
Iedzīvotāju rosināta Engures
piekrastes attīstības stratēģija

Pielikums 4 - Ieteiktās informatīvās un izglītojošās zīmes



Anotācija

Šajā pielikumā apokopojam idejas par Engures piekrastē izvietojamajām

informatīvajām zimēm.

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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Informācija par “Ko atnesi to aiznes”
apsaimniekošanas politiku
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pasaules dabas fondu ir izveidojušas zīmes,
kas informē teritorijas apmeklētājus par “Ko atnesi to aiznes” politiku. Mēs iesakām
pašvaldībai iepazīties ar šo materiālu un izivetot piekrastes teritorijā izstrādātās zīmes.
Vairāk informācija un zīmju grafiskie faili uz šo brīdi atrodami te -
https://www.daba.gov.lv/lv/daba-ejot-ko-atnesi-aiznes

Attēls 1. “Ko atnesi to aiznes” informatīvā zīme
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Informācija par aktuālajiem aizliegumiem
Domājot par piekrastes apmeklētāju, iesakām piekrastes pludmales teritorijā izvietot
informatīvās zīmes, kas skaidro piekrastes ierobežojumus un sniedz plašāku informāciju par
piekrasti. Zīmju krāsu izvēlē vēlams izmantot kontrastus, vai spožas krāsas, lai spilgtajā
saulē tās būtu viegli pamanāmas. Lai nepārbāstu zīmes ar informāciju un ņemot vērā, ka
pludmali apmeklē dažādu tautību cilvēki, iesakām zīmēs pievienot QR kodu, ko noskanējot
piekrastes apmkelētājs var uzzināt plašāk par aktuālajiem piekrastes noteikumiem sev
vēlamajā valodā. Redzam arī, ka pludmalei attīstoties nepieciešams novietot zīmi, kur
pludmales apmeklētājiem zvanīt ārkārtas situācijās, kad nepieciešama glābēju palīdzība.
Zemāk ieteiktas zīmes, kuras mūsuprāt ir iespēja uzstādīt jau šobrīd. Informatīvās zīmes
ļaus pludmales apmeklētājiem uzzināt noteikumus, kas jāievēro atrodoties piekrastē un tos
ievērot.
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Pastaigas ar suni vasaras sezonā
Lai informētu pludmales apmeklētājus par aizliegumu vasaras sezonā atrasties pludmalē ar
suni, iesakām izvietot informatīvās zīmes. Ieteikums ir zīmei pievienot QR kodu. To
noskanējot lietotājs tiek nosūtīts uz informācijas lapu, kas skaidro aizlieguma zīmi.

Attēls 2. Aizliegums suņiem atrasties pludmalē

Attēls 3. Aizliegums suņiem atrasties pludmalē

5



Aizliegums plūkt aizliegtos augus

Dabas aizsargājamajā teritorijā, kur aug piekrastes aizsargājamais augs Silpurene, iesakām
izvietot informatīvo zīmi. To novietojot tūristiem labi redzamā vietā. Piem. uzdrukājot uz
gājēju koka laipas. Ja zīme tiek izgatavota kā plāksne, ieteikums ir zīmei pievienot QR kodu.
To noskanējot lietotājs tiek nosūtīts uz informācijas lapu, kas skaidro aizlieguma zīmi.

Attēls 3. Informācija par aizsargājamajām piekrastes puķēm

Attēls 4. Informācija par aizsargājamajām piekrastes puķēm
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Informācija par pastaigām nepiemērotām vietām
piekrastē

Engures teritorijā no kapiem uz Dienvidu pusi, kur novērojama krasta erozija, iesakām
novietot informatīvo zīmi, kas informē cilvēkus, ka krasts var būt nepiemērots pastaigām ar
bērnu ratiņiem un gados vecākiem cilvēkiem. Piekrastes posmā no Dienvidu mola uz
dienvidiem līdz Engures robežai pastaigas ir apgrūtinātas. Ieteikums ir zīmei pievienot QR
kodu. To noskanējot lietotājs tiek nosūtīts uz informācijas lapu, kas skaidro informatīvo zīmi.

Attēls 5. Informācijas zīme par krasta eroziju
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Informatīvās zīmes par tuvākajām WC un
atkritumu urnām

Tā kā WC un atkritumu urnu izvietojums nav vienmērīgs visas Engures piekrastes garumā,
iesakām izlikt informatīvās zīmes par tuvāko WC un miskastes vietu. Kā arī stingi turēties pie
“Ko atnesi to aiznes” politikas, novietojot jau iepriekš minētās informatīvās zīmes piekrastē.
Pašreizējās norādes uz WC, kas izvietotas piekrastes teritorijā ir gaumīgas, taču nereti grūti
pamanāmas. Zīmju izveidē iesakām izmantot kontrastainas krāsas, lai tās ir labi
pamanāmas arī no tālienes, kā arī vājredzīgajiem.
Otrs ieteikums ir izvietot Piekrastes teritorijā QR kodu plāksnītes, kas aizved lietotāju uz
Engures piekrastes karti, kur atzīmētas aktuālās WC, dušu un atkritumu urnu vietas.

Attēls 6. Informācijas zīme par tuvākajām tualetēm

Attēls 7. Informācijas zīme par atkritumu urnām
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