
 

 

 

 

 

 

 

2013.gada Ozolnieku novada iedzīvotāju 

iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa  

 

„Es zinu, varu un daru” 

 

rezultātu kopsavilkums 

  



Iesniedzējs: Anda Silgaile 
Projekti:  

1. Bērnu rotaļu laukums (1-5 gadu vecumam), finansējums: LVL 493,-  

Rezultāts: uzstādīts bērnu rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu mājām Emburgas centrā 

 
 

 



2. Bērnu rotaļu laukums (1-5 gadu vecumam), finansējums: LVL 372,-   

Rezultāts: uzstādīta smilšu kaste, līdzsvara šūpoles un soliņi pie daudzdzīvokļu mājām Emburgas 

centrā 

 
 

 
 
 
 
 
 



Iesniedzējs: Iluta Aleksīna 
Projekti:  

1. Bērnu rotaļu laukums (6-12 gadu vecumam), finansējums: LVL 496,-   

Rezultāts: uzstādīta rāpšanās un virvju siena ar balansa šūpolēm  pie daudzdzīvokļu mājām 

Emburgas centrā 

 
 

 



2. Bērnu rotaļu laukums (6-12 gadu vecumam), finansējums: LVL 498,-   

Rezultāts: uzstādīts rotaļu komplekss ar slidkalniņu pie daudzdzīvokļu mājām Emburgas centrā 

 
 

 



Iesniedzējs:  Biedrība „Ozolnieku Saules nams” 
Projekti:  

1. Saules ielas 1 kāpņu telpas remonts, finansējums: LVL 414.05   

Rezultāts: veikts kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā Saules ielā 1, Ozolniekos (biedrības 

līdzfinansējums LVL 605,-) 

  
 

 
 



2. Veļas žāvētavas – nojumes uzstādīšana Saules ielā 1, finansējums: LVL 500,-   

Rezultāts: Uzstādīta veļas žāvētava pie daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 1, Ozolniekos (biedrības 

līdzfinansējums LVL 10,-) 

 
 

 



Iesniedzējs:   Ainārs Pīrāgs 
Projekts:  

1. Strītbola laukums , finansējums: LVL  439.-   

Rezultāts: uzstādīts basketbola grozs pie pakalpojumu centra „Eži”, Garozā, Salgales pag. 

 

   

 

 

                  
 



Iesniedzējs:   Anda Plikša 
Projekti:  

1. Spēcīgāka Garoza  1, finansējums: LVL  435.-  

2. Spēcīgāka Garoza  2, finansējums: LVL  436.80   

Rezultāts: iegādāti un uzstādīti spēka trenažieri, boksa inventārs pakalpojumu centrā „Eži”, Garozā, 

Salgales pag. 

  
 



Iesniedzējs:   Artūrs Salkazanovs 
Projekti:  

1. Sportiskas aktivitātes Emburgas jauniešiem - I, finansējums: LVL  377.16  

2. Sportiskas aktivitātes Emburgas jauniešiem – II,  finansējums: LVL  497.77   

         Rezultāts: ar Emburgas jauniešu līdzdalību izremontēta telpa, iegādāti un uzstādīti spēka   
                            trenažieri Salgales pamatskolā 

 
 

 
 

 



Iesniedzējs:   Aldis Bērziņš 
Projekts:  

1. Teteles pludmales volejbola laukuma un apkārtnes sakārtošana, finansējums: LVL  455.99  

         Rezultāts: iegādāts jauns volejbola tīkls, uzstādīts nožogojums un atjaunots pludmales volejbola  
   Laukums pie Teteles pamatskolas 
   

   
 

 



 Iesniedzējs: Mārtiņš Bumbieris 
 Projekti:  

1. Ja pie mājas ir velostatīvs, tad mājā ikviens ir veloaktīvs , finansējums: LVL  480.97  

         Rezultāts: izveidotas 4 velonovietņu vietas pie daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 13,  
   Ozolniekos 
 

 
 

