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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
Ievads 
 
„Ozolnieku atpūtas parka izveides koncepcija” izstrādāta balstoties uz: 
„Ozolnieku atpūtas parka izveides koncepcija” konkursa nolikumu, pielikumiem un citiem pieejamajiem 
materiāliem. 
  
Konkursa projekts izstrādāts balstoties uz konkursa mērķi – izmantojot radošu sacensību, iegūt iespējami 
labāko projekta skici - ideju publiskajai ārtelpai ar racionāliem, mūsdienīgiem un daudzfunkcionāliem 
risinājumiem Ozolnieku atpūtas parka izveidei, kā arī balstoties uz darba uzdevumu. 
 
Projektā realizēta darba uzdevumā izvirzītā vīzija - vēlme iegūt labiekārtotu publisku ārtelpu ar oriģinālu, 
racionālu, drošu un praktisku risinājumu un daudzfunkcionālu pielietojumu. 
 
Esošās situācijas apraksts 
 
Ozolnieku atpūtas parks atrodas Ozolnieku novada, Ozolniekos, Skolas iela 5; 20; 22. Plānotā parka 
teritorijas ietver mežus, lauces, kalnu un meliorācijas grāvju sistēmu, ka arī inženierkomunikācijas būvi.  
 

 
Avots: nolikuma 2. pielikums 
1.attēls. Ozolnieku atpūtas parka atrašanās vieta  
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Projekta priekšlikums 
 
Izstrādātajā atklāta skiču konkursa “Ozolnieku atpūtas parka izveides koncepcija”  parka projekta 
priekšlikumā ir iekļautas sekojošas funkcijas un ainavas objekti: 

 pastaigu un tematiskie celiņi;  

 atpūtas zonas,  

 rotaļu/spēļu laukumi dažāda vecuma grupām;  

 sporta un aktīvās atpūtas zonas dažāda vecuma iedzīvotājiem;  

 risinājumi esošā reljefa (kalna) izmantošanai visos gada laikos;  

 laukums vietēja mēroga svētku (Jāņi, Ziemassvētku, u.c.) svinēšanai  

 transformējams/daudzfunkcionāls laukums (automašīnu novietošanai/ pārvietojamu tirdzniecības 
kiosku izvietošanai, u.tml.)  

 parka informācijas stendi, norādes, informācija par pasākumiem, soliņi, atkritumu urnas, vietas 
velosipēdu īslaicīgai novietošanai, simboliskie elementi; 

 atraktīvi izgaismojuma risinājumi dažādu noskaņu panākšanai parkā;  

 mazās arhitektūras formas, kas paspilgtina parka tēlu.  
 
Ozolnieku atpūtas parka izveides koncepcija 

 

  
2.attēls. 
 
Ozolnieku atpūtas parka izveides koncepcija balstās uz Ozolnieku novada Attīstības programmā 2012.-
2018.g. definētām prioritātēm – izglītība, kultūra un aktīva atpūtā. Pašu Ozolnieku tēls viennozīmīgi 
daudziem asociējas ar “ozolu”, kas ir bieži lietots simbols latviešu folklorā un ir mūsu tradīciju pamats. 
Atbalstot rīkotāju vēlmi - piešķirs parkam dvēseli, savam projektam izvēlējāmies devīzi, kas attēlotu parka 
simbolisko nozīmi un tā būtību – “OZOLA SPĒKS”. Cilvēka zemapziņu un pozitīvo attieksmi veido arī 
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simboliskie tēli un tajā skaitā nosaukumi, tāpēc “ozola tēls” izmantots gan atsevišķo vietu, objektu 
nosaukumos, gan elementu dizainā, gan kā atsevišķu tradīciju pamats un iedvesmas objekts. Mūsuprojektā 
savu atspoguļojumu atradusi katra no jomām, ko plāno attīstīt Ozolnieku navads – izglītība, kultūra un 
aktīvās atpūta (attēls nr.2). 
 
