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Anotācija
Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģijas dokuments veidots

balstoties uz dokumentu par Engures piekrastes teritorijas zonējumu un izmantošanas

ierobežojumiem un tā rezultātā apzinātajiem dažādu sociālo grupu viedokļiem par

iedzīvotajiem vēlamu tālāko attīstību Engures piekrastē.

Dokuments veidots sadarbojoties ar Engures pagasta pārvaldi, vietējām attīstības

biedrībām, kā Partnerība Laukiem un Jūrai, Tukuma Tūrisma Informācijas Centru. Apkopoti

zvejnieku, uzņēmēju, burātāju, sportistu un citu iedzīvotāju viedokļi. Veiktas iedzīvotāju

diskusijas. Aptauju rezultāti detalizētā veidā pieejami atsevišķos pielikumos dokumentā

Engures piekrastes teritorijas zonējums un izmantošanas ierobežojumi.

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 mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.
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Ievads
Dokumenta mērķis
Dokumenta mērķis ir apkopot aptaujas rezultātus un definēt tālāku Engures piekrastes

teritoriju attīstības vēlamos virzienus, balstoties uz esošajiem ierobežojumiem un

apzinātājiem iedzīvotāju un citu sociālo grupu viedokļiem, lai tālāk izmantotu šo dokumentu

biedrības un pašvaldības projektos, kā arī iepazīstinātu esošās un nākamās novada

pārvaldes amatpersonas un citus interesentus ar dažādu sociālo grupu viedokļiem un vēlmēm

Engures piekrastes teritoriju attīstībā.

Dokumentu paredzēts arī oficiāli iesniegt esošā Engures novada pašvaldībā, kā arī

topošā Tukuma novada pašvaldībā, lai informētu par iedzīvotāju un dažādu sociālo grupu

viedokļiem un mērķiem Engures piekrastes sakārtošanā un tālākā attīstībā.
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Sociālo grupu ieteikumi aptaujas satura veidošanai

Burātāji

Engures Osta – Atpūtas, Tūrisma, Sporta, Zvejniecības un Izklaides centrs Kurzemē.

Engures osta – Tūrisma sporta un mazās zvejniecības centrs Rīgas jūras līča

Kurzemes piekrastē. Vēlamies pārvērst šo jauko un nelielo zvejas ostiņu par stratēģiski

svarīgu tūrisma objektu, kurā ir iespēja apvienot atpūtas zonu ar promenādi un pludmali, un

iekļautajām pludmales kafejnīcām un restorāniņiem. Paralēli iespēja veidot labāko burāšanas

sacensību centru Latvijā. Ostas akvatorijā izvietot mūsdienīgas piestātnes jūras jahtām un

steķi piekrastes zvejniekiem. Papildus šo visu apvienojot ar industriālo daļu, kurā uzglabāt

jahtas ziemas periodā un veikt nepieciešamos remontdarbus. Un visa veiksmīgai darbībai

protams nepieciešams renovēt un modernizēt ostas molus un navigācijas kanālu. Engure ir

stratēģiski ļoti labi izvietota osta burāšanas un tūrisma attīstībai. Labi paslēpusies no

valdošajiem un vētrainajiem rietumu un dienvidrietumu vējiem, neliels attālums no

pieņemšanas boja līdz piestātnei kur jahtu un motorkuģu ienākšana ostā aizņem tikai 10

minūtes līdz drošas piestātnes sasniegšanai. Lieliska vieta sporta burāšanas centra attīstībai.

Nepilnas stundas braucienā no Rīgas lidostas, pusstundas braucienā no Tukuma lidostas.

