Ieteikumi daudzdzīvokļu nama Daudzeses ielā 6, Rīgā stādījumu kopšanā, ierīkošanā.
Spireju/ kārklu dzīvžogs
Šīs zonas sakārtošanai:
Jāiestāda jauni augi vietās, kur tie izkrituši – 5gab Salix purpurea ‘Gracilis’ (purpura kārkla šķirne);
Jāsakopj esošie krūmi – jāