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PlatformaKalna nogāze vasaras un ziemas priekiem Graudzāļu stādījumi joslās Skeitparka daļa, kas ziemā izmatojama par slidotavu

OZOLS. OZOLZĪLE. DIŽOZOLS.
Ozolnieku parka izveides koncepcija

Apgaismojuma shēma

Apzīmējumi

Aktīvās atpūtas zona
Pieejas/savienojošā zona
Saimniecības zona
Mierīgās atpūtas zona
Ziemas prieku zona
Multifukcionāla zona
Meža parka zona: mierīgai atpūtai
Meža parka zona: aktīvai atpūtai un rotaļām

Zonējuma shēma

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 
vietas, atpūtas vietas, piknika vietas. 

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, liegi šūpojoties vējā, radīs nomierinošu efektu.

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. 

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. 
OZOLA taka ir jauniešu un cilvēku spēka gados sportisko aktivitāšu 
veicināšanai spirgtā skujkoku meža gaisā. Savukārt DIŽOZOLA taka 
piemērota senioru aktivitātēm, kustību un dzīves prieka uzturēšanai.

Parka abas daļas ir paredzēts pilnībā atbrīvot no motorizētiem 
transportlīdzekļiem (izņemot apkalpes transportu), tiem paredzot auto 
novietnes katrā parka daļā. Parkā paredzētas divas tualešu novietnes.
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 komunikācija, 
gan zvaigžņotu nakšu vērošanai.

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.

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. 
Ziemeļrietumu meža daļā ieplānotas 
takas pastaigām.

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 
pilnveidojoties visos cilvēka dzīves vecumposmos.

Ziemas prieku nogāze

Marga

Pastaigu taka un skatu 
platforma

Pļavveida stādījumu joslas

Ieeja parkā - laukums ar karti un 
informācijas stendu

Wc

Mitraine ar tai atbilstošiem 
dekoratīviem augu 
stādījumiem

Atpūtas vietas

Atpūtas vietas

Takas pastaigām

WC un saimniecības telpas izvietotas 
pie esošajām garāžām, aprīkotas ar 
videonovērošanu, laukumā izvietota 
informācijas zīme ar karti un skeitparka 
noteikumiem

Ieeja parkā - laukumā izvietota 
informācijas zīme ar karti un parka 
noteikumiem

Tematiskās takas  Ozols. Ozolzīle. Dižozols. 
Blietētu dolomīta šķembu segums

Rotaļu laukums ar gumijas segumu
Pieejas laukumi ar atpūtas vietām no 
koka seguma

Pļava - Jāņu svinībām un citām 
aktivitātēm

Mitraine ar tai atbilstošiem 
dekoratīviem augu stādījumiem

Laukums ar koka segumu 
pasākumu rīkošanai

Iespējamā Jāņu ugunskura vieta

Piebraucamais ceļš -vieta 
pārvietojamās skatuves 
uzsliešanai

Fona stādījumi skatuves zonai

Stiprināts zāliens - 
autostāvvietai pasākumu laikā

Autobusu un papildus autostāvietas 
paralēli ceļam

Betona/koka tribīnes pasēdēšanai

Betona segums ar reljefu/sieniņām - skeitparks, 
izmantojams arī mazajiem velo - bmx un 
skrituļslidotājiem

Streetbola laukums / ierobežojoš sieta žogs / apstādījumi

Piknika vietas

Skeitparka zona, kas ziemā 
izmatojama, kā slidotava

Autostāvvietas atdalītas ar 
graudzāļu stādījumiem

Vispārīgais laukumu apgaismojums

Zemais papildu apgaismojums

Platforma Ozolnieku kalna galā ļauj pārskatīt sportisko aktivitāšu zonu, vērot sacensības.

B

B

D

C

C D

Plaši dēļu klājieni savieno pastaigu takas ar rotaļu laukumu. Dēļu klājs izmantojams piknikiem, tirdziņiem, kultūras pasākumiem.
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1. Charlotte Garden, Kopenhāgena, Dānija, SLA, foto: SLA
2. Dikļu estrāde, Dikļi, Kocēnu novads, Uģis Šēnbergs, foto: publicitātes foto
3. Glimmen, Nīderlande, Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk, foto: Robert van der Molen, 
Melle van Dijk
4. Graudzāļu stādījumi, Landesgartenschau Zülpich, foto: no personīgā arhīva
5. Grinberga L., LLU Vides un ūdenssaimniecības katedra, 2013, Mākslīgie mitrāji 
ūdens piesārņojuma samazināšanai
6. Lemvig Skatepark, Dānija, EFFEKT Architects, foto: EFFEKT arhitekti
7. Les Berges, Parīze, Francija
8. Yanweizhou Park, Jinhua, Ķīna, Turenscape, foto: Turenscape
9. Nansen Park, Oslo, Norvēģija, Bjorbekk & Lindheim, foto: publicitātes foto
10. Foto no bloga, publicēts www.comdentown.com
11. Laga 2014, foto no personīgā arhīva.
12. Ugunskurs, foto no peis.lv
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