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Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Pūres Dzirnas”.

Pūres pagasta iedzīvotāju forumu apkopojums
No 2020. gada maija līdz septembrim Tukuma novada Pūres pagastā
notika četri iedzīvotāju forumi: jauniešu, Lamiņu ciema, Dzintara ciema un
Pūres ciema. Visās vietās darbs tika organizēts, sadalot diskusiju tematiskās
grupas atkarībā no dalībnieku skaita:
 Sports / brīvais laiks/ veselība / dzīvesveids
 Sabiedrības drošība / fiziskā vide
 Izglītība – interešu, formālā, mūžizglītība
 Ģimene/ sociālā vide/ emocionālā labbūtība
 Materiālā pasaule/ uzņēmējdarbība/ tūrisms
Apkopojot katra foruma rezultātus, tika izdalītas galvenās problēmas, kas
atspoguļojās iedzīvotāju darba rezultātā. Pa atsevišķiem forumiem iezīmējās
sekojošas galvenās problēmas (treknrakstā izceltas tās, kuras
atkārtojas arī citos forumos):
Jauniešu forums:








Vieta, kur tikties – jauniešu kopienas telpas
Pūres sporta laukuma infrastruktūras sakārtošana
Interešu izglītības daudzveidošana : veselība, finanšu pratība
Estrāde, vieta pasākumiem un aktivitātēm svaigā gaisā
Apgaismojuma trūkums un īsais laternu spīdēšanas laiks Pūres centrā
Abavas pakrastes uzlabošana, apdzīvošana
Mājas lapa – informācija par Pūri

Lamiņu forums:
 Asfalta seguma izveide ceļam no Dzintara līdz Lamiņiem
 Lamiņu centra infrastruktūras attīstība – “guļošais policists”, gājēju
pāreja, parka attīstīšana
 Likvidēt veikala graustu
 Kopienas telpu izveide
 Ceļmalu izpļaušana
 Daudzdzīvokļu māju sociālo dzīvokļu iedzīvotāju kontingents rada
sabiedriskus traucējumus un apdraudējumu
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Dzintara forums:







Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
Kontrolakas pļavā, un uz ceļa – bīstama!
Upes ielas segums sliktā stāvoklī
Kopienas telpu trūkums
Veloceliņš uz Pūri
Peldvietas izveide

