
Minu nägemus Ikla piiripunktist on 
segu Läti ja Eesti kultuurilistest 
teadmistest ja looduslähedusest. Minu 
Ikla piiriala on koht, kuhu saab tulla 
uudistama, puhkama, väikest 
vahepeatust tegema, aga ka niisama 
külastada. Lahenduses on võimalik 
imetleda taimekaste (joonis 8), ikla 
piiriala tähistavat kuju, tähtsat 
Tammepuud.

Suvel on piirialal palju rohelust, talvel 
toonitavad igihaljaid puid ja 
raamistikku (joonis 9) tulukesed. 
Kõlatoru (joonis 7) on külastatav 
aastaringselt.

Usun, et ideekavandi puhul on eriline 
pinnakattekasutus, kasutatud on 
rohkelt puitdetaile ja vähem betooni 
ning asfalti.
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Olen mõelnud nii talvel hästi püsivatele taimedele kui ka 
kevadistele ja suvistele ilutaimedele. Lampe ehiksid 
ripplillepotid. Suur vaatamisväärsus saab olema Eestist ja 
Lätist tähtsate kultuuritegelaste istutatud Tamm, mis on nii 
Eesti kui Läti rahvuspuu.

Betooni on kasutatud astandil, et 
tekiks pinnasest kõrgem koht, mida 
saaks kasutada kui lava. Selle 
kõrgema koha peal on ka alus 
lippudele ja lipumast. Lisaks olen 
toonud piirialale rahvuslikke ja 
vanaaegseid detaile.

Kõlatoru (joonis 7), kus on 
võimalik saada uusi 
teadmisi Eestist ja Lätist. 
Kõlatoru sees peituvad 
faktid, helisalvestised 
(Eesti ja Läti rahvuslinnud, 
-naljad ja -lood ning 
looduskohtadest 
maalingud). Kõlatoru on 
nagu väike tutvustus riiki 
sisenejale. Kõlatoru on 
sarvepilli kujuga ja selle 
peale on graveeritud 
erinevad Eesti ja Läti 
rahvapillid.

Noortele olen ette näinud 
külakiiged (joonis 5).

– Kergliiklustee, puidust

– Kergliiklustee, asfaldist

– Ülekäigurada

– Jalgrattahoidja

– Kuju/Skulptuur, mis ühendab Eesti ja Läti

– Betoonist astang, kõrgem koht lavaks

– Bussipeatus

– Pink

– Ronitaimede raamistik

– Tamm

– Lipu alus

– Parkla sõidukitele

Varjuga laud ja pingid ning 
kiik laua ja pinkidega on 
tehtud pakidest.
Varjualusega lauad ja pingid 
on mõeldud inimestele, kes 
ei saa või eis soovi mingil 
põhjusel kiigele minna.
Kujult samasugused.

Pink ja perekiik on puidust, 
nende juures on prügikast.
Perekiigul on varjualune, et 
erinevate ilmastikuoludega 
end hea kiigutada oleks.

Külakiik on tehtud 
palkidest.
Madal, et ei oleks ohtlik 
ja peale saaksid nii 
noored kui vanad.

Joonis 1 Joonis 2

Kiik laua ja pinkidega

Joonis 3   Perekiik Joonis 5   KülakiikJoonis 4   Pink

Laud ja pingid varjualusega

– Pehmem, vetruvam pinnas/alusmatt

– Külakiik

– Kiik laua,pinkidega; laud,pingid varjualusega

– Perekiigu koht, maastikumängude koht

– Ilutaimed, lilled

– Taimekastid

– Muru

– Prügikastid

– Kõlatoru

– Betoonpinnas

– Koertepark/mänguala, ümbritsetud aiaga
   Pargis on erinevad turnimiseks/
   mängimiseks mõeldud obejktid

ŽÜRII KOMMENTAAR

Ütleb ka, et võib tulla uudistama ja puhkama ja võib 
sihtpunkt olla. On läbi mõelnud. Vanematele 
inimestele kõlatoru, kus saab kuulata fakte. 
Ligipääsetavus erigruppidele - sotsiaalselt hästi 
läbimõeldud asi. Mõlema riigi kohta ikka natuke 
sisse toodud. Kunstiliselt ka ilus töö. Mõtted on 
hästi sõnastatud, kuid liikumistee on läbimõtlemata. 
Meeldib, et on mõeldud universaaldisainile.

Perekiiged (joonis 3), 
varjualustega pingid 
laudadega (joonis 2) ja 
kiiged pinkide ja 
laudadega (joonis 1) on 
mõeldud kõigile.

Puidust piklik kast 
kaanega. Välimuselt 
saraneb 
taimekastidega. Kast 
värvitud rahavrõiva ja 
-mustri värvidega.

Joonis 6   Prügikast

Kõlatoru on sarvepilli kujuga puidust 
Läti ja Eesti infokillukesi peitev ehitis. 
Puidust kõlatoru seisse on graveeritud 
erinevad Eesti ja Läti rahvapillid. Osad 
pillid on asetatud nii, et väikesed 
lapsed saaksid nende otsas turnida. 
Kõlatoru sees on erinevad hääled ja 
kõlad, mida saab kuulata vajutades 
nuppuJoonis 7   Kõlatoru

väljast
seest

suvel/kevadel talvel tuledega
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Kevadest

Läti ja Eesti rahvarõivamustri ja 
värvikombinatsiooniga lille ja 
väikepuude/põõsaste kastid.
Kasti äärtes LED-lambid. 
Kastidesse saab istutada 
eerinevateks läti ja eesti 
tähtpäevadeks sobilikke ilusaid 
taimi

Raamistikku hakkavad 
aegamööda „ronima“ 
ronitaimed. Et talvel 
lihtsalt raam ei oleks, 
keritakse raami külge 
tuled

Lambid asuvad igal pool 
vajalikkudes kohtades (teede 
ääres, pinkide, kiikude jne 
juures). Lambi peal või küljes 
on päikesepatarei. Kevadest 
tuleks lambi konksu külge 
riputada ilutaimede pott

Joonis 8   Taimekast Joonis 9   Ronitaimede raamistik


