribētu attīstīt konkrētas darbības jomas
Engures ciema teritorijā un ap to. Engures novadā un īpaši ciema teritorijā atrodas un
darbojas pietiekami daudz esošo un potenciālo uzņēmēju, kas būtu gatavi darboties arī
piekrastes teritorijās, t.sk. piesaistot dažādu Eiropas fondu atbalsta finansējumu.
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Aktīvie sportisti
Aktīvā atpūta ir neatņemama sastāvdaļa atpūtai pie jūras. Gan atsevišķām tūristu
grupām, gan arī pastāvīgajiem sporta entuziastiem. Engurē darbojas vairākas biedrības un
sporta klubi, kuri jāaptaujā, lai saklausītu potenciālās attīstības iespējas piekrastes teritorijā –
gan smilšu pludmalēs, gan piekrastes mežu masīvu takās u.tml.

Pārējie iedzīvotāji
Neviens teritorijas attīstības plāns un ideju kopums nebūtu realizējams bez atbalsta
esošo vietējo iedzīvotāju aprindās. Proti – jāpastāv balansam starp visām ietekmes sfērām un
interešu grupā. Engures ciema iedzīvotāju interešu pārstāvība un aizstāvība šāda veida
diskusijā ir absolūta nepieciešamība.
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Piekrastes zonas
Lai atvieglotu diskusijas starp dažādām interešu grupām un būtu iespējams vieglāk
saprasties, iedalām piekrastes teritoriju šādās zonās, kas nākamajās lappusēs izdalītas
atsevišķi.
1. Piekraste no Ziemeļu mola uz Ziemeļiem
2. Ziemeļu mols
3. Teritorija starp Ziemeļu un Dienvidu moliem
4. Dienvidu mols
5. Piekraste no Dienvidiem līdz Dienvidu molam (t.sk. kapi)
Mūs interesē kādi ir vispārējie aizliegumi piekrastes zonā? Nūdistu pludmale,
aļģu

jautājums,

suņu

peldināšana,

ugunskuru

kurināšana,

atkritumu

savākšanas politika utt. Kas attiektos uz visu pludmali un nebūtu atsevišķi
apspriežama pa zonām. Citi ieteikumi?
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Vispārējie regulējumi, kas attiecas uz visu Engures piekrasti
● Engure nav oficiālajā Latvijas peldvietu sarakstā
● Ierobežojumus piekrastes teritorijai regulē Engures Novada Saistošie Noteikumi
Nr. 12 un 13.
● Suņu pastaigas nav atļautas Engures pludmales teritorijā no 1. jūnija līdz 1.
septembrim laika posmā no 5:00 līdz 23:00 (to regulē Engures Novada
Saistošie Noteikumi Nr. 12 un 13)
● Ugunskuru kurināšana nav atļauta
● Nedrīkst celt teltis
● Atkritumu savākšanas politika - Ejot Dabā, ko atnesi to aiznes
● Aļģu savākšana šobrīd ir apgrūtināta
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1. Piekraste no Ziemeļu mola uz Ziemeļiem
Teritorija pārsvarā sastāv no Latvijas Valsts Mežiem apsaimniekošanā esoša mežu
masīva, dažādiem aizsargājamiem biotopiem, kur dažādu jomu darbība var būt stipri
ierobežota, taču pastāv iespēja izmantot laukumu no Ziemeļu mola, robežojas ar SIA “Unda”
teritoriju un stiepjas tālāk uz Ziemeļiem. Konkrētiem izmantošanas mērķiem jātiek
saskaņotiem ar attiecīgām iestādēm.

Šajā teritorijā pieskaitāms arī pievedceļš no benzīntanka puses, kur atrodas LVM
pārvaldījumā esošs auto stāvlaukums, kā arī izbūvēta izeja uz jūru (neaizbraucot līdz
doktorātam).
13

Mūs interesē kādi ierobežojumi skar šo teritoriju šobrīd? Fokuss - atkritumi,
peldlīdzekļi, ugunskuri, pastaigu ierobežojums dēļ aizsargājamajiem augiem?
Šeit paredzētas diskusijas arī ar iedzīvotājiem un citām sociālajām grupām par viņu
redzējumu, lai precizētu vēlamos ierobežojumus. Citi ieteikumi?

