
      
 

Projekts Nr.10-06-LL08-L413203-000002  

„Ozolnieku sporta centra stadiona renovācija iedzīvotāju sporta aktivitāšu dažādošanai” 

 

2010.gada 22.jūlijā apstiprinātā projekta kopējās attiecināmās izmaksas paredzētas 14 000 LVL 

apjomā, no kurām 10 500 LVL būs publiskais finansējums – ELFLA un Valsts budžeta, pārējās 

projekta izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta. 

 

Projekta ietvaros paredzēts veikt stadiona atsevišķu zonu renovāciju, pārbūvējot esošos basketbola un 

tenisa laukumus. Basketbola laukuma zonā  paredzēts izveidot trīs 14x15 m strītbola laukumus, šim 

nolūkam nomainot esošo laukuma asfalta segumu, uzstādot jaunus basketbola grozus un žoga pinuma 

norobežojošu sienu. Bez tam, pie laukuma esošajā uzbērumā paredzēts uzstādīt solus līdz 100 

skatītājiem un, uz pie laukuma esošās betona sienas, izveidot hokeja vārtu zīmētu imitāciju, kuru 

izmantotu hokeja spēlētāji vasaras treniņos. Kādreizējā tenisa laukuma zonā  731 kv.m platībā 

paredzēts izveidot skeitborda laukumu, šim nolūkam nomainot esošo laukuma asfalta segumu, 

izvietojot rampas un dažādus skeitparka elementus. Bez tam, atjaunojot asfalta segumu celiņam, kas 

iet gar strītbola laukumu un savienojas ar skeitborda laukumu, paredzēts izveidot  celiņu 

skrituļotājiem. Īstenojot minētās aktivitātes, tiks sakārtota un labiekārtota stadiona teritorija, 

piedāvājot novada iedzīvotājiem līdz šim novadā nebijušas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai - 

strītbols, skrituļošana un skeitošana, kas īpaši piesaistīs novada jauniešus. Tādējādi arī  tiks risināts 

jautājums par lietderīgu, fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu jauniešiem. 

Minēto aktivitāšu īstenošanai tiks izstrādāts renovācijas tehniskais projekts.  

Projekta īstenošanas gaita 

14.10.2010 

 Oktobra sākumā pabeigta stadiona renovācijas tehniskā projekta izstrāde, ko veica SIA „Arhitektūra 

un Vide”. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija iepirkuma izsludināšanai paredzētajiem būvdarbiem. 

Iepirkums tiks izsludināts vēl šogad, ar projekta īstenošanas termiņu līdz nākamā gada jūnijam. 

07.04.2011 

Veicot iepirkumu stadiona renovācijas darbiem, par atbilstošāko tika atzīts pretendenta SIA firma 

„TIKA” piedāvājums. Saskaņā ar 2010.gada beigās noslēgto līgumu darbi tiks veikti līdz 2011.gada 

1.jūnijam par kopējo summu 57 236 lati.  

30.06.2011 

 

28.jūnijā tika parakstīts pieņemšanas akts par stadiona daļas renovācijas darbiem. Līdz ar minēto 

darbu pabeigšanu, pabeigta arī projekta īstenošana. Darbi veikti atbilstoši projektā paredzētajam  - 

izbūvēti trīs strītbola laukumi, atjaunots asfalta segums celiņam gar laukumu, pie laukuma izbūvēti 

soli skatītājiem, kā arī bijušā tenisa laukuma zonā izbūvēts skeitborda laukums, kur uzstādīti soliņi, 

rampas un dažādi skeitparka elementi (sk.attēlus – stadions pirms un pēc renovācijas). Projekta 

īstenošanas rezultātā ir sakārtota daļa stadiona teritorijas, novada iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, 

paplašinātas iespējas lietderīgai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai.  

 

 



1.att. Stadiona basketbola laukumu zona              2.att. Stadiona strītbola laukumu zona 
           pirms renovācijas                           pēc renovācijas            
 

 

 

3.att. Stadiona skeitparka zona pirms renovācijas              4.att. Stadiona skeitparka zona pēc renovācijas

  

 

 

 

 

 

 

 


