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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 “Dvēsele parastā nozīmē ir dzīvas būtnes apziņas izpausmju kopums, ķermeņa pretstats. 

Zinātnē par dvēseli tiek dēvēts ar ķermeni cieši saistīto psihisko parādību kopums. Pie 

psihiskām parādībām pieder apziņa, domas, jūtas, emocijas, griba.” /Wikipedia/ 

Dvēseli parkam vai vietai piešķir cilvēki, izvēloties apmeklēt konkrēto vietu.  

Lai arī cik labi parks var būt iekārtots un piepildīts ar skulptūrām, tas vēl nenozīmē to, ka vieta 

iegūs popularitāti cilvēku, proti, vietējo iedzīvotāju vai tūristu vidū. Lielāko daļu izšķir četri faktori, 

kas pievelk cilvēkus: 

 Vieta ar unikālu ainavu 

 Ūdens tuvums 

 Vieta, kurā ir daudz dažādu aktivitāšu, dažādām vecuma grupām 

 Lielāki un mazāki pasākumi, kas laiku pa laikam piesaista lielākas cilvēku masas 

Ozolnieku mežaparka gadījumā, tās ir stratēģiski 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 nesteidzīgu vai aktīvu atpūtu tā 

tuvumā, baudot pikniku ar ģimeni, sportojot vai braucot ar veikbordu, kas ir Ozolnieku pilsētas 

firmas vai atpazīstamības zīme, kas, savukārt, rada iespaidu par to, ka tur dzīvo aktīvi, sportiski un 

brīvi domājoši cilvēki, kas prot baudīt dzīvi un meklē iespējas, ko tā piedāvā. Šāds faktors piesaista 

arī cilvēkus no blakus esošajām lielajām Latvijas pilsētām - Jelgavas un Rīgas. Tas būtu virziens, 

kādā Ozolnieku ciemam būtu jāattīstās un ar nākamajiem projektiem jāspilgtina šīs iezīmes, lai 

jauniešu acīs padarītu šo pilsētu īpašu un revolucionāru, jo tieši viņi ir tie, kas veidos pilsētas 

nākotni un ir galvenais attīstības priekšnoteikums. Viss iepriekš minētais būtu jāiemieso Ozolnieku 

mežaparkam, 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 līdzīgi kā Kalnciema kvartālā Rīgā, 

prezentējot veselīgu dzīvesveidu, „slow food”, svaigus produktus, sezonālus labumus un vietējo 

amatniecību.  

Lai gan Ozolniekos ir daudz dažādu aktivitāšu,  tai pietrūkst ciema centra, pulcēšanās vieta, kas 

būtu definēta un daudzfunkcionāla. Tas padara šo ciemu par tādu kā guļam rajonu vai vietu, kur 

braukt cauri, jo pagaidām galvenā ciema ass ir lielceļš kas sadala ciemu divās daļās. Tātad 

laukums ir svarīga ciema sastāvdaļa un lielākoties tie ir vēsturiski veidojušies ciemu vai pilsētas 

vecās apbūves 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 

uzsvērtu šīs vietas unikalitāti, proti, ciema galvenais laukums būtu meža ieskauts, kas prezentē šīs 

pilsētas dabiskumu un ilgtspējīgu domāšanu.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Apzi%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/wiki/Apzi%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Doma&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C5%ABtas&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Emocijas
http://lv.wikipedia.org/wiki/Griba
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Analizējot esošo situāciju, galvenās vadlīnijas un struktūru veido dabiskā ainava - meža un pļavas, 

ar ko arī sākām projektēšanas procesu, saprotot, kad katrai vietai ir sava noskaņa un nosacījumi. 

Kā nākamo soli mēs novērtējām, kuras takas ir iestaigātas, kas palīdz mums saprast cilvēku 

plūsmu, proti, no kurienes uz kurieni cilvēki dodas, kā rezultātā projekts tika veidots tā lai parks 

turpinātu nodrošināt ērtu pārvietošanās iespēju. 

Kā projekta mugurkauli izraudzījāmies pļavas un klajumus (Jāņu pļaviņa, Ozolnieku kalns), mūsu 

ideja ir piepildīt šīs vietas ar aktivitātēm, ko Ozolnieku cilvēki varētu ikdienā izmantot, ne tikai 

atpūtai, bet arī aktīvai sportošanai. 

Pļavas - vieta sportam, spēlēm, atpūtai un kopā būšanai. 

PĻAVA – VIETA SPORTAM, SPĒLĒM, ATPŪTAI UN KOPĀ BŪŠANAI 

Jāņa pļava – telpiskā struktūra, ko nosaka robeža ar mežu veido šo vietu, kā šauru un garu 

koridori, kas ir kā klajš lauks, pārredzams un plakans, kas rada nedaudz nepatīkamu sajūtu. Mūsu 

piedāvājums ir strukturēt šo pļavu, strādājot ar reljefu, kas vizuāli sadalīs šo pļavu un dos 

intimitātes sajūtu.  

Tātad Jāņa pļaviņas rietumu galā no Spartaka ielas puses izvietojām autostāvvietas, kuras ir 

jaunizveidotā reljefa ieskautas, kas vizuāli paslēpj automašīnas. Viena no idejām, kas paredz 

stāvlaukuma daudzfunkcionālu izmantošanu ir vakaros izveidot šajā vietā auto kino, kas būtu 

interesanti, jo šāda izklaide radītu interesi ne tikai Ozolnieku iedzīvotājiem, bet arī kaimiņiem no 

Jelgavas un Rīgas.  

No stāvlaukuma turpinot ceļu pa Jāņa pļaviņu nonākam sporta laukumu zonā, kura tāpat kā 

stāvlaukums ir jaunizveidotā reljefa ieskauta, kas vizuāli atdala šo zonu no pārējām, kā arī slāpē 

troksni. Reljefs no sporta zonas abām pusēm ļauj skatītājiem sēdēt, līdzīgi kā tribīnēs, jūtot līdzi 

saviem favorītiem. Vēlreiz gribētos uzsvērt, ka fakts, ka reljefs atdala dažādas zonas, nodrošina to, 

ka dažādi notikumi un pasākumi var risināties paralēli, netraucējot viens otram. 

Virzoties uz priekšu nonākam pie Jāņu pļaviņas sirds un galvenās kopā būšanas vietas, proti, Jāņu 

laukumam. Šis laukums ir īpašs ar to, ka tas pakāpeniski no horizontālas plaknes pāriet uz 

vertikālām terasēm, kas ikdienā var kalpot kā vieta, kur sauļoties, kāpelēt, vai pasēdēt kopā ar 

kolēģiem, bet pasākuma, koncerta, kino vakara vai mūzikas festivāla gadījumā to galvenā funkcija 

ir nodrošināt sēdvietas apmeklētājiem. 

Laukuma tīrā platība neieskaitot tribīnes ir 1700m2, kas ir pietiekami liela platība lai varētu rīkot 

dažādus tirdziņus, izvietojot paviljonus un stendus. Arī piekļuve automašīnām un operatīvajam 

transportam tiek nodrošināta pa parka galveno  taku, kas šaurākajā vietā ir 4m. 

Turpat netālu no Jāņa laukuma atrodas piknika zona, kuru veido vairāku galdu sistēma, kas 

izvietota radiāli un daļa no piknika galdiem atrodas pļavā un daļa mežā. Piknika galdu dizains ir 

īpašs ar to, kad galda vidū ir integrēts grils, kas nozīmē, kad nav jāuztraucas par ugunskura vietām 
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un melniem pleķiem pļavā, kā arī samazina ugunsgrēka risku. Galds veidots no monolīta betona, 

kas uzņem siltumu, taču neuzkarst, bet pats grils integrēts galda virsmā ar metāla korpusu. Apaļa 

galda forma tika izvēlēta, kā simbols ģimeniskumam un vienotībai, jo šis piknika galds atriež 

cilvēkus atpakaļ pie pamatvērtībā, kas ir kopā būšana ģimenes vai draugu pulkā, daloties un 

baudot gardu maltīti pie dabas. Tas, ka piknika zona atrodas blakus laukumam rada iespēju no šīm 

vietām arī skatīties koncertu, kā arī, ja laukumā notiek tirdziņš, tad iegādātos labums turpat var 

pārvērst fantastiskā maltītē. 

Blakus piknika zonai ir izvietots bērna laukums, ar mērķi, lai vecāki sēžot un mielojoties piknika 

zonā varētu pieskatīt savas jaunākās atvases. Šajā bērnu laukumā ir paredzēts izvietot aktivitātes, 

kas domātas bērniem līdz 6 gadu vecumam. Bērnu laukuma pamatne ir paredzēta gumijas 

segums.  

Pretī bērnu laukumam turpat blakus paredzam izvietot trenažieru laukumu, kur tiktu uzstādīti rīki 

gan jauniešiem, gan arī veciem cilvēkiem. Sporta laukums tika īpaši veidots pie bērnu laukuma, lai 

vecāki vai vecvecāki sportojot var pieskatīt jaunāko paaudzi. 

