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Projektētās teritorijas konceptuālā ideja balstīta uz esošās situācijas izpēti 

dabā, ievērtējot esošo ainavisko telpu, autotransporta un gājēju plūsmas,  

kā arī esošās, dabīgās un mākslīgi veidotās reljefa formas. Ozolnieku atpūtas parka 

priekšlikuma nosaukums „SIRDSPUKSTI” caur dabas elementiem, tās dvēseliski 

ainavisko klātbūtni, tiek simboliski iznests cauri visai projektētajai teritorijai 

kopumā, veidojot 4 savstarpēji dažādas “sirdspukstu” zonas: 

 KALNA SIRDSPUKSTI  

Ērtākai teritorijas piebraukšanai priekšlikumā izveidots automašīnu un 

autobusu stāvlaukums, kas nodrošinātu drošas un patīkamas atpūtas iespējas visām 

vecuma grupām „KALNA SIRDSPUKSTOS”. Priekšlikumā tiek piedāvāts demontēt 

esošās garāžas un rampas, kas šobrīd vizuāli degradē ainavisko telpu kalna pakājē 

un funkcionāli neiekļaujas priekšlikuma koncepcijā. Demontējamais būvapjoms 

priekšlikumā tiek aizstāts ar jaunām, vizuāli vieglām, 1-stāvīgām ēkām,  

kas nodrošinātu daudzfunkcionālu piedāvājumu gan ziemas, gan vasaras periodā. 

Līdz ar to veidotos kvalitatīva un interesanta izmantojamā teritorija aktīvai atpūtai, 

kurā tiktu integrēta daudzfunkcionāli transformējamas 1-stāvīgas apbūves ēkas 

(informācijas centrs, tirdziņu vietas, kafejnīca, radošās darbnīcas, WC) ar atsevišķu 

apkalpes transporta piebraukšanu. Esošā kalna reljefs pārveidots drošākai  

tā izmantošanai ziemas periodā, ar iespēju izveidot slidotavu kalna pakājē.  

Papildus izveidots jauns reljefa apjoms, kas piedāvā ērtu skatītāju sēdvietu 

izvietošanu pie daudzfunkcionālās 1-stāvīgās apbūves. Futbola, badmintona, 

volejbola, nūjošanas iespējas vai skriešanas, sporta velosipēdistu trasi.  

Kalna nogāzēs piedāvāts izveidot koka platformas, kas vienā pusē tiek sasaistītas ar 

kāpnēm, savukārt otrā ar impregnēta koka dēlīšu pandusu, kas nodrošina ērtāku 

pārvietošanas uz kalna virsotni cilvēkiem ratiņkrēslos vai māmiņām ar bērnu 

ratiņiem vasaras periodā un ziemā tiktu izmantots kā celiņš vieglākai nokļūšanai 

kalna virsotnē. Lielās koka platformas kalna virsotnē ir veidota kā lieliska vieta āra 

kafejnīcas izvietošanai vasaras periodā un teritorijas pārskatāmībai slidinoties no 

kalna virsotnes uz piedāvāto slidotavas zonu ziemas periodā.  

Projekta plānojumā sākot no „KALNA SIRDSPUKSTU” teritorijas tiek veidota 

sasaiste ar pārējām zonām, nodrošinot funkcionālu plānojumu autotransporta 

ceļiem, velosipēdistu un gājēju celiņiem, kā arī stāvvietu zonas Spartaka ielā. 



  MEŽA SIRDSPUKSTI 

Atpūtas vieta pirmskolas un skolas vecuma bērniem. Izbaudot meža 

klātesamību, informatīvi iepazīstot mežu, tā nozīmi un putnu skaņas.  

“MEŽA SIRDSPUKSTOS” izmantoti dabiski materiāli, kas atbilst meža ainavas 

raksturam un apaļas koku platformas ar daudzveidīgiem kāpelējamiem, 

kustināmiem rotaļu elementiem, nodrošinot izzinošu ievirzi par dabas elementiem 

kopumā. Teritoriju plānots aprīkot ar koka elementiem daudzveidīgās un 

interesantās dzīvnieku formās, kuras iespējams kustināt, grozīt un izmantot arī 

sēdēšanai. Līdz ar to ar bērnu čalām, smiekliem un prieku, tiktu ienesta mežā  

šī simboliskā „sirdspukstu” sajūta jau no lielāka attāluma. Teritorijā piedāvāts 

izvietot atkritumu tvertnes un veidot solu platformas ap kokiem, kas maksimāli 

pasargātu koku saknes. Piedāvātajā koncepcijā esošie, pieaugušie koki netiek 

pakļauti izciršanai, tie tiek saglabāti, lai jebkurš bērns spētu sajust, saklausīt un 

sasmaržot šī meža īpašo klātbūtni.  

