Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes
attīstības stratēģija
Pielikums 1 - Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

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

pievienoti

viedokļi,
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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.

2

Anketas rezultātu apkopojums
Tika aizpildītas 139 anketas.

Jautājums
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?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

11

Apaļas zaļas urnas

23

Dabīga koka urna

12

Esmu, ko atnesi, to aiznesi piekritēja. Ja Urna ir vaļēja, tad dzīvnieki makšķerē visu ārā, vai vējš
izpūš.
Pelēka koka urna ar metāla sašaurinātu augšu

1
95

Nepiekrītu, ka urnas ir pietiekamā daudzumā. Posmā no Ķesterciema līdz Engures ostai urnu
faktiski nav un es kā iedzīvitājs katru nedēļas nogali vācu atkritumus.

1

Atbilstoša zvejnieku miesta videi

1

3

Atkarībā no cenas un kalpošanas ilguma, apkalpošanas ērtībasm izmēra utt zaļā vai pelēkā, jo
sašaurinātu galu obligāti, lai vējš nedzen ārā no miskastes papīrus un plastmasu

1

Kantaina urna ar sašaurinātu galu

1

Miskaste nav armijas uniforma, funkcionalitāte un piemērotība apkārtnei , tā kā es par dažādību

1

Tādas, lai putni netiek klāt atkritumiem

1

Urnas suņu izkārnījumiem.

1

4

Jautājums
"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?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas
Ir lielās miskastes pie auto stāvvietām un pārējās vietās pludmalē popularizējam "Ko atnesi to
aiznes" princips., Piekrastē ir izvietotas speciāli pielāgotas palielas miskastes, ar šķirošanas
iespējām. Vietās, kur tās ir iespējams regulāri iztīrīt., Ir izvietotas nelielas miskastes piekrastes
teritorijā, kas tiek regulāri tīrītas.

10

5

Piekrastē ir izvietotas speciāli pielāgotas palielas miskastes, ar šķirošanas iespējām. Vietās, kur
tās ir iespējams regulāri iztīrīt.

36

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

33

Ir lielās miskastes pie auto stāvvietām un pārējās vietās pludmalē popularizējam "Ko atnesi to
aiznes" princips., Piekrastē ir izvietotas speciāli pielāgotas palielas miskastes, ar šķirošanas
iespējām. Vietās, kur tās ir iespējams regulāri iztīrīt.

12

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

36

5

Piekrastē ir izvietotas speciāli pielāgotas palielas miskastes, ar šķirošanas iespējām. Vietās, kur
tās ir iespējams regulāri iztīrīt., Ir izvietotas nelielas miskastes piekrastes teritorijā, kas tiek regulāri
tīrītas.
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Informatīvi uzraksti kombinācijā ar atkritumu tvertnēm

1

Ir lielās miskastes pie auto stāvvietām un pārējās vietās pludmalē popularizējam "Ko atnesi to
aiznes" princips., Ir izvietotas nelielas miskastes piekrastes teritorijā, kas tiek regulāri tīrītas.

6

Pirmais un pēdējais variants

1

Ir lielās miskastes pie auto stāvvietām un pārējās vietās pludmalē popularizējam "Ko atnesi to
aiznes" princips., Ir izvietotas nelielas miskastes piekrastes teritorijā, kas tiek regulāri tīrītas.,
atkritumu šķirošana būtu ļoti pozitīva, bet vai esam tam gatavi. Vienmēr ir jautājums - kā to
apsaimniekot un uzturēt.

1

6

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas
Jā, informatīvs apraksts par Engures teritorijā sastopamajiem dzīvniekiem, augiem, putniem, kur
tas ir aktuāli
Nē, nav nepieciešams

4
121
14

Interaktīvi eksrāni, kur var iepazīties ar apkaimes dabas uc vērtīgiem objektiem.

1

Noteikti informācijai jābūt gan latviešu, gan angļu valodā, lai potenciālajam viesim būtu interesanti
iepazīties ar daudzveidīgo informāciju

1

7

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

3

Jā, es negribu pludmalē aļģes

96

Nē, man viņas netraucē

35

Nav viedokļa

8

8

Jautājums
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?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

24

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

39

9

Derētu plašāks informatīvais stends pie Dienvidu mola (baltās pludmales)

56

Jā, būtu labi uzstādīt šādu zīmi no kapiem uz Dienvidu pusi, Derētu plašāks informatīvais stends
pie Dienvidu mola (baltās pludmales)

12

Tas nav nepieciešams

1

Tur derētu aizvākt to attīrīšanas iekārtu trestu labāk, lai nesmird.

1

Tūristu taka labāk, zīmi var ar likt, izskaidrot apkārtni. Cilvēki tik un tā staigas

1

Tas ir dabīgs process ar cilvēka līdzdalību.

1

Cilvēku plūsma na tik intensīva, lai liegtu kādam kaut kur pastaigāties.

1

Protams nē! Vai tas ir slēpts veids kā privātmājām privatizēt jūras malu?! Melnā Skrūzkalnu
kvadrāta sindroms?

1

Kapec tur nevar ierīkot pastaigu taku ka pirvos piemeram,laipas?

1
0

Nav viedokla

1

Neredzu jēgu ierobežot pastaigas. Ejam tur katru nedēļu

1

Nevajag aizliegt! Piekrastei jābūt pieejamai visiem!

1

Tà ir dabiska krasta erozija.sakarà ar mola búvniecìbu.straumes izmaińas.

1

Esmu tur bieži staigājusi, ļoti skaists posms. Tikai jāstaigā, kad ir bēgums. Alternatīvi jāizbūvē
normāla gājēju ietve un vienā posmā gājēji jānovirza cauri ciematam, lai izvairītos no nogruvumu
vietām.

1

Neuzskatu, ka tur nedrikstetu pastaigāties.

1

Man šķiet, bez šī var iztikt!

1

neapmeklēju šo daļu tāpēc nav viedokļa.

1

Skaidri redzams, ka tur nav jāstaigā. Kādas vēl zīmes!

