PIELIKUMS Nr.4. Aptaujas par laivu un jahtu ostām Rīgā apkopojums
AAGENOSTA

Andrejosta

Jahtklubs "Auda"

Jaunciema osta

Laivu centrs

"Latvijas jahta" un
"Centralas jahtklub"

Pilsētas jahtklubs

Rīgas jahtklubs

Marina Malina

RVC

Ārpus RVC

Ārpus RVC

Ārpus RVC

Ārpus RVC

RVC

Ārpus RVC

Ārpus RVC

Darbības uzsākšanas gads
Laivu vietu skaits
Aizņemtā teritorija (krastā un ūdenī)
Viesu jahtu vietu skaits
Piestātņu tips

RVC(ūdens), ārpus RVC
(krasts)
ārpus RBO
Daugava, Āgenskalna līcis
2000.gads
60
3,4ha
ir
betona/metāla pontoni

Ārpus RBO
Daugava
2002.gads
180
6ha
ir
peldoši pontoni

ir
peldoši pontoni

Ārpus RBO
Ķīšezers
2008.gads
11
0,18ha
ir
peldoši pontoni

ir

ir

RBO
Buļļupe/ Daugava
1964.gads
80
2ha
ir
izbūvēts krasts, peldoši
pontoni
ir

RBO
Daugava
2013.gads
200

ir

RBO
Audupe
2006.gads
80
2,9ha krastā, 0,8ha ūdens
ir
izbūvēts krasts, peldoši
pontoni
elektrība un tehniskais ūdens

Ārpus RBO
Ķīšezers
2011.gads
200
1ha krastā, 2ha ūdenī
ir
mols, peldoši pontoni

Elektrība/ūdens/dzeramais ūdens (piestātnē)

RBO
Daugava
1960.gads
150
2ha
ir
izbūvēts krasts, peldoši
pontoni
ir

ir

nav

Ārpus RBO
Juglas kanāls
2013.gads
12
0,8ha krastā, 0,1ha ūdenī
ir
izbūvēts krasts, peldoši
pontoni
ir

Tualetes
Duša/sauna
Veļas mazgāšana/ žāvēšana
Iespēja iztukšot jahtu septiskās tvertnes
Auto stāvvietu skaits krastā
Vai teritorija ir slēgta/daļēji slēgta/brīvi pieejama

ir
duša un sauna
ir
nav
20
daļēji slēgta

ir
duša
ir
nav
40
daļēji pieejama - krasta daļā
brīvi, bet pa pontoniem
staigāt, lietot alkoholu un
uzturēties jebkur, jebkurā
laikā cilvēki nav aicināti.

ir
nav
nav
nav
100
brīvi pieejama, bet ar sargu
kārtības nodrošināšanai

ir
duša
ir
nav
100

ir
nav
nav
nav
40
daļēji slēgta

ir
duša
ir
ir
50
brīvi pieejama

ir
ir
nav
ir
uz ielas
slēgta

ir (tikai kluba biedriem)
ir (tikai kluba biedriem)
nav
nav
nav
brīvi pieejama

ir
ir (par papildus samaksu)
nav
nav
20
daļēji slēgta - brīvi pieejama
firmām un to klientiem,
burāšanas skolas
apmeklētājiem, laivu
īpašniekiem

Vai teritorijā ir citas jahtu ostu papildinošas
funkcijas

birojs, kafejnīca, noliktava,
laivu glabātuve

restorāni, jahtu aprīkojuma
veikals, biroji

kafejnīca, darbnīca un birojs

restorāns

birojs, veikals, restorāns,
serviss

kafejnīca, restorāns, viesnīca nav

nav

biroji, iespējas izīrēt telpas
semināriem, peldoša
degvielas uzpildes stacija,
neliels veikals

Vai iespējams glabāt jahtas ziemas sezonā

gan slēgtās telpās, gan ārā

gan slēgtās telpās, gan ārā

lielākoties ārā, daļa slēgta

angārs

gan slēgtās telpās, gan ārā

gan slēgtās telpās, gan ārā

nav

neliels elings sporta laivām

gan slēgtās telpās, gan ārā

Vai ir pieejami remonta pakalpojumi

gan remonts, gan aksesuāru
tirdzniecība
kuteru noma, veikparks,
turbīndēlis, laivu noma

ir

ir

nav

ir

ir

ir

nav

ir

kajaku noma un braucienu
organizēšana pa kanālu,
Daugavu

peldlīdzekļu un SUP noma,
vindsērfings, laivu
volejbola laukums, bērnu
novietošana, veikparks
rotaļu laukums, burāšanas
sacensības
"Rīgas burāšanas akadēmija" bērnu burāšanas skola
bērnu un jauniešu no 7-20
g.apmācībai burāšanā

laivu noma

vindsērfings

bērnu burāšanas apmācība

bērnu burāšanas apmācība

regates

nē

nē

bērnu burāšanas apmācība
no 8 g.v.

bērnu burāšanas apmācība
no 8.-18.g.v.

Millera burāšanas skola jahtu kapteiņu kursi

ledus jahtas, kaitbords

laivu stāvvietas

jahtu stāvvietas

netiek izmantota

ostas teritorijas
paplašināšana

veikt teritorijas uzlabojumus paplašināt teritoriju,
uzlabojumi teritorijā

ledus burāšana, laivu
glabāšana
atkarīgs no SC Mežaparks
iespējām

laivu stāvvietas, telpu
izīrēšana
papildus piestātņu attīstība

Nosaukums

Teritorijas izmantošana

Infrastruktūras
raksturojums

Vispārīga informācija

Atrašanās vieta

Kādas papildus aktivitātes iespējams veikt

Vai tiek organizētas apmācības

nē

nē

Kā teritorija tiek izmantota ziemas sezonā

ūdens slidošanai, auto
stāvvietām
veikt uzlabojumus
infrastruktūrā, paplašināt
laivu stāvvietas uz ūdens,
uzbūvēt peldošu biroja ēku

darbojas veikals, restorāns
un biroji
nākotnē teritorijā plānota
darījumu un dzīvojamā
apbūve

Nākotnes plāni

ziemas sezonas stāvvietas
peldlīdzekļiem
iekārtot wc un dušas,
naktsmītņu telpas
iekārtošana sportistiem,
apgaismojums,
videonovērošana, atjaunot
krasta līniju, paplašināt
stāvvietu skaitu veicot
uzlabojumus peldošajām
piestātnēm, ziemas angāra
izbūve, slipa izbūve,
teritorijas labiekārtojums

jahtkluba ēka ar stāvvietām