Pūres forums:
 Asfaltētu ceļu izveide ciemata centrā un uz tuvējiem ciemiem – Daigone,
Jaunsāti, Bētiņi, Lamiņi
 Estrādes un tai pieguļošās teritorijas sakārtošana / atjaunošana
 Informācijas trūkums: internetā un Pūrē – ielu nosaukumi, norādes
uz objektiem, māju nosaukumi, informatīvā plāksne par pagasta
objektiem
 Atkritumu savākšanas vietu sakārtošana un centra daudzdzīvokļu māju
atkritumu savākšanas vietas pārvietošana tālāk no alejas
 Skolas sporta laukuma atjaunošana
 Drošība un sabiedriskā kārtība ciematā – novērošanas kameras
Izanalizējot kopumā visas problēmas, redzams, ka lielākā daļa no tām ir
pašvaldības kompetences jautājumi, daļa pat valsts. Tomēr arī iedzīvotāji
pauda vēlmi līdzdarboties problēmu risināšanā: jaunieši izrādīja iniciatīvu
sadarbībā ar sporta klubu darboties Pūres sporta laukuma infrastruktūras
uzlabošanā, iedzīvotāju grupa izrādīja interesi un iniciatīvu atkritumu
savākšanas vietas pārvietošanas koncepta izstrādē, atsevišķas personas
apņēmās noskaidrot pašvaldības aktivitāti Pūres skolas sporta laukuma
atjaunošanas jautājumā, ielu nosaukumu ieviešanas jautājumā.
Tomēr ir vēl vesela virkne jautājumu, kuri ir risināmi pašvaldībai.
Kā piedāvājums, kas radās forumu laikā, ir INTERREG Latvijas – Lietuvas
programmā veidot multifunkcionālu atpūtas un sporta objektu – estrādes
un velo/skeitparka apkopojumu.
Otrs INTERREG Latvijas – Lietuvas programmā realizējamais varētu būt
publiskās – privātās partnerības projekts veloceliņa izbūvei uz Dzintaru.
Kā ļoti kritisks ir informācijas un norāžu jautājums. Konkrēti:
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- internetā atrodamās informācijas nodrošinājums par Pūri (un arī citām
lauku pašvaldībām). Tukuma novada mājaslapā par pagastiem ir atrodama
ļoti skopa informācija, un mājaslapa ir ļoti grūti izmantojama, tā nav
pārskatāma.
- Pūres pagastā nav uzstādītas norādes zīmes uz objektiem, ielu norādes,
informatīvā plāksne par pagastu. Iedzīvotāji norādīja uz vēlmi Pūres centrā
ieviest ielu nosaukumu lietojumu centra daudzdzīvokļu mājām.
Kopienu telpu ierīkošana arī tika minētas kā aktuāls jautājums teju visās
forumu norises vietās. Pūres pagastā, konkrēti Pūres ciemata centrā
2007.gadā piesaistot dažādu fondu finansējumu tika izveidots un darbojas
Pūres NVO un IK centrs “Vinda”, kas izvietots Latvijas Pastam piederošās
telpās, ko nomā pašvaldība, savukārt biedrībai “Pūres Dzirnas” telpas nodotas
apakšnomā centra darbības nodrošināšanai. Šobrīd aktuāls ir nomas līguma
pagarināšanas jautājums, jo esošā nomas līguma termiņš ir 2020.gada
decembris. Citos pagasta ciematos telpas iedzīvotāju kopienas stiprināšanai
šobrīd nav.
Droša un komfortabla ceļu satiksmes tīkla izveide tika atzīmēta kā
nopietns jautājums pagasta attīstības veicināšanai. Ļoti aktuāls ir velo /
gājēju celiņš uz Dzintara ciematu. Tas būtiski uzlabotu drošību uz ceļa, lai
iedzīvotājiem nebūtu jāpārvietojas ar velosipēdiem pa šoseju, un vietējās
nozīmes ceļu līdz Dzintaram (ideālā variantā līdz Lamiņiem). Arī asfaltētu
segumu izveide uz ciemiem, kas atrodas ap Pūri, nodrošinātu gan dzīves vides
kvalitātes uzlabošanu, gan sekmētu uzņēmējdarbības vides attīstību. Liela
iedzīvotāju daļa izteica neapmierinātu par Pūres centrā esošajiem grants
seguma ceļiem – tie ir ne tikai sliktas kvalitātes, bet apdraud gājēju drošību.
Detalizēts katra foruma rezultātu apkopojums ir pievienots apkopojumam.
Pie tām problēmām, par ko dalībnieki bija balsojuši visvairāk, ir pielikts
konkrēto balsu skaits.
Pārskats pieejams –
www.kandavaspartneriba.lv
www.tukums.lv
Jautājumiem un ierosinājumiem - pures_dzirnas@inbox.lv
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Jauniešu forums

Izglītība, emocionālā labbūtība
Risināmie jautājumi –


Skolotāju sapratnes un atbalsta trūkums



Subordinācijas trūkums (skolēnu visatļautība)



Papildus izglītošanās IT jomā (vecākā gadagājuma skolotājiem)



Izglītības sistēma bērnus liek vienādos rāmīšos



Salīdzināšana klasē



Nodarbības –
 Finanšu pratība jauniešiem savas dzīves uzsākšanai
 Ikdienas finanses
 Pašnodarbinātība (informatīvi)
 Fotogrāfiju skola, filmēšana
 Uzturs, vide
 Sporta vēsture Pūrē, Latvijā
 Informācija par atpazīstamiem Pūres cilvekiem, to, ko dara, rada
 Kursi pašpārliecības celšanai
 Nodarbības tikai jauniešu auditorijai



Dzērāji uz ielas, kā tikt galā ar šo situāciju (padomi)



