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KONCEPTS

Trīs galvenie naratīvi (dizaina vadlīnijas)

Ozolnieku ciems, kādu mēs to zinām šodien, novietots ezera karstā starp plašām priežu mežu
audzēm, ir veidojies ilgstošas cilvēka un dabas mijiedarbības rezultātā. Pretēji dabiskai ainavai, šī
ir 'cilvēka radīta ainava', kas veidojusies cilvēkam nosusinot un apmežojot mitrus laukus, tādējādi
saimnieciski izmantojot esošos dabas resursus un papildinot tos ar jaunām dabas bagātībām,
mežiem un ūdens krātuvēm. Arī Ozolnieku kalns, nav radies ledus laikmetā, bet gan uz bijušajiem
noliktavu būvgružiem, tā papildinot Zemgales līdzeno ainavu ar plūstošām reljefa līnijām.
Veselības taka, Jāņu pļava un Ozolnieku kalns kalpo kā lielisks piemērs tam, kā produkcijai un
ekonomiskiem mērķiem paredzētu ainavu cilvēki izmanto aktīvās un brīvās atpūtas nodarbēm,
šķeļot robežas starp praktisko un patīkamo, dabu un cilvēku, ķermeni un dvēseli.
Ozolnieku mežaparks ir neizsmeļams stāsts par cilvēku un dabas attiecībām, atspoguļots trīs
galvenajos stāsta naratīvos (cilvēks, veselīgs dzīvesveids, ainava), kas izstāstīts caur
piedāvātiem ainavu dizaina risinājumiem.

1. CILVĒKI
Ozolnieku iedzīvotājiem mežaparks ir daļa no viņu ikdienas un atpūtas, tā ir vieta kur atgūt
spēku un rast enerģiju. Ozolnieki ir mājas ģimenēm, pansionāta senioriem, jauniešiem un
bērniem, kā veciem un jauniem, tā arī slimiem un veseliem. Šeit ir vieta, kur uzņemt ciemiņus
gan no pašu Ozolnieku noavada tā arī no tuvējiem ciemiem un lielpilsētām.

DIZAINA UZDEVUMI UN RISINĀJUMI

1. Vietas identitātes zīme!
Pirmkārt, mērķis ir balstīt dizaina idejas risinājumus uz esošajām ainavas kvalitātēm, nosakot kā
prioritāti dizainu kas atspoguļo vietu un tās cilvēkus. Tādējādi, piedāvājot īpašu atpazīstamības
zīmi vai logo čiekuru, kurš simbolizē priežu mežu audzes augli, kas glabā koka sēklu fondu, radot
iespēju atdzimt atkal jaunā veidolā. Čiekura forma, struktūra un ekoloģiskās funkcijas kalpo kā
talismans parkam un tā dizaina elementiem. Parka gaismas skulptūra “Č iekurs” Jāņu pļavas
centrālajā daļā veidota čiekura formā, akcentējot vietzīmi parka ainavā. Šī skulptūra kalpo kā
estētisks elements iedzīvotāju ikdienā kā arī, skulptūrā ir iespējams iekurt ugunskuru, tā dā veidā
dāvājot gaismu un siltumu svētku brīžos.
Arī parka norāžu dizaina forma ir atvasināta no čiekura un tā sēklas formas. Parka logo čiekurs ir
iegravēts gan uz koka soliņiem, gan kā trafarets tiek iezīmets uz asfaltēto celiņu seguma, padarot
monotono tumšo segumu iedzīvotājiem atraktīvāku. 
(Čiekura dizaina forma ir atvasināta no 

2. Nevis atdalīt, bet vienot!
Viens no jaunā mežaparka dizaina mērķiem ir veidot brīvi pieejamas daudzfunkcionālas zonas,
kur viena vieta nodrošina dažādu mērķauditoriju vajadzības, piemēram, spēļu laukumu apvienojot
ar piknika vietām un ceļus padarot par aktīvās kustības zonu, kur  riteņbraucēji mijas kopā ar
skrituļslidotājiem, skrējējiem un citiem satiksmes dalībniekiem. Šādi, veidojot vietas, kuras nevis
ierobežo un nosaka to lietojumu, bet  gan vietas, kurās cilvēki paši organizē to funkcijas.  