1

nevajag

1

Vajadzētu tomēr rast iespēju kaut taciņu gar malu izveidot

1

Pastaigām jau piemērots ir viss, nepiemērota pludmale atpūtai pie jūras, lai gan arī tas ir pēc katra
ieskatiem.

1

Veidot krasta stiprinājumu vienlaicīgi to izmantojot kā pastaigu Taku.

1

Nekādā gadījumā! Tas neapdraud cilvēku drošību, jo nav stāvs un nevar nogrūt uz cilvēkiem. Jūrai
ir jābūt pieejamai visiem, nevis tikai pie tās esošajiem privātīpašumu īpašniekiem.

1

10

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

34

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz

21

Jā, man liekas ka tualešu daudzums Engures piekrastē ir pietiekams

15

Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu

23

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu,
Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un
atpūtniekiem)

5

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes
Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem), Vēlētos visiem pieejamu dušu
piekrastes teritorijā

3

Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu, Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes Ostas
teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem), Vēlētos visiem pieejamu dušu
piekrastes teritorijā

4

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

9

11

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu

7

Tualetes ir gana daudz, taču nepieciešamas redzamas norādes uz WC tūristiem, Vēlētos, lai
visiem būtu pieejamas tualetes Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem),
Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

2

Tualetes ir gana daudz, taču nepieciešamas redzamas norādes uz WC tūristiem, Vēlētos, lai
visiem būtu pieejamas tualetes Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem)

4

Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un
atpūtniekiem)

9

Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu, Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes Ostas
teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem)

6

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 atpūtniekiem), Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

2

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes
teritorijā

1

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
atpūtniekiem)

1

Jā, man liekas ka tualešu daudzums Engures piekrastē ir pietiekams, Tualetes ir gana daudz, taču
nepieciešamas redzamas norādes uz WC tūristiem, Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes
Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem), Vēlētos visiem pieejamu dušu
piekrastes teritorijā

1

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes
Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem)

3

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Tualetes ir gana daudz, taču nepieciešamas
redzamas norādes uz WC tūristiem

2

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu,
Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes Ostas teritorijā (arī zvejniekiem, makšķerniekiem un
atpūtniekiem), Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

4

Jā, man liekas ka tualešu daudzums Engures piekrastē ir pietiekams, Dušas īsti nebūtu ērti
izmantojamas, jo ūdens nāk no spices, kas ir ļoti bagātīgs ar dzelzi, to var redzēt arī pie kāju
mazgātājiem. Realitātē mazgājoties tajā dušā, pēc laika izskatīsies viss ļoti norūsējis. Tīri tehniski
wc ēkas var aprīkot arī versijā, kad tās var izmantot ziemā.

1

Jā, man liekas ka tualešu daudzums Engures piekrastē ir pietiekams, Vēlētos, lai tualetes ir
pieejamas ir visu gadu, Vēlētos, lai visiem būtu pieejamas tualetes Ostas teritorijā (arī
zvejniekiem, makšķerniekiem un atpūtniekiem), Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

1

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 atpūtniekiem)

2

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Tualetes ir gana daudz, taču nepieciešamas
redzamas norādes uz WC tūristiem, Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu

1

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu,

1

12

Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā, Vēlos, lai wc nav darba laiks, jo kur nokàrtoties
pēc 22:00?
Plieņciemā izbūvēt pēc Engures standarta.

1

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Tualetes ir gana daudz, taču nepieciešamas
redzamas norādes uz WC tūristiem, Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

1

Jā, man liekas ka tualešu daudzums Engures piekrastē ir pietiekams, Tualetes ir gana daudz, taču
nepieciešamas redzamas norādes uz WC tūristiem

1

Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu, Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

1

Tualetes ir gana daudz, taču nepieciešamas redzamas norādes uz WC tūristiem, Vēlētos visiem
pieejamu dušu piekrastes teritorijā

1

Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

2

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

1

Daudzums pietiekams, bet jābūt pieejamām visu diennakti.

1

Domāju, ka tualetes piekrastes teritorijā ir par maz, Vēlētos, lai tualetes ir pieejamas ir visu gadu,
Vēlētos visiem pieejamu dušu piekrastes teritorijā

1

Jā, man liekas ka tualešu daudzums Engures piekrastē ir pietiekams, Vēlētos, lai tualetes ir
pieejamas ir visu gadu

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

43

No 09.00 līdz 21:00

81

No 05:00 līdz 23:00

16

domāju, ka tad, ja suns pie pavadas, nav jābūt laika ierobežojumam

1

9.00 -19.00

1

Ja suns nav agresīvs un saimnieks visu savāc, nevajag aizliegumu.

1

Meža taka OK visu laiku pie siksniņas tūristu sezona, vai atļauta piekļuve pie jūras tikai suņiem.
A.k.a suņu beach

1

Ja suns tiek vests pavadā un saimnieks aiz suni savāc atkritumus, nekādus aizlieguma laikus
nevajag.

1

Aizliegumu uzskatu par diskriminējoši suņu saimniekiem

1

Man netraucē suņi

1

no 10.00-16.00

1

14

No 10.00 līdz 15:00 un 16.00 līdz 21:00

1

Aizlūgums nav vajadzīgs

1

Kapec jaaizliedz,ja suns kontroleti iet pie pavadas?

1

Viss atkarīgs kas to kontrolēs. Uz doto brīdi suņi atrodas pludmalē katru dienu, jebkurā dienas
laikā. Arī vasarās. Nav nepieciešams radīt kārtējos ierobežojumus uz papīra.

1

Neuzskatu, ka jāaizliedz

1

Engures problēma ar suņiem ir tāda, ka tie vispār nav socializēti un ir diezgan agresīvi. Ja tie būtu
skoloti, tad neredzu problēmu, bet takā ir tā kā ir, tad labāk ierobežot kaut kādā laika posmā
1stundu pirms saulrieta un vienu stundu pēc saullēkta.

1

Lai staigā, jo suņi ir cilvēks labākais draugs

1

Aizliegumu atcelt

1

Nedomāju, ka pastaigas jāaizliedz, bet sunim ir jābūt pie pavadas un izkārnījumus saimniekam ir
jāsavāc. Suns nedrīkst uzbrukt cilvēkiem un citiem dzīvniekiem e.g. roņiem (tas vairāk aktuāls
pavasarī).