2. Smilšu graudiņa lielā diena , finansējums: LVL  321.63  

Rezultāts: izveidota bērnu atpūtas vieta – uzstādīta smilšu kaste ar aizsargtīklu Skolas ielas 11 un  
             13 daudzdzīvokļu māju pagalmā, Ozolniekos 
 

 
 
 
 



Iesniedzējs: Gunta Ķīsele 
 Projekts:  

1. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana , finansējums: LVL  496,10  

         Rezultāts:  uzstādīts bērnu rotaļu laukums Iecavas ielas 9 mājas pagalmā, Garozā 
 

   
 
 

   



Iesniedzējs: Biedrība „IMKA Salgale” 
 Projekts:  

1. Baso pēdu taka , finansējums: LVL  439.96  

Rezultāts:  pie Salgales pamatskolas  izveidota metru plata taka 30 m garumā, kurā secīgi mijas  
                dažādi dabas materiāli: koks, akmens, rupjākas un smalkākas akmens šķembas,   
  grants, priežu mizu mulča, slēgtās tvertnēs – mālu masa, kūdra, kastaņi      
 
 
 

   
   

    
 
 
 
Iesniedzējs:  Biedrība „FotOzo” 
 Projekts:  

1. Fotostudijas pilnveidošana un aprīkojuma iegāde foto apmācību nodrošināšanai , 

finansējums: LVL  461.80  

Rezultāts:  papildināts aprīkojums fotostudijas darbības nodrošināšanai Ozolnieku tautas namā  
  (portatīvais dators, fona žalūzija, u.c.) 
 



  
Iesniedzējs: Rinalds Vācers 
 Projekts:  

1.  Bērnu atpūtas vietas sakārtošana Kastaņu ielas 5 un 7 pagalmā , finansējums: LVL  493.70  

        Rezultāts:  uzstādīts bērnu atpūtas un rotaļu komplekss ar mājiņu, šūpolēm un slidkalniņu,  
  atjaunoti soliņi Kastaņu ielas 5 un 7 māju pagalmā, Ozolniekos 

 
 

 
 

 



Iesniedzējs: Maija Sirvide 
 Projekts:  

1. Ozolnieku ģitāras , finansējums: LVL  499.80 

        Rezultāts:  iegādāti mūzikas instrumenti – elektroakustiskā ģitāra un kahons - ģitārspēles  
                            interešu izglītības apmācību nodrošināšanai Ozolnieku mūzikas skolā. Iegādāti vienota
                noformējuma t-krekli ar Ozolnieku logo dziedošajiem ģitāristiem uzstāšanās reizēm. 

 
 

              
 

 



Iesniedzējs: Biedrība „Skrējēju klubs „Ozolnieki”” 
 Projekti:  

1. Skrējienu distanču sertificēšana, finansējums: LVL   130,- 

        Rezultāts:  veikta skriešanas distanču, t.sk. pusmaratona un maratona distanču, sertificēšana  
  Ozolniekos (apliecinājums – Jura Beļinska izsniegts sertifikāts) 

2. Operatīva un kvalitatīva sacensību rezultātu apkopošanas sistēma, rezultātu publicēšana 
sacensību vietā, reklāmas materiālu sagatavošana pirms sacensībām, finansējums LVL 445.65 

Rezultāts: iegādāta daudzfunkcionāla rezultātu fiksēšanas un apkopošanas ierīce un sacensību  
                   organizēšanai nepieciešamie biroja materiāli, izgatavoti reklāmas materiāli (karogs, u.c.) 
 

                             
 

 



Iesniedzējs: Gints Grīnvalds 
 Projekti:  

1. Futbola vārti, finansējums: LVL 250.90 

Rezultāts:  Iegādāts futbola vārtu tīkla komplekts, izgatavoti lielie (2,5*6) futbola vārti.  
 

2. Mini futbola vārti, finansējums: LVL 226,- 
Rezultāts: Iegādāti mini futbola vārti uzstādīšanai sporta laukumā pie Garozas pamatskolas, kā arī 
futbola bumbas. 

          
 
 
 
 

Kopā 2013.gadā pilnībā īstenoti 23 projekti par kopējo summu LVL 9661,28 