3. Ērta piekļuve teritorijai!
Nodrošināt ērtu pieeju Ozolnieku iedzīvotājiem. Organizēt parka ieejas no Ozolnieku centra,
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skolas, pansionāta un Jelgavas pilsētas pusēm

2. VESELĪGS DZĪVESVEIDS
Ozolniekos jau izsenis ir sportots. Šeit mājas ir raduši  orientēšanāš klubs “Aļņi”,  volejbola
komanda “VK Poliurs” u.c. Sportot var  uz atklāta ūdens,  uz ledus, ārtelpās un sporta zālē.
Nav noslēpums, ka mūsdienās jauni, tā arī vecāka gadagājuma cilvēki sastopas ar mazkustīga
dzīvesveida radītajām veselības problēmām. Tāpēc sports kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļa
var tikt papildināta ar veselīga uztura diētu. Līdz ar to popularizējot vietējo Ozolnieku novadā
saražoto lauku saimniecību produkcijas patēriņu, kā arī jaunu inovatīvu produktu ražošanu uz
vietējās resursu bāzes.

DIZAINA UZDEVUMI UN RISINĀJUMI

1. Ceļu infrastruktūra
Pirmkārt, sporta aktivitātes tiek nodrošinatas pateicoties ceļu infrastruktūrai ar garākām un
īsākām  distancēm un trīs veida  iesegumiem: asfaltu, blietētas grants un mulchas. Kā arī
piedāvājot dažādus kustību maršrutus, kuri ved caur mežu, atklātu pļavu, pieslēdzas esošajām
Skolas un Spartaka ielām.

2. Vingrošanas rīku ekipējums
Veselības takas rietumu pusē tiek piedāvats ierīkot 'meža sporta zāli' ar ārtelpai paredzētiem
trenažieriem. 

Veselības takas centrālajā un rietumu daļā tiek paredzēts speciāli konstruēts multifunkcionāls
kāpelēšanas, ķermeņa ievingrināšanas un līdzsvara treniņu parka elements, kuru var lietot
pieaugoušie,  jaunieši un bērni.

3. Dzeramais ūdens
Veselības taku centrālajā daļā un 'Meža sporta zāles' teritorijā ir plānots ierīkot dzeramā ūdens
krānus, paredzot tos gan slāpju veldzēšanai gan  higiēnas vajadzībām.

4. ECO tirgus
Veselīga dzīvesveida popularitātes veicināšana iedzīvotāju vidū var tik sekmēta ar ikkgadējiem
piknika svētkiem, tā, piemēram, atklājot pavasara-vasaras piknika sezonu, kur vietējā Ozolnieku
kalna tirgū tiktu pārdota lokāla, lauku, veselīga un ekoloģiska produkcija.
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3. AINAVA

Zaļā josla
Veselības taku, Jāņu pļavu un Ozolnieku kalnu nav iespējams atdalīt vienu no otra un to
pieguļošājām teritorijām, kā mežaudzēm un dzīvojamajiem kompleksiem. Ozolnieku telpiskajā
struktūrā tie iekļaujas kā viens veselums, paverot ainu unikālam fenomenam  'Ozolnieku
Mežaparkam', kurā dzīvojamā apbūve mijas ar sporta kompleksiem, ūdens krātuvēm, mežiem un
atvērtām zaļām zonām, tādā veidā iezīmējot ciema zaļo joslu.

Mežs
Meža ainava nodrošina svarīgākās ekosistēmas funkcijas un uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti,
regulējot skābekļa oglekļa apmaiņu, reducē piesārņojumu un nodrošina pozitīvu ietekmi  uz mikro
un makro klimatu. Mežs ir arī dzīvotne daudzveidīgām augu, putnu un dzīvnieku sugām.
Pastaigas priežu audzēs cilvēkam samazina stresu, sāpes un attīra elpošanas ceļu sistēmu.

Grāvju tīklojums
Meliorācija ir svarīga Ozolnieku ainavas kultūrvēstures sastāvdaļa.
Lai gan kalpojot kā funkcionāli un dažreiz pat ikdienā nepamanīti elementi, lietus ūdens sistēmas
ar grāvju tīklojumu nodrošina noteci un rada piemērotu augsnes kvalitāti mežniecībai, kā arī
infrastruktūras un apbūves izveidei.
Klimata izmaiņu iespaidā, kad lietus nokrišņi ir sagaidāmi biežāk un laika apstākļi strauji mainās,
vērojama ūdens uzkrāšanās Veselības takās, Jāņu plavā, Ozolnieku kalna piekājē. Esošie grāvji
pietiekami nefunkcionē, kura iemesls varētu būt novecojuša vai arī aizsprostota lietusūdens
novadcauruļu infrastruktūra.

