Engures piekrastes teritorijas zonējums un
izmantošanas ierobežojumi
Pielikums 2 - Iedzīvotāju viedoklis

Anotācija
Šis ir pielikums, kas apkopo iedzīvotāju viedokli uz 2021. gada martu, kas balstīts
ievācot datus digitālā anketā, fiziskā anketā, kā arī veidojot diskusijas konferenču platformā.
Tāpat

pievienoti

viedokļi,

kas

projekta

gaitā

iesūtīt

projekta

e-pastā

-

piekraste@piekrasteskonvents.lv .
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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Anketas rezultātu apkopojums
Tika aizpildītas 177 anketas.
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Ko Jūs gribētu mainīt Engures piekrastes teritorijā
108 atbildes
Neko
Spēļu laukumu, WC un solinus Plieņciema pludmalē
Ļaut apmeklēt pludmali ar suni!
Sakoptu, salīdzinot ar Ventspils pludmali diena pret nakti, tur par visu ir padomāts,
Engures pludmalē īsti nekas, lai ir sākts tomēr nepietiekami! Miskastes, kas tiešām būtu
nepieciešamas vienkārši nav. Ugunskuru vietas, kuras ir atļautas, kā piemeram Benzīntanka
pludmalē.
Visa ciema garumā nostiprināt jūras krastu, izveidojot promenādi ar soliņiem,
atkritumu konteineriem un apgaismojumu.
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Atkritumu Urnas,zīmes,solus jaunus pasēdēšanai
Maksas stāvvietas Engurē iebraucējiem vasaras sezonā, lai mazinātu transporta
stāvēšanu Engures centrā
Vairāk aprīkotas atpūtas vietas un celiņu. Vairāk bērnu laukumus, sportam paredzētas
vietas, trenažierus.
pludmali
Gribētos, lai pludmalē tiktu atļauts kurināt ugunskuru ievērojot distanci no kāpām,
krūmiem
Neko
Ceļu malas un mazo ciemu ielas ir pilnas ar mašīnām, ekonomiskā labuma ļoti maz,
bet atkritumu daudz - vajag maksas stāvvietas gar ceļu malām - lai būtu papildus finansējums
teritorijas sakopšanai, iekārtošanai un uzturēšanai! 0.5€ stundā vai 2€ dienā, apmaksa ar
mobily vai citu līdzīgu pakalpojumu.
Vairāk aktīvās atpūtas iespēju
Mani traucē šie iebraucēju pūļi, jo sevišķi, pludmalē pie mola, es, lai sauļotos vai
peldētos ,iekāpju mašīnā un izbraucu ārpus ciema.
Garu promenādi, kā Nidā un Pērnavā, ar āra trenažieriem, skvoša laukumiem, akmens
masas galda tenisa un šaha galdiņiem, piknika vietas ar griliem, daudz daudz vairāk tualešu
un atkritumu šķirošanas vietu, tai skaitā biomasas (banānu mizas, ābolu serdes, u.tml).
Gribētos, lai no baznīcas līdz pat meža takai virzienā uz Bērzciemu, publika varētu staigāt pa
labiekārtotu promenādi ar pieslēguma takām uz Cafe Engure, Elvi, cauri ostai, gar Undu pa
jūras pusi (taka uz pāļiem kā Pērnavā). Principā viss jau ir izdomāts, vajag tikai kopēt un
pielāgot labākos risinājumus. Ziemā distanču slēpošana uz Bērzciemu un atpakaļ, utt.
Atļaut ierīkot vai palielināt kempinga un ugunskuru vietas
Pieteikamā