1

No 10:00 līdz 20:00

1

9.00 - 19.00

1

No 09:00-18:00

1

nav iebildumu, ja suns ir pie pavadas un saimnieks sakopj aiz sava suņa.

1

10:00-18:00

1

Vasarā netraucē. Iespējams, vairāk jākontrolē suņi ir martā - aprīlī, jo ir roņu laiks.

1

izveidot 200 m pludmali suņiem kā to dara vairums EU valstu!

1

Nevajag aizliegt

1

23:00-5:00

1

10.00-19.00

1

var suni ņemt jebkurā laikā,bet nedrīkst sunim skriet virsū bērniem vai traucēt aktivitātes

1

Man suņi netraucē

1

Uzskatu, ka nevajag šādu aizliegumu. Varētu būt vietās, kas ir centrālā publiskā peldvieta

1

man nav nekas pret suņiem pludmalē

1

10:00 līdz 19:00

1

Uzskatu ka nav nepieciešami ierobežojumi. Ja savadāk nevar,tad no 11:00 līdz 15:00

1

nevajag aizliegumu, ja saimnieki aiz sevis savāc kakas

1

Nekāds

1

07-22

1

Manuprāt, noteikumam jābūt- atpūties ar suni, savāc pēc tā. Pludmalē biežāk redzu atkritumus no
cilvēkiem, ne suņiem.

1

nav vajadzīgs aizliegums

1

Pastaigas atļaut visu laiku

1

nav jāaizliedz suņu pastaiga, bet tiem jābūt pie siksniņas

1

15

Visu laiku

1

16

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

13

Nē, ne Engures ciema pludmalē

62

īsti neizprotu atsevišķas pludmales lietderīgumu
Jā, vēlētos to apspriest

1
64

...

1

suns sabiedriskā vietā var būt bīstams...kāpēc pludmalē?

1

Tikai ārpus jebkura ciema teritorijai

1

Nav viedoklis

1

Nav nepieciešams. Zemāk piebilde par plastmasas maisiņiem. Es nevienmēr savācu pēc suņa,
taču ja tā ir publiska terittorija un ir gadījusies šmuce, tad jā, bet ja tas ir nekoptā teritorijā, pie
krūmiem utt, tad man liekas, ka veselīgāk pret dabu ir to kaku atstāt nekā ietīt maisiņā, kas
iespējams nekad nesadalīsies.

1

Man netraucè suńi

1

Speciali nav nepieciesams

1

17

varbūt var ierīkot tādu teritoriju kur var suni uzturēties kopā ar saimniekime

1

Nwv nepieciešams, ja pludmalē atļautu ar dzīvniekiem.

1

Ari Plieņciema pludmalē suņiem nav jābūt,dienas laikā,protams!

1

18

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

3

Jā.

68

Jā un ir nepieciešami ekoloģiskāki risinājumi, ne plastmasas maisiņi

53

Nē.

18

19

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

16

Regulāri pļaut zāli, ievērojot dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumus, Izveidot nelielu skatu torni

19

Izveidot nelielu skatu torni

23

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs, Izveidot nelielu skatu torni

9

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs, Regulāri pļaut zāli, ievērojot dabas
aizsardzības pārvaldes ieteikumus

16

Regulāri pļaut zāli, ievērojot dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumus

24

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs, Regulāri pļaut zāli, ievērojot dabas
aizsardzības pārvaldes ieteikumus, Izveidot nelielu skatu torni

23

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs

15

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs, Ļaut dabai pie jūras ar kādu stūrīti

1

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs, Regulāri pļaut zāli, ievērojot dabas
aizsardzības pārvaldes ieteikumus, Attīstīt, izveidot iespēju piebraukt, pievilkt elektrību un ūdeni,
lai vieta būtu pievilcīga uzņēmējiem, lai attīstītu pakalpojumu pieejamību šajā vietā nākotnē

1

20

Ja tā ir Engures ciema teritorija, tad prasās pēc nopietnāka plāna, kas nes naudu, piesaista
tūristus m iekļaujas pureņu pļavās utt, tik lielu un vērtīgu teritoriju ar 1skatu torni ir ļoti primitīvs
skatījums.

1

saglabāt dabisku ainavu

1

Skatu tornis ir laba lieta, jo patreiz gājēju tiltiņam nav īsti nekāda jēga, tas beidzās nekurienē,
nepieciešams arī no veselības centra kaut kāds info, ka ir pieejami volejbola laukumi, bet doma
par skatu torni ir izcila, jautājums cik to ļauj VVD.

1

Žoga atjaunošana, lai tas būtu drošs un vizuāli pievilcīgs, Izveidot nelielu skatu torni, Šo daļu
varētu atstāt kā dabīgu pļavu ar taciņām pa vidu.

1

skatu tornis + pludmales futbola laukums

1

neko nevajag

1

nevjag neko lai paliek skaista daba

1

21

Jautājums
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 -

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

3

aktīvās atpūtas teritoriju (volejbols, futbols, āra trenažieri)

63

mierīgās atpūtas teritoriju

26

laiskās atpūtas teritoriju, kas piemērota arī ģimenēm ar bērniem

48

22

Jautājums
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.

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas
Jā

9
129

Lieka nodokļu maksātāju naudas tērēšana šauram cilvēku lokam.

1

Nesaskatu, ka ostā saimnieko privātie investori. Galvenais jautājums kādiem mērķiem tiek
izmantota ostas teritorija. Nav uzreis jācenšas kaut ko atgūt, bet gan jāpārbauda, vai darbība
atbilst noslēgtajiem līgumiem.

1

Viennozīmīgi ir jāatgūst moli atpakaļ, savādāk ostas dzīve būs īsa. Jāpiespiež ēku īpašnieks (WC)
uzkopt terittoriju pēc vētrām, kad tiek postīts niedru jumts un piesārņota apkārte, tāpat arī jāapsver
iespēja kā piešķirt šīm divām ēkām degradējošas būves status.