Regulējumi, kas attiecas uz Engures piekrasti no Ziemeļu mola uz Ziemeļiem

Motorizēto peldlīdzekļu ielaišana nav atļauta
Aizsargājamie augi, ko nedrīkst plūkt un gulēt virsū
Izmantojama sabiedriskā tualete
Izvietotās miskastes izmantojamas īpašos gadījumos, pieturoties principam – Ejot
Dabā ko atnesi to aiznes
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2. Ziemeļu mols
Diskutējamais jautājums būtu Ziemeļu mola īpašumtiesības, jo mola piederība
juridiskai personai, iespējams, ierobežo teritorijas attīstības iespējas.

Ņemot vērā ka moli ir privātīpašums, mūs interesē vai ši teritorija kā ietekmē
vispārējo Engures piekrasti?

Regulējumi, kas attiecas uz šo Z molu
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● Molam nepieciešama nostiprināšana un atjaunošana.
● Privātās īpašumtiesības apgrūtina regulējumu izstrādi un attīstību.
● Ziemeļu mols īpaši svarīgs ostas teritorijas ilgtspējai.

3. Teritorija starp Ziemeļu un Dienvidu moliem
Ietver sevī diskusiju par Engures ostu, ostas industriālo teritoriju starp angāriem,
attīrīšanas iekārtas un tām blakus esošo juridisko īpašumu, kas pieejamas no Dienvidu mola
(pats Dienvidu mols un tā īpašumtiesības/pievedceļa īpašumtiesības diskutējams sadaļā par
zonu 4).
Mūs interesē kādas ir iespējas savest kārtībā teritoriju starp moliem? Kādi ir
šobrīd plānotie darbi/projekti/aktivitātes? Kādi ierobežojumi dēļ ostas un arī
no jahtu rūpniecības uzņēmumiem attiecas uz infrastruktūru? Kādi ierobežojumi skar
šo teritoriju šobrīd? Fokuss - atkritumi, peldlīdzekļi, ugunskuri, pastaigu ierobežojums
ir/nav/kur? Citi ieteikumi?
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Regulējumi, kas attiecas uz šo (ostas) zonu

● Nedrīkst peldēt Engures ostas akvatorijā
● Nedrīkst makšķerēt
● Ielaist motorizētos līdzekļus drīkst speciālā tam paredzētā vietā (ostas slips),
par maksu
● Tualetes var izmantot pēc ostas cenrāža
● Jahtu novietošana un organizēšana - to regulēs Ostas pārvaldes izstrādāties
ostas noteikumi (pavasaris/vasara)
● Atvērta diskusija - zvejnieku laivu novietnes ostas teritorijā – kāda būtu interese
no zvejnieku puses
● Atvērta diskusija par mantu novietni vietējiem iedzīvotājiem pie Jahtkluba ēkas
● Atvērta diskusija par publiski nomājamas novietnes izveidi pie Dienvidu mola
● Atvērta diskusija - glābšanas funkcijas - glābšanas laivas utml., vai to ir iespēja
nodrošināt Engurē.
● Atvērta diskusija - pastaigu laipa kas savieno ostu ar Ziemeļu molu
● Atvērta diskusija - kemperu stāvvietas izveidošana
Šobrīd izskata strīdu par īpašumtiesībām sliežu ceļam un piegulošajai ēkai
Privātīpašumam, kas ir ēka (uzņēmumu ēkām ostas teritorijā) ir noteikta piegulošā
teritorija pēc ēkas augstuma
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4. Dienvidu mols un uzpūstā pludmale
Mola, mola pievedceļa īpašumtiesību jautājums? Teritorija starp jauno pludmali un
tirgu, kas pieder juridiskai personai.
Mūs interesē kādas ir iespējas savest kārtībā Dienvidu molu, lai tas
aizsargātu no jūras smiltīm ostu? Kādi ierobežojumi? Attīrīšanas iekārtu
jautājums. Šeit apskatam arī pludmales attīstības redzējumu. Fokuss - kādi noteikumi
jāievēro cilvēkiem kas atrodas šajā teritorijā. Citi ieteikumi?
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Regulējumi, kas attiecas uz šo zonu