ZEMES SIRDSPUKSTI 

Teritorija piedāvā daudzfunkcionālu stiklotu, vizuāli vieglu 1-stāvīgas 

apbūves ēku, ko iespējams izmantot dažādu plašāku pasākumu organizēšanai: 

vasaras ballēm, Līgo svētkiem, dažādiem rudens un Ziemassvēktu tirdziņiem vai kā 

lasītavu pēc ikdienas pastaigām mežā. Priekšlikumā ievērtēta apkalpes transporta 

piekļūšana vai ātro neatliekamo mašīnu transportam pa atsevišķu ceļu pie 

jaunizveidotās 1-stāvīgās ēkas, kuru ikdienā parka apmeklētājiem būtu aizliegts 

izmantot autotransporta iebraukšanai parka teritorijā. Blakus jaunizveidota koka 

platforma, ko iespējams transformēt gan kā skatuvi, gan kā platformu ērtākai 

zvilnēšanai vai āra kafejnīcas izvietošanai kādā no pasākumiem un dejām meža 

ielenkumā. Teritorijā piedāvāts veidot no gabioniem stiprinātas nogāzes,  

kas notur zāliena zonas, kuras priekšlikumā paredzētas kā pasēdēšanas uz sedziņām 

un zvilnēšanas zonas saulaino vasaru pasākumu ietvaros, mazina klajuma vējus,  

kā arī ugunskura vietas, informācijas stendi, norādes, atkritumu tvertnes, 

velosipēdistu novietnes un vertikālie gabiona stabi, kas simboliski iezīmē šo  

„ZEMES SIRDPUKSTU” klātbūtni un ritmu. Brīnišķīga vieta nakts deju izklaidēm un 

atpūtai siltajās vasarās, kā arī lieliska vieta karstvīna malkošanai ziemas aukstajā 

periodā sildoties pie ugunskuriem, kas veidoti no gabiona un ir izturīgi  

pret vandālismu.  

 

 



ZVAIGŽŅU SIRDSPUKSTI 

Teritorija relaksējoši patīkamai, laiskai un mierīgai atpūtai mežā,  

izmantojot koka platformas gan gulēšanai un vērošanai caur skuju koku zariem 

zvaigžņotās debesis, gan arī atpūtas / piknika vietas ar soliem un galdiem platformu 

veidā visā „ZVAIGŽŅU SIRDSPUKSTU” teritorijā. Vadoties pēc esošās gājēju plūsmas 

un teritorijas izpētes dabā, tika konstatēts iestaigāts celiņš no blakus pieguļošā 

meža, gar Spartaka ielu, virzienā no SAC „Zemgale” uz „ZVAIGŽŅU SIRDSPUKSTU” 

zonu. Līdz ar to tiek projektētas impregnēta koka dēlīšu laipas, kas nodrošina daudz 

ērtāku pārvietošanos pa mitro meža zemsedzi, vienlīdz pasargājot to no 

izbradāšanas un sasaisti ar apkārt tuvumā esošajām zonām. Teritorijā plānots 

izvietot gan informācijas stendus, norādes un atkritumu tvertnes piknika vietās.  

Priekšlikuma plānojums piemērots gan jauniešiem, gan vecākiem ar bērniem,  

gan SAC „Zemgale” iemītniekiem, kā arī jebkuram citam Ozolnieku atpūtas parka 

„SIRDSPUKSTI” apmeklētājam.  

Piedāvātais priekšlikuma risinājums ir informatīvi bagāts, interesants un 

būtu ērti lietojams gan Ozolnieku iedzīvotājiem, gan arī citiem tā apmeklētājiem,  

tas iezīmē jaunas tendences un sasaisti ar esošajām teritorijas vērtībām.  

Projekta priekšlikumā netiek likts īpašs akcents uz kādiem konkrētiem 

apgaismojuma ķermeņiem, lai nezaudētu meža vizuālo tēlu un neienestu pārāk 

daudz šo pilsētvides atmosfēru, bet to vietā piedāvāti kvalitatīvi,  

pret āra laika apstākļiem atbilstoši prožektori kādas izcilas priedes vai egles 

izgaismošanai, sporta trases, platformu un jauno būvapjomu izgaismošanai.  

Jaunais Ozolnieku atpūtas parks „SIRDSPUKSTI” ir ievirzīts un veidots ar mūsdienās 

atbilstošiem tehniskiem risinājumiem un ar savu plašo vēstījumu, kopumā veidots 

lakoniski vienkāršs un ainaviskajai telpai piemērots.   

 Ozolnieku atpūtas parka „SIRDSPUKSTI” izmaksu aprēķins: 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Platība 

 (M2) 

Orient.  

izmaksas (EUR) 

1. „KALNA SIRDSPUKSTI” ar apbūvi; 21850 150000 

2. „MEŽA SIRDSPUKSTI”; 1000 15000 

3. „ZEMES SIRDSPUKSTI” ar apbūvi; 13100 80000 

4. „ZVAIGŽŅU SIRDSPUKSTI”; 3800 55000 

5. 
Pārējie piebraucamie ceļi, gājēju un 

velosipēdistu celiņi teritorijā. 
16350 120000 

Pavisam KOPĀ: 420000 

 