1

balanss

1

Nē

3

jāsaglabā tikai paša piekrastes teritorija, pārējais jānodod uzņēmējiem, lai ir ātrāka attīstība

1

Jā,bet ar iespējām uzņēmējiem piedalīties attīstībā

1

Vienalga kas or īpašnieks, ja teritorija ir sakopta un pieejama iedzīvotājiem

1

23

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

31

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

2

Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo

3

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,
Visu no augstāk minētā būtu jāizdara

1

Visu no augstāk minētā būtu jāizdara

48

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

14

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,

27

24

Laivu/jahtu novietnei ziemas periodā ir jābūt nožogotai, Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo,
Visu no augstāk minētā būtu jāizdara
Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem ir jānolīdzina

4

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

2

Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo, Visu no augstāk minētā būtu jāizdara

1

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,
Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo, Vecas kuģu sliedes novākt vai atjaunot ka apskates
objektu. Vieta jasakarto

1

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc, Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem
ir jānolīdzina, Nepieciešama civilizēta piestātne piekrastes zvejas darbam

1

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,
Visur pasaulē teritorijas cenšas sakārtot un pēc iespējas mazāk iežogot. Žogi rada aizlieguma,
depresivitātes un padoju iekārtas sajūtu. Venēcijā par šauras ietves gar kanāla malu netiej
iežogotas, nekādus žogus.

1

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,
Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo

8

Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem ir jānolīdzina, Ostas teritorijā esošie būvgruži
un armatūra ir jāaizved vai jāapsedz ar akmeņiem, Visu no augstāk minētā būtu jāizdara

1

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, Visu no augstāk minētā būtu jāizdara

1

Visu no augstāk minētā būtu jāizdara, jādod vecais kuģu apkopes slips, sliedes utt metālūžņos
jāizrevidē teritorija un jāiesēj zāle

1

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

1

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc, Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem
ir jānolīdzina, Laivu/jahtu novietnei ziemas periodā ir jābūt nožogotai

1

Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem ir jānolīdzina, Ostas teritorijā esošie būvgruži
un armatūra ir jāaizved vai jāapsedz ar akmeņiem, Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo

1

Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem ir jānolīdzina, Visu no augstāk minētā būtu
jāizdara

1

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc, Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem
ir jānolīdzina

3

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,
Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo, Visu no augstāk minētā būtu jāizdara

1

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc, Laivu/jahtu novietnei ziemas periodā ir jābūt
nožogotai

1

25

Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem ir jānolīdzina, Ostas teritorijā esošie būvgruži
un armatūra ir jāaizved vai jāapsedz ar akmeņiem

3

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc, Ostas teritorijā esošie būvgruži un armatūra ir
jāaizved vai jāapsedz ar akmeņiem, Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo

1

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc

3

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

3

Jasakopj

1

Ostas teritorijā esošie būvgruži un armatūra ir jāaizved vai jāapsedz ar akmeņiem, Laivu/jahtu
novietnei ziemas periodā ir jābūt nožogotai

1

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc, Asfalts ar neizbraucamām bedrēm un dziļiem viļņiem
ir jānolīdzina, Iedzīvotājiem bīstamās vietas ir jānožogo

1

Žogu paliekas ir jāsaved kārībā, vai jānovāc, Ostas teritorijā esošie būvgruži un armatūra ir
jāaizved vai jāapsedz ar akmeņiem

1

26

Jautājums
Vai Jums liekas saistoša doma ierīkot mantu glabātuvi Jūras un piekrastes sporta
cienītājiem, kur droši atstāt savas mantas?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

7

Vēlētos vasaras periodā

73

Nē

33

Jā, visu sezonu

28

Nezinu, vai tā ir prakse redzēta kaut kur? Tas ir vajadzīgs? Kam? Ja tūrists arbrauc ar sabiedrisko
transportu un iet peldēties? Nevaru iedomāties kam un vai vajag.

1

Doma ir ļoti laba, tikai jāsaprot varbūt nepieciešams vienkāršaks variants.

1

tālā nākotnē jā, bet pagaidām ir citas prioritātes, vispirms ir jāizveido pati vide sportistiem

1

???

1

27

Jautājums
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?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

6

Nav viedoklis

28

Jā, norādītā vietā vietējie makšķernieki varētu makšķerēt ar bezmaksas atļauju

85

Jā, iegādājoties atļauju pašvaldībā

23

Ostai ir jābūt pieejamai visiem un bez ierobežojumiem. Ari makšķerniekiem makšķerēšanai jābūt
bezmaksas.

1

visiem Latvijas iedzīvotājiem vienādi nosacījumi

1

Neatbalstu vietējo priekšrocības, jo ir redzams, ka viņi izmanto vietas īpatnības lai neatļautā laikā
iegūtu neatļautas zivju sugas. Un vietējais policists un tuvējie inspektori izliekas to neredzam.

1

28

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas
Veidojam koka gājēju taku, kas piemērota iedzīvotājiem un tūristiem
Lai paliek kā ir, nevienam tur nav jāstaigā

6
122
13

Ideja laba, bet koka laipas dārgas un īsmūžīgas, francijas un Itālijas piekrastēs , arī Austrālijā
redzētas ļoti gaumīgas jn praktiskas metāla laipas

1

Papildināšu - jānodrošina arī iespēja invalīdiem pieejams risinājums, ideāli, ja šī laipa un ceļš
savienotu veselības centra pludmali, tiltu, skatu torni un ostu

1

pāreju vajag, varbūt var vienoties, ka Unda piešķir izmantošanai 2 m savas teritorijas, izveidot
Undas tuneli, ceļu, cik zinu viņu no mērķiem ir Latvijas tirgus iekarošana, pašvaldība pretī varētu
plakātos, bukletos, mājas lapā izvietot Unda logo, mini reklāmu

1

Veidot piemērotu noes no piestānes uz pludmali, bet Taku visā garumā nav nepieciešams

1

29

Jautājums
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?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas
Jā, moli ir jāatjauno, lai tie veiktu savu funkciju un jāparedz arī drošu pastaigu vietu kājāmgājējiem.
Jā, moli ir jāatjauno, lai tie veiktu savu funkcija
Nē, mani tas neinteresē

3
111
25
3

30

Jautājums
Kādu Jūs vēlaties redzēt Engures Ostu nākotnē?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

47

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar
burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo
attīrīšanas iekārtu vietā)

22

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis

3

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai
darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo
attīrīšanas iekārtu vietā)

1

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

3

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu
saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību
kompleksu

2

Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas

2

31

iekārtu vietā)
Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai

12

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar
burāšanas skolu un sacensību kompleksu

12

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai
darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu,
Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

6

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta ar
burāšanas skolu un sacensību kompleksu

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta ar burāšanas skolu un sacensību
kompleksu, Att iekārtu vieta kafejnīcu, info centrs, pagraba interaktīvs vēstures muzejs

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu
saistītai darbībai

2

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta kā burātāju
tūrisma galamērķis

3

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Engures ir
zvejnieku ciems, obligāti uzturamas zvejnieku ciema tradīcijas.