Sacensību dalībnieki no drošas ostas līdz sacensību vietai pirms startiem nokļūst 10 minūšu

laikā. Šādi apstākļi pasaulē ir ļoti reti kur sastopami. Lielās pilsētās izveidotie burāšanas

centri ir tālu no atklātiem un sacensībām piemērotiem ūdeņiem (Rīga un Jūrmala, kur

sportistiem ir jāpavada vairāk kā stunda ceļā līdz nokļūt sacensību distancē). Mazās

zvejniecības attīstības centrs, kur rast iespēju zvejas laivu uzturēšanai, zvejas laivām

pielāgotu steķu izveidošana, svaigu zivju tirdzniecības vietas. Engures osta ir ļoti izdevīgā

attālumā no Rīgas un Jūrmalas. Tūristi plānojot nedēļas nogali ļoti veiksmīgi var doties uz

Engures ostu, kura būtu tuvākā, vienas dienas burājuma attālumā, atpūtas kuģu piestātnes

vieta. Tāpat ļoti labi izvietota buru jahtu tūristiem, kuri apceļo Baltijas jūras piekrasti. Engures
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osta atrodas vienas dienas atpūtas burājuma attālumā no Rojas un Rīgas, kas veiksmīgi

iekļautos burāšanas tūrisma maršrutos.

1. Sporta un atpūtas komplekss

Vai Jūs piekrītat izveidot sporta un atpūtas kompleksu patreizējo attīrīšanas iekārtu

vietā?

Komplekss sevī ietvertu viesnīcu, konferenču zāli, sporta zāli, aerobikas zāli,

restorānu. Komplekss būtu pieejams ciema iedzīvotājiem un viesiem, kur varētu organizēt

konferences, nodarboties ar sporta aktivitātēm, ieturēt maltīti ar skatu uz jūru. Komplekss tiktu

izbūvēts uz dabai draudzīgiem principiem un darbība tiktu nodrošināta no zaļās enerģijas.

1. Burāšanas sacensību kompleksa izveide

Vai Jūs piekrītat burāšanas sporta bāzes izveidi Engures ostā, kas sevī ietvertu mazo

sporta jahtu un jūras sacensību jahtu regašu organizēšanas vietu Engures ostā, Sporta jahtu

stāvvietas krastā un uz ūdens pie peldošajām piestātnēm, sacensību komitejas telpas,

infrastruktūru sportistu mantu novietnei un ģērbtuves?

Komplekss tiktu izmantots burāšanas sporta treniņu procesa organizēšanai un Latvijas

un starptautiska mēroga burāšanas regašu organizēšanai.
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1. Burāšanas tūrisma galamērķis Kurzemes piekrastē

Vai Jūs piekrītat izveidot Engures ostu kā burāšanas tūrisma centru Rīgas jūras līča

Kurzemes piekrastē?
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Ostā ierastos tūristi ar buru jahtām un motorkuģiem, lai iepazītos ar Enguri, ieturētu

maltītes ciema kafejnīcās, baudītu Kurzemes jūras piekrastes dabu dodoties pastaigās pa

priežu mežiem un būtu viesi Engurē notiekošajos pasākumos. Vietas izveidei ostas akvatorijā

tiktu papildus uzstādīti peldošie pontoni viesu jahtu uzņemšanai palielinot ostas kapacitāti līdz

200 jahtu stāvvietām.

1. Ostas molu pārbūve

Vai piekrītat Engures ostas molu modernizācijai un navigācijas kanāla izveidei ar

mūsdienīgām navigācijas iekārtām?

Projektā tiktu kapitāli pārbūvēts ostas ziemeļu mols ievērojot jaunākos hidrogrāfiskos

izpētes darbus, lai nodrošinātu ilglaicīgu navigācijas kanāla darbību ar turpmākiem

minimāliem papildus izdevumiem. Renovēts dienvidu mols, lai saglabātu ostas akvatorijas

aizsardzību no viļņiem. Navigācijas kanālā uzstādītas navigācijas zīmes, pilnveidota ostas

vadlīnija, uzstādīta ostas pieņemšanas boja jūrā, kur sākās navigācijai droša akvatorija.
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1. Mazās piekrastes zvejniecības attīstība

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, zvejniekiem pielāgoti tīklu un inventāra boksi, svaigu zivju

tirdzniecības iespējas.
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1. Jahtu un kuteru ziemas stāvvietas, remonta iespējas

Vai piekrītat izveidot Engures ostā atpūtas kuģu ziemas stāvvietu un remont rūpnīcu?

