
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projektētā teritorija Ernesta Šneidera laukums (kadastra Nr. 6413 001 0216; 6413 
001 0217; 6413 001 0218; 6413 001 0219)  atrodas Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Kopēja 
gruntsgabala platība sastāda 12525m2. Teritorija neapbūvēta un publiski pieejama. 

Ernesta Šneidera laukums - Bijušais tirgus laukums. Ēka pie  E.Šneidera laukuma 2 
- bijusī Pāvilostas pamatskola, celta kā aptieka, tagad mākslas skola. Laukumā atrodas arī 
piemiņas  akmens  Ernestam  Šneideram  (1892.-1948.)  -  skolotājam,  sabiedriskam 
darbiniekam,  ciemata  apzaļumošanas  pamatlicējam.  Lēni  pastaigājoties  pa  laukuma 
taciņām atradīsiet arī interesantus kokgriezumus. 

Kopējā koncepcija

Projekta  ietvaros  izstrādāta  vienota  koncepcija  E.Šneidera  laukuma  turpmākai 
attīstībai. Ņemot vērā esošo situāciju projektā paredzēts dalījums divas realizācijas kārtās. 

I KĀRTA – teritorijas labiekārtojuma izbūve grunntsgabalos ar kadastra Nr. 6413 001 0218; 
6413 001 0219. 

II KĀRTA – visu skulptūru (5 gab.) uzstādīšana, labiekārtojuma izveide gruntsgabalos ar 
kadastra Nr. 6413 001 0216; 6413 001 0217

Kopējās teritorijas labiekārtojuma koncepcijas mērķis – izveidot vienotu laukumu, 
kas kalpotu kā atceres, izziņas un izklaides vieta kā vietējiem iedzīvitājiem tā arī pilsētas 
viesiem. Respektējot esošās vietas specifiku, vēsturi un jūras tuvumu, kas diktē ne tikai 
klimatiskos apstākļus šajā teritorijā, bet arī galveno motīvu visam labiekārtojumam. 

Ģenerālā plāna un teritorijas labiekārtojuma risinājumi

Gājēju celiņi

Gājēju  celiņi  paredzēti  ļoti askētiski  un pēc iespējas mazāk uzkrītoši.  Pie skolas 
ēkas celiņu izvietojums paredzēts taisnvirziena pa konkrētām trajektorijām, cilvēku iešanas 
virzienos, bet II kārtas ietvaros, celiņu tīkls jau kļūst plastiskās, kas kopējā koncepcijā ļauj 
nojaust jūras tuvumu.

Celiņu iesegums- pelēks betona bruģakmens. h-6cm ar koka gulšņu imitācijas plāksnēm- 
kuras pielietojamas kā  akcenti.   Kā  norobežojošie elementi no zaļās zonas pielietojami 
betona bortakmeņi. I kārtas ietvaros – soliņu vietās taciņai veidojami paplašinājumi.  

Mazās arhitektūras formas

Soliņi un atkritumu urnas

Soliņi un atkritumu urnas veidojami kā atsevišķi mākslas objekti. I kārtas ietvaros 
paredzēts  izbūvēt  1  tipa  soliņus,  kuri  pēc  savas  būtības  atgādinātu  laiviņas  un  būtu 
izvietoti konkrētas vietās gar celiņu malām. Savukārt II kārtas ietvaros soliņi paredzēi kā 
nelielas  muciņas,  kuras  izvietojamas  brīvi  zālienā  un  atpūtas  vietas  jau  kļūst  daudz 
tuvākas  dabai.  Pie  šiem  2  tipa  soliņiem  izvietojami  arī  stilistiski  vienoti  puķu  podi  ar 
vasaras puķēm. (Dizainiskie risinājumi tiek doti no koktēlniekiem)

Skulptūras

Skulptūras ir kā  atsevišķi  elementi kas pilnveido, bagātina un piesaista . To izvietojums 
plānos tiek parādīts konceptuāļi un galvenais darbs ieguldāms dabā uz vietas maketējot 
un  izvēloties  konkrēo  katras  skulptūras  atrašanās  vietu,  ņemot  vērā  galvenos  skatu 
punktus, gaismas un ēnas spēli un kopējo kompozīciju. 



Aka

Ņemot vērā ka ,teritorijā ir esošs grods, piedāvājums ir uz tā izveidot aku, kādas ir bijušas 
agrāk lauku sētās. Dizainiskais risinājums būtu saskaņojams ar koktēlniekiem. 

Bērnu rotaļu laukuma zona

Šī  teritorija  ir  paredzēta  kā  izziņas  un  rotaļu  zona.  Protams  neaizmirstot  vienu  no 
galvenajiem šīs teritorijas moto- jūra. Tādēļ arī piedāvātie rotaļu elementi ir kuģis, dažādu 
atraktīvi vingrošanas elementi. 

Viens no noteikumiem ir konkrēto rotaļu ierīču izgatavošanas materiāls un vizuālais tēls, 
kas nedrīks izcelties un būt nevajadzīgi domonējošs uz kopējā koncepcijas fona. 

Projektētie apstādijumi

Ņemot vērā to, ka esošajā situācija teritorija ir ar izteiktu kokaugu apaugum, kurus 
ieteicams konkrētas zonās retināt.  Papildus jauni koku stādījumi netiek paredzēti.  Liels 
uzsvars tiek  likts uz esošo kokaugu vainagu sakopšanu un veidošanu. Īpaši  pievēršot 
uzmanību jau kādreiz veidotajiem liepu un skābāržu vainagiem. Kā  ieteikums laukuma 
sajūtas  uzlabošanai  un  kopējās  koncepcijas  pilnveidošanai  ir  esošā  dzīvžoga  ciršana. 
Pašreizējā situācijā dzīvžogs atdala vienu no laukuma daļām, kas liedz noprast kopējās 
laukuma aprises. 

Gar teritorijas malām, kas veido kopējo fonu ,attiecībā uz pieguļošajiem privātmāju 
gruntsgabaliem,  ieteicams stādīt brīvi augošas krūmu grupas- piemēram: spirejas, ceriņi, 
jasmīni, veigelas. 

Dekoratīvi  apstādījumi  paredzēi  pie  pārvietotā  piemiņas  akmens  un  gar 
jaunprojektēto  skulptūru  “Bāka”.  Pielietojamais  ziemciešu  sortiments-  oīpenes, 
rudzupuķes, kaķumētras, rudbekijas, gandrenes, dekoratīvas graudzāles, u.c.  Papildus 
elements ar ziediem paredzēa skulptūra “Ziedu laiva” - kur galvenais uzsvars gan tiek likts 
uz vasaras puķēm, no zuemcietēm uz – pīpenēm un rudzupuķē, kas imitētu jūras bangas 
gar laivas malām. 

Kā vienu no iespējām papildināt laukumu pavasarī ar dzīvām krāsām ir – sīpolpuķu 
stādīšana  zālienā,  koku  vainagu  pavēnī.  No  sīpolpuķēm  –  krokusi,  sniegpulkstenītes, 
narcises. 

Inženierkomunikācijas

Ņemot vērā, ka projekts izstrādāts vīzijas (meta) stadijā ārējo inženierkomunikāciju 
pieslēgumi netiek risināti. 

ainavu arhitekte:  Marta Tabaka


