Engures piekrastes teritorijas zonējums un
izmantošanas ierobežojumi
Pielikums 3 - Burātāju viedoklis

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

viedokļi,

kas

projekta

gaitā

iesūtīt

projekta

e-pastā

-

piekraste@piekrasteskonvents.lv, ja tādi iesūtīti.
Dokuments izstrādāts pēc NVO “Piekrastes Konvents” iniciatīvas. Par dokumenta
saturu atbild NVO “Piekrastes Konvents”.
Šis dokuments ir sagatavots ar Islande, Lihtenšteina un Norvēģijas atbalstu caur EEZ
un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo Iedzīvotāju Fonds". Aktīvo iedzīvotāju fonda
programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko
sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.
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Anketas rezultātu apkopojums
Tika aizpildītas 33 anketas.
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Jūsu ierosinājumi Engures Ostas pakalpojumu uzlabošanai?
12 atbildes

Kaut ko jau vajadzētu. Velonomu piemēram, ugunskura un grila vietu, pludmales kafeinīcu,
soliņus.
Nepieciešams pašāks labierīcību klāsts.
Molus vajadzētu sakārtot!
Ieslēgt vadlīnijas gaismas.Nodrošināt degvielas uzpildi.Pabeigt krasta labiekārtošanu.
Web kamera, laikapstākļu stacija (gaisa temperatūra, vēja stiprums)
degvielas stacijas uzstādīšana
Izveidot atsevišķu mājas lapu Engures ostai, kur tiek ātrāk aktualizēti visi jautājumi, kas ir
saistīti ar ostu. Novadiem apvienojoties var pazust jau tā ļoti skopā informācija, kas ir engures
pašvaldības mājas lapā.
Jābūt web lapai vai jāizmanto pašvaldīdas web lapa, jābūt visai info par pieejamiem
pakalpojumiem
Jahtu iecelšanas celtnis, kafeinīca vai krodziņš, ģērbtuves un pirts ūdens sporta cienītājiem
Kādu ostas krodziņu lūdzu!
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Internetá un krastà nepieciešama korekta informàcija, par cenam, dzilumiem utt.

Jūsu ieteikumi Engures ostas pakalpojumu pieejamības attīstībai.
12 atbildes

Vēlama ēdināšanas vieta (vismaz sezonas laikā)
Papildus piestātne
Galvenais, lai iratbilstošs dziļums, stoderes un droša uzturēšanās ostā
Vajadzētu mazu kafenīti.
Smukāku vidi taisīt, vecos graustus pārtaisīt
savu mājaslapu ostai
Izvietot reklāmas informāciju pie "Lielā ceļa"-Jūras ielas, kur tiek izvietota informācija par
iespējām izmantot ostas pakalpojumus un aktivitātēm engures ostā.
Turpinat attistities
Jābūt web lapai vai jāizmanto pašvaldīdas web lapa, jābūt visai info par pieejamiem
pakalpojumiem
Atvēlēt kādu vietu vai ēku ūdens sporta inventāra sezonālai glabāšanai buras, vējdēļi, supi utt
Salabot piekļuves ceļus

Jūsu ieteikumi, kā attīstīt ostu, lai tā būtu pievilcīga regašu rīkošanai.
13 atbildes

Dziļums, moli
Padomāt par labākām naktsmītnēm
Augstāk minētais + peldvieta teritorijā(vējdēļu, kaitu startam). Izvridot ērtu Optimist,
Laser tipa laivu ielaišanas vieta) slipu/vietu.
RV/treileru stāvvieta.
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Vēl papildus piestātne, sakārtoti moli. Vairāk stāvvietu. Akvatorija jūrā ļoti piemērota visam!
Vairāk izbūvēt piestātnes.Padziļināt ieeju ostā un ostas akvatoriju.Atbrīvot ostu no zemūdens
artefaktiem.
Atbilstoši pietiekošs skaits wc un dušas, kā arī apkārtējā infrastruktūra
Uzaicināt RTU Ahitektūras fakultāti uz plenēru izstrādāt vides attīstības vīziju
Komunicēt ar LZS (Latvijas zēģelētāju savienību) un uzņemties organizēt un rīkot burāšanas
sacensības.
Organizatoru riciba rada pievielcibu tas vai citas regates rikosanai
Jāpaplašina sauszemes teritorija, jāveido papildus stāvietas
Pārbūvēt ostas molus
Pietiekoši lielus stāvlaukumus, kur novietot autotransportu, inventāra/laivu piekabes un
izvietot pašas burāšanas laivas. Jāņem vērā, ka regates ir 2 vai 3 dienu aktivitāte vai pat ilgāk,
ja nopietni pieiet arī sagatavošanās procesam.
Padziļināt un ierikot papildus vietas

Jūsu ieteikumi Engures piekrastes attīstībai.
8 atbildes
RV/treileru stāvvieta.
Vēl kāda pastaigu taka no ostas Rīgas virzienā.
Derētu neliela viesnīca (Kā Mērsraga ostā).Vieta, kur var uzcelt teltis.
Sakārtot pieguļošās teritorijas
Vairāk reklamēt piekrastes aktivitātes un pašiem iesaistīties ar katras mājsaimniecības
pienesumu.
Aizvākt attīrīšanas iekārtas no jūras krasta un izvietot tur burāšanas kluba ēku/restorānu vai
kādu citu tūristiem un iedzīvotājiem pievilcīgu objektu
Vairāk publisku pasākumu ostā
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Ieteikumi pēc tikšanās ar burātājiem 25.03.2021.
Soliņi ar skatu uz jūru ostā
Kafejnīca
Kopīga pasēdēšanas vieta lielākos vai mazākos bariņos, nojume.
Vieta piekabēm un laivām mazajiem burātājiem
Soliņi uz pussalas, Tālskatis
Ziņojumu dēlis - izbraukumi ar laivām, svaigas zivis - paredzēts informācijas dēlis jau tagad?
Mājas lapa Engures ostai, lai var redzēt pakalpojumus un cenas (facebook)
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