Ostas industriālajā teritorijā, slipa sliežu rajonā, iespējams izbūvēt peldlīdzekļu ziemas

stāvvietu un nodrošināt remont iespējas. Katru gadu mūsu platuma grādos jahtas un kuteri

tiek izvelti. No ūdens un ziemas periodu glabāti krastā. Pavasara periodā notiek tehniskā

peldlīdzekļu sagatavošana sezonai. Šis ir atbildīgs process un bieži jahtu īpašnieki labprāt

uztic to paveikt pieredzējušiem speciālistiem. Šāda ziemas glabātuve un apkope ir

neatņemama daļa atpūtas kuģu ostai.
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Zvejnieki

Aktuālie  jautājumi aptaujas  izveidei:

1. Engures ciemu tuvākajā nākotnē Jūs redzat: 

● kā pieprasītu tūrisma galamērķi ar attīstītu ostu;

● kā ciemu- ar dzīvām zvejniecības  un zivju apstrādes tradīcijām;

● kā studentu ciemu, ar kvalitatīvas vidējās izglītības ieguves piedāvājumu;

2. Vai atbalstāt vietējo makšķernieku iespēju sava ciema ostā makšķerēt bez maksas?

Vai arī iegādāties īpašu atļauju pagasta pārvaldē, kura dotu iespēju makšķerēt arī uz

jaunās jahtu piestātnes/ laipas?
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3. No visām ostā esošajām labierīcību telpām, kāda varētu būt atvērta arī ārpus vasaras

sezonas, lai to varētu lietot vietējie makšķernieki un zvejnieki?

4. Tā kā vecā Engures ostas piestātne ar zivju izkraušanas pacēlāju pieder 

privātpersonai un situācija var negaidīti mainīties (liedzot piekļuvi šai vietai), kur vēl

ostā zvejnieki varēs izcelt savus lomus? 

● Pašvaldība ierīkos jaunu;

● Nekur ;

● Jādomā pašiem.

5. Vieta ostā, pa kuru ūdenī tiek nolaistas jahtas, nav paredzētas zvejnieku laivām – jo

izbūvēta atbilstoši tikai jahtu vajadzībām. Zvejnieku laivas vietu atradušas ostmalas

smilšu daļā. Vai atbalstāt nepieciešamību šo teritoriju labiekārtot atbilstoši zvejnieku

vajadzībām?

6. Vai zvejniekiem ostas teritorijā ir nepieciešama ēka/telpa/vieta – zvejniecības rīku

novietošanai un glabāšanai?
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● Jā

● Nē

● Zvejniecība iznīkst

● Zvejniecība attīstās

7. Vai nepieciešama labiekārtota laipa – gājēju pastaigu taka- abu molu savienošanai? 

8. Vai Promenādei nepieciešams ceļa turpinājums- pastaigu laipa tūrisma plūsmas

paplašināšanai (līdzīgi kā Palangā)?
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Uzņēmēji (esošie un topošie, kuru bizness saistās ar piekrastes izmantošanu)

Uzņēmēju ieteiktie jautājumi aptaujas veidošanā:

* Vai Jūs atbalstītu SPA viesnīcas izveidi Engurē, kurā tiktu piedāvātas dažādas SPA

procedūras?

- Jā

- Nē 

- Cits

* Vai Jūs atbalstītu Zivju restorāna izveidi Engures ostā, kas piedāvā tikko noķertas

zivis uz grilla?

- Jā

- Nē

- Cits

* Kāds varētu būt interesantākais maršruts pasažieru kuģītim no Engures abos

virzienos?

- Uz Jūrmalu

- Uz Roņu salu

- Uz Salacgrīvu

- Cits variants

* Kāda veida pakalpojumi Jūsuprāt pašlaik pietrūkst Engurē?

- Kvalitatīvas naktsmītne

- Aktīvās atpūtas piedāvājums

- Ēdināšanas pakalpojumi
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- Kultūras pasākumi (festivāli, dzīvās mūzikas koncerti pie jūras)

- Cits

* Kāda veida aktīvās atpūtas piedāvājums pietrūkst Engurē?

- Meža kaķis

- Ūdenssportu inventāra noma

- Aktīvās atpūtas piedāvājums pašiem mazākajiem (līdz 10 g.v)

- Cits
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Aktīvie sportisti
Grupas pārstāvju viedokļi pievienoti aptaujas veidošanas laikā balstoties uz grupu

pārstāvju mutisku informāciju un atsevišķiem viedokļiem, kas iesūtīti gan elektroniskā veidā,

gan arī sniegti mutiski.