● Īpašuma tiesības mola jautājumā ir sarežģītas, kas neļauj pilnvērtīgi izstrādāt
mola lietošanas noteikumus
● Motorizēto transporta līdzekļu ielaišana nav atļauta (tam paredzēta vieta Ostā)
● Izmantojama sabiedriskā tualete ( Ostā par maksu un pie Tirgus laukuma)
● Izvietotās miskastes izmantojamas īpašos gadījumos, pieturoties principam Ko
Atnesi To Aiznes
● Atvērta

Diskusija

blakus

esošās

uzpūstās

pludmales

izmantošanas

noteikumiem
● Mantu novietnes un Vasaras Pop-up nomas punkti un Kafejnīcas iespējamas
augstāk minētajā Ostas teritorijā (var atvērt diskusijai.)

20

5. Piekraste no Dienvidiem līdz Dienvidu molam (t.sk. kapi)
Plaša teritorija, kas ietver “jauno” pludmali, teritoriju
iepretim kapiem kā arī tālāk uz dienvidu pusi stiepjošos
krasta teritorijas, kas ļoti pakļautas krasta erozijai.
Mūs interesē kādi ierobežojumi šobrīd ir šeit?
Pašvaldības

redzējums

uz

teritorijas

izmantošanu.
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Regulējumi, kas attiecas uz šo zonu

● Motorizēto transporta līdzekļu ielaišana nav atļauta (tam paredzēta vieta Ostā)
● Izmantojama sabiedriskā tualete - nav paredzēta
● Šajā teritorijā nav paredzētas miskastes, pieturamies principam Ko Atnesi To
Aiznes