Atkritumu problēma



Pieejamība, ratiņniekiem



Gājēju ceļš pie pieturas (skolēnu celiņš) riepas ratiem var sadurt ar vilkābelēm

5 izvirzītās problēmas


Finanšu pratība jauniešiem – 1



Veselīgs dzīvesveids – izglītošana – 4



Nodarbības jauniešu auditorijai (sporta vēsture, fotogrāfēšana, video) – 2



Skolotāju izglītošanās



Apkārtējās vides tīrība

Jauniešu forums

Sabiedrības drošība, vide
Risināmie jautājumi –


Apgaismojuma trūkums centrā, arī naktī vajag



Trepju telpās kodi durvīm



Kameras centrā



Vairāk soliņus alpinārijā



Trenažieru zāle vajadzīga, ir neizmantotas telpas, ko izmantot



Koka laipu salabot



Liellopu ierobežošana pie Abavas



Vairāk peldvietas



Iztīrīt Abavu no zālēm



Ziemā ledu uzliet sporta laukumā



Skrejceļu un lekšanas bedri uzlabot



Sakārtot, salabot sporta laukuma infrastruktūru



Ledus halle hokejam



Mājaslapa Pūrei komunikācijai komūnā



Estrādi atjanot



Zaļumballes estrādē



Jauniešu organizators uz brīvprātīgo darbu



Ziemā nobraucieni, vasarā plosti



Baltā galdauta svētki visai kopienai

5 izvirzītās problēmas


Apgaismojuma trūkums centrā – 3



Trepju telpu kodi – 2



Abavas uzlabošana; apdzīvošana; estrāde – 3



Pūres mājaslapas izveide



Uzlabojumi sporta laukumam – 5

Jauniešu forums

Uzņēmējdarbība, tūrisma, materiālā pasaule
Risināmie jautājumi


Vakanču sludinājumu trūkums



Nav vieta publisku pasākumu rīkošanai (ar nakšņošanu)



Nav kur nopirkt ko citu, izņemot pārtikas preces



Bankomāta trūkums



Pūres ievērojamo vietu, lietu reklāma, prezentēšana



Alpinārijs – šūpuļtīkli, lapenes – vietas jauniešiem nost no centra



Sīkie labiekārtošanas darbi (soliņi)



Estrāde kā vieta pasākumiem – no kuru ienākumiem to atjaunot



“Īrisa” atjaunošana



Aplikācija “Pūrenieks atpūtā” par peldvietām, atpūtas vietām



Jauniešu biedrība, tās integrācija konsultatīvajā padomē, sporta kluba darbībā,
sadarbība ar kultūras namu, IC (?) un pagasta pārvaldi, skolu

5 izvirzītās problēmas


Estrāde – vieta pasākumiem – ieņēmumi tās atjaunošanai – 3



Vakanču sludinājumu pieejamība



Bankomāts – mobils – 1



Atpūtas vietas – Alpinārijs; “Īriss”, sīkie labiekārtošanas darbi, sakopšana (jauniešu
vieta, tūrisms) – 6



Pūres ievērojamo vietu, lietu popularizēšana, reklāma

Jauniešu forums

Jauniešu forumā trīs aktuālākās problēmas tika risinātas tālāk, izmantojot Efektivitātes un
Iespējamības matricu. Iespējamo risinājumu vērtējums pēc tā efektivitātes (E) un iespējamības
(I) vērtēts skalā no 1 līdz 3.
Estrāde labiekārtošana


Kameras drošībai (E-3, I-0,1)



Dejošanas placis, koru podesti, skatītāju zonas (E-3, I-0,9)



Stāvlaukums + piekļuve estrādei (E-3, I-1)



Koncerts tik skaļš, ka skan visa Pūre (E-2,5; I-1,4)



WC + ūdens rokām (E-3; I-1,5)



Sezonāls velo/skeitparks (E-2,9; I-1,9)



Pats ar savu sedziņu, vasaras koncertzāle, piemērs Kandava, Roja (E-2,2; I-2)



Būvniecība pa kārtām (E-2; I-2,2)



Ziemā slidotava (E-2,5; I2,5)



Sakopšanas talka (E-3; I-3)



Finansējums no projektiem (E-2,8; I-3)



Reklāma, tēmas aktualizēšana, cilvēku plašāka informēšana (E2,5; I-3)



Filmu vakars, kino pēc iespējamības (E-2; I-3)



Ziedojumi (E-1,5; I-3)

3 iespējamie risinājumi


Sakopšanas talka estrādē -7



Informēšana un aicinājums uz talku un par aktualitātēm estrādē



Ziemas slidotava estrādē – 8

Jauniešu forums

Jauniešu tikšanās vietas iespējas


Jauna “truļa” izveide (E-1,9; I-1)



Basketbola groza atjaunošana (E-2,1; I-1,9)



Jauni soliņi alpinārijā (E-2,5; I-1,5)



Lapene alpinārijā (2gb) (E-3; I-1,7)



Šūpuļtīkli (E-3; I-2)



Jauniešu biedrība (3gb) (E-3; I-2,2)



Soliņi, lai visiem kur apsēsties (E-3; I-2,2)



Vairāk ugunskura vietas (E-2,5; I- 2,5)



Vindas pieejamība (E-3; I- 2,5)