 
Izglītība: 

 Ozolu noslēpumu taka – kur jauniešiem un bērniem izzināt dabu interaktīvā formātā; 

 Informācijas stendi par dabu un tradīcijām; 

 Gadskārtas kalendārs, kas sasaucas arī ar tradīcijām; 

 Zaļa klase – paugurs ar terasēm, kuru ikdiena var izmantot skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņi; 

 Tradīcija “Putnu dienu” ietvaros meistarot putnu būrus “dziedošajiem kokiem”; 

 Tematiskie pasākumi bērniem par tradīcijām un kultūru, ko var rīkot parkā; 

 Dabas zinātņu nodarbību vadīšana bērniem pa meža takām – skolotāju pavadībā. 
 
Kultūra: 

 Jāņu ugunskura vieta – tradīcijas un Ozolnieku novada iedzīvotāju vienojošie svētki un to 
simbolika; 

 Ozolu pļava – vieta gan koncertiem, gan priekš uzturēšanās dažādā lieluma klausītāju grupām; 

 Vieta tematiskajiem tirdziņiem – iespēja izvietot tirdzniecības kioskus svētku laikā vietējiem 
ražotājiem; 

 Ozolu mākslas un mistikas mežs – vieta, kur gan pieaugušie, gan bērni piedalās mākslas burvības 
radīšana, iespējams rīkot plenērus skulptoriem un māksliniekiem – mežs ka ideāla vieta brīvdabas 
izstādēm, kur savijas dabas un mākslas mistiskais spēks; 

 Gleznošanas plenēru rīkošana – Ozolnieku novada iedzīvotāji aktīvi darbojas gleznošanas un 
zīmēšanas pulciņos – parkā būtu lieliska vieta, kur rīkot plenērus; 

 Vieta estrādei un skatītāju tribīnes – neliels lokveida paugurs ar trasējumu kalpo kā skatītāju vietas 
lielākiem pasākumiem; 

 Tradīcija dot ozoliem vārdus – kā jauna tradīcija būtu ik gadu dot esošiem parka ozoliem vārdus, lai 
veidojas ciešāka iedzīvotāju sasaiste ar vietu. 

Sports: 

 Dižozolu laukums – sportošanas laukums vecāka gada gājuma cilvēkiem ar speciāliem 
trenažieriem; 

 Ozolspēka trase – atbalstot jau esošo iedzīvotāju velmi pēc ārā trenažierim, plānota vesela aktīvas 
sportošanas trase ar ielu vingrošanas elementiem jauniešiem; 

 Zīļu laukums -  tematisks bērnu laukums, kur bērniem attīstīt savas fiziskās un garīgās spējas; 

 Esošā BMX trase – iedzīvotāju iniciatīva trenēties un rīkot sacensības ir atbalstāma un BMX trasi ir 
jāatjauno; 

 Ozolu kalns – esošs kalns, kas šobrīd jau aktīvi tiek apmeklēts ziemā slēpošanai, vasarā to 
iespējams izmantot kā trasi zorbingam (atrakcijai ar lielām piepūšamajām bumbām) un stāvāko 
nogāzi kā kāpelēšanas virsmu bērniem, izmantojot pievilkšanas troses; 

 Kāpelēšanas virsma bērniem un jauniešiem; 

 Skeitparks – skaitparka nepieciešamība vēl būtu jāizvērtē nākotnē, bet projekta paredzējām tam 
izvietošanas vietu nākotnē, kas atbalstītu jauniešu velmi aktīvi sportot.  
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Objekti parkā 

1. Ieeja parkā 
Pie katras ieejas parkā ir paredzēts informācijas stends ar soliņu. Uz stenda izvietota informācija par 
parku un karte. Šeit ir arī riteņu turētājs, atkritumu urna. Paredzēts interaktīvais gadskārtu kalendārs. 
Kalendārā atrodama informācija par paredzētajiem notikumiem un pasākumiem. (attēls nr.3) 
(Pielikums nr.1.) 
 

 
3.attēls. 
 

