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Ozolnieki ir teritorija ar izdevīgu atrašanās vietu, sakārtotu infrastruktūru un 

lielu zaļo un zilo zonu īpatsvaru. Tā ir dzīva, augoša teritorija, kas vienmēr ir kustībā. 

Nelielais attālums no pilsētām Jelgavas un Rīgas  un dabas teritoriju īpatsvars 

Ozolniekus ir padarījis par iekārojamu dzīves vidi vecāka gada gājuma cilvēkiem, 

ģimenēm un jauniešiem. Tā ir vieta, kas iedzīvotājus nodrošina ar plašām aktīvās 

atpūtas un rekreācijas iespējām veselīgā, zaļā vidē. Tieši zaļās un zilās teritorijas un to 

pieejamība ir Ozolnieku lielākā vērtība.  

Ozolnieku atpūtas parka izveidē tika likts uzsvars uz dabas vērtību saglabāšanu, 

daudzveidīgu aktivitāšu ieviešanu un senlatviešu tradīcijām.  

Projekta ietvaros veikta Ozolnieku kalna un tam piegulošās teritorijas reljefa 

korekcija. Teritorijai piešķirtas papildus funkcijas, Ozolnieku iedzīvotājus un 

apmeklētājus nodrošinot ar jaunām atpūtas iespējām dažādos gadalaikos.  

Domājot par atpūtas iespēju dažādošanu mežainās teritorijās, tās papildinātas 

ar laukumiem, šķēršļu un tematiskajām takām. Padomāts gan par lielajiem, gan par 

mazajiem parka apmeklētājiem. 

Teritorijas centrālā daļa – Jāņu pļava papildināta ar daudzfunkcionāliem ainavas 

elementiem un pielāgota gadskārtu svinēšanai. 

 

Ozolnieku kalns. 

         
Pārveidots Ozolnieku kalna reljefs pielāgojot to slēpošanas vajadzībām. Uz kalna 

izveidotas 3 trases – viena  kameršļūkšanas trase un divas slēpošanas trases: 

1) Zaļā trase (ļoti viegla) - zemāk esošā trase ar maksimālo slīpumu 8o, 

2) Zilā trase (viegla) - augstāk esošā trase ar maksimālo slīpumu 11o. 

Blakus kalnam ir veidoti divi mazāki pauguri un atstāts  viens esošais paugurs, 

kas paredzēti mazo sniega baudītāju atpūtai. Pārējais esošais reljefs un nogāzes 

nolīdzinātas.  

Ozolnieku atpūtas parka attīstības vīzija. 



                                                          

 
1.attēls. Ozolnieku kalns. 

 
Ap kalna perimetru vijas  divus metrus plats asfaltēts ceļš, kas  ziemeļu daļā ved 

caur kalnu. Asfaltētais ceļš galvenokārt paredzēts aktivitātēm vasarā – škrituļošanai, 

riteņbraukšanai un ērtākām pārvietošanās iespējām māmiņām ar bērnu ratiņiem. Gar 

ceļa malām, atsevišķās vietās novietoti objekti, lai piedāvātu papildus braukšanas 

iespējas skrituļotājiem un velobraucējiem.   

Ozolnieku kalna teritorijas austrumu daļā paugurā izveidota guļbūves nomas 

ēka ar plašiem stiklotiem logiem un durvīm, un malkas novietne. Pie ēkas ieejas 

izveidota impregnēta koka dēļu terase ar sēžamajiem un betonētu ugunskura vietu, kur 

aukstā laikā sildīties. Nomas ēkā  paredzēts  ziemā iznomāt slēpes, slēpju nūjas, zābakus 

un kameras, vasarā – skrituļslidas.  Izveidots piebraucamais ceļš malkas novietnei un 

nomas priekšpusē izveidots stiprinātā zāliena laukums. 

 
2.attēls. Nomas ēka. 



                                                          

 Šajā projektējamās teritorijas daļā esošajām privātajām garāžām veikts  to 

iesaistīta aizmugurējās daļas kosmētiskais remonts, šādā veidā tās iesaistot  kopējā 

ainavā un mazinot garāžu radīto vizuālo piesārņojumu. Atsevišķās privāto garāžu 

aizmugurējā daļā esošās nišas ir izgaismotas, izveidota koka dēļu klāja rinda, kur 

apsēsties un zem kājām, zemes līmenī, iestiprināti koka gulšņi. 

 
3.attēls. Privāto garāžu aizmugurējā daļa. 

 
Ozolnieku kalna dienvidrietumos izretināts priežu sils, caur kuru ved atsevišķas, 

mizu mulča  taciņas, gar kurām izvietoti koka sēžamie. 