3 iespējamie risinājumi


Janiešu biedrība/Vinda – 7



Motivēta darbība vides sakopšanai – 1



Labdarības pasākumi, akcijas līdzekļu iegūšanai – 1

Darba rezultātā tapa projekta ideja.
Projekta nosaukums Jaunieši Pūrei “Mosties, jauniet !”
Projekta mērķis – koordinēt kopīgu, lietderīgu aktivitāšu organizēšanu jauniešiem
Nepieciešamie resursi – cilvēki, materiāli tehniskais nodrošinājums, telpa, sadarbība
Turpmākie uzdevumi/aktivitātes – atrast domu biedrus, palaist ziņu jauniešiem, rast idejas
Projekta īstenotāji – Elza Lepse, Elza Gumska, Adrija Zariņa, Evelīna Ose
Nākamā tikšanās – 24.jūlijs

Jauniešu forums

Uzlabojumi sporta laukumam


Trenažieru pārveidošana, papildināšana (E-2,5; I-1,5)



Futbola laukuma seguma sakārtošana (E-2,5; I-1,6)



Soliņu papildināšana (E-2; I-2)



Papildināt apgaismojumu (E-3,2; I-2)



Tāllēkšanas bedres pārveidošana (E-2,5; I-2,5)



Atjaunot lodes grūšanas segumu ( E-1,3; I-3)



Skrejceļa nomainīšana (E-3,2; I- 3,2)



Florbola laukuma atjaunošana, seguma pārtaisīšana, borti (E- 3,1; I-3,1)



Atjaunot veco wc un uzstādīt jaunu (E-3,3; I- 3,3)

3 iespējamie risinājumi


Skrejceļa nomaiņa + tāllēkšanas bedre – 5



Tualetes atjaunošana, papildus tualetes uzstādīšana



Papildināt apgaismojumu – 4

Darba rezultātā tapa projekta ideja, kuras realizācijai jauniešiem nepieciešama
sadarbība ar sporta klubu.
Projekta nosaukums Skrejceļa nomaiņa un tāllēkšanas bedres sakārtošana
Projekta mērķis – uzlabot sporta infrastruktūras kvalitāti sportistu izaugsmei
Resursi – transports būvgružu aizvākšanai no demontāžas, būvgružu utilizēšana, veco smilšu
pārvietošana un izsijāšana, jaunās smilts iegāde, transports, izkraušana, seguma iegāde un
transports (300-400 m2)
Turpmākie uzdevumi/darbības – vecā skrejceļa demontāža, jauna sezonāla skrejceļa ieklāšana,
pamatnes planēšana; vecā pildījuma demontāža, pamatnes planēšana, līmeņošana, bedres
palielināšana, apmaļu un pamatnes izbūve, jauna smilšu seguma izveidošana
Nākamā tikšanās – 13.augusts 18.00 sporta laukums