Ciema centrs
Lai gan Ozolniekos ir vairāki gelvenie objekti, tādi kā baznīca, novada dome, kultūras nams un
sporta centrs, pretēji bieži pierastajam modelim ar viegi nodefnējamu centrālo laukumu, atvērtu
skvēru vai tirgus laukumu un radiālu pieguļošo teritoriju, Ozolnieku situācijā visi šie centrālie
elemnti ir sakārtoti liniārā struktūrā gar Skolas ielu.
Ozolnieku kalns, Veselības taka un Jāņu pļava vizuāli ieskauj kā arī aizņem lielāko centrālās
teritorijas daļu. Tādējādi Ozolnieku mežaparks kļūst par līdzvērtīgu centrālo vietu ciema
struktūrā, laužot ierasto paradigmu par ciemata vai pilsētas , kā vakantu tukšu vietu, tā kļūstot par
unikālu piemēru, kurā galvenais akcents ir priezu mežs, pļava un kalns.
Līdzīgi kā Ņujorkā centrālparks iezīme Manhetenas zaļo sirdi, Ozolnieku Mezaparks apvieno
dabisku vidi ar pilsētvides elementiem.

DIZAINA UZDEVUMI UN RISINĀJUMI

1. Ciema zaļais centrs Ozolnieku Kalna tirgus
Tagadējā Ozolnieku kalnu teritorija ar tai blakus esošajām novecojušajām garāžām estētiski
neiekļaujas kopējā ciema struktūrā. Garāžas bloķē vizuālo sasaisti starp ciema centrālo daļu ar
baznīcu, ciema padomi un viesnīcu. Tādejadi, piedāvajot rast citu lokācijas iespēju savstarpēji
vienojoties pašvaldībai un privātajiem garāžu īpašniekiem. Šādi paverot iespeju attīstīt zaļu
publiskās ārtelpas koridoru savienojot ciema centrālos objektus: municipalitāti, baznīcu un
viesnīcu. Objekta atrašanās vieta rada iespēju kalna pakājē ierīkot multifunkcionālu
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publiskās telpas platformu, kura kalpotu  kā sestdienas vietējās produkcijas tirgus, darbadienās un
svētdienās - autostāvvieta mežaparka, ciema un viesnīcas apmeklētājiem. Turpinot kalna reljefa
formas, teritorijas ziemeļu daļā tiek piedāvāts ierīkot skeitparku.
Zvilnējot uz kalnu pauguriem, vasaras sezonu vakaros kalna tirgū tiek rādīts kino.

2. Mežaparks
Veselības takas teritorijā viens no gelvenajiem dizaina uzdevumiem ir pēc iespējas saglabāt meža
dabisko struktūru. Parka centrālo daļu ar piknika vietām un spēļu laukumu ir plānots veidot kā
atvērtu telpu ar skraju kokaugu veģetāciju. Sasaistē ar meža teritoriju un Jāņu pļavu ir paradzēts
izveidot terasi vai koka dēļu deku, šādi paverot skatu uz atvērtu ainavu un veidojot tiešu
savienojumu starp abām teritorijām.
Parka dienvidaustrumu daļa tiek saglabāta dabiskā parka struktūra atvēlot šo, parka attālāko
nostūri,  suņu paistaigu vietai, un izvietojot tur soliņus un speciālas atkritumu urnas.

3. Jāņu pļavas atklātā lietus ūdens savākšanas  sistēma 
Balstoties uz ainavas informēta dizaina principu (landscape informed design), ar ainavas dizaina
paņēmieniem  integrēt esošo grāvju sistēmu parka struktūrā. Jāņu pļava un tās austrumu daļa ir
zema  vieta parka teritorijā, kur uzkrājas mitrums. Šeit paveras iespēja veidot padziļinātu ( ar
maksimālo dziļumu 1,3 m) un paplašinātu lietus ūdens infltrācijas baseinu, kas kalpotu teritorijas
drenāžai, veicinātu vides ekoloģisko kvalitāti un padarītu parku vizuāli pievilcīgāku un ērtaku to
apmeklētājiem. 