● Atvērta diskusija - pašvaldības piekrastes teritorija Piejūras ielā
● Dienvidu daļā ir izteikta krasta erozija tāpēc šīs piekrastes zonas attīstība ir
ierobežota.
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SVID analīze
Daļēji izmantoti dati no Engures novada attīstības programmas materiāliem.
Stiprās puses
● Jūra – pievilcīgs rekreācijas resurss
● Laba dzīves vieta, par ko liecina pēdējo gadu pozitīva iedzīvotāju migrācija
● Darbojas daudzveidīgi uzņēmumi, un to skaits un darbības sfēras paplašinās
● Atjaunota jahtu piestātne un sakārtota jahtu ienākšana ostā
● Ostas padziļināšanas rezultātā izveidota jauna, plaša pludmale
● Ērta satiksme no Tukumu, Jūrmalu, Rīgu, kas padara Enguri par pievilcīgu
atpūtas galamērķi
● Labiekārtotas vietas jūras krastā (piemēram, aiz Ziemeļu mola)
● Aktīva sabiedrība, kas gatava risināt problēmas un attīstīt Enguri kā pozitīvu
piemēru valsts mērogā
● Pretimnākoša attieksme no pagasta pārvaldes puses, lai palīdzētu veidot
attīstības vīziju
Vājās puses
● Engures ostas infrastruktūra ir (neapmierinošā/apmierinošā/labā) stāvoklī
● Juridisku un privātu personu īpašumā esoši stratēģiski objekti (piemēram, ceļš
uz molu u.tml.)
● Vizuāli nepievilcīgs skats uz “Unda” teritoriju (īpaši no Ziemeļu puses)
● Pievedceļi ostas teritorijai nav sakārtoti (ir uzlabojumi iepretim D molam)
● Attīrīšanas iekārtas jūras krastā
Iespējas
● Uzlabot pašvaldības un iedzīvotāju, uzņēmēju savstarpējo dialogu, informācijas
iegūšanas iespējas
● Attīstīt tūrisma nozari, jahtu tūrismu, radot tam atbilstošu infrastruktūru
● Veicināt pieejamo teritoriju izmantošanu uzņēmējdarbībai vai pašvaldības
organizētām aktivitātēm (kā arī sadarbības projektiem)
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● Veidot kvalitatīvu un pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem, attīstot ciemu kā
dzīves vietu, ceļot prestižu
Draudi
● Jūras krasta izskalošanas procesa intensitātes pieaugums
● Aizvien stingrāki saimnieciskās darbības ierobežojumi saistībā ar dabas
aizsardzības normatīvu prasību izmaiņām
● Reģionālā reforma
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Izmantotā literatūra un informācija
Dokumenta sagatavošanai izmantotas dažādas informācijas apkopošanas metodes,
kā:
● individuālas intervijas;
● sociālo grupu līderu un aktīvāko biedru diskusijas (piekrastes interešu grupas);
● vietējo iedzīvotāju viedokļu aptaujas;
● LV Likums par ostām / 2019.gads
● MK Noteikumi Nr.692 – Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens
kvalitātes pārvaldības kārtība / 2019.gads
● MK noteikumi Nr.696 Noteikumi par Engures ostas robežu noteikšanu /
2010.gads
● Engures novada domes saistošie noteikumi nr.12. / 2020.gads
● Ētikas kodekss “Dabā ejot”
● Engures ostas Jahtu piestātnes izcenojumi / 2020.gads
● 2020.gada Latvijas oficiālo peldvietu saraksts
● pašvaldības piedāvātie atbalsta materiāli:
o 2. Ziņojums “Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma, tā radītās slodzes uz
vidi un infrastruktūras vērtējums pašvaldību teritoriālo vienību griezumā”;
o Engures upes posma un pieguļošās teritorijas Apsaimniekošanas un
Attīstības plāns;
o Engures novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam 1.daļa –
Pašreizējās situācijas un SVID analīze);
o Engures novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam 2.daļa Stratēģiskā daļa un rīcības plāns).
● Citi materiāli un nozaru ekspertu un iesaistīto institūciju pārstāvju konsultācijas.
● Informatīvo zīmju paraugi.
Vizualizācijas dati ņemti no Kadastrs.lv 2021.gada janvārī un februārī, precizēti
Engures pagasta pārvaldē 2021.gada martā.
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Ieteikumu un viedokļu apkopojums
Dokumentam pielikumu veidā pievienoti dažādu diskusiju grupu materiāli.
Pašvaldība un attīstības biedrību ieteikumi ir pievienoti zemāk.
Sportistu, burātāju, uzņēmēju, zvejnieku un pārējo iedzīvotāju viedokļi pievienoti kā
atsevišķi pielikuma dokumenti.
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Pielikums Nr.1a – Pašvaldības un attīstības biedrību ieteikumi
1)

Izvērtējot potenciālo zonējumu par iespējamām (un esošām) tūristu, vietējo

iedzīvotāju un citu interesentu piekļuves vietām jūrai, ņemt vērā esošo Engures
ciema zonējumu, kas pieejams un apskatām novada mājas lapas sadaļā
http://www.enguresnovads.lv/uploads/filedir/terit_planojums/Engures_ciema_persp
ektivaa_izmantosana.pdf
2)

Par kārtības un dažādu procesu organizēšanu (pastaigas ar suņiem,

ugunskuri, ziedu neplūkšana biotopu zonās (silpurene), ugunskuru kurināšana un
telšu izvietošana, patvaļīgu nūdismu tam nepiemērotās vietās u.c.) piekrastes
teritorijās– ņemt vērā pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13, ko attiecīgi būtu
iespējams vizualizēt ar dažādu info stendu un ikonu izvietošanu pie tūrisma takām,
auto stāvlaukumiem un gājēju ceļiem.
3)

