
 

 

 

 

 

 

2012.gada Ozolnieku novada iedzīvotāju 

iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa  

 

„Es zinu, varu un daru” 

 

rezultātu kopsavilkums 

 

 

  



Iesniedzējs: Biedrība "Skrējēju klubs "Ozolnieki"" 

 

Projekti:  

1. Ozolnieku adaptētais duatlons 

Finansējums: LVL 258, iegādāts: GPS velotrases mērīšanai un pasākuma 

reklāmas materiāli 

 

 
Foto: portāls www.jelgavniekiem.lv 

 

2. Ozolnieku rudens pusmaratons  

Finansējums: LVL 300, iegādāts: dators un printeris sacensību rezultātu 

operatīvai apstrādei 

 

3. Detalizēta bērnu skriešanas distanču izveide 

Finansējums: LVL 398, iegādāts: 60 dalībnieku numuri, finiša video iekārta, 

hronometrs, konusi distances marķēšanai un pasākuma reklāmas materiāli 

        

                
 

http://www.jelgavniekiem.lv/


4. Projekts: Mūsu bērnu priekam un veselībai 

Iesniedzējs: Mārtiņš Bumbieris 

Finansējums: LVL 500, iegādāts: rotaļu laukuma aprīkojums – vingrošanas 

komplekss, iedzīvotāju spēkiem uzstādīts Skolas ielas 11 un Skolas ielas 13 

iekšpagalmā, Ozolniekos 

 
 

5. Projekts: Droša bērnība 

Iesniedzējs: Personu grupa "Parka ielas omītes un opīši", Jeļena Koroļova 

Finansējums: LVL 468.46, iegādāts: krāsas, otas, oļi - iedzīvotāju spēkiem veikts 

bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma (karuseļa, šūpoļu) remonts un teritorijas 

labiekārtošana Parka ielas 3 pagalmā, Ozolniekos 

 
 

 

 



6. Projekts: Labi brauksim, tālu tiksim 

Iesniedzējs: Personu grupa "Ozolnieku Aizupieši",  Jeļena Koroļova 

Finansējums: LVL 392,77, iegādāts: šķembas, iedzīvotāju spēkiem, izlīdzinot šķembas 

zemākajos ceļa posmos un sakārtojot zālienu ap to, uzlaboti braukšanas apstākļi 

pašvaldības ceļa posmam Ozolnieku ciema Aizupēs, no mājas Nr.50 līdz Nr.68, un no 

mājas Nr.50 līdz Nr.73 

 
 

 
  



7. Projekts: Slēpošanas trases inventāra iegāde 

Iesniedzējs: Juris Naglis 

Finansējums: LVL 500, (sponsoru līdzfinansējums LVL 286,50) iegādāts: slēpošanas 

trases blietētājs – irdinātājs, ar kura palīdzību varēs uzlabot slēpošanas trases 

sagatavošanas kvalitāti un ietaupīt uzturēšanas izmaksas 

 

 

 

 

8. Radošās fotografēšanas studijas aprīkojuma iegāde 

 

Iesniedzējs: Biedrība "FotOzo", Rinalds Vācers 

Finansējums: LVL 461.16, iegādāts: fotoliteratūra, krēsls, kubi, ventilators, 

saliekamās kāpnes fotosesijām, metāla skapis studijas inventāra glabāšanai 

 

9. Projekts: Sporta inventāra iegāde Emburgas jauniešiem 

Iesniedzējs: Lauris Līdaka 

Finansējums: LVL 493,32, iegādāts: sporta inventārs – 6 gab. florbola nūjas un 2 gab. 

florbola vārti, basketbola vairogs un stīpa, tenisa galds, vingrošanas sols. Pieejams 

Salgales pamatskolā 

 

 

  

  



10. Projekts: Skatuves tērpu iegāde popgrupai "Niansēni" 

Iesniedzējs: Popgrupas „Niansēni" bērnu vecāki, Jana Gabrāne 

Finansējums: LVL 386,50, Iegādāts: skatuves tērpi Ozolnieku Tautas nama popgrupas 

„Niansēni” 7 dalībniekiem – uzšūti tērpi un iegādātas pastalas 

 

 
  



11. Projekts: Koncertmapju iegāde Ozolnieku jauktajam korim "Līga" 

Iesniedzējs: Biedrība "Sporta un kultūras savienība", L. Janmere 

Finansējums: 399,91, Veikta piegādātāja „Arga” rēķina apmaksa, iesniegta garantijas 

vēstule par 50 nošu mapju piegādi 2013.gada februārī 

 

12. Projekts: Lapenes iegāde PII "Pūcīte" rotaļu laukumam 

Iesniedzējs: PII "Pūcīte" grupas "Narcisīte" vecāki 

Lapenes iegādes izmaksas iekļautas PII „Pūcīte” 2013.gada budžetā 

 

 

Informāciju sagatavoja:   

Ozolnieku novada pašvaldības investīciju projektu speciāliste Antra Pošeika 

17.12.2012. 

  

 

 