Lamiņu forums

Sabiedriskā drošība, vide


Izzāģēt krūmus pie mācītājmājas



Guļošais policists (alejas sākumā un pie skolas) - 11



gājēju pāreja centrā, no skolas uz daudzdzīvokļu mājām - 4



Skolas laikā āra teritorijā citus iedzīvotājus apdraud skolēni



Vēlama atputekļošana lauku ceļiem, pie mājām -6



Māja Jurģi sakārtot krūmus ceļa drošībai



Nogreiderēt ceļu uz bibliotēku un Lāmām - 3



Iekopt parku ar jauninājumiem (estrāde) - 2



Uzlabot atpūtas vietu parkā



Apgaismojums pie mājām Tērces



Aleja gar kastaņām izzāģēt zarus



Lamiņu māju Tērces iedzīvotāju sliktā uzvedība apdraud apkārtējos



Brīvdienās biežāk pašvaldības policiju reidos



Ar vēju ķimikālijas nāk viensētā



Liellopu ganāmpulki ganās tik pat kā centrā - 2



Risināt jautājumu par skābbarības bedru pārvietošanu ne tik tuvu viensētām - 2



Likvidēt veikalu namiņš un ķieģeļu ēku - 8



Veikala vietā autostāvvietu



Izveidot autostāvvietu pie daudzdzīvokļu mājām



Māju siltināšana



Sakārtot puķu dobi kopā ar ainavu arhitektu - 3



Nozāģēto ceriņu vietā iestādīt ko citu



Atjaunot parkā dīķīšus - 4



Nenopļautas ceļmalas pašvaldības un valsts ceļiem - 6



Pie daudzdzīvokļu mājām sliktas kvalitātes ceļš

Materiālā pasaule, uzņēmējdarbība, tūrisms

Lamiņu forums


Veikals uz vietas - 2



Tūrisma maršruta izstrāde – 2x



Lai kaut kas attīstītos vajadzīgs asfalts – 21



Ceļš, tā segums - 8



Norādes uz ievērojamām vietām



Stends ar ievērojamu vietu aprakstu, foto - 1



Lamiņu ievērojamo vietu ceļvedis



Muižas popularizēšana



Ārstniecības augu audzēšana – gan uzņēmējdarbība, gan tūrisms



Peldvietas trūkums – 1



Pabalsti – zālēm, ceļa izdevumiem – 5



Atbalsts mazajiem uzņēmējiem – to darbības attīstībai



Kultūras pasākumu trūkums, sporta pasākumi, amatiermāksla



Biedrības dibināšana



Nākotnes kafejnīca ar latviskām garšām



Kastaņu popularizēšana – ziedes, izvilkumi, drogas



Dīķu apsaimniekošanas aktualizēšana – uzņēmējdarbība, tūrisms

Izglītība


Lekcijas, kursi, praktiskas nodarbības – datori, telefoni, kūku, maizes cepšana , veselīgs
uzturs (nepieciešama vieta kur)

Lamiņu forums


Lekcijas (ārstniecības augi …) + dabaszinātne – 1



Tematiskās lekcijas (tautas medicīna, pirts) - 2



Interešu pulciņi – rokdarbi … - 2x -1



Interešu pulciņi Lamiņos - 1



Interesentu trūkums izglītībā



Aktivizēt sabiedrību uz izglītošanos



Darbs kā vienojošais aktivitātēm



Atpūtas vieta daudzdzīvokļu mājām – 1



Rotaļu laukums



Telpas pasākumiem – iespēja iznomāt



Dziedāšana – 1x nedēļā



Aktivitātes vietējiem jauniešiem (sports un tml.)



Apzināt vietējo intereses



Sabiedrības aktivizēšana



Sporta laukums (stieņi, laukums …)



Sporta zāle (trenažieri plašākai publikai), āra trenažieri - 3



Kopīgas aktivitātes (nepieciešama kopības sajūta + kā piemēram svētkos



Biežāk jārunā savā starpā, tēmu aktualizēšana



Pirmsskolas grupa – 2



Bērnu pieskatīšanas grupa – 1



Saglabāt skolu, bibliotēka kā kultūras centru – 3

Emocionālā labbūtība


Vairāk laika grāmatām, ikdienā traucē telefoni, televizori



Brīvā laika pietrūkst



Socializēšanās iespējas, vietu, kur tikties, jo sevišķi ziemas mēnešos – 3x

Lamiņu forums


Tikšanās telpa – daudzveidīga visām paaudzēm – pirts, virtuve, iespēja nosvinēt jubileju
-6



Biežāk Lamiņos kādu slavenību, šodien Legzdiņas, bet tas tikai reizi gadā



Bibliotēkas telpu kā tikšanās vietu



Kopīgi veidot apkārtnes sakopšanu



Kas būs tas, kurš risinās mūsu ikdienas problēmas Lamiņos



Kurš par velti nāks manu dārzu ravēt un krānu salabot



Pašizpausmes iespējas – 4x



Kopā būšanas iespējas ģimenēm – 2



Aktivitātes, kurās var iesaistīties visa ģimene – 2x



Āra atpūtas vieta ģimenei



Kultūras pasākumu pieejamība – 1



Pakalpojumu pieejamība



Dāmu klubiņš



Iepazīšanās klubiņš



Sevis izglītošana – astroloģija, angļu valoda



Sabiedrība domā, ka Sandra S varētu būt līderis



Iedzīvotāju kontigents pašvaldības dzīvokļos agresīvi, traucē pārējiem, nerēķinās ar
apkārtējiem – 7



Ienāceji necenšas iepazīt vietējo iedzīvotāju vajadzības pēc klusuma un miera



Naudu vairāk bērnu vajadzībām



Sakārtotāku vidi, košumkrūmi



Vairāk pasākumus – 6



Iespēju vairāk būt visiem kopā, ne tikai 1x gadā



Nav veikali – 2



Putekļi uz ceļa – 4



Bibliotēku biežāk nekā 1x nedēļā



Bērniem klātienes mācības



Nevienlīdzīga attieksme skolas kolektīvā rada atsevišķu grupu veidošanos

Lamiņu forums


Lāmās dzīvokļus vietējiem iedzīvotājiem



Pulciņu pieejamība bērniem



Tīru gaisu, piesārņo zemnieku saimniecības (kūts, skābbarības bedre)