daudzumā informatīvas zīmes par aizliegumiem kāpu/pludmales

zonā/ostas teritorijā
Atkritumu savākšana ātra, lai neveidojas pilnas atkritumu tvertnes
Vairāk izvietot atpūtas soliņus.
Gribetu vairak atputas iesoeju ari pieaugusajiem
Ļoti nesakopts un pat bīstams mols kur sabērti būvgruži
Novākt visus akmeņus
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Aizvākt atīrīšanas iekārtas no D mola
Tiek izveidota pastaigu taka. Jāsakārto ostas un fabrikas teritorija.
Lai regulāri tiktu iztīrīta piekrastes smilšu zona, un protams pirmie 25-100 m ūdens
zona no zālēm, aļģēm. Tad arī iespējams tūristi iecīnīs vairāk šo vietu!
Vairāk gaismas diennakts tumšajā laikā
Uzlabot atkritumu savākšanas problēmu
Atkritumu urnas jāuzstāda tādas, lai piekrastē dzīvojošie zvēri un putni netiek klāt tajās
ievietotiem atkritumiem.
Vairāk atkritumu grozus
savākt aļģes, iespēju šķirot atkritumus arī privātmāju īpašniekiem
stingrākas/biežākas pārbaudes un sodus suņu saimniekiem, kuri neavāc aiz suņiem,
kā arī laiž bez pavadas!
Vairāk mistkastes, tādas no kurām kaijas nevar izķeksēt atkritumus.
Talkas diena pludmales un tās apkārtnes sakopsanā
Aizvākt smakas un piesārņotos ūdeņus .
Atpūtnieku ierobežojumus
Vairāk miskastes, stingrāku kontroli
Tīrāku pludmali
neko
Gribētu lai Engures piekrastes pludmalēs būtu vairāl atkritumu urnu , lai cilvēki
atkritumus nemestu pa visām malām.
Vairāk atkritumu urnu, atpūtas soliņus sērītē pretī kapiem.
Vairākas izklaides iespējas.
Vairāk stikla konteineru, vasarā pludmalē bieži aizvācu tieši stikla pudeles. Iespējams,
situācija nedaudz mainīsies ar depozītsistēmas ieviešanu
vairāk soliņu, sausās tualetes un urnas.
Engures piekrastei ir VISAS iespējas kļūt par spilgtu iekšzemes tūrisma iemīļotu
brīvdienu galamērķi!
Vajadzētu novākt asos metālus,dažādas armatūras,jo pagājušajā vasarā vīrs ejot ar
basām kājām sagrieza kājas īkšķi uz vecas begona plātnes metāla stiegras. Ja pagasts nevar
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to novākt,tad vismaz nokrāsot košā krāsā,lai nedod Dievs,kāds bērns neuzduras!!! Nepatīk,ka
jaunuzstādītā wc ir slēgta-tad priekškam to tur vispār vajadzēja uzstādīt?!
Uzlabot atpūtnieku atkritumu savakšanu un auto parkošany
Gribētu
Sakārtot ostas teritoriju un molus
Izvietot urnas dzīvnieku izkārnījumiem.
Es gribētu lai varētu nakšņot piekrastes teritorijā
Ugunskuru atļauja
Vairāk šķitoro atkritumu konteinerus, veloceliņš starp ciemiem
Glītākas un atbilstošākas miskastes.
atļaut kurināt ugunskurus
Vajadzētu aprīkotas, sakoptas un regulāri uzturētas atpūtas "salas"
neko
padarīt kopumā interesantāku, īpaši ostas teritorijā un ap to.
1. Informācija par vides nepiesārņošanu. 2. Info par iespējamiem sodiem saistībā ar
piesārņošanu. 3. atkritumu urnu izvietošana pludmales teritorijā - īpaši pludmales sezonā.
Pastiprināt kontroli, lai ievērotu noteikumus.
Vēlos, lai sakārto dienvida mola pašu sākumu, lai neizskatītos pēc būvgružu atkritumu
izgāztuves
Papildināt labiekārtojumu
Vairāk atkritumu urnu
Attīstīt teritorijas infrastruktūru: ceļi, stāvvietas transportam. Ja būs tūristi, būs arī
biznesa.
Vairāk pie taku sākumiem info ko atnesi, to aiznes.
Pikniks vietas, miskastes
Vēl kādu atpūtas vietu. Vismaz 2 . Ar galdiņiem un krēsliem.
Atkritumu