1

Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Osta ar
sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

2

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu
un sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu
vietā)

7

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm

8

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis

5

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta ar burāšanas skolu un sacensību
kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

2

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar
burāšanas skolu un sacensību kompleksu

3

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta kā burātāju
tūrisma galamērķis, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Uzskatu, ka visas attīstības vīzijas izstrādāšanā ir
aizmirsti Engures zvejnieki, kas ir vēstures un nākotnes neatņemama sastāvdaļa. Engures ostā ir
jāatrod vieta svaigu zivju tirdzniecībai, ērtai zivju izkraušanai.

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo
attīrīšanas iekārtu vietā)

2

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta kā burātāju
tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

4

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar

1
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burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Un bāru! Osta nebūs galamērķis, bet jāpanāk, ka tā ir
osta, kurā ienāk, lai pavadītu 1-2 dienas
Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas
iekārtu vietā)

2

Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

3

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta ar burāšanas skolu un sacensību
kompleksu

3

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai
darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

3

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar
burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Ostai jābūt multifunkcionālai saglabājot mazas ostas
šarmu. Noteikti nevēlētos redzēt masīvas daudzstāvu ēkas vai viesnīcas blakus piekrastei.

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu
saistītai darbībai, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar
burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo
attīrīšanas iekārtu vietā), Osta, kā Engures izcils tūrisma magnēts un galamērķis!

1

Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu
(pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

2

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu
saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību
kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

1

Osta kā burātāju tūrisma galamērķis

2

Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

1

Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai

1

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma galamērķis

1

Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma
galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu

2

Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta ar burāšanas skolu un
sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā),
kaut kāda varbūt ūdens sporta skola/pulciņs kur piemēram weiko

1

Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai
darbībai, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas kompleksu
(pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta kā burātāju
tūrisma galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas

1
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kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)
Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta kā burātāju tūrisma
galamērķis, Osta ar burāšanas skolu un sacensību kompleksu, Osta ar sporta un atpūtas
kompleksu (pašreizējo attīrīšanas iekārtu vietā)

1

Osta piemērota zvejniecības tradīciju kopšanai, Ostas krodziņš ar svaigām zivīm, Osta piemērota
ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai

1

Osta piemērota ar jahtu celtniecību un uzturēšanu saistītai darbībai, Osta ar burāšanas skolu un
sacensību kompleksu

1
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Jautājums
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.

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas
Jā
Nav viedoklis

8
112
21

Cik redzēts Vidusjūras piekrastēs, zvejas ostiņas un jahtu atpūtas kuğu ostas ir dažādās vietās. It
kā turpat līdzās, bet nav pamīšus.

1

Jā, Nav viedoklis

1
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Jā, Attiecībā uz moliem, tie ir jātaisa tā, lai osta būtu vairāk aizsargāta, mazāks farvāters nevis kā
tagad, tad būtu arī vieglāka uzturēšana utt. Svaigas zivis kaut vai 1x nedēļā konrkētā laikā (var arī
iepriekšķertas) būtu skaists pasākums, ja pie "krāna" būtu stilizēts tirgus laukums, kur var notirgot
upes, jūras zivi un vēl kaut ko ko pieķert klāt - sezonas prece. Tirgus jātaisa tāds, ka strādā
dienās, kad ir visvairāk tūristi un tā lai to būtu iespējams reklamēt portālos.

1

Lai uz šo jautājumu atbildētu, nepieciešami vairāki pētījumi par zvejniecības iespējām kopumā,
jūras iemītnieku ekosistēmas kopuma dēļ.

1

varētu tā bet man nepatiktu ja iesi ietu pa ostu un viis smirdētu pēc zivīm

1

36

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

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas
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"
Viss iepriekš minētais

22
2
59

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešamas miskastes
atbilstoši izvēlētajai atkritumu politikai

5

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešams norobežot
vai izcelt veco kuģa vraku

1

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešamas norādes
par atkrituma politiku - "Ko atnesi to aiznes"

2

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

17

37

Ir nepieciešamas norādes par atkrituma politiku - "Ko atnesi to aiznes", Ir nepieciešamas
miskastes atbilstoši izvēlētajai atkritumu politikai

7

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešamas norādes
par atkrituma politiku - "Ko atnesi to aiznes", Ir nepieciešamas miskastes atbilstoši izvēlētajai
atkritumu politikai

18

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešams norobežot
vai izcelt veco kuģa vraku, Viss iepriekš minētais

1

Ir nepieciešamas miskastes atbilstoši izvēlētajai atkritumu politikai

3

Viss iepriekš minētais, Jūra aizaug un krasti brūk un cilvēki tur tāpat grib atpūsties jādomā ja
visiem labi ne tiksu tūristiem bet ati tiem jam mājas uz krastiem

1

Ir nepieciešamas norādes par atkrituma politiku - "Ko atnesi to aiznes", Viss iepriekš minētais

1

Ir nepieciešamas miskastes atbilstoši izvēlētajai atkritumu politikai, Jāsatīra smilšu sanesumi

1

Ir nepieciešams norobežot vai izcelt veco kuģa vraku, Ir nepieciešamas miskastes atbilstoši
izvēlētajai atkritumu politikai