Starp galvenajiem punktiem, kas tikuši minēti, jāpiemin sporta un atpūtas kompleksa

celtniecība attīrīšanas iekārtu vietā ostas teritorijā, kā arī mantu glabātuves un sporta

inventāra novietnes punktu izveide.

Pārējie iedzīvotāji
Grupas pārstāvju viedokļi pievienoti aptaujas veidošanas laikā balstoties uz grupu

pārstāvju mutisku informāciju un atsevišķiem viedokļiem, kas iesūtīti gan elektroniskā veidā,

gan arī sniegti mutiski.

Būtiskākie jautājumi, kas pievienoti aptaujai balstoties uz šīs grupas interesēm un

viedokļiem ir saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas politiku piekrastē, diskusijām par suņu

pastaigu laikiem un vietām un labierīcību pieejamību.
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Tālākie soļi
Diskusiju kopsavilkuma aptauja un tās rezultāti
Divu nedēļu garumā visiem interesentiem ir bijusi iespēja izteikt viedokli par

kopsavilkuma aptauju un izteikt viedokli, precizējot detaļas specifiskos jautājumos vai izvirzot

jaunas idejas, kā arī izvēloties starp dažādiem tālākas attīstības piedāvājumiem.

Aptaujas rezultātu interpretācija izklāstīta attīstības stratēģijas piedāvājuma sadaļā

dalot īstermiņa un ilgtermiņa punktos balstoties uz aplēsēm par realizācijas iespējām,

sarežģītību un laiku.

Pilna aptauja pievienota pielikumā. Kopumā atsaucība vērtējama kā laba, jo saņemtas

139 interesentu atbildes un viedokļi, kuri kopumā pārstāv visas iesaistītās sociālās grupas.

Aptaujas rezultātu prezentācija pašvaldībā

Balstoties uz kopsavilkuma aptauju un precizētām vīzijām, rezultāti ir prezentēti

pašvaldībā ar mērķi vizualizēt vietējās izpildvaras pārstāvjiem Iedzīvotāju rosinātas Engures

piekrastes attīstības stratēģijas projekta rezultātus, to interpretāciju un ieteikumus to

realizācijā.

Diskusijas laikā nav veikti labojumi sagatavotajā materiālā un tas tiks iesniegts esošajā

novada administrācijā šeit skatāmajā redakcijā.
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Attīstības stratēģijas piedāvājums
Analizējot sniegtās atbildes un pamatotos viedokļus, ieteikumi ir sadalīti īsāka un

ilgāka termiņa stratēģijas elementos, lai būtu iespējams pēc iespējas ātri un efektīvi realizēt

īstermiņa stratēģiju, kamēr tiek plānota ilgāka termiņa elementu realizācija. Ir ieskicēta

īstermiņa un ilgtermiņa elementu saistība dažos specifiskos jautājumos, kur tas ir būtiski.

Iekavās aiz katra konkrētā ieteikuma norādīts atbilžu īpatsvars, lai izceltu balsojuma

īpatsvaru.

Aptaujāto ieteikumi, kas tikuši īpaši izcelti diskusiju laikā:

● Aptaujas autoru un aptaujāto ieteikums – Pašvaldībai vajadzētu pieteikties fondu

aktivitātei par krastu stiprināšanu (jāprecizē aktivitāte). Uz Dienvidiem no Dienvidu

mola tas ir ļoti aktuāli. Ilgtermiņā Dienvidu teritoriju krasta erozijas mazināšana un

krastu stiprināšana.

● Infrastruktūras attīstības projektos un organizētajos pasākumos jāsaglabā

pludmales un piekrastes teritoriju “zaļais kurss” – saudzējot dabas vērtības.

● Jāizvieto info-grafikas un skaidras norādes par lietošanas noteikumiem, labierīcību

un atkritumu urnas izvietojumu piekrastes teritorijā.

● Pašvaldībai jārūpējas lai īpašumi ostas teritorija ir ar skaidrām īpašuma tiesībām.