savākšanas

urnu

izvietošana

pietiekošā

skaitā.Informatīvo

zīmju

izvietošana.
Labiekārtot ar tualetēm un ģērbtuvēm.
Grūti uzrakstīt, varētu izvietot brīvdabas trenažierus, tāpat varētu atstāt volejbola tīklus
jaunuzbertaja pludmalē. Būtu superforši ja beidzot sakārtotu molu un padarītu to drošu. Jo tur
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tiešām ir kļuvis bīstami atrasties, akmeņi izripo un atrodas citur kā ierasts.Ideāli ja zinātu
patiešām ko drīkst un ko nedrīkst pludmalē un tās tuvumā. Aizliegt apbūvi piekrastes
teritorijā, jo ir kas uzskata ka pieguļošā tauvas josla ir kļuvusi par privātīpašumu! Gribētu
vairāk pasakumu pludmalē, tāpat diskotēku kādu. Vai bērnu ballītes. !!
Lai izdodas sakārtot ostas teritoriju!
Vairāk soliņi un WC
Vajag soliņus pludmaē
Mācīt iebraucējiem sakopt aiz sevis un ja to nedara- sodīt.
nezinu
Sakārtot un padarīt tīrākas atpūtas vietu zonas gar jūru
To sakārtot ,un nostiprināt vietas , kur jūra izskalo piekrastes teritoriju , no Engures
kapsētas līdz vecajai ceļa daļai . erastes
Lai jau esošās atkritumu urnas siltajās vasaras dienās tiktu biežāk iztukšotas.
Būtu labi ja pludmale būtu smilšu, liela teritorija wr zāli
Ierobežojuus kas saistīti ar piekrasti.
Lai būtu vairāk piebraucamo ceļu, ietvju, lai varētu nokļūt līdz pludmalei
bērnu laukumu, līdzīgu kā Rojā/ pludmales- telts kafejnīcu pieejamu dažādiem
budžetiem
Ostas teritorijā ierobežot makšķerēšanu
Gribu daudz šūpoles ar skatu uz jūru..
Neko. Atkrikutmu tvertnes arî nevajag vairāk, jo Tas bojās skatu Un bûs nepatîkami.
Katrs var aiznest màjàs izmest savus atkritumus.
Vairāk atkritumu urnas, vairāk labiekārtotas tualetes
Neiesaku izvietot atkritumu urnas piekrastē, tas radīs tikai vēl lielāku nekārtību, jo vējs
un putni dara savu, viss iepriekš ievietotais konteinerā (cilvēku labu nodomu vadīti) tiks
izkaisīts pludmalē. Mainītu to, ka pludmalē var atrasties iedzīvotāji ar to suņiem, pie
nosacījuma, ka tie tiek turēti pavadā, aiz suņa tiek savākts.
Lai ir vairak soliņus..urnas..un vairak lauku volejbolā. Pie ostas pie baznicas vispar ir
briesmīga
Atļaut pastaigas ar suņiem
Vairāk bērnu laukumiņi
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Lai būtu atļauja pludmales kafeinīcu izveidei
Atļaut pastaigas ar mājdzīvniekiem ar noteikumu, ja aiz tiem savāc.
Biežāk izvest vasaras sezinā atkritumus
Nevaru atbildēt, jo neesmu vietējais.
Iepriekš izkatītos jautājumos viss jau ir pateikts.
Ierobežojumus
Vajag vairāk atkritumu urnu
Promenādes malā nav zīme, ka gar malu ir autostāvvieta. To vajag, jo daudzi brauc līdz
kāpai un tur atstāj mašīnas. Miskastes. Zīme, ka nedrīkst smēķēt. Un kāds, kas to kontrolē.
Pārtraukt ūdensmoču biznesiņu, kur vasarā tiek šim mērķim okupēta peldvieta starp moliem.
Izvietot papildus atkritumu urnas, atpūtas sezonā (īpaši Jūnija beigas - Augusta
beigas) norīkot tehniskos darbiniekus, kuri vismaz reizi nedēłā apsekotu Engures piekrastu
teritoriju - savāktu izmestos atkritumus, atstātād mantas utt., kuras galvenokārt atstāj/ izmet
atpūtnieki, iebraucēji.
nostiprināt piekrastes kāpas , erozijas mazināšnaai
Lai centra promenādes piekrastē būtu volejbola laukumi,noma dažādām sporta
aktivitātēm, kafejnīca
Veloceliņi, gājēju takas, lielāks skaits aktritumu urnas, ģērbtuves, labierīcības
Vēsturisku vietu vai notikumu aprakstu. Vietās kur bija taisīti burinieki, kādu piemiņas
zīmi.
nezinu
ostas apkaimi
Nē
Lai neizbraukā piekrasti ar moto un kvadracikliem