Tīko pēc sniega ziemā



Atpūtas iespējas un izklaides



Kopā sanākšana



Gaļas liellopi pārāk tuvu centram, ceļam, ganības rada neestētisku skatu



Vai tikšanās vieta būtu pieprasīta, cilvēku, kas iedrošina otram iznākt no mājas un
darboties

Brīvais laiks, veselība


Sporta spēles



Dažādi interešu pulciņi dažādiem vecumiem ( rokdarbi, kulinārija) – 1



Organizēt braucienus uz kultūras pasākumiem



Nūjotāju kopas izveidošana, sākumā ar instruktoru – 1



Ārstnieciskās vingrošanas grupa - 2

Lamiņu forums


Drošu veloceliņu



Uzlabot ceļu infrastruktūru, lai varētu braukt ar velosipēdiem



Sporta halle, laukums



Ziemā iekštelpu sporta veidi



Stadions ir, bet pamests



Volejbola tīkls - 1



Peldvieta nav



Āra trenažieri – 2



Parka labiekārtošana – soliņš, tiltiņi, lapene – 1



Sakārtot celiņus parkā



Dāmu pulciņš



Nav sanākšanas vieta



Aptieka, veikals nav - 1



Zobārsts – 1



Nav nozīme afišu stabam, jo nav dēļ kā nākt uz centru



Nav sabiedriskā transporta – 1



Vairāk koncerti



Masieris



Fizioterapeits

Dzintara forums

Sabiedriskā drošība, vide, materiālā pasaule, uzņēmējdarbība, tūrisms ...


Neievēro ātruma ierobežojumus uz ceļa – 4



Apgaismojums no rīta vajadzīgs līdz 7:35-8:00 – 1



Bērnu šūpoles varētu pie sporta laukuma – 7



Vairāk aprīkot sporta laukumu (volejbola tīklu) -2



Riteņu novietni vajag – 1



Dzirnavas pie dīķa atjaunot



Upes ielas remonts – malas nostiprināšana un seguma atjaunošana, laternu upes
ielas līkumā – 10



Atjaunot segumu pie Dzintars 2, ir bedres



Izbūvēt gājēju/velo celiņu uz Pūri, vismaz šosejas posmu – 3



Ceļam pie dīķa barjeras – 4



Ceļa malā papildus laternu -2



Par Renču kalnu papētīt, par Sprunguļciemu papētīt – kāpēc tā sauc, kas
interesants



Privātās – publiskās partnerības projekts par gājēju celiņu “pa taisno” uz Pūri



Ūdens kvalitāti uzlabot – 21



Par daudz akas uz lauka (komunālās) – 8



Ceļa malā 1 bīstama aka – 5

Emocionālā labbūtība, izglītība, ģimene, sociālā vide

Dzintara forums


Līderis



Tikšanās vieta – telpa – 2



Šūpoles



Pasākumus tieši Dzintaram



Peldvieta Dārziņdīķi vai Upīšdīķī, “cūcenē” – 9



Kino vakari - 3



Galda spēles



Mazo bērnu stūrītis



Smilšu kaste



Labiekārtošana sporta laukumam – āra trenažieri, atjaunot strītbola laukumu – 1



Apzaļumošana – puķu dobes – 1



Vienādas māju norādes – 1



Informācija par pašvaldības piedāvājumu jaunai ģimenei



Sociālā darbinieka pieejamība uz vietas senioriem – 1



Tikšanās vietu vajag (it tukši privātie dzīvokļi, ir tukša katlu māja, kuru var
izmantot) – adītāju meistarklases, kulinārijas meistarklases, šūšanas kursi, galda
spēles, bērniem nodarbes ziemai, vingrošanai, trenažieri, kopienas pasākumus – 9



+ piederība, dabas pieejamība



Āra trenažierus, sporta aktivitātēm vieta – 2



+ sakoptība, lapene tik gaismu vajag, dzimtā vieta, piederības sajūta



Nav ZSV egle pušķošanai



Biežāk satiksmes autobusu, šobrīd ir 2x nedēļā (cet., ses.), laika intervāls Tukumā
ir par īsu, lai kaut ko nokārtotu



Apzaļumošanas speciālista piesaiste plāna izveidošanai, pēc talka



Uzlabot demogrāfisko situāciju



Atkritumu laukuma sakārtošana, vajag atkritumu urnas teritorijā, piemēram, pie
bērnu laukuma - 4