2. Ozolzaru labirints 
Veidots no ozolu zariem, kārtotiem metāla režģos. Atrakcija gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šeit 
var izvietot atraktīvus objektus, instalācijas. Lai radītu mistikas pieskaņu Ozolzaru labirintā, pielietots 
īpaši izkārtots prožektoru apgaismojums. (attēls nr.4) 
 

 
4.attēls. 
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3. Dižozola laukums 
Laukums aktīvām sporta nodarbībām ar speciāliem trenažieriem vecāka gadu gājuma cilvēkiem. 
Laukums paredzēts arī tuvumā esošā pansionāta iemītniekiem. Šeit ir izvietots garais sols ar 
atzveltni. (attēls nr.5) 
 

 
5.attēls. 
 

4. Gardo zīļu laukums ar dziedošajiem ozoliem 
Piknika vieta ar putnu būriem kokos. Piknika galdi paredzēti no ozolkoka gan ar garajiem soliem, 
gan ar krēsliem – troņiem. Putnu būrus veidos paši Ozolnieku novada iedzīvotāji Putnu dienu 
ietvaros. Apgaismojums izvietots koku zaros. (attēls nr.6) 
 

 
6.attēls. 
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5. Ozolspēka trase 
Sporta trenažieru trase pieaugušajiem un jauniešiem ar ielu vingrošanas elementiem. (attēls nr.7) 
 

 
7.attēls. 
 

6. Zīļu laukums 
Tematiskais bērnu spēļu laukums. Rotaļu elementos iekļauti ozolu lapu, zīļu attēlojumi, kā arī tajos 
izmantoti dabīgie materiāli. (attēls nr.8) 
 

 
8.attēls. 
 

7. Tiltiņi/laipas 
Pāri grāvjiem izvietoti tiltiņi-laipas, lai labāk sasaistītu atsevišķas parka daļas. Tiltiņi ir laipas formā ar 
vienu margu, kas nodrošina arī vides pieejamību. 
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8. Aizsargstādījumu zona 
Zona, kas privātīpašumus norobežo no parkā pasākumu un aktivitāšu laikā radītajiem trokšņiem. 
Aizsardzība veidota kombinējot paugurus ar apstādījumiem, jo tas ir efektīvākais risinājums 
norobežojuma radīšanai. 

9. Jāņu ugunskura vieta 
Publisko pasākumu laikā vieta, kas paredzēta ugunskuram. Vieta ir pietiekamā attālumā no citiem 
parka elementiem drošības apsvērumu dēļ. Vieta paredzēta lielām kopā sanākšanām. (attēls nr.9) 
 

 
9.attēls. 
 

10. Ozolu pļava 
Vieta pasākumu rīkošanai paredzēta atvērtā laucē, ar nelielu pauguru terasētu statītāju vietām 
puslokā. Paugura augstums ir 1,2 – 1,5m.  Ar pandusiem nodrošināta vides pieejamība, ikdienā šis 
paugurs izmantojams, kā zaļā klase vai pulcēšanās vieta. Stacionāra skatuve nav paredzēta, bet uz 
pasākumu laiku var izvietot pārvietojamo skatuvi vietā pretī pauguram uz meža fona. Ozolu pļavai 
nodrošināta piekļūšana apkalpojošajam un operatīvajam transportam.  Uz paugura paredzēta vieta 
aptuveni 350 skatītajiem. (attēls nr.10) 
 

 
10.attēls. 



 
9 

 

 

11. Vieta tematiskajiem tirdziņiem 
Apļveida laukumā var izvietot īslaicīgas tirdzniecības vietas gadatirgiem Ziemassvētkos, Lieldienās, 
Jāņos un citās svētku reizēs Ozolnieku novadā. Laukumam paredzēts nodrošināt apgaismojumu 
lielo laternu veidā. Laukumam nodrošināta piekļūšana apkalpojošajam un operatīvajam transportam 
pa diviem pandusa ceļiem. (attēls nr.11) 
 

 
11.attēls. 
 

12. Stiprināta zāliena autostāvvieta 
Pasākuma laikā izmantojama autostāvvieta, kuru nepieciešamības gadījumā var izmantot arī kā 
pasākumu laukumu. Aptuveni vieta  ir paredzēta 55 -60 automašīnām. 
 