Kādus pakalpojumus Jūs būtu priecīgi saņemt Engures piekrastes teritorijā?
78 atbildes
Saldějumu,atspirdzinošus dzěrienus
Vasaras kafejnīcas, ugunskura vietas, spelu laukumi
Izklaides uz ūdens
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Āra kafejnīcas pludmalē, aktīvās atpūtas iespējas un sporta inventāra noma
Tīru, skaistu, sakoptu vidi; atkritumu konteineri, apgaismojums
Ziemā slidot,vasarā disenes un saldējumu apēst :)
Vairāk maksas pakalpojumus iebraucējiem (maksas pludmales, stāvvietas u.t.t.),
iespējams tas mazinātu atpūtnieku pūļus. Šobrīd pakalpojumi ir vērsti uz viesiem, vietējie
iedzīvotāji vasaras sezonā nav prioritāte. Ieteikums, vairāk padomāt par vietējiem
iedzīvotājiem.
Aprīkotas atpūtas vietas
Grūti pateikt. Varbūt kādas ekskursijas
Atvērtas tualetes visu gadu. Vairāk atkritumu tvertnes pludmales terotorijā.
Ēdināšanas pakalpojums ir neliela problēma sezonā un milzīga problēma nesezonā,
labierīcības ir ļoti reti pieejamas. Atkritumi ir problēma - bet tam vajag finansējumu un es
neuzskatu, ka "aborigēniem" ir jāmaksā par atpūtnieku atkritumiem.
Ēdināšanu
Apmācība burāšanā ar jūras jahtu. Apmācība ieiet un iziet no ostas. Iespēja nakšņot
kādā no jahtām (bez iziešanas jūrā), piknika galdi un grili, t.sk. zem jumta (teltis vai daļēji
slēgti angāri). Iespēja iziet jūrā ar kādu no zvejnieku laivām un pa īstam pavilkt tīklus. Noteikti
noderētu kāds ilustratīvs materiāls par Enguri, labs piemērs Liepājas autoostas plakāti uz
peroniem. Velo noma, Kaitserfinga apmācības, vindserfinga apmācības. Kempings
kemperiem. Tenisa vai skvoša laukums. Daļēji segtu skatuvi, kur mūziķi var rīkot pop-up
priekšnesumus (estrāde ir laba, taču, ir speciāli uz to jādodas, jāšķērso maģistrālā iela,
sarežģīti

iebraucējam.