Pūres forums

Sports, sabiedrības drošība, fiziskā vide
Problēmas


Kameras – krustojumos, atkritumu laukumi, alpinārijs, sporta laukums, bērnu laukums – 6



Gājēju celiņa apgaismojums naktī



Pašvaldības policijai reidi tumsā – 3



Netiek regulāri izpļautas teritorijas



Abavlejas uzlabošana



Paplašināt dārznieku kolektīvu



Biežāk lielgabarīta atkritumu konteinerus, iepriekš informāciju, ka tie būs



Atkritumu tvertnes citā vietā, likvidēt ugunskura vietu – 5



Elektriķu firma dedzina vadus (novērst)



Objektu norādes, ielu nosaukumi – 5



Publiskas tualetes Pūres centrā – 2



Līdzināt futbola laukumu



Pūres skolas sporta laukums



Pūres estrāde



Gājēju celiņa seguma maiņa



Noasfaltēt grantētās vietas Pūres centrā - 3



Ieviest ielu nosaukumus

4 izvirzītās problēmas


Kameras – krustojumos, pie atkritumu laukuma, alpinārijs, sporta laukums, bērnu
laukums – 10



Atkritumu tvertnes citā vietā, likvidēt ugunskura vietu, elektriķu firma dedzina vadus
(novērst) – 5



Objektu norādes, ielu nosaukumi Pūrē - 7



Noasfaltēt grantētās vietas Pūres centrā -2

Pūres forums

Pūres forumā trīs aktuālākās problēmas tika risinātas tālāk, izmantojot Efektivitātes un
Iespējamības matricu. Iespējamo risinājumu vērtējums pēc tā efektivitātes (E) un iespējamības (I)
vērtēts skalā no 1 līdz 3.

Atkritumu problēma (tvertnes citā vietā, likvidēt ugunskuru pie elektriķiem un
dedzināšanas vietu) – idejas efektivitātes un iespējamības skalā


Vairāk konteineri (E-1,8; I-1,8)



Pie katras mājas savs konteiners (E-2; I-1,3)



Likt slēdzenes katras mājas konteineram (E-2,2; I-1,3)



Kameras, lai neveidojas bardaks (E-2,2; I-1,8)



Lielgabarīta konteinerus 1x2 mēnešos (E-2,5; I-1,5)



Pūres muzejam savu konteineru, lai tūristi nemet atkritumus (E-3; I-2,5)



Ar elektriķiem pārvaldes vadītājai veikt pārrunas (E-3; I-3)

3 iespējamie risinājumi


No apsaimniekošanas naudām uzstādīt kameru slēgtā teritorijā konteineriem un
dedzināšana vietai (Īrisa teritorijā)



Pūres muzejam savu konteineru, lai tūristi nemet atkritumus



Pārvaldes vadībai veikt pārrunas ar elektriķiem

Projekta nosaukums No apsaimniekošanas naudām uzstādīt kameru slēgtā teritorijā
konteineriem un dedzināšana vietai (Īrisa teritorijā)
Mērķis – kulturālai, tīrai, sakoptai Pūrei
Resursi – apsaimniekošanas naudas kamerai, materiāliem, teritorijas izveidei
Turpmākie uzdevumi/darbības – 1/iedzīvotāju sapulce par kameras iegādi jaunajai atkritumu
vietai; 2/noskaidrot par dedzināšanas iespējām publiskā vietā; 3/risināt samaksas jautājumu par
lielgabarīta konteineru biežāku iegādi
Nākamā tikšanās – foruma noslēgumā prezentēs skici jaunajai, noslēgtajai atkritumu, novietnes
vietai bijušās stādaudzētavas “Īriss”teritorijā.

Pūres forums

Brīvais laiks, uzņēmējdarbība, tūrisms
Problēmas


Estrāde – 6



Pastaigu/aktivitāšu takas pie Abavas – 6



Informācijas trūkums par to, kas ir Pūrē (apskates objekti) , arī nodarbībām, pulciņiem – 8



Tehnikas pakalpojumi pagastā – traktori, auto, asenizators – 1



Nav brīva kvalificēta darbaspēka un pienācīgs atalgojums – 1



Telpu un zināšanu, pievilcīgu nosacījumu, atbalsta trūkums uzņēmējiem – 4



Noasfaltēt ceļus uz ciemiem, kas tuvāk Pūrei, veloceliņi - 12

4 izvirzītās problēmas


Noasfaltēt ceļus uz ciemiem, kas tuvāk Pūrei + veloceliņš – 15 (domes komptenece)



Informācijas trūkums par apskates objektiem, nodarbībām un pasākumiem + norādes - 10



Estrāde – 12



Pastaigu taka gar Abavu + aktivitātes – 1

Pūres forums

Informācijas norādes, ielu nosaukumi, informācijas dēlis –


pašu drukātas A4 lapas uz ziņojumu dēļa (E-2,8; I-0)?



