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Dvēseli parkam vai vietai piešķir cilvēki, iz-
vēloties apmeklēt konkrēto vietu. Lai arī 
cik labi parks var būt iekārtots un piepildīts 
ar skulptūrām, tas vēl nenozīmē to, ka vie-
ta iegūs popularitāti cilvēku, proti, vietējo 
iedzīvotāju vai tūristu vidū. 

Lielāko daļu izšķir četri faktori, kas pievelk 
cilvēkus:
1) vieta ar unikālu ainavu,
2) ūdens tuvums,
3) vieta, kurā ir daudz dažādu aktivitāšu, 
dažādām vecuma grupām
4) lielāki un mazāki pasākumi, kas laiku pa 
laikam piesaista lielākas cilvēku masas.

Dvēselītes parka gadījumā, tās ir stratēģis-
ki pareizi strukturētas aktivitātes dažādām 
vecuma grupām, jo šim parkam jābūt kā 
papildinājumam jau Ozolniekos tā dažādo 
aktivitāšu piedāvājuma klāstam, proti, ezers, 
kas kā magnēts pievelk cilvēkus baudīt nest-
eidzīgu vai aktīvu atpūtu tā tuvumā, baudot 
pikniku ar ģimeni, sportojot vai braucot ar 
veikbordu, kas ir Ozolnieku pilsētas fi rmas 
vai atpazīstamības zīme, kas, savukārt, rada 
iespaidu par to, ka tur dzīvo aktīvi, sportiski 
un brīvi domājoši cilvēki, kas prot baudīt dz-
īvi un meklē iespējas, ko tā piedāvā. 

Šāds faktors piesaista arī cilvēkus no blakus 
esošajām lielajām Latvijas pilsētām - Jelga-
vas un Rīgas, kas izvēlas dzīvot šajā vietā, 
kas piedāvā iespējas un brīvību. Tas būtu 
virziens, kādā Ozolnieku ciemam būtu jāat-
tīstās un ar nākamajiem projektiem jāspilgti-
na šīs iezīmes, lai jauniešu acīs padarītu šo 
pilsētu īpašu un revolucionāru, jo tieši viņi ir 
tie, kas veidos pilsētas nākotni un ir galve-
nais attīstības priekšnoteikums. 

Viss iepriekš minētais būtu jāiemieso 
Dvēselītes parkam, un tieši šie faktori piešķirs 
parkam dvēseli, tam jākļūst par vietu, kur 
cilvēki dodas ikdienā, kas katru dienu būtu 
ērti lietojama, pieejama un droša, kur varētu 
rīkot pasākumus, mūzikas festivālus, gada 
tirgus, iknedēļas tematiskos tirdziņus līdzī-
gi kā Kalnciema kvartālā Rīgā, prezentējot 
veselīgu dzīvesveidu, „slow food”, svaigus 
produktus, sezonālus labumus un vietējo 
amatniecību. 

Lai gan Ozolniekos ir daudz dažādu aktivi-
tāšu,  tai pietrūkst ciema centra, pulcēšanās 
vieta, kas būtu defi nēta un daudzfunkcionāla. 
Tas padara šo ciemu par tādu kā guļam ra-
jonu vai vietu, kur braukt cauri, jo pagaidām 
galvenā ciema ass ir lielceļš kas sadala 
ciemu divās daļās, līdz ar to vietējiem jau-
niešiem šādas vietas atliek meklēt citur, kas 
autobusa pieturas padara par galvenajām 
pulcēšanās vietām. Tātad laukums ir svarīga 
ciema sastāvdaļa un lielākoties tie ir vēstur-
iski veidojušies ciemu vai pilsētas vecās ap-
būves ieskauti ar izteiktu centralitāti,  kas arī 
ir galvenā iezīme laukumu veidošanā līdz pat 
21. gadsimtam. 

Ozolniekiem ir iespēja radīt pilnīgi jaunu un 
netradicionālu pilsētas laukumu, kas uzsvēr-
tu šīs vietas unikalitāti, proti, 21. gadsimta 
tendences ir veidot nevis vienu lielu lauku-
mu, bet gan vairākus mazus laukumus, kas 
ir fl eksiblāk un dod iespēju variēt, proti, vi-
enlaicīgi veidot dažādus mazus notikumus  
vai vienu lielu pasākumu. Ozolnieku pilsētas 
galvenie laukumi būtu meža ieskauti, kas 
prezentē šīs pilsētas dabiskumu un ilgtspē-
jīgu domāšanu.
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VIZUALIZĀCIJA - “IESKATIES SAVĀ DVĒSELĒ“

SEKLS LIETUSŪDENS TRAUKS  AR ŪDENSIZTURĪGU LED GAISMU
TRAUKA CENTRĀ KALPO GAISMAS  ELEMENTU NAKTĪ

VIZUALIZĀCIJA - AMFITEĀTRIS

DEKORATĪVI APSTĀDĪJUMI GRĀV-
JA NOGĀZĒS - ŪDENI MĪLOŠI 
SAVVAĻAS AUGI

LAUKUMS IELU SPORTA VEIDIEM 

PIKNIKA GALDI

GRILA PIKNIKA GALDS - M1/50
Galds izliets no melni tonēta betona ar vietu
grilēt ēdienu galda centrā. Krēsls izliets no 
monolīta betona. Krēsla sēdvirsmas apdare - 
koka dēlīši. Galda kājas no monolīta betona. LATERNA - M1/50
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VELOSIPĒDU STATĪVS - M1/50
Velosipēda statīvs izgatavots no slīpē-
ta nerūsējošā tērauda ar taisnstūrvei-
da profi lu, metināts 45 grādu lenķī.

SKULPTŪRA - “IESKATIES SAVĀ DVĒSELĒ“ GRIEZUMUMS M 1/50

CARAVAGIO GLEZNA 
“NARCISS“

ARHITEKTŪRAS MAZĀS FORMAS - 1/50
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VELONOVIETNE
INFO STENDS
WI-FI

SKOLAS IELA
SP

AR
TA

KA
 IE

LA

SPARTAKA IELA

Mežā takas malā mēs paredzam 
ūdens trauka, kur atspoguļojas ne 
tikai meža burvība, bet jebkurš, 
kas iet garām vai apstājas pie tā 
lai, uz brīdi apturētu laiku un veido-
tu dialogu pats ar sevi. Pie šī ūdens 
trauka izvietojām solus. Vakarā šis 
trauks kļūst par gaismas ķermeni, 
jo caur ūdeni tiek fokusēta gais-
ma, kas padara apkārtni viļņojošu, 
tādējādi tiek radīts pārsteidzošs 
gaismas efekts. Šī skulptūra, kas ir 
kā dvēseles atspulgs ar fi lozofi sku 
nozīmi tajā pašā laikā ir labiekārto-
juma elements, kas izgaismo mežu 
ar fantastisku gaismas efektu.

VIETA AFIŠU STABAM
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