2

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

2

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

2

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc

8

Ir nepieciešams norobežot vai izcelt veco kuģa vraku

2

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Viss iepriekš minētais

1

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešamas norādes
par atkrituma politiku - "Ko atnesi to aiznes", Viss iepriekš minētais

1

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešamas norādes
par atkrituma politiku - "Ko atnesi to aiznes", Ir nepieciešamas miskastes atbilstoši izvēlētajai
atkritumu politikai, Viss iepriekš minētais

1

Būvgruži un armatūra pie moliem ir jānoklāj ar akmeņiem vai jānovāc, Ir nepieciešams norobežot
vai izcelt veco kuģa vraku, Ir nepieciešamas miskastes atbilstoši izvēlētajai atkritumu politikai

1

38

Jautājums
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?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

8

Būvgruži jāaizvāc, jo tie ir bīstami atpūtniekiem

90

Tos varētu apsegt ar akmeņiem

41

Viens vai otrs, jautājums prasa sīkāku info

1

Kāpēc visu laiku jūs domājat tikai par kaut kādiem mistiskiem tūristiem te arvien vairāk pārceļas
dzīvot patstāvīgi

1

Nekāda apsegšana. Īpašniekiem gruži ir jāaizvāc

1

Pie moliem buvgruži veic to stiprināšanas funkciju un ir atstājami, tikai varbūt apsedzami ar
akmeņiem.

1

gan, gan

1

Ja tos grūti aizvākt, varbūt tiešām var nostiprināt ar akmeņiem, piesegt ar augsni, varbūt par kādu
pievilcīgu reljefu izveidot. Atcerēsimies, ka savā laikā Ventspils atpūtas parks LEMBERGA HŪTE
radās tieši uz būvgružu bāzes...

1

39

40

Jautājums
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.

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

53

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Ostas
krodziņš/restorāns

2

Oficiāla ceļotāju treileru vieta

3

Mantu glabātuve

3

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela kafejnīca,

4

Tūrisma informācijas Punkts, Mantu glabātuve, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

2

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela
kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns
Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela kafejnīca,

12
2
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Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns
Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela
kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

2
16

Mantu glabātuve, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

1

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts

4

Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

1

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,, Ostas
krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

4

Tūrisma informācijas Punkts, Ostas krodziņš/restorāns

1

Neliela kafejnīca,

1

Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

1

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Oficiāla ceļotāju
treileru vieta

2

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela
kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta, Ciema/ ostas vēstures muzejs

1

Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

1

Ostas krodziņš/restorāns

3

Mantu glabātuve, Ostas krodziņš/restorāns

1

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela
kafejnīca,, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

2

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,, Oficiāla ceļotāju
treileru vieta

1

Dažāda inventāra nomas punkts, Ostas krodziņš/restorāns

3

Tūrisma informācijas Punkts, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

2

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve

3

Mantu glabātuve, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

3

Tūrisma informācijas Punkts

6

Dažāda inventāra nomas punkts, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

1

Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns,
Oficiāla ceļotāju treileru vieta

5

Pieļauju to visu var apvienot vienā punktā, taču ir rūpīgi jāizsver rentabilitāte, lai kāds būtu gatavs
tajā visā guldītties iekšā. Vai arī novadam jādod labvēlīgi apstākļi, lai veicinātu procesu.

1

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Ostas krodziņš/restorāns

3

Mantu glabātuve, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns

3

Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Ostas krodziņš/restorāns

3

Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns

3
0

Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju

2
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treileru vieta
Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

1

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,

2

Dažāda inventāra nomas punkts

4

Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,

1

Mantu glabātuve, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

1

Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju
treileru vieta

3

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Ostas
krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta

3

Tūrisma informācijas Punkts, Mantu glabātuve, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru
vieta

2

Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns

3

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Neliela kafejnīca,, Ostas
krodziņš/restorāns

3

Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve

3

kafejnīcas Engurē jau ir ik pa pāris metriem. tūrisma info punkts diez vai nepieciešams pludmales
daļā. treileru ceļotāji pāris metru attālumā no vietas, kur cilvēki guļ pludmalē ar diez vai būtu
patīkami.

0

Tūrisma informācijas Punkts, Mantu glabātuve

2

Tūrisma informācijas Punkts, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns

1

Tūrisma informācijas Punkts, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru
vieta

2

Tūrisma informācijas Punkts, Mantu glabātuve, Neliela kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns

4

Tūrisma informācijas Punkts, Dažāda inventāra nomas punkts, Mantu glabātuve, Neliela
kafejnīca,, Ostas krodziņš/restorāns, Oficiāla ceļotāju treileru vieta, Īstenībā visas idejas vērtīgas,
ja nu vēl elektroenerģijas uzlādes vieta tagad tik iecienītiem elektrobraucamajiem, apkārtnes
ražotāju ražojuma bodīte, vairāk pieejas vietu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām...

1

43

Jautājums
Kādas īstermiņa nākotnes labiekārtošanas idejas Jums ir saistošas Engures
piekrastei?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

54

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, 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

21

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai

3

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piekrastes mežā izveidot
meža kaķa trasi vai disku golfu

2

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

4

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Piknika vietas piekrastē, Piekrastes mežā izveidot meža
kaķa trasi vai disku golfu

3

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē

4

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām
ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

2
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Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Kuģītis, kas kursē uz
netālajām ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un
jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē

3

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām, Piekrastes mežā
izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

4

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

5

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Kuģītis, kas kursē uz
netālajām ostām

2

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa
trasi vai disku golfu

2

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām, Piekrastes mežā
izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

3

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas
piekrastē, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

3

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un
jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

1

Piknika vietas piekrastē, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

4

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas
piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai
disku golfu

2

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas
piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai
disku golfu

4

Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

3

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus

5

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām
ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

2

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Kuģītis, kas kursē uz
netālajām ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

2

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

2

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām,
Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

2

Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām, Piekrastes mežā izveidot meža
kaķa trasi vai disku golfu

2

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Kuģītis, kas kursē uz
netālajām ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Piknika vietas piekrastē

3

Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

2

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē

2

45

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un
jahtu vērošanai, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