Diskutējot par attīstības iespējām Latvijas Valsts Mežu teritorijā (galvenokārt,

domājot par perspektīvu teritoriju izmantošanai uz ziemeļiem no Ziemeļu mola),
sazināties ar LVM pārstāvi.
4)

Ieteikums – vērsties pie ostas pārvaldnieka un citām amatpersonām,

apspriestu jautājumus, kas saistās ar abu molu īpašumtiesībām un tehnisko
stāvokli, kā arī ostas teritorijas attīstības redzējumu, perspektīvām un plāniem.
Diskutējams arī par jau zināmiem projektiem (jūras padziļināšana) un saistītām
tiesvedībām (sliežu un “vinčas ēkas” īpašumtiesības un iespējas to likvidēt
atbrīvojot teritoriju starp ražošanas ēkām). Tāpat – par asfaltētajām platformām,
kas ir juridisko personu īpašumi.
5)

Ieteikums – vērsties pie UNDA pārstāvjiem saistībā ar viņu žoga

sakārtošanu ap teritoriju un atļauju izbūvēt laipu no ostas teritorijas uz Dienvidu
molu gar Undas teritorijas žogu jūras pusē.
6)

Ieteikums – teritoriju, kas atrodas uz dienvidiem no Dienvidu mola atstāt

vietējiem iedzīvotājiem piekļuves pie jūras vajadzībām un zvejniekiem laivu
novietošanai u.tml.
7)

Informācija – pašvaldība šajā gadā kārtos Undas ielu, trotuāru, gaismu utt.

8)

Nedrīkst celt teltis
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Pielikums Nr.1b – Diskusija ar ostas pārvaldi
Ieteikums – precizēt dokumenta juridisko statusu un iespējamos izmantošanas mērķus
Ieteikums – precizēt pašvaldībā vizuālo ostas teritorijas attēlojumu, jo ne viss ir korekti
attēlots atbilstoši pēdējai informācijai.
Ierobežojumi – Osta ir publiska teritorija ar noteikumiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt
teritorijā. Šādi noteikumi būs pieejami tuvāko 3-4 mēnešu laikā (vai ātrāk, taču atbilstoši valstī
noteiktajai kārtībai). Tāpat tiks sagatavoti arī noteikumi no pārvaldes puses par to kā
piegulošo teritoriju privātīpašniekiem jākopj savas teritorijas un nenotiktu kopēja vizuālā tēla
degradācija.
Ierobežojumi - Iespējamas diskusijas par peldētāju un makšķernieku klātbūtni ostas
teritorijā, taču pašreizējā situācijā nekas no tā nav ostā atļauts.
Informācijai – ostas pārvalde plāno izvietot piktogrammas pārvaldāmajā teritorijā ar
mērķi informēt tūristus un vietējos iedzīvotājus par atļautām un neatļautām darbībām un
ieteikumiem.
Informācijai - Ostas pārvalde ir atvērta diskusijām par teritorijas izmantošanu uzņēmēju
u.c. vajadzībām, taču pašlaik potenciālā izmantojamā teritorija ir ierobežota un varētu tikt
izmantota platība ap ostas māju (iespējamas diskusijas arī ar privātīpašniekiem par žogu
pārvietošanu atbilstoši zemes vienību robežām).
Ierobežojumi – Ūdens motocikli un citas motorizētas vienības var tikt nolaistas ūdenī
tikai pa iebraukšanas vietu (slipu) atbilstoši ostas pārvaldes noteikumiem. Jāinformē
sabiedrība par izcenojumiem.
Ierobežojumi – Atpūtniekiem arī jāuzņemas atbildība par darbībām ostas teritorijā (kā
piemēram glābšana, kuģu ceļi, ātrumu ievērošana utt.).
Informācijai – Ostas pārvalde varētu sakārtot daļu no “stāvlaukuma” un uzlabot
infrastruktūru, lai būtu iespējams piesaistīt atpūtniekus ar kemperiem (kanalizācija, elektrība,
ūdens u.c.)
Risks – pēc pašvaldības reformas jaunā pašvaldība varēs zemes nomāt pēc savas
izpratnes.
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