Kalna teritorijas dienvidrietumu un austrumu daļā pie Skolas un Meliorācijas 

ielas izveidotas autostāvvietas. Ozolnieku kalna teritorijā kopumā ir 30 autostāvvietas.  

 

Dziednieciskais mežs. 

  
Virzoties uz dienvidrietumiem no Ozolnieku kalna teritorijas, šķērsojot Skolas 

ielu  iespējams nonākt Dziednieciskajā mežā. Dziednieciskais mežs ir teritorijas daļa 

starp Skolas ielu un Jāņu pļavu. Šajā teritorijā atstāta lielākā daļa esošās Veselības takas. 

Mežs papildināts ar baskāju taku, kas sadalīta sešos  posmos un 5 starpposmos, ko veido 

meža dabīgā augsne. Baskāju takā izmantoti sekojoši materiāli: sijāta smilts, vertikāli 

novietoti apaļkoka baļķi, Lapegles čiekuri, noapaļoti laukakmeņi, mizu mulča, 

horizontāli novietoti apaļkoka baļķi un noapaļotas akmens šķembas. Katra posma 

garums ir 9.00 metri un starpposma garums ir 3.00 metri.  



                                                          

 
4.attēls. Baskāju taka 

 
Dziednieciskajā mežā izveidoti 3 atpūtas laukumi, kas paredzēti senjoriem, 

jauniešiem un bērniem. Pirmais laukums, kas novietots veselības takas malā paredzēts 

jauniešiem, šeit novietoti vecuma grupai piemēroti āra trenažieri un vingrošanas rīki. 

Senjoriem paredzētais laukums novietots Dziednieciskā meža rietumu daļā tuvāk ieejai 

mežā no Skolas un Spartaka ielas krustojuma. Senjoriem paredzētajā laukumā novietoti 

vecuma grupai piemēroti āra trenažieri un līdzsvara trenēšanas rīki. Vietā, kur atrodas 

esošais laukums ar dažāda veida sporta un rotaļu ierīcēm izveidots bērnu rotaļu 

laukums. Dziednieciskā meža dienvidos pie tilta, kas ved uz Jāņu pļavu novietotas 3 

stacionāras tualetes. Teritorijā kopumā atrodas 6 āra tualetes. 

 

Jāņu pļava. 

 
Atpūtas parka dvēsele ir Jāņu pļava. Tās labiekārtošanā likts uzsvars uz latviskām 

tradīcijām, pļava pielāgota dažādu gadskārtu svinību rīkošanai. Šajā teritorijā izveidoti 

atsevišķi laukumi, kuros iesēts pļavas ziedu maisījums, šādā veidā pļavu padarot 

krāšņāku. Pirms Jāņiem ziedu pļavās būtu iespējams lasīt Jāņuzāles un pīt vainagus. 



                                                          

 
5.attēls. Jāņu pļava. 

 
Dienvidu pusē pie ieejas Jāņu pļavā paredzēts iestādīt parasto ozolu – Quercus 

Robur. Netālu no ozola Jāņu kalnā novietota Ozolnieku uguns – slilizēta metāla muca 

staba galā. Pēc tradīcijām, jāņuguns esot jākur iespējami augstu kalna galā, bet tā kā 

teritorijas reljefs to neatļauj, tad ir izveidots neliels simbolisks zemes uzbērums. Ir 

izveidota arī ugunskura vieta, platforma estrādes uzstādīšanai un šūpoles Lieldienu 

svinēšanai. Koncertu un svinīgu pasākumu laikā pie skatuves ir plānots izvietot siena 

ķīpas, ko apmeklētāji pēc savām vēlmēm var krāmēt, kā pašiem ērtāk. Jāņu pļavas 

publiski izmantojamajā teritorijas daļā segums veidots no stiprinātā zāliena, kā rezultātā 

netiek noplicināta dabas pamatne. No pļavas paveras skats uz saulrietu, kas Jāņu vakarā 

ir ļoti būtiski. 

6.attēls. Jāņu pļava. Estrādes vieta un siena ķīpas uz kurām sēdēt.  

1.attēls  



                                                          

Piebraukšana Jāņu pļavai izveidota atpūtas parka dienvidu daļā no Spartaka ielas 

puses, kur izvietotas 20 autostāvvietas un 5 koka tirdzniecības namiņi. Autostāvvietu 

būvē izmantots ekobruģis, kas harmoniski iederas apkārtējā vidē. Autostāvvietas no 

tirdzniecības namiņiem atdala Folkloras taka. 