13. Apkalpošanas un avārijas dienestu ceļš 
Ceļš nodrošina piekļūšanu no Spartaka ielas dienvidos un rietumos. To ir paredzēts izmantot 
ārkārtas situācijās, gan arī pasākumu organizēšanas nodrošināšanai, gan teritorijas apkalpošanai. 
 

14. Tualete 
Stacionārā tualete ar necaurlaidīgo, izsmeļamo bedri. Papildus lielu pasākumu laikā iespējams 
izvietot pārvietojamās BIO-tualetes. 
 

15. Ozolu noslēpumu taka 
Izzināšanas taka gan bērniem, gan pieaugušajiem par dabu, tradīcijām, kultūru. Taka veidota 
noslēgta loka formā ar trīs ieejām. Taka laipas formā pēc iespējas nodrošina esošo koku un 
zemsedzes saglabāšanu. Informācija par dabas procesiem un dabas objektiem izvietota atsevišķos 
laukumos interaktīvo stendu veidā. (attēls nr.12) 
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12.attēls. 
 

16. Ozolu mākslas un mistikas mežs 
Šī meža daļa veidota, kā spirālveida laipa ar simboliskiem ieejas vārtiem. Šeit mežā ir izvietotas 
instalācijas, skulptūras. Objektu veidošanā var iesaistīt vietējos iedzīvotājus vai  organizēt 
mākslinieku  plenērs. Plenērs būtu veidojams, kā jauna tradīcijā novadā. Ozolu mākslas un mistikas 
mežā paredzams daudzkrāsains, atraktīvs apgaismojums, kas rada mistikas noskaņu. (attēls nr.13) 
 

 
13.attēls. 
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17. Mākslas vārti 
Vārti veidojami no rūsinātā metāla, simboliski uzsverot ieiešanu mistikas un mākslas mežā. (attēls 
nr.14) 

 
14.attēls. 
 

18. Autostāvvieta 
Stāvvieta automašīnām paredzēta ar piebraukšanu no Skolas ielas. Paredzēta vieta 18 
automašīnām. 
 

19. BMX trases sākumpunkts 
Esoša BMX trases ēka. Izmantojama pēc renovācijas. 
 

20. Skatītāju tribīnes 
Tribīnes paredzēts izvietot uz paaugstinājuma, pieslēdzoties esošajām garāžām. Drošībai skatītāju 
vietām paredzamas margas. Vietu skaits paredzēts aptuveni 150 skatītājiem. (attēls nr.15) 
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15.attēls. 
 

21. Informācijas centrs 
Ēka, kas nodrošinātu tādas funkcijas kā kasi, informācijas centru, tējas namiņu, inventāra nomu. 
Inventāra nomā būtu pieejams inventārs slēpošanai, kāpelēšanai, nūjošanai, kā arī citām ziemas un 
vasaras aktivitātēm. (attēls nr.16) 
 

 
16.attēls. 
 

22. Esošā BMX trase 
Esoša treniņu un sacensību trase, kas izmantojama pēc renovācijas. 
 

23. Stiprinātā zāliena autostāvvieta 
Paredzēta vieta 30 automašīnām. Stāvvietai paredzēts norobežojums no kalna puses drošības 
nolūkos.  
 
 
 



 
13 

 

24. Ozolu kalns 
Kalns paredzēts slēpošanai, šļūkšanai ziemā, un savukārt zorbings (atrakcija ar lielām 
piepūšamajām bumbām) vasarā.  (attēls nr.17) 
 

 
17.attēls. 
 

25. Kāpelēšanas virsma 
Virsma kāpelēšanai bērniem uz paugura stāvākās nogāzes. Bērnu kāpelēšanas tīkls slīpumā. Šis ir 
atraktīvs veids, kā izmantot kalnu siltās sezonas laikā. (attēls nr.18) 
 

 
18.attēls. 
 

26. Pretslīpums 
Pretslīms ir paugurs ar norobežojumu. Paredzēts drošībai visa gada garumā, kad norisinās kalna 
izmantošana. 
 

