
Engures piekrastes teritorijas zonējums un

izmantošanas ierobežojumi

Pielikums 4 - Sportistu viedoklis



Anotācija

Šis ir pielikums, kas apkopo sportistu 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, ja tādi iesūtīti.

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 32 anketas.
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Ja organizējāt sporta nometnes vai sporta pasākumus, ar kādām grūtībām un

ierobežojumiem saskarāties?

Neorganizēju

Absolūti nav pieejami engurē un piekrastē ielu vingrošana ; āra funkcionālie trenažieri.

Inventāra glabāšana nakts laikā; Telpas kurās pasniegt teorētiskās nodarbības

Inventāra glabāšana nakts laikā; Telpas kurās pasniegt teorētiskās nodarbības
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Nezinu

Engures pusē neesmu organizējusi

Nekadiem

Neorganizēju

Nē

Nav

Neorganizēju

Nerikoju

Nav atbilstoša infrastruktūra

Neorganizēju.

Nerīkoju nometnes..

Nav

Nesaskaros

Neorganizēju.

Piemērotu naktsmāju trūkums.

Plānoju organizēt - iespējams saskaršos ar naktsmītņu problēmām

Neorganizēju

Neesmu organizējis

Šobrīd ar COVID 19, bet tā nav nekādu grūtību.

Pagaidām nometnes neesmu vedojis.

Vai Jūs redzat kā varētu uzlabot esošo Engures piekrastes infrastruktūru, lai vairāk

cilvēku varētu aktīvi sportot un pavadīt laiku pie jūras?

Papildinot sporta infrastrukūru

Jābūt,  pieejami Engurē un piekrastē ielu vingrošana ; āra funkcionālie trenažieri.

Nez

Varētu izveidot kaut kādu ūdens sporta skolu kurā nodarbotos ar

skimbordošanu,wakeošana,utt.

Molu rekonstrukcija

Vairāk pašvaldības polcistus vajag ciemos un pakontrolēt kāpās vai brauc vai nebrauc.

Molu rekonstrukcija

Atkritumu urnas.Ģerbtuves.Tualetes
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Plānoju atvērt aktīvās atpūtas centru pludmalē pie ostaa

Uz ziemeļiem vairāk galdiņš un ārā vingrošanas laukumu

Ja, labi apdomātu noteikti.

Savienot iespēju no ostas teritirijas gar jūru aiziet līdz pludmalei uz Bērzciema pusi

Ne

Jābūt redzamiem noteikumiem,ko  un kur drīkst un nedrīkst darīt.

Riteņbraukšanas ceļus no ciema uz ciemu

Varētu sakopt un labiekártot Bērzciema pludmali.. Lai zāles un niedru vietā būtu baltas

smiltis kā agrāk!

Ne

Aktīvas kampaņas

Jāatīsta infrastruktūra, pludmale ir jāapdzīvo, jāveido pievilkšanas magnēti, lai tā kļūtu

interesanta aktīvās atpūtas vasaras nometnēm, tūristiem.

Web kamera, Vēja stacija, gaisa temperatūra -lai sportot gribētāji būtu informēti, vai ir

piemēroti apstākļi, lai sportotu.

Vajadzētu ūdens sportu bāzi pludmalē

Izlikt norādes uz sporta aktivitāšu vietām, izveidot mērķētas takas, dažāda garuma,

skriešanai, riteņbraukšanai, nūjošanai u.t.t.

Iegādāties sporta inventāru ( iespēa nomāt)

Viss jau notiek

Vai Jūs domājat, ka ir nepieciešama diskusijas starp aktīvajiem sportistiem un

iedzīvotājiem, lai vienotos par pludmales izmantošanu dažādām aktivitātēm? Precizējiet, ja

iespējams.

Mūsu pludmale nav tik noslogota, lai neatrastos vietas visiem sportot un atpūsties

gribētājiem. Pagaidām neredzu šādu problēmu.

Nē.

Nav nepieciešams
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Ievērot arī citu aktivitātes piem. kad kāds skimbordot un viņš jau kādu laiku brauc tad

neiet viņam priekša vai arī otrādāk nebraukt citiem virsū.

nav nepieciešams

Nepieciešams pludmales zonējums

Nē.

Nepieciešams pludmales zonējums

Nezinu

Butu jauki, ja butu atverta sporta zale visiem ari vasara

Jā noteikti

Jābūt tā lai viens otram netraucē.. Prioritāte atpūta..

Iespējams

Jā

Jā

Daļēji.

Noteikti, jādzird visas puses

Jā

Nē

Jā.

Diskusija ir nepieciešama, taču baidos, ka vietējo attieksme pret sportistiem varētu

nebūt pozitīva

Jā

Ir nepieciešama diskusija, sportiskiem piesaistot, uzrunājot aktīvo jauniešu daļu.

Nav nepieciešama

Manuprāt ,viennozīmīgi! Lai pasākumu organizēšana būtu vienprātīgs lēmums ar

ciema iedzīvotājiem.

Diskutēt var vienmēr un par visu

Kādus pakalpojumus Jūs būtu priecīgi saņemt Engures piekrastes teritorijā?

Visus iespējamos,  vai vismaz Jūrmalas pakalpojumu līmenis.

Velo celiņi
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Ūdens sportas skola

Velo celiņi

Pludmales/ ostas kafeinīca

Ārā sporta trenažierus

Pludmales/ ostas kafeinīca

atpūtas

Visus iepriekšminētos.Un varētu kādu pludmales kafejnīcu pludmalē vai ostā

Fitnesa zale

Nekādus nevajag... Pakalpojumi lai paliek dziļāk sauzeme

Bērniem sporta aktivitātes, kamēr vecāki sporto.

Sporta

Labierīcības,kuras ir aizslēgtas.

Cafe, nomas- riteni, udenssports,

Sporta

Pludmales krēslu noma , varētu iekārtot laukumu ar vingošanas trenažieriem

Komunālie pakalpojumi, iespēja nomāt teritoriju, kur attīstīt pludmales stadiona

piedāvājumam nepieciešamos pakalpojumus.

Kaitborda apmācība, burāšanas apmācība, sērfošana, naktsmītne, ēdināšana,

ekskursijas, velo noma utt

Ūdens sportu inventāra noma, apmācības, ēdināšana

Vairāk informācijas par piekrastes iespējām, tie varētu būt informatīvi bukleti.

Jaunā, makslīgi izveidotā pludmale ir lieliska vieta priekš atpūtas, taču vai tā ir vieta

tikai volejbola laukumiem? Kā būtu, ja izveidotu kādu bērnu laukumiņu, vai pludmales futbola

laukumu, kāds Engurē nekad nav bijis un tikai attīstītu tūrismu vasaras mēnešos?

Vairāk aktīvās atpūtas iespējas

Jūsu ieteikumi Engures piekrastes attīstībai.

Jāizveido,  Engurē un piekrastē ielu vingrošana ; āra funkcionālie trenažieri.

Vajadzības apspriešana

izveidot vairāk soliņus baltajā pludmalē.
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Vajadzības apspriešana

Izvietot āra sporta trenažierus Engurē

Labiekārtot

Atkritumu urnas.Ģērbtuves.Tualetes.Stāvlaukumi

Stabila pret erploziju ar atpūtas vietam

Nesmu līdz šim par šo domājusi

Saydzējam vidi, esam atbildīgi, zinoši, lai varam arī kādam viesim aizrādīt, ja rīkojas

neatbilstoši.

Vairāk sporta pasakumus

Galvenais nepārspīlēt ar labiekārtošanu,atvērt labierīcības kuras ir slēgtas,izveidot

vairāk atkritumu konteinerus.Dabai ir jābūt neskartai,tikai tad tā piesaista cilvēkus.

Vairak galdinu, soliņu, drošu ugunskuru- jo tāpat jau kurina, miskastes lielākas un

piemērotas mežam, lai putni un vējš neiznēsāts, ūdens krānu vai atjaunot strautiņu pie

Abragciema kempinga. Esam vidū pa ciemiem- laba laika redzam tuvākas bakas etc. Varbūt

kādu tālskati ciemu apskatei. Pie tirdzina Pļaviņa,- mini golfu, Bērniem rotaļu laukumu.

Atjaunināt molu, tāds noplucis galos.

Vairāk sporta pasakumus

Jāturpina iesāktais

Jo vairāk pakalpojumu piekrastē būs pieejami, jo tā būs dzīvotspējīgāka ar lielu

potenciālu dot papildus grūdienu Engures lokālajai ekonomikai, jo īpaši viesmīlības sfērā -

pakalpojumi, ēdināšana, nakstmājas.

Viss iepriekš minētais!

Piekrastē ir vajadzīgs kas vairāk, kā volejbola laukumi, piemēram, kā bērnu laukumiņi,

kur bērniem vasarā atpūsties,varbūt pat kādu nelielu saldējuma bodi , kur cilvēkiem iegriezties

vasaras mēnešos, tas viss liktu cilvēkiem tikai atgriezties šajā pludmalē, kā rezultātā

palielinātos tūrisms ,kas manuprāt, pēdējos gados ir samazinājies Engurē.

Skatu tornis, tarzānu šķēršļu trase (taka)
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