 
7.attēls. Tirgus namiņi. 

 

Folkloras taka. 

 
No autostāvvietām caur mežu līdz vietai, kur sašaurinās Jāņu pļava ved Folkloras 

taka, kas savienojas ar Dziednieciskā meža takām. Folkloras taka ietver senlatviešu 

dievības un jodus. Koka skulptūru veidā novietotas 4 dievības – Dievs, Māra, Laima, 

Pērkoņtēvs un jodi – ragana  un velns. Pie katra tēla novietota informatīva zīme ar 

aprakstu un raksturīgajiem simboliem. Katram tēlam pretī - pāri celiņam,  izveidotas 

tematiskas piknika vietas. Folkloras takas sākumā gājējus sagaida Dieviņš, tālāk seko 

Māra, Laima, ragana, velns un Pērkoņtēvs.  

Dieviņš jeb Debesu tēvs simbolizēja gaismu un debesis. Dieviņš attēlots kā vecs 

vīriņš gaišās drēbēs. Vienā rokā viņam ir koka nūja, otra roka pacelta dodot svētību 

nācējiem. Blakus Dieviņam iestādīta ābele – Dieva koks. Tā simbolizē dzīvību un 

mīlestību.  



                                                          

 
8.attēls. Dieviņš. 

 
Māra ir augstākā mātes dievība latviešu mitoloģijā. Cilvēka augumu dod, uztur 

un atkal paņem Māra, jo viņas gādībā ir visa sataustāmā pasaule. Cilvēku dvēseles 

sākotnēji atrodas pie Dieva, un Māra rūpējas par vieliskā apvalka došanu dvēselei. Tādēļ 

bērns tika uztverts kā Māras dāvana. Viņa rādīta kā sieviete zaļā vai zeltītā tērpā, bieži 

sēdēdama pie avota, avotā uz akmens vai vītolā, visi šie atribūti ir saistīti ar mirušo 

valstību. Apkārt Mārai ir izvietoti spoguļi cilvēku fomās-dvēsles spoguļi. Katrs 

garāmgājējs var ielūkoties savā dvēselē,ieraugot arī Māraas doto  ciolvēciko veidolu. 

 
9.attēls. Māra. 

 



                                                          

Laima jeb Likteņa lēmēja ir dievība, kura nosaka cilvēka likteni. Bērnam vēl 

šūpulī esot Laima ievērpj dzijas pavedienā viņa likteni un satin to kamolā. Laima attēlota 

kā jauna sieviete tautu tērpā ar dzijas pavedienu un kamolu rokā. Netālu no Laimas 

atrodas šūpoles, kas simbolizē laiku, kad tiek vērpts bērna liktenis. Atsevišķās vietās 

zemē nostiprināti dažāda izmēra, no rupjas virves veidoti kamoli uz kuriem var apsēsties 

un padomāt par dzīvi.  

 

 

10.attēls. Likteņa lēmēja. 

 

Ragana jeb Spīgana ir viens no ļaunajiem gariem, kas ar burvestību palīdzību 

dara ļaunu. Īpaši aktīvas raganas kļūst Jāņu naktī, kad tiek rīkots raganu sabats (saiets).  

Mežā izveidota raganu sabata vieta ar koka bluķīšiem un zemē saspraustām slotām, kas 

gatavas lidojumam.  No biezokņa izlīdusi arī pati ragana, kas sagaida savu ziņnesi kraukli. 

 
11.attēls. Raganu sabata vieta. 



                                                          

Velns– pirmatnējā haosa, ūdeņu, tumsas un veļu pasaules pārstāvis. Velns ir 

nelabu nodomu pilns, viltīgs,veikls, apveltīts ar milzu fizisko spēku, tomēr arī vientiesīgs 

un muļķis.Cenšas līdzināties vai pārspēt Dievu, bet savā būtībā ir Dieva pretinieks. Velns 

Dievam vienmēr zaudē gudrībā. Velnu iztraucē gaismas vēstnieks – gailis. Velns slēpjas 

no Pērkona un Dieva dusmām zem akmeņiem, ozola dobumā, akacī, tumšās vietās aiz 

kokiem. Velna izskats līdzinās cilvēkam un vienlaikus dzīvniekam. 

Šajā vietā velns no gaiļa paslēpies tumsā aiz koka. Gailis paredzēts kā bērnu 

šūpoles uz atsperes. 

 
12.attēls. Velns. 