27. Savienojums 
Savienojums ar pastaigu taku un distanču slēpošanas trasi nākotnē. Blakus esošo mežu iespējams 
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izmantot nūjošanai, pastaigām, distanču slēpošanai. Nākotnē būtu veidojama sasaiste ar šo meža 
daļu. Trases minimālais aprīkojums būtu apgaismojums, atpūtas vietas, un ceļa trase 3 m platumā. 

28. Skeitparks 
Vieta, kas potenciāli izmantojama skeitparka izvietošanai nākotnē.  

 

Projekta arhitektūras mazās formas – detaļas  

Informācijas stendi 

Parka teritorijā paredzēts izvietot vairākus informācijas stendus vienotā stilistikā. Stendā jāparedz 

informāciju par Ozolnieku novadu, avārijas dienestu kontaktus, teritorijas plānu un atrašanās vietu, tuvākos 

notikumus un aktivitātes. Informācijas stendi izzinošajā takā paredzēti izglītojošas, interaktīvas informācijas 

izvietošanai par dabu un dabas parādībām, tradīcijām un kultūru. Informācijas stends ir apvienots ar soliņu, 

līdz ar to tā ir vieta, kur sagaidīt draugus un pulcēties. Informācijas stenda dizainā izmantoti tikai ozolkoka 

dēļi un brusas, kombinējot tos ar rūsinātā metāla elementiem. Ozolnieku tematiskā parka simbolika ir 

izmantota dekoratīvajiem rakstiem uz koksnes. (attēls nr.19) 

 

19.attēls. 
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Gadskārtu kalendārs 

Lai atmodinātu cilvēkos latviskās tradīcijas, un vairotu jauniešu un bērnu zināšanas par vietējo kultūru un 

tradīcijām, projektā ir paredzēts parka teritorijā izvietot gadskārtu kalendārus, kas daļēji pilda arī 

informācijas stenda funkcijas. Pamatā kalendārs ir paredzēts, lai sniegtu informāciju par kultūras un sporta, 

kā arī izglītojošiem pasākumiem parkā, sasaistē ar latviešu tradicionālo kalendāru (Pielikums Nr.1) un tajā 

atzīmētajiem svētkiem un mitoloģiskajiem tēliem. Kalendārs ir interaktīvs objekts ar griežamo ratu, kas 

attēlo četrus gadalaikus. Gadskārtu kalendāra dizainā izmantoti tikai ozolkoka dēļi un brusas, kombinējot 

tos ar rūsinātā metāla elementiem. Ozolnieku tematiskā parka simbolika ir izmantota dekoratīvajiem 

rakstiem uz koksnes. (attēls nr.20) 

 

20.attēls. 
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Atpūtas vieta, piknika galdi – “ Gardo zīļu laukums” 

Parka mežmalā ir paredzēts izvietot piknika laukumu, kur vietējie iedzīvotāji un tūristi varēs baudīt dabas 

tuvumu un klausīties putnu dziesmas. Atpūtas vietas – piknika galdu un krēslu dizainā izmantoti tikai 

ozolkoka dēļi un brusas kombinējot tos ar rūsinātā metāla elementiem. Gar galdiem izvietoti garie soli, bet 

te arī varēs iejusties meža karaļa tēlā, apsēžoties pasaku troņos.  Ozolnieku tematiskā parka simbolika ir 

izmantota dekoratīvajiem rakstiem uz koksnes. (attēls nr.21) 

 

21.attēls 
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Parka soli – atpūtas vietas 

Parka teritorijā gar pastaigu taciņām, atpūtas un sportošanas laukumos ir paredzēti soliņi gan ar atzveltni, 

gan bez tās. Atpūtas vietu soliņu dizainā izmantoti tikai ozolkoka dēļi un brusas, kombinējot tos ar rūsinātā 

metāla elementiem.  Ozolnieku tematiskā parka simbolika ir izmantota dekoratīvajiem rakstiem uz koksnes 

un rūsinātā metāla maliņas. (attēls nr.22) 

 

22.attēls. 
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Pielikumi 
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Pielikums Nr.1   

Latviešu gadskārtu kalendārs (Attēlam informatīvs raksturs) 

 