1

Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

4

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas
piekrastē

2

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piekrastes mežā
izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas
piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

2

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē,
Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

1

Izveidot ugunskura vietu pie jūras

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Kuģītis, kas kursē uz
netālajām ostām

1

Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

4

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piekrastes mežā
izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

1

Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

2

Piknika vietas piekrastē

4

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

3

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas piekrastē

1

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Kuģītis, kas kursē uz
netālajām ostām

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas
piekrastē, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

1

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai

2

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas piekrastē, Piekrastes mežā izveidot meža kaķa
trasi vai disku golfu

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Izveidot ugunskura vietu pie jūras

1

Izvietot krēslus, kur baudīt jūras skatus, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas
piekrastē

1

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Piknika vietas piekrastē, Kuģītis, kas kursē uz netālajām ostām

4

Izveidot ugunskura vietu pie jūras, Tālskatis putnu un jahtu vērošanai, Piknika vietas piekrastē,
Piekrastes mežā izveidot meža kaķa trasi vai disku golfu

1
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Jautājums
Kāda ir jūsu ideja, kā veidot jauniešiem (un sirdī jaunajiem) piemērotu atpūtas vietu
piekrastē? Ja ir konkrētas idejas, droši miniet pie sadaļas "Cits".

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

17

Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti, Labiekārtota un jauniešiem saistoša
tikšanās vieta piekrastē

43

Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti

41

Labiekārtota un jauniešiem saistoša tikšanās vieta piekrastē

37

Nav viedokļa

1

Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti, Labiekārtota un jauniešiem saistoša
tikšanās vieta piekrastē, Kajakiem, BBQ vieta ar nojumi, bērniem un jauniešiem skautu grupas

1
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iepazīt dabu un to sargāt,
Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti, Labiekārtota un jauniešiem saistoša
tikšanās vieta piekrastē, Skeitparks vai rampa

1

Ļoti dīvains jautājums

1

Ja būs sakārtota vide un infrastruktūra, tad būs arī ērti tikties

1

Ir konstuktīvi jāstrādā TIC vai piekrastes konventam vai kā to sauc, kas ieliekt treknu punktu LV
kartē, ka Engure ir mazā Jūrmala vai Saulkrasti. Engure ir izcila vieta ar publiski pieejamo teritoriju
attšķirībā no pārējiem ciemiem, līdz ar to ir lielas iespējas

1

Promenādes izveide, soliņi, wifi zona, kafejnīca

1

Sporta aktivitātes

1

Engurē NAV neviena jēdzīga ielas basketbola laukuma.

1

Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti, Nometnes, pasākumus - turpināt
tradīcijas jūras piekraste

1

ūdens parks

1

Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti, Labiekārtota un jauniešiem saistoša
tikšanās vieta piekrastē, šūpuļtīkli kokos, šupoļu parks, mūzika vakaros

1

Noteikti Engures pludmale jasadala viena puse aktivitatem paredzeta,otra mierigai atputai.
Aktivaja zona varetu but kadi izklaides un atrakciju objekti. Udens atrakcijas,inventara nomas
punkts,maza kafejnica. Vajadzetu ari padomat vsi ir kada iespeja izvakt akmenus no juras kada
posma un to uzraudzit,lai drosi peldet berniem,neskrapejot un nesitot kajas

1

Vairāk ūdens un piekrastes sporta inventāra nomas punkti, Skeitparks noteikti būtu vissaistošākā
tikšanās vieta jauniešiem.

1
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Jautājums
Vai Jūs atbalstāt ideju organizēt konkursu un uzrunāt

Arhitektus Engures ostas

teritorijas attīstības plānošanai?

Grafiskais attēlojums

Viedokļu atšifrējums
Atbilžu variācijas

7

Jā

126

Nē

7

Atbalstu, ja netiek tērēta nodokļu maksātāju nauda.

1

Ir precīzi jādefinē ģenerālā doma un plāns, finansējums utt.

1

Nav skaidras īpašumu tiesības

1

var arī studentus, citreiz viņiem ir lieliskas, radošas idejas. Tas varētu būt tikai ideju/metu konkurss
un pēc tam var piesaistīt profesionālus cilvēkus jau ar noformulētām idejām.

1

vēl nē

1
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Pilnās atbildes jautājumos, kur minēti
daudz atbilžu varianti.

Jautājums

Kādu Jūs redzat teritorijas pie Dienvidu mola attīstību ilgtermiņā?