Jāpiedāvā

Cafe

Engure

īpašniekiem

kādu

treileri

izvietot

ostā/promenādē. Respektīvi, negaidīt 'tūristu un iedzīvotāju izteiktās vēlmes' bet pašvaldībai
vienkārši sākt rīkoties.
Brīvu pieeju pludmalei, sporta un atpūtas vietas berniem
Maksas izbraucieni ar motorlaivu/jahtu (pieejamu info ar cenrāžiem); velo noma
Velo infrastruktūra
Saldējuma tirdzniecība.
Pludmales kafejnica
Pavizināties ar kādiem kuģīšiem
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Nebūtu slikti, ja pludmalē būtu iespēja iegādāties saldējumu vai citus našķus un
dzērienus (bezalkoholiskus). Kāda pludmales kafejnīca būtu jauki vasaras sezonā.
Brīvu un sakoptu vidi
Laivu izbraucienus, ūdens sporta inventāra īri!
Nakšņošanas pakalpojumus
Riteņbraukšanas celiņi, izgaismoti ceļi apdzīvotās vietās
Visu, kas saistīti ar dabu
atkritumu škirošanu privātmāju īpašniekiem
Kafejnīcu pakalpojumus, ūdens sporta īri
Izklaides inventāra noma, kafejnīca pie pludmales
Tiešsaistes kameru ar skatu uz jūru.
Zilo karogu!!!
Laivu, udensmotociklu īre
Braucienus ar laivām, kuteriem, katamarāniem. Peldēšanas apmācības.
Apmierina esošais.
Vairāk izklaides iespēju.
Nopirkt svaigas, tikko zvejotas zivis pie jūras!
Vairāk burāšanas nodarbības
Plašākas aktīvas atpūtas iespējas - noma, tirdzniecības vietas, ēdināšanas u.c.
pakalpojumi.
Organizēt atkritumu izvešanu un savākšanu no pludmales vasarā; organizēt auto
parkošanu vasarā un pie Lāčupītes dendrārija visos gadalaikos
nomāt riteņus.
Aktīvās atpūtas iespējas
Vizināšanās ar ūdens transportlīdzekļiem
Pavizināties ar laivu vai citu ūdens transportu, izjādes ar zirgu gar jūras krastu,
Brīvdienās pludmalē ūdens un saldējuma tirdzniecību
Laivu, ūdens moču izbraucienus. ARī SUP un citus līdzīgus atpūtas pakalpojumus.
Būtu jauki, ja tualete pie promenādes darbotos, ja ne visu gadu, tad vismaz arī
nesezonas brīvdienās. Jo kā parādīja šis gads tad Engures apmeklētāju bija daudz arī rudens,
ziemas sezonā.......
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Netradicionālas nakšņošanas iespējas - kokos, uz ūdens, gaisā utt.
Bērnu pludmales laukumiņš pretī tirdziņam( līdzīgi kā pie Veselības centra)
Brauciens ar kuģi pa jūru.
Vairāk vasaras nodarbes bērniem
Piejuras kiosks, kafejnica
Attīstīt ostas infrastruktūru un transportēt kravas caur ostu
Tualetes.
Dažādu udenstransporta nomu, zivju loma iegādi. Diskotēku, vai ballīti bērniem.
Ģērbtuves
Pašvaldības policijas pārbaudes par nestļautu telšu celtniecību.
laivas turešanas
Izbrauciens ar zvejas laivu
Ekipējuma un laivu īres maksu un pieejamību
Izbraukumi ar jahtu/ kafija/ brokastis
Zobārsta pakalpojumis
nopirkt saldējumu
Viss kas nepieciešams man jau tur atrodas.
Izbraukt ar laivām utt
Atpūtu zonas vairāk
Edināšanu.
Izbraucieni ar laivu, jahtu.
Uzzināt par pakalpojumiem, kas jau ir pieejami
Izbraukumus ar moterlaivu, ūdens moci.
SPA centru, kafeinīcu pludmalē
Saldējums, dzērieni (bufete, ratiņi).
Dažādas komandu/ grupu spēles, iekłaujot apskates/ svarīgākos objektus Engures
piekrastes teritorijā - orientēšanās, roadgames utml. (Iespēja tās lietot sev vēlamā laikā,
dienā)
Dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem kā arī pieaugušajiem
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Izzinošas eksursijas gida pavadībā par vēsturi, zvejniecību, izstrādāti tūrisma maršruti,
pārgājienu maršruti, Kuģīšu izbraucieni, gadatirgi vai dienas, kad pieejami sezonāli un ne tikai
produkti no vietējiem u.c.
Izklaides un aktīvā atpūtas
nezinu
Kādu vietu kur vest peldināt suņus, piem, starp moliem !!!
Jūsu ieteikumi Engures piekrastes attīstībai.
64 atbildes
Autotransporta novietošana,regulěta apmeklětāju plūsma,informatīvie stendi par to ko
drīkst,ko nedrīkst.
Izstrādāt un sagatavot projektu promenādei, atrast finansējumu tā realizēšanai
1.Ieviest Engures pagasta iedzīvotāju karti, kura dotu prioritāti vietējiem iedzīvotājiem
bezmaksas pakalpojumu saņemšanai. 2.Aktīvākas Pašvaldības policistu dežūras brīvdienās
kāpu zonā un pludmales teritorijā, kur it sevišķi brīvdienās regulāri tiek pārkāpti ierobežojumi.
(iespējams, var piesaistīt policijas koledžas kadetus).