Šobrīd ostas teritorijā nav inventarizācijas būvēm ostas teritorijām, ko jāveic

īpašniekam.
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Attīstības elementi īstermiņā
Atkritumu savākšana

● Nepieciešams vienādot izvietoto urnu izskatu piekrastes teritorijā un nodrošināt

pietiekamu to daudzumu. Vairākums norāda vēlmi redzēt “Pelēka koka urnas ar metāla

sašaurinātu augšu”, kas nodrošinātu to, ka zvēri un putni nevar piekļūt atkritumiem;

(pārliecinoši 68,8%);

● Jāizvieto informācija par “Ko atnesi to aiznesi” principiem galveno atkritumu apjomu

novirzot uz lielajām šķirošanas atkritumu tvertnēm, kas izvietotas vairākās vietās

piekrastē (uz informatīvā materiāla norādāmas arī to atrašanās vietas). Īpaši

noslogotās vietās apsverama speciālu šķirojamo atkritumu urnu izvietošana; (vismaz

viens no kombinācijas elementiem atzīmēts 86,9% gadījumu);
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● Jānodrošina regulāra un pietiekama atkritumu tvertņu iztukšošana; (papildinošs

elements, kas pieminēts visos atkritumu urnu izvietošanas piedāvājumos un ir

pašsaprotams. Tas ir norādīts atsevišķi, jo ir aktuāls jautājums arī jau aptaujas

veikšanas laikā);

Dabas aizsardzība
● Piekrastes teritorijās un ostā nepieciešams izvietot informatīvos materiālus par

esošajām dabas vērtībām un to aizsardzību - par Engures teritorijā sastopamajiem

dzīvniekiem, augiem, putniem, kur tas ir aktuāli; (88,3%);

● Aļģu sanesumu aizvākšana no piekrastes teritorijām (69,1%);

● Jāizvieto brīdinoša (nevis aizliedzoša) rakstura zīmes par pastaigu drošību uz

dienvidiem no kapiem, kā arī plašāks informatīvs materiāls pie Dienvidu mola (92,9%
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balsu atdoti par vismaz vienu no šiem diviem variantiem, kas, apskatot jautājumu

plašāk, ir savstarpēji papildinoši un realizējami abi vienlaicīgi);

Labierīcības un pieejamība
● Vairums aptaujāto izrāda interesi palielināt WC skaitu un/vai pieejamību. 43,9%

uzskata, ka jau esošajām WC jābūt pieejamām cauru gadu. 36% aptaujāto uzskata ka

WC piekrastes teritorijā ir par maz un vēl 33,8% vēlētos piekļuvi Ostas teritorijas WC.

Apkopojot varam secināt, ka paplašinot vai vienkāršojot esošo WC piekļuvi un minimāli

papildinot to pieejamību noslogotākajās/piemērotākajās apmeklētāju vietās, tiktu

pilnvērtīgi uzklausīts sabiedrības viedoklis.

Suņu mīļu jautājumi
● Uzdodot jautājumu par iespējamām izmaiņām pašvaldības noteikumos saistībā ar

pastaigām pludmalē kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem – suņiem, pārliecinoši

lielākā daļa 58.7% aptaujāto norāda, ka būtu vēlams pludmali atstāt tikai cilvēku

lietošanā laika posmā no 9 rītā līdz 21 vakarā, pārējā laikā atļaujot pastaigas kopā ar

suņiem.
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● Loģisks papildinājums būtu palielināts urnu daudzums tieši suņu ekskrementu

utilizācijai, tai skaitā iespējami piedāvājot arī ekoloģiskākus risinājumus to savākšanai

par plastmasas maisiņiem – kopā par šiem abiem variantiem nobalsojuši 87% aptaujas

dalībnieku (48,9% + 38,1% attiecīgi)

● 46,7% aptaujāto uzskata, ka būtu apspriežams variants arī par suņu peldvietas

ierīkošanu, 45,3% ir noraidoši pret šādu pavērsienu vismaz Engures ciema teritorijā.