Viedokļu atšifrējums
Sakoptu
Aktīvu un arī ārvalstu tūristiem pievilcīgu
Bez attīrīšanas iekārtām, bet nepārspīlējot ar infrastruktūru. Sakopta teritorija.
sakoptu, sakārtotu un dabai draudzīgu teritoriju..
Aktīva atpūtas vieta ar iespēju iznomāt krēslus un saulessargus. Vieta, kur atpūtniekiem iespējams spēlēt
volejbolu, sērfot.
Pļavā starp ceļu un jauno pludmali pie dienvidu mola ierīkot auto stāvvietas, vai vēl paplašināt esošo
tirdziņu, vai vienkārši vairāk sakopt šo pļavu un varbūt to reklamēt ka piknika vietu
Vieta, kur nodarboties ar ūdenssportiem
Pēc iespējas censties saglabāt esošo smilšu pludmali, labiekārtot, lai tur varētu atpūsties gan ģimenes ar
bērniem, gan sportisti.
Iedzīvotāju un viesu pludmale un pasīvās atpūtas teritorija
Pludmales kafejnìca
Maksimāli dabīgi saglabātu, skaistu un sakoptu vidi, kur ir skaidri norādītas vietas kur cilvēkiem staigāt,
iespējams kādu arhitekturāli skaistu kafejnīcu vai bāzi sportistiem, kas dabīgi iekļautos ainavā.
Sakoptu, tūristus piesaistošu
Āra kafeinīcas un dzērieni vieta kur pasēdēt un vērot jūru viss ir gružiem tīrs.
Skaista, sakopta pludmale. Norobežot nepieciešama, lai visas smiltis neaizpūstu atpakaļ.
X
laukums sportam un atpūtai
Aktīvās atpūtas un izklaides zona, perfekta vieta izcilam lokālajam, ienākošā tūrisma galamērķim, jau
tuvākās nākotnes spilgta Engures "seja"!
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Pludmale
Volejbola laukumi, atpūtas krēsli
Aktīvās atpūtas zona
Drošu pastaigu vietu un pievilcīgi tūrisma objektu. Ar ostas funkciju zvejniekiem un burātājiem. Ostā būtu
uzņēmumi un darba vietas.
Volejbola arēna vasarā izskatījās lieliski. Visu laukumu varētu pielāgot aktīvai laika pavadīšanai, vasaras
kafejnīca būtu ideāli.
.
Kā multifunkcionālu pludmali ar dažādām sporta aktivitāšu iespējām. Mierīgā pludmale būs Ziemeļu plavas
pusē
Kurorta zona.
Ērta pludmale.
Skaista, tīra, sakopta un droša pastaigu vieta. Tā ir vieta, kur daudzi Engures viesi piestāj vispirms, ieskaitot
arī mani, kad kādreiz pirmo reizi ierados Engurē. Toreiz nebija tik pievilcīga, kā šodien. Tā savā ziņā ir
Engures vizītkarte, spogulis.
Lai paliek mieriga vieta pastaigām. jebkuram
Droša, sakopta ,pieejama vide visu vecumu pārstavjiem
Tur nepieciešams sakopt apārtni un aizliegt promenādē iebraukt ar auto.
pirmkārt, novākt būvgružus, lai ir vizuāli normāli. Izveidot viegli caurstaigājamu, gājeju ceļu, ģimenēm ar
ratiem, velosipēdisti, skrituļslidotājiem. Zivju restorāns. Nelielu muzeju, kā top jahtas Engurē, estrāde.
liela pludmale kur ir ļoti maz akmeņu gan sauszemē,gan ūdenī
Jā
Altīva atpūta, zvejnieku krodzińš, ārā trenāźieri
Nav viedokļa
Dabai draudzīgu
Aktīvu tūristu piesaistes zonu ar aktīvas fizkultūras iespējām. Promenādi
Laiskās atpūtas zona
Kā viens no aktīviem punktiem Engurē
smilšu plūsmu ierobežošanu. brīžiem uz braucamās/ejamās daļas ir milzu kāpa! pēc vasaras, jaunā
pludmale tiek iepūsta atpakaļ ostā..
Sakoptāka, vizuāli skaistāka teritorija
Labiekārtota pludmale
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Pludmale!
Uz tūristu un vietējo iedzīvotāju interesēm vērstu attīstību
Pašvaldības uzturētu naktsmītņu vietu īstermiņa nomai sezonā un atpūtas vietu visiem pieejamu
Cilvēkiem draudzīgu
Pastaigas, dabas un putnu vērošana.
Zivju namiņš, pastaigu takas, tīrs un dabiski sakartots
Iekartotu sporta aktivitātēm
nelielu kafejnīcu un ūdenssporta inventāra nomu
Māksīgi izveidotu pludmali jūra paņem sev atpakaļ.
Atpūtas vieta ar labvēlīgiem apstākļiem gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Sakoptu teritoriju, bet saglabāt dabiskumu, ar bērnu rotaļu laukumu
Būs skaista vieta atpūtai ar ģimeni
Skaistu, pieejamu
Ļoti gribetos sakot to teritoriju. Aizvakt attirisanas iekartas un sakopt to vietu kā atputas un pastaigu vietu
ar soliniem
Pievilcīgu vietu atpūtai un laika pavadīšanai

Papildus iedzīvotāju ieteikumi pēc atklātās
diskusijas.

Novērojama Erozija Engures Dienvidu daļā, tapēc būtu labi uzstādīt Informatīvo zīmi par
nogruvumiem. Nākotnes attīstība - krasta stiprināšana. Iespēja izstrādāt krasta stiprināšanas
projektu un realizēt to.
Zvejniekiem paredzēta vieta ostā pie jaunās laipas, kas atradīsies pie betona piestātnes.
Šobrīd vietējiem Zvejniekiem ir iespēja atstāt savas laivas ostā pēc vietējā izcenojuma.
Nepieciešams interesēties pie ostas pārvladnieka.
Makšķernieku apliecība par maksu vai bez maksas pašvaldībā. Makšķerniekiem noteikumi kā
uzvesties. Iebraucējiem noteikta maksa. Visiem jāievēro noteikumus.
Ieteikums vienoties par ostas maksu arī zvejniekiem, kas varētu izmantot WC un dušu.
Šobrīd ostas pakalpojumiem ir puscena Engures iedzīvotājiem. Jau šobrīd var zvejnieki
izmantot ostas pakalpojumus kā jebkurš ostas apmeklētājs.
WC jautājums. Vēlams lai WC ir pieejamas visu sezonu un plašākā darba laikā. Ir jābūt
skaidram kad katra tualete ir slēgta vai vaļā. Vajadzētu izveidot norādes, kur atrodas tuvākā
WC/Dušā.
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Ugunskura vietas - būtu jauki ja būtu kāda labiekārtotas ugunskura vieta pie Jūras ar
skaidriem noteikumiem un ideju kā sagādāt malku. Lai nav pie meža, kur tūristi sāk zāģēt
piekrastes kokus.
Suņu jautājumā ierosināt pāriet uz laiku, kas pieņemams lielākajai daļai iedzīvotāju - tikai
vasaras sezonā aizliedzot atrasties pludmalē ar suni laika posmā - 9:00-21:00.
Nepieciešamas informatīvās zīmes, ka dienas laikā ar suni nedrīkst atrasties pludmalē.
Par zīmju izvietošanu pludmalē ir viedoklis, ja cilvēkus informē un izglīto, tad nevar būt par
daudz. Ja jūs aizbraucat uz ārzemēm, tad kā kā savādāk Jūs iepazīstaties ar noteikumiem.
Ostas teritorijā nav inventarizācijas būvēm ostas tertorijām, ko jāveic īpašniekam. Šo
jautājumu jārisina pašvaldība.
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