 
Pērkoņtēvs. Senajās hronikās minēts kā galvenais baltu cilšu dievs. Pērkonam ir 

viskuplākā ģimene latviešu mitoloģijā – dēli, meitas, vedeklas, kas parādās kā auglības 

spēku un laika apstākļu personificējums. Pērkona ieroči - zibens, deviņi zibeņi, zobens, 

pātaga, dzelzs rīkste, bulta vai lode, milna vai ugunīga milna. Tautasdziesmās un 

buramvārdos sastopamajam Pērkonam ir "melni zirgi" vai "svina ķēve", savukārt 

pasakās viņš brauc ar baltiem zirgiem.Šajā vietā paredzēts karuselis ar diviem zirgiem. 

Uz viena zirga sēž pats Pērkoņtēvs,bet uz otra zirga  ir iespēja apsēsties pašam. 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Zibens
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zobens
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Milna&action=edit&redlink=1


                                                          

 
13.attēls. Pērkoņtēvs. 

 

Takas sākumā pie autostāvvietām novietota informācijas zīme, kas ļauj 

orientēties teritorijā.   

 

Ozolnieku gaisa takas. 

 
Pie Spartaka ielas esošajā nelielajā meža daļā, kas nodalīta ar grāvjiem izveidotas 

Ozolnieku gaisa takas – šķēršļu takas, kas paceltas nelielā augstumā virs zemes. 

Izveidotas divu veidu gaisa takas:  

1) Bērnu (6-13gadi veci) gaisa takas – šķēršļu takas, kas atrodas 0.20 līdz 0.70 metrus 

virs zemes, 

2)Jauniešu, pieaugušo (sākot no 15 gadu vecuma) gaisa takas - šķēršļu takas, kas 

atrodas 0.50 līdz 1.50 metrus virs zemes.  



                                                          

 
14.attēls. Ozolnieku gaisa takas. 

 
Bērnu gaisa takas garums sasniedz 20.00 metru garumu, jauniešiem un pieaugušajiem 

paredzētā trase ir divreiz garāka – 40.00 metri. Šķēršļi tiek izvietoti pēc sekojoša 

principa – jo sarežģītāks, grūtāks šķērslis, jo tuvāk zemei tas atrodas. Zem gaisa takām 

pamatne veidota no 10 centimetrus biezas mizu mulčas slāņa. 

 Pie ieejas šajā teritorijas daļā novietotas trīs stacionārās tualetes. 

 

Labiekārtojuma un apgaismojuma risinājumi. 

 
Folkloras mežā un kalna daļā pie mizu mulča taciņām starp priedītēm plānots 

izvietot vienāda stila solus, kas pieskaņoti dabiskajai apkārtnei.  Soli veidoti kā bluķis, 

kurs vienā pusē balstīts uz cita vertikāla bluķa, tādā veidā radot iespēju sēdēt dažādos 

augstumos. Tā kā Ozolniekos ir daudz jauno ģimeņu, tad šādi soli sniegtu iespēju jautrā 

veidā katra vecuma cilvēkam piemeklēt sev piemērotu sēdēšanas augstumu. 



                                                          

 
15.attēls. Sols. 

 
 Velosipēdu novietnes vienotā stilā ar  soliņiem, bluķos izgrebjot vietas velosipēdu 

novietnēm. 

 
16.attēls. Velosipēdu novietne. 

 
Folkloras mežā takas sākumā ir novietota norāde, uz kuras attēloti latviešu 

dievību zīmes. Zīme bez paskaidrojuma veidotas ar nolūku, lai cilvēki mācītos tās 

atpazīt. Dievību apraksts ir novietots pie katras no dievībām. 



                                                          

 
17.attēls. Informatīva norāde. 

 
 Pie katras dievības ir paredzēta piknika vieta, kurā atroda koka piknika galds un 

labiekārtota ugunskura vieta. 

Galvenais Jāņu pļavas simbols ir Ozolnieku uguns – slilizēta metāla muca staba 

galā. Jāņu laikā stabu paredzēts aptīt ar ozollapu virteni. 

                    
18.attēls. Ozolnieku uguns. 

 
Kalna izgaismošanai paredzēts teritorijas 4 stūros novietot spožus prožektorus 

stabos. Vēl papildus jāizgaismo tunelis kalnā.  Kalna teritorijā esošo privāto garāžu 

aizmugurējā daļā ir nišas, no kurām katru otro ir paredzēts izgaismot.  



                                                          

Jāņu pļavā plānotie tirdzniecības namiņi ir izgaismoti ar prožektoriem, kas 

nostiprināti zem jumta. 

           
19.attēls. Tirdzniecības namiņi ar prožektoriem zem jumta. 

 

 

 

 



Pielikumi. 






