
OZOLNIEKU PAGASTS 

Sporta bāze Iestādes vadītājs Kontakt info 

Ozolnieku sporta skola Raivis Duplinskis Raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv 

Ozolnieku vidusskola Everita Borisova Everita.borisova@ozolniekuvsk.lv 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv
mailto:Everita.borisova@ozolniekuvsk.lv


OZOLNIEKU VIDUSSKOLAS SPORTA BĀZE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta bāze iekļauj: 

- Basketbola, florbola laukums; 

- Pludmales volejbola laukumi; 

- Ielu vingrošanas rīki; 

- Skrejceļi ar asfalta segumu apkārt futbola laukumam; 

- Sporta zāli. 

 

• Basketbola, florbola laukums 

 

• Paralēli divi basketbola laukumi:  

- Viena laukuma pamats ir standarta basketbola laukuma izmērs 

– 28 x 15 m. 

• Abos basketbola laukumos iederās viens florbola laukums: 

- Viena laukuma pamats ir standarta florbola laukuma izmērs – 

40 x 20 m - ar rezervi garenvirzienā 1 m aiz laukuma bortiem. 

 

 

 

SPORTA ZĀLE 



 

 

• Pludmales volejbola laukumi 

• Paralēli trīs pludmales volejbola laukumi: 

- Viena laukuma pamats ir standarta pludmales volejbola laukuma 

izmērs – 16m x 8m; 

- Kopējā pludmales volejbola zona 880 m2. 

• Volejbola laukuma iežogojums ar drošības aizsargtīklu, kura augstums 

3 m ar 6 ieejām.  

 



• Ielu vingoršanas rīki  

 

Komplekss sastāv no vairākiem elementiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skrejceļi ar asfalta segumu apkārt futbola laukumam 

 

• Skrejceļi ar 6 celiņiem, kuru kopgarums 400 m 

- Sprinta taisne 120 m; 

-  Tāllēkšanas bedre; 

• Futbola laukums ar dabīgo zālāju: 

- Viena laukuma pamats ir standarta futbola laukuma izmērs – 100m x 

70m; 

- Futbola laukums sevī ietver regbija vārtus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  Sporta zāle 

- Sporta zāle ar izmēriem 50m x 25m; 

- Ģērbtuves; 

- Tribīnes ar aptuveni 100 skatītāju vietām. 

https://www.ozolniekuvsk.lv/par-skolu/skolas-telpas-vides/  
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OZOLNIEKU VESELĪBAS TAKA un PARKA IELAS PLUDMALES 

VOLEJBOLA LAUKUMS 

 

Veselības taka 0,5 km ar vingrošanas rīkiem un bērnu laukumiņu, takā ierīkota 

baskāju taka ar vairāk nekā 20 sektoriem. Takā izbūvēts apgaismojums. 

Veselības taka ietver: 

• Zemā gaisa virvju trase-taka bērniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESELĪBAS TAKA 
PLUDMALES 

VOLEJBOLA 

LAUKUMS 



• Ielu vingrošanas rīki 

 

• Baskāju taka ar 20 sektoriem un atpūtas tīkliem 

 

• Parka ielas pludmales volejbola laukums 

 

 

 

 

 

 

 



OZOLNIEKU MEŽAPARKS 

 

 

• Ozolnieku mežs Mežaparka teritorijā ir izveidoti divi Slēpšanas loki – lielais loks 

1798,5 m garumā un mazais loks 701,3 m garumā, kā arī vairākas pastaigu un 

nūjošanas takas gan meža taku pastaigu cienītājiem, gan četrkājainajiem 

mīluļiem, kas paredzēta pastaigām ar suņiem. Trase ir izgaismota gan vasaras, 

gan ziemas tumšajā periodā. Tāpat Ozolnieku Mežaparka teritorijā atrodas 

Ozolnieku kalns, uzsniegot sniegam kalnu izmanto ziemas izpriecu baudītāji.  

 

OZOLNIEKU KALNS 

VINGROŠANAS 
KOMPLEKSS 



- Sniegotajā laikā slēpošanas trases loki ir paredzēti distanču slēpošanai. 

Pastaigām ir paredzētas arī citas takas; 

- Mežaparkā ar dzīvniekiem, Tev ir jāstaigā pa īpaši atzīmēto taku, nevis pa 

slēpošanas trasēm. Dzīvniekam ir jābūt pavadā un Tev ir jāsatīra aiz sava 

mīluļa – takas teritorijā ir izvietotas četras specializētas urnas; 

- Savu auto atstāj kādā no Mežaparka tuvumā esošajiem auto 

stāvlaukumiem. 

- Ozolnieku Mežaparka vingrošanas komplekss 

 

 

VINGROŠANAS 
KOMPLEKSS 



OZOLNIEKU SPORTA SKOLA 

 

Sporta skolas būve vienmēr gatava augsta ranga starptautisku sacensību organizēšanai 

volejbolā, basketbolā, futbolā, regbijā, strītbolā, vieglatlētikā, cīņu sportā, 

orientēšanās sportā, virves vilkšanā u.c.  

 

Sporta skolas bāze sevī ietver : 

 

• Sporta skolas telpas 

- Sporta zāle 36m x 18m ( tribīnēs 300 skatītāju sēdvietas); 

- Trenažieru zāle 11m x 11m; 

- Vispārīgās fiziskās sagatavotības zāle 11m x 11m; 

- Vingrošanas zāle 11m x 6m; 

- Veselības centrs (banketu zāle, sauna); 

- Viesnīca ar 33 vietām. 

 

• Sporta skolas stadions 

- Futbola laukums 102 x 67m; 

- Vieglatlētikas sektori (lode, tāllēkšana, augstlēkšana); 

- Skeitparks; 

- Strītbola laukumi; 

- Pudmales volejbola laukumi; 

- Tenisa laukums; 

- Ielu vingrošanas rīki. 

 

• Kastaņu ielas futbola laukums 



 

https://www.ozolniekusportaskola.lv/par-skolu/skolas-telpas-vides/  

KASTAŅU IELAS 

FUTBOLA LAUKUMS 

OZOLNIEKU SPORTA SKOLA 
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OZOLNIEKU EZERS

 

• Apkārt Ozolnieku ezeram ir izveidots ~2000 m gara pastaigu taka, kā arī ezera 

tuvumā ir izveidots pludmales volejbola laukums, aktīvākiem atpūtas 

cienītājiem vingrošanas rīku komplekss, rotaļu laukumi un ezerā izveidots āra 

baseins no koka. Ezera pastaigu taka ir izgaismota gan vasaras, gan ziemas 

tumšajā periodā.  

 

 

IELU VINGROŠANAS 

RĪKU KOMPLEKSS 

PLUDMALE 

ĀRA PELDBASEINS  

PLUDMALES 

VOLEJBOLA LAUKUMS 

BĒRNU ROTAĻU 

LAUKUMS 