4. Ainavas iedvesmota dizaina materiālu un krāsas gammas izvēle
Paredzot jauno parka dizaina elementu jeb mazo arhitektūras formu  organisku iekļaušanāš parka
ainavā. Tiek piedāvāts veidot speciāli parkam dizainētus parka elemntus, padarot šo parku īpašu. 
Piemram, izvietojot zemos apgaisms ķermeņus ar skulpturāli atveidotiem mežā sastopamiem
putniem un kukaiņiem, šādi apvienojot funkcionālo ar izglītojošō. 
Objektu materiālus izvēloties koku un Cor-Ten metālu. Liekot uzsvarau uz dizaina elementu
kvalitāti un ilgtspējīgiem risinājumiem. Piemēram , izgatavojot tos no vietējiem materiāliem un  
sadarbojoties ar Ozolnieku novada esošajiem  amatniekiem. Pēc prototipa izgatavošanas šie 
elementi var tikt izmantoti arī citās Ozolnieku novada vietās, radout vienotu  reģionāla vizuālo 
identitāti.
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OZOLNIEKU MEŽAPARKA IERĪKOŠANAS KĀRTAS

1. KĀRTA “VESELĪBAS TAKA”

1.1. PARKA VIETZĪMES SKULPTŪRAS “ČIEKURS” UZSTĀDĪŠANA

1.1. JAUNU SOLIŅU, GAISMAS ĶERMEŅU IZGATAVOŠANA 

1.2. ESOŠO GRĀVJU PAPLAŠINĀŠĀNA UN ATKLĀTĀS LIETUS ŪDENS SISTĒMAS  IERĪKOŠANA

1.3. AKTĪVĀS ATPŪTAS (SKRITUĻOŠANAS) INFRASTRUKTŪRAS CEĻU IZVEIDE PARKĀ, PESLĒDZOT
PARKU SKOLAS UN SPARTAKA IELĀM.

1.4. ESOŠO GRĀVJU PAPLAŠINĀŠĀNA UN ATKLĀTĀS LIETUS ŪDENS SISTĒMAS  IERĪKOŠANA

2. KĀRTA “KALNA TRGUS” un “JĀŅU PĻAVA”

1.1. DAUDZFUNKCIONĀLA SKVĒRA (TIRGUS UN AUTOSTĀVVIETA) IERĪKOŠANA

1.2. SKATU TERASES IZVEIDOŠANA STARP JĀŅU PĻAVU UN VESELĪBAS TAKU

1.3. PAUGURU BARJERAS IZVEIDE GAR SKOLAS IELU 

1.4.  SKEITPARKA IRĪKOŠANA

IESPĒJAMĀ FINANČU PIESAISTE UN SPONSORI:

1. Parka dizaina koncepta idejas iekļaujas struktūrfondu fnancētajos projektos, kuri  tiek orientēti
uz ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanu, rekreāciju,  multifunkcionālu ainavu un ekosistēmas
pakalpojumiem,  kā arī uz ilgstpējīgiu un lokāliem resursiem orientētu menidžamentu. 
2.  Piemēram, līdzekļi var tikt arī piesaistīti no dažādiem sporta ekipējuma zīmoliem apmaiņā ar
jaunā asfalta seguma aktīvās atpūtas ceļa nosaukumu dodot sponsora vārdā.
3. Parka soliņus iespējams ir iegādāties kā virtuālu dāvanu, kur būtu iefravēts dāvātāja iniciāļi un
mērķis.
3.  Pašu Ozolnieku iedzīvotāju brīvprātīga iesaiste parka izveidē un sakopšanā.

Aptuveno izmaksu apreiķins ( 1.Kārta)

Tāmes un izmaksu
nosaukums

Daudzums Vienības cena Summa

Parka mēbeles un
apgaismes elementi 

Zemās dizaina Lampas 40 100 4000

Soliņi 20 500 10000

Atkritumu urnas 25 250 6250

Piknika galdi 12 500 6000

Uzstādīšanas izmaksas 7000

Infrastruktūra

Asfaltēts ceļš 2500   m2 10 25000

Kopā: 48250
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