Informācijas dēlis varētu būt veikala skatlogā ? (E-3; I-0)



Informācijas dēlis šosejas malā (E-0,2; I-0,5)



Atjaunot mājaslapu par informāciju (Tukuma) (E-2,8, I-1)



Pagasts apkopo iedzīvotāju e-pastus adrese un izsūta info par pasākumiem visiem Pūres
iedzīvotājiem (E-2,8; I-1,3)



Ielu nosaukumu norādes pie katras ielas sākuma (E-2,8; I-1,5)



Krustojumā soliņi – sēž zinoši pensionāri ( E-2,2; I-2)



Alejā “Īrisa”vietā stāvlaukums un baneris (E2,2; I-2,2)



Karte liela ar objektiem pie veikala, starp veikaliem (E-2,2; I-2,8)



Info elektroniski Pūres mājas lapā par dažādiem objektiem (E-2,5; I-2,5)



Jāizveido patstāvīga pūres pagasta mājas lapa – (E – 2,5; I-2,5)



Topogrāfiskā karte, mērīšana, lai būtu iespējams piešķirt ielām nosaukumus (E – 2,9; I2,9)



Izgatavot ielu nosaukumus uz stabiņiem krustojumos (E-2,9; I-2,8)

3 iespējamie risinājumi


Informatīvais plakāts – 2



Pūres ielu nosaukumi, kartes atjaunošana – 5



Pūres mājaslapa – 1

Projekta nosaukums Pūres ielu nosaukumi
Mērķis – izveidot ielu plāksnītes
Resursi – Elza rakstīs noskaidrot
Turpmākās darbības/uzdevumi –
 Jāuzzin būvvaldē noteikumi ielu nosaukuma izvietošanai
 Noskaidrot aptuvenās izmaksas Advertex
 Prasīt Domei naudu

Nākamā tikšanās – 6.oktobris (noslēguma pasākums)

Pūres forums

Izglītība, ģimene, sociālā vide, emocionālā labbūtība, veselība
Problēmas


Peldvietas (?baseins) drošība, Abavā



Tikšanās vakari – pasakumi 1x mēnesī
o

Senioriem

o

Vietējie iedzīvotāji dalīšanās pieredzē



Atrast līderi



Estrāde



Sporta laukums skolā, rotalu laukums skolā – labiekārtošana vai jauns



Ģimenes dienas



Avotiņa attīrīšana, uzlabošana



Minami riteņi/trenažieri bērnu laukumā



Karuselis bērnu laukumā



Trulīša atjaunošana (pārvietošana, laika ierobežojums)



Filmu vakari pie kultūras nama



Ekskursijas



Norādes (mājas, ielas, vietas)

5 prezentējamās problēmas


peldvietas uzlabošana (/baseins) – 5



tikšanās vakari, pieredzes apmaiņa – 3



sporta laukums skolā – 8



avotiņa attīrīšana – 2



filmu vakari pie kultūras nama – 1

Pūres forums

Sporta laukums skolā –


uzrunāt IZM (E-0,2; I-3)



iegūt finansējumu (E-1,8; I-0,3)



rakstīt projektu (E-1,8, I-0,9)



demontēt veco laukumu (E-1,8; I-1,5)



sagatavot pamatni, drenāžu (E-2; I-2)



koku inventarizācija (E-2,2; I-2,2)



Volejbola laukuma atjaunošana – (E-2,3; I-2,1)



Atjaunot stieņus (E-2,8; I-2,9)

3 iespējamie risinājumi


Sporta laukuma izvērtēšana



Vēršanās izglītības jomu pārvaldošajās institūcijās



Projekta rakstīšana/finansējuma piesaistīšana

Projekta nosaukums Vēršanās pie atbalstošajām iestādēm
1. Tikšanās ar skolas vadību, vecāku padomi
2. Vienošanās par tikšanās laiku (Evija B.)
3. 15.septembris – zvans uz skolu par 2.pkt.
4. Iegūt informāciju, tad sagatavot rīcības plānu
5. Pēc mēneša tikšanās, rīcības plāna izstrādāšana


Uzrunāt Pūres iedzīvotājus, kas ir saistīti ar IZM sporta departamentu