3.Ieviest gājēju pāreju pie Citro

Engurē.
Veidot pastaigu takas, bērnu laukumus, atpūtas vietas
Biežāk noskaidrot Engures piekrastes iedzīvotāju domas par notiekošo, esošo
situāciju.
Ievēlēt adekvātu jauno Tukuma domi, kam arī mūsu attīstība rūp!
Vienkāršāki noteikumi uzņēmējdarbībai pludmalē
Veco attīrīšanas iekārtu darbības beigšana/demontāža

😊 Nav man info, kam pieder šī

teritorija, un cik tas reāli...bet būtu patīkami, ja šī vieta kādu dienu tiktu labiekārtota un kļūtu
visiem pieejama.
Vairāk atpūtas soliņu,pārģērbšanās kabīņu,atkritumu urnas.
Engurē sakops veco ostu un pludmali uz ceha pusi, tur tas krasts ir briesmīgs
Protams, vairāk atkritumu urnu izvietošana un informācijas stendu par noteikumiem
pludmales teritorijā.
Novākt attīrīšanas iekārtu paliekas no mola, savākt ostas teritoriju, aizvākt zivju fabriku
Veloceliņš. Var būt arī kalnu divriteņu.
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Radīt vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem patīkamu vidi
Vairāk kontroles
uzzināt ko dara depuāti?
Vairak mistkastes un wc kas ir vala ari pec darba laika
Aizvākt attīrīšanas iekārtas
Mazāk runāt vairāk darīt.
Izvietot apstāties un stāvēt aizliegts zīmes Gausās jūdzes posmā
Tīrāku pludmali!!
Informēt sabiedrību.
Vairāk izklaides iespēju.
Priecē tualetes, volejbola tīkli, muzejs un tā sakoptā apkārtne, Zušu ciems, bērnu
laukumi. Nav padoma, kā cīnīties ar bezatbildīgajiem atkritumu atstājējiem pludmalē un
piekrastes mežā...
attīstīt jūrtakas infrastruktūru ar vairāk oficiālam nometņu vietām.
Engures piekrastei būs būt Latvijas piejūras tūrisma spilgts galamērķis! Izteikti
pietrūkst vidusmēra ceļotājam piemērotu nakšņošanas iespēju - kempinga, moduļu tipa
namiņi. Vidusskolas kopmītnes un hostelis, iespējams, der pavisam jaunai, nepretenciozai
vasarnieku auditorijai.
Dušas un wc telpu kodi nav zināmi
Atbalstīt atpūtas servisa pakalpojumus, arī privātos; uzlabot atkritumu savākšanu un
tīrību pludmalē un kāpās
Neizpārdot kāpu zonu privāt personām
Atpūtas iespējas
Miskastes, norādes, tualetes
Veloceliņš. Lielāka vietējo un apkārtnes iedzīvotāju darbības popularizēšana. Mini
tirdziņi. Atkritumu šķirošanas konteineri. Sadarbība ar vietējām kafejnīcām un viesnīcām, lai
samazinātu atkritumu apjomu jau iepērkoties un izmantojot pakalpojumus. Dabai draudzīgi
līdzņemšanas trauciņi. Plastmasas maisiņu aizliegums. Regulārs atkritumu un notekūdeņu
monitorings. Lai nepieļautu jūras piesārņojumu. Informēt sabiedrību. Pieejamas, puslīdz
noslēgas atkritumu tvertnes. Lai vējš neizpūš un putni neiznēsā pa visurieni
Ģērbtuves un wc