Tas nozīmē, ka iniciatīva ir diskutējama, lai realizētu ieceri jau ārpus ciema teritorijas,

taču tomēr sasniedzamā attālumā iedzīvotājiem.
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Ziemeļu mola un teritorijas labiekārtošana īstermiņā

● 60,1% - uzskata, ka teritorija regulāri jākopj pļaujot zāli;

● 54,3% - atbalsta ideju izveidot nelielu skatu torni;

● 47,8% - vēlas atjaunot žogu, kas atdala piekrastes teritorijas no “UNDA” teritorijas.

Ostas teritorijas īstermiņa jautājumi

● 59% aptaujāto uzskata, ka jāveic visi norādītie darbi, taču analizējot sīkāk redzam, ka

īpaši svarīgi, taču gandrīz vienādi novērtēti, – attiecīgi 54,7% / 51,1% un 50,4% ir

jautājumi par ostas teritorijas ceļu kvalitāti, dažādu norobežojošu žogu palieku

atrašanos teritorijā, kā arī uz Dienvidu mola esošo būvgružu aizvākšanu vai vismaz
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nosegšanu ar vizuāli patīkamu materiālu – piemēram, akmeņiem (detalizētāks

viedoklis par nepieciešamajām darbībām ar būvgružiem ir papildu grafikā zemāk).

● 73,2% aptaujāto vēlas vismaz vasaras sezonā (t.sk. 20,3% visa gada garumā)

pieejamu mantu glabātuvi.

● 61,2% aptaujāto uzskata, ka vietējiem makšķerniekiem jābūt iespējai bez maksas

makšķerēt norādītā vietā Ostas teritorijā vai pie tās (piemēram, uz atsevišķas, speciāli

izveidotas laipas vai piekrastē)
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● Papildu ieteikums no aptaujas realizētājiem būtu izvietot ostas noteikumus un

informējošās zīmes ostas teritorijā, kas norāda virzienus uz labierīcībām, attēlo

aizliegumus vai paredzētās darbības konkrētās vietās.

Dienvidu mols un pludmale

● Gandrīz 60% jeb 59.4% aptaujāto uzskata, ka nepieciešamas visas minētās darbības,

kas palīdzētu Dienvidu mola apkārtnes sakopšanā – tajā skaitā – būvgružu likvidācija

vai apsegšana ar akmeņiem, miskastu izvietošana atbilstoši iepriekš minētajai

atkritumu apsaimniekošanas politikai, kuģa vraka izcelšana kā arī atkritumu

apsaimniekošanas politikas vizuāla skaidrošana izmantojot dažādas norādes.

26



Īstermiņa labiekārtošanas idejas

● Starp dažādām īstermiņa idejām par Engures piekrastes labiekārtošanu vislielāko

atbalstu guvušas idejas par piknika vietu izveidi 57,6%, satiksmes kuģīša kā arī meža

kaķa takas vai disku golfa izveidi piekrastes mežā – abas 56,1%, jūras skatu

baudītājiem izvietot krēslus 55,4%. kā arī izvietot tālskatus jūras putnu un jahtu

vērošanai 51,8% un ugunskura vietas pie jūras izveidei 39,6%.
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● 65,9% uzsver ūdens un piekrastes sporta veidu inventāra nomas punktu

nepieciešamību un 61,5% aptaujāto uzskata, ka labiekārtota tikšanās vieta varētu būt

noderīgas, lai padarītu piekrasti pievilcīgāku jauniešu acīs.

● 91,3% atbalsta ideju rīkot arhitektu konkursu, lai atrastu veiksmīgākās Engures Ostas

teritorijas attīstības plānošanas idejas un risinājumus.
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Ilgtermiņa ieteikumi
Ostas teritorijas īpašumtiesību un labiekārtošanas jautājumi

● 92,8% respondentu norāda, ka atbalsta ostas teritoriju atgūšanu pašvaldības

valdījumā, t.sk. izceļ ostas molu nozīmi ostas ilgtspējas nodrošināšanā un uzņēmēju

piesaistīšanā attīstības projektu realizācijā.

