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Mīlēti, aprūpēti un skoloti bērni izaug un par krietniem ļaudīm, kas var gādāt 

par sevi, savu zemi un līdzcilvēkiem. Gluži kā nesavtīgi kopta ozolzīle izaug par ozolu un 

vēlāk kļūst par dižozolu. 

Piedāvātā Ozolnieku parka koncepcija pauž aktīvu un draudzīgu dzīvesveidu, 

rūpējoties citam par citu, kopā augot, mācoties un veidojoties visos cilvēka dzīves 

vecumposmos. 

 

Parka daļā no Skolas ielas uz ziemeļiem veiktas reljefa izmaiņas. Lielais paugurs 

saglabāts, bet tā pakājē izveidota telpa dažādai sportiskai izmantošanai – 

riteņbraukšanai, skrituļošanai, skeitošanai, ziemā-slidošanai; šeit paredzēts arī strītbola 

laukums, skatītāju tribīnes, atpūtas vietas, piknika vietas. Lielā paugura ziemeļu 

nogāze, kā jau pašreiz, tiks izmantota bērnu ziemas priekiem. Nogāzes vienā pusē 

novietota marga, lai pēc nobrauciena atvieglotu kāpšanu kalnā un regulētu cilvēku 

plūsmu, samazinot iespēju lejup šļūcošajiem saskrieties ar tiem, kas dodas augšup. 

Paugura dienvidu nogāzē izveidots serpentīna ceļš, kas ved uz virsotnē izbūvētu skatu 

platforma, no kuras var pārredzēt aktivitātes un rosību paugura pakājē, kā arī baudīt 

tālos skatus uz baznīcu, apbūvi un mežiem. Teritorijā paredzēti graudzāļu stādījumi – 

tie ir dekoratīvi gandrīz visu gadu. Tās čaukstēs un šalks liego šūpošanos vējā, radot 

nomierinošu efektu. 

Parka daļā, ko ietver Skolas un Spartaka iela, iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs 

gan aktīvi atpūsties, gan arī mierīgi relaksēties, pastaigājoties un vērojot dabu. 

Veselības takas vietā plānots jauns celiņu tīkls, izveidojot tematiskās takas ar sporta un 

rotaļu elementiem. OZOLZĪLES taka  ir veidota pašu mazāko Ozolnieku iedzīvotāju 

rotaļu priekiem un savu spēju izzināšanai. Takas malā projektētajos laukumos 

paredzēts izvietot, smilšukastes, slidkalniņus un maziem bērniem piemērotas rotaļu 

iekārtas. Ozolzīles taka atrodas paralēli mazstāvu apbūvei. OZOLA takas ir jauniešu un 

cilvēku spēka gados sportisko aktivitāšu veicināšanai spirgtā skujkoku meža gaisā. 

Viena taka atrodas paralēli Skolas ielai un tās malā projektētajā laukumā paredzēts 

izvietot āra trenažierus un ielu vingrošanas iekārtas. Otra ozola taka ved slīpi cauri 

mežiņam un tās malā ir vislielākais laukums, kurā paredzētas rotaļu un sporta iekārtas 

jauniešiem un pieaugušajiem, piemēram, mākslīgās klinšu sienas, oriģinālas šūpoles, 

galda tenisa galdi un komplicētākas rotaļu iekārtas. Savukārt DIŽOZOLA taka, kas ved 

vistuvāk grāvja malai piemērota senioru aktivitātēm, kustību un dzīves prieka 
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uzturēšanai. Laukumiņā izvietotas vingrošanas iekārtas, kas piemērotas vecāka gadu 

gājuma cilvēkiem. Bet, ja jāatpūšas var uzspēlēt kādu galda spēli  uz šim nolūkam 

speciāli piemērotiem galdiņiem. Pie visiem laukumiņiem pēc vajadzības ir paredzēta 

iespēja izvietot soliņus un piknika galdus. 

Pļavas dienvidu puse ir paplašināta, nedaudz pamainot mežmalas līniju un 

iegūstot plašāku, pārredzamāku telpu. Pļavā ir plānota vieta kultūras pasākumu, 

tirdziņu vai, piemēram, jogas nodarbību brīvā dabā organizēšanai. Estrādi vajadzības 

gadījumā varēs uzstādīt pie laukumiņa pļavā, uz kura izvietos solus vai atstās vietu 

dejām. Ikdienā uz šī laukumiņa atradīsies piknika galdi. Lielu pasākumu reizēs 

automašīnas būs iespējam novietot stiprināta zāliena laukumā pļavā.  

Ziemeļrietumu meža daļā ieplānotas takas pastaigām. Taku malās ir izvietoti 

soliņu un šūpuļtīklu - zviļņu grupas.  

Meliorācijas grāvim plānots veidot divus paplašinājumus – mitraines, tādējādi 

regulējot mitruma līmeni un vairojot bioloģisko daudzveidību parkā. Pār meliorācijas 

grāvi ir plānotas divas pārejas. Ieeja parkā no Skolas un Spartaka ielas krustojuma 

veidota uzbērumā, kas pāriet lēzenā pandusā, tādējādi nodrošinot ērtu pieeju 

riteņbraucējiem, māmiņām ar ratiņiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Parka abas daļas ir paredzēts pilnībā atbrīvot no motorizētiem 

transportlīdzekļiem (izņemot apkalpes transportu), tiem paredzot auto novietnes katrā 

parka daļā. Parkā kopumā paredzētas divas tualešu novietnes – teritorijas ZR daļa, pie 

ieejas uz Ozola takām un pie garāžām Skolas ielā. Šo tualeti plānots apvienot zem viena 

jumta ar saimniecības telpām parka uzturēšanas inventāram un piebloķēt garāžām.  

Parka stratēģiski svarīgākajos punktos paredzēts uzstādīt video novērošanas 

kameras. Pie ieejas vietām parkā plānots uzstādīt informācijas zīmes ar parka plānu un 

piedāvātajām atpūtas iespējām.  

Abi zemes gabali veidoti vienotā stilā, taču ar daudzveidīgiem pielietojuma 

veidiem, jo mierpilnā un laimīgā dzīvē ir jābūt gan veselīgam sportam, gan kvalitatīvām 

kultūras baudīšanas iespējām, gan draudzīgai komunikācijai, gan zvaigžņotu nakšu 

vērošanai. 