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Sakārtoti moli, lai drīzumā atkal nav jāveic ostas padziļināšanas darbi. Attīrīšanas
iekārtu pārcelšana arī sekmētu sakārtotāku un estētiskāku izskatu.
Sakārtot skatu līnijas iebraucot no Rīgas puses Engurē. Engure ir vien no retajām
vietām, kur jūra ir tik tuvu ceļam. Man kā pamatiedzīvotājai jau gribas redzēt jūru braucot pa
ceļu, tad domāju,ka Engures viesiem un tūristiem tas būtu lielisks sasveicināšanās veids - jau
pašā Engures sākumā atsegt skatu uz jūru. Cik esmu papētījusi, tad tās ir tikai nedaudzas
vietas, kur vajadzētu patīrīt krūmus, paretināt kokiem zarus un skats būtu lielisks.
Transporta ātruma ierobežojumi ciema centrā. Baltās pludmales teritorija (pie kapiem)wc, ģerbtuves, soliņi.
Vairāk radošas un sporta nodarbes bērniem vasarā (salīdzinoši maz vasaras pulciņu..)
visādām bērnu vecuma grupām.
Sunu pludmale
Engures Dienvidu pusē pludmale būtu jāpārveido, lai platāks krasts
Atkritumu urnas lai tūristiem būtu kur izmest atkritumus.Tas ir pats galvenais
Atcerieties-pagasts nav tikai viens ciems!
Jāatrod cilvēku, kurš no sirds grib uzlabot to kas mums ir un piedāvāt ne tikai tūristiem
bet arī vietējiem iedzīvotājiem.
Turēt buru!
Novietot brīdinājuma zīmes par noteikumiem.
Vairāk izveidot atpūtas vietas piejūras līča teritorijā
Iedzīvotāju pagasta ID kartes
Veidot piekrastes sakopšanas talkas skolēniem, lai jau no mazotnes rodas izpratne par
to kas ir lielākie tās piesārņotāji - cilvēki.
Vairāk sakopt un soliņus salikt lai varētu pasēdēt jūras krastā. No tērauda
Aktīvās atpūtas iespēju paplašināšana
Izglītību uzlabot
Vairāk vietas jauniem iedzīvotājiem.
Ierīkot atpūtas vietas ar galdiem un krēsliem.
Vairāk informēt sabiedrību par vides aizsardzību, iesaistīt jauniešus un bērnus vides
aktivitātēs
Āra tirdzniecība ostas teritorijā.
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Velo ceļi, mājokļu izveide, Ielu apgaismojums, kanalizācijas pieņemšanas punkts,
mūžizglītība Engurē.
Akūti nepieciešamas atkritumu tvertnes. Ģērbtuve pie promenādes pludmales.
Izvietot informatīvus stendus/ informatīvas plāksnrs par atpūtas iespējām tuvākā
apkārtnē, pusdienošanas, nakšńošanas utml vietām.
Izveidot volejbola laukumus ,lai varētu organizēt turnīrus, nometnes
Augstāk
eko naktsmītnes piekrastē
Vasaras sezonā varētu savākt aļģes
Iedzīvotāju ieteikumi pēc tikšanās sapulces konferenču platformā 18.03.2021
Paskaidrojoša infografika pie miskastes.
Apzināt urnas, ko zin Pašvaldība.
Vaļējās nav efektīgas
Atkritumi šeit zīme pie stāvlaukiem.
Ostas teritorijas sakopšana
Tūrisma Informācijas Centrs, Kafejnīca, Nomas punkts,
Informatīvais plakāts pie ceļiem ko kur var darīt.
Vīzijas vajag bērnu anketu