Molu renovācija un navigācijas kanāla atjaunošana
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● 18% aptaujāto uzskata, ka abi ostas moli ir jāatjauno, taču vēl papildus 79,9% uzskata,

ka atjaunošanas laikā jāizveido arī pastaigu vietas kājāmgājējiem, kas kopā rada

nospiedošu sabiedrības viedokli 97,9% apjomā.

Ziemeļu mola teritorijas iekārtošana ilgtermiņā:

▪ 87,8% vēlas realizēt ideju par laipas izveidi, kas savienotu ostas teritoriju

ar Ziemeļu mola teritoriju (materiāls un izpildījums diskutējams)

30



▪ 46% vēlas šo teritoriju redzēt kā aktīvās atpūtas teritoriju;

▪ 35% laiskās atpūtas teritoriju, kas piemērota ģimenēm ar bērniem

▪ 19% kā mierīgās atpūtas teritoriju

Engures ostas nākotnes attīstības vīzija

● Aptaujas dati liecina, ka aptaujātie vēlas redzēt attīstību ostas teritorijā, dodot nelielu

priekšroku ar burāšanas tūrismu un krodziņa izveidi saistītu pasākumu kopumam

(64,7% gadījumu), taču uzreiz aiz tiem ar 63,3% seko burāšanas skolas esamība ostā

t.sk. sacensību organizēšana, zvejniecības tradīciju kopšanai vēlas sekot līdzi 60,4%.

Vēl populāri viedokļi bijuši arī ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītām darbībām

ostas teritorijā un sporta un atpūtas kompleksa izveide attīrīšanas iekārtu vietā.
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● Precizējot jautājumu par zvejniecības tradīciju kopšanu, redzam, ka 82,6% aptaujāto

saredz iespēju veidot kādu teritoriju ostā, kurā būtu mūsdienīga iekārtota piestātne ar

celtni, laivu novietne, laivu nolaišanas vieta, zvejniekiem pielāgoti tīklu un inventāra

boksi, svaigu zivju tirdzniecības iespējas.

● Iedzīvotāji un citi aptaujātie saskata lielu potenciālu Engures ostas teritorijas

izmantošanā, vēloties tur redzēt dažāda inventāra nomas punktu(-s), Ostas

krodziņu/restorānu vai vismaz nelielu kafejnīcu, mantu glabātuvi, Tūrisma informācijas

punktu (vai tā filiāli).
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Izmantotā literatūra un informācija
Dokumenta sagatavošanai izmantotas dažādas informācijas apkopošanas metodes,

kā:

● individuālas intervijas;

● sociālo grupu moderatori un aktīvo iedzīvotāju diskusijas (piekrastes interešu

grupas);

● vietējo iedzīvotāju viedokļu aptaujas;

● “Engures piekrastes teritorijas zonējums un izmantošanas ierobežojumi” /

2021.gads;

● Citi materiāli un nozaru ekspertu un iesaistīto institūciju pārstāvju konsultācijas.
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Pēcvārds
Dokumentam pielikumu veidā pievienoti dažādu diskusiju grupu materiāli, kas

uzskatāmi par neatņemamu sastāvdaļu, lai precīzi komentētu un interpretētu aptaujas

dalībnieku pausto viedokli un ideju vērtējumus.

Pielikums 1 - Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Pievienota atsevišķā dokumentā (Pielikums 1 - Iedzīvotāju aptaujas rezultāi)

Pielikums 2 - Iedzīvotāju idejas par piedāvājumu ostas teritorijā
Pievienota atsevišķā dokumentā (Pielikums 2 - Iedzīvotāju idejas par piedāvājumu

ostas teritorijā)

Pielikums 3 – kopsavilkuma aptaujas anketa
Pievienota atsevišķā dokumentā (Pielikums 3 – aptaujas anketa)

Pielikums 4 – ieteiktās informatīvās un izglītojošās zīmes
Pievienota atsevišķā dokumentā (Pielikums 4 – ieteiktās informatīvās un izglītojošās

zīmes)

Tāpat vēlams iepazīties ar iepriekš izveidoto dokumentu komplektu, kas apkopo

dažādu sociāļo grupu un pašvladības viedokli, par esošo Engures piekrastes teritoriju:

Engures piekrastes teritorijas zonējums un izmantošanas
ierobežojumi

Pielikumi 1 - 6
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