Pļava apkārt Ozolnieku kalnam – šī Ozolnieku Mežaparka daļa, kas atrodas otrpus Skolas ielai ir 

savienots ar platu gājēju pāreju, kas būtu veidota kā guļošais policists. Šī ir daļa, kas domāta 

jauniešiem, sākot no 6 gaudu vecuma. Šīs zonas Rietumu pusē ir veidots gumijas seguma 

laukums ar aktivitātēm, kas domātas bērniem no 6 gadu vecuma. Uz kalna tiek veidoti dažādi 

slidkalniņi lielākai jautrībai,  jo bērnu vidū šī ir vienā no iecienītākajām aktivitātēm. Līdzīgi kā Jāņa 

pļaviņā arī šajā zonā piknika galdi izvietoti blakus bērnu zonai, lai vecāki var pieskatīt savas 

atvases apvienojot to ar patīkamu maltīti brīvā dabā.  

Ozolnieku kalna pļaviņas vidū atrodas skeitparks, kas veidots iedziļināts zemē un tā segumu veido 

betona slānis. Šī ir ne tikai jauniešu izklaide, bet arī nopietns sporta veids. 

Blakus skeitparkam tiks izveidota Profesionāla BMX trase. Tā kā tieši šis sporta veids  

Latvijā attīstās lieliem soļiem, tad šāda trase nodrošinātu treniņa iespējas daudziem jauniešiem. 

Ozolnieku kalna pļavas austrumu daļā atrodas laukums, kurā būtu izvietoti dažādi trenažieri ielu 

vingrošanai, kas var tik izmantoti arī, kā iesildīšanās pirms došanās uz skeitparku vai BMX trasi.  

MEŽS – SPORTOŠANA, MEDITĀCIJA, KOPĀBŪŠANA AR DABU UN PAŠAM AR SEVI. 

Mežs vienmēr ir saistījies ar kaut ko noslēpumainu, ar vietu, kam piemīt liels spēks, ar vietu, kas 

nomierina un ļauj izjust dabas tuvumu, tādēļ mežs ir lielisks papildinājums kombinācijā ar pļavu. 

Pļava, kas dod cilvēkam dažādas aktivitātes un mežs, kas ļauj patverties un aizbēgt no ikdienas ir 

lieliska kombinācija, jo kopā veido balansu, un ļauj izbaudīt daļu no šīm abām pasaulēm.  
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Sportošanas tēma ievijas arī mežā, proti, veselības takas mežā, kas atrodas pie Skolas ielas, ir 

izvietota meža velo trase, kas ir tāpat kā BMX trase ir lieliska atpūta, taču šeit ir iespēja daudz 

izteiktāk izjust dabas tuvumu. 

Savukārt meža daļā, kas atrodas pie Spartaka ielas pašā dienvidu galā ir izvietots suņu mežs, kas 

domāts suņu saimniekiem, kas vēlas savu mīluli vadāt bez saites.  

Protams, ka meža takas ir lieliski piemērotas sestdienas krosam, nūjošanai, distanču slēpošanai, 

tomēr šeit ir atstāta vieta arī meditācijai.  

Saprotot to, ka dvēseli parkam piešķir cilvēki jeb cilvēku griba atrasties šajā vietā,  

Tad lieliska iespēja cilvēkam baudot nesteidzīgu atpūtu būtu dot iespēju ieskatīties savā dvēselē – 

katrs pats ir savas dvēseles atspulgs.  

Mežā takas malā mēs paredzam ūdens traukus, kur atspoguļojas ne tikai meža burvība, bet 

jebkurš, kas iet garām vai apstājas pie tā, lai uz brīdi apturētu laiku un veidotu dialogu pats ar sevi. 

Pie šīs ūdens trauka izvietojām solus. Ūdens trauks papildinās no lietus ūdens, traukā ir iestrādāta 

gaisma. Vakarā šis trauks kļūst par gaismas ķermeni, jo caur ūdeni tiek fokusēta gaisma, kas 

padara apkārti viļņojošu, tādējādi tiek radīts pārsteidzošs gaismas efekts. Šī skulptūra, kas ir kā 

dvēseles atspulgs ar filozofisku nozīmi, tajā pašā laikā ir labiekārtojuma elements, kas izgaismo 

mežu ar fantastisku gaismas efektu.  

Mūsu mērķis ir padarīt Ozolnieku Mežaparku par ikdienā funkcionējošu publisko telpu vietējiem 

iedzīvotājiem, kā arī ar dizaina palīdzību veidot šo parku unikālu, kas ne vienmēr prasa lielus 

līdzekļus, bet gan lielas idejas, kas savukārt piesaistīs tūristus no visas Latvijas. 

 

 

 

 