Citi ieteikumu, kas saņemti pa e-pastu viedokļu vākšanas kampaņā
Izgaismota Engures labiekārtotā pludmale.
2. Gājēju taka no koka, kas ir gar piekrastes meža malu no labiekārtotās pludmales līdz
Engures ciema beigām. Protams izgaismota ar viedo apgaismojumu.
3. Ostas teritorijā, vecu šķūnīšu vietā ierīkot tūrisma informācijas punktu, velo nomas
platformu, un vieta, kur ierīkoti slēdzami skapīši, kur ūdens sporta piekritēji un dalībnieki var
nolikt savas mantas (somas, mobīlos tālruņus, atsleģas utt.).
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4. Ostas brīvajā teritorijā varētu ierīkot bērniem un jauniešiem nelielu skeit parku.
5. Ziemeļmola saķumā skata torni ar tālskati, no kura vērot jūru, burātājus, citas
piekrastes, Rīgas jūras līcī peldošos kuģus un prāmjus. Un piekrastes zvejniekus darbībā.

TIP - tirdziņā vai tā apkārtnē veidot TIP kā mazu, gaišu māju, kur cilvēki atbrauc uz
piekrastes promenādi, un tad redz ka blakus ir TIP. Mazs gaišs kantoris - ideāla štelle, var arī
būt sezonāls.
Osta - ja atbrauc viesis, nav vispār informācija kur viņš ir nokļuvis, jābūt infostendam kur ir bulkas, kur labo jahtas, kur benzīntanks, kur riteņu noma, kur kubls, kur pirts , sup dēļi,
jahtu remonts utt. kas svarīgi - eng, swe, fin, nor, ger valodās. Engure ir laba vienas dienas
ostiņa - iebrauc, uztanko, pēd un pavadi laiku. Šobrīd iebrauc situācijā, kur tevi neuzņem - tas
nav pareizi.
Ostas teritorija - šobrīd miskaste - veco slipu vajag demontēt, nobērt ar blietētuu
šķembu un uztaisīt laukumu - vai arī zāli sasēt, nebūs kuģi Engurē tādi, ka vajadzēs šo veco
slipu. Priekš tam ir mērsrags, roja. finālā ir laba vieta tusiņam.
Zivs aste - Tur vajag info centru ostas vajadzībām un ielikt Engures TIC.
Industriālais parks, ražošanas terittorija - ir jāatīsta un jārada labvēlīgi apstākļi
pašvaldībai uz industriālo teritoriju, jauktas apbūves zonā un ražošanas terittorijas zonā. Lai
parādās vairāk ražošanas uzņēmumi rajonā, jo tas vairāk vai mazāk dod darba vietas.
Varētu Engurē uzbūvēt, kādu aktīvu vietu, kur palocīties, pastaipīties un pakarāties!
Un bērniem, kādu palielāku rotaļu vietu.
Gar jūras krastu aiziet no viena engures gala līdz otram. Jābūt labam sportistam vai
bezbailīgam bridējam! Ommam un mammām ar bērniem varētu uzreiz krastos salikt zīmes,
ka iet aizliegts!
Lielākā klupšana no Engures sākuma (Rīgas puses) līdz vecajiem kapiem un gar Undas
teritoriju. Nebūtu slikti, jo to varētu risināt!
Jūra pamazām , vietām apēd Engures krastus – man liekas , ka mūsu spēkos būtu
pacīnīties, lai engures kvadratūra nesamazinās.
Kas ar molu? Varētu uztaisīt diženas šūpoles galos.
Taka gar jūru visas Engures garumā būtu jāpadara staigājama visos gadalaikos,
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traucēkļi:
- Undas žogs
- Akmeņi
- Augsta ūdens līmeņa gadījumos, piekraste ir zem ūdens - šajās vietās
vajadzētu izveidot pacēlumu.
Miskaste ostā un UNDAS MISKASTE + UNDAS GRAUSTI beidzot būtu jāaizvāc.
Attīrīšanas iekārtas uz mola būtu jānojauc un tur ir īstā vieta Jahtklubam
Būvgružu mola nostiprinājumi būtu jānosedz ar akmeņu nostiprinājumiem.
Dažās vietās vajadzīga krasta nostiprināšana pret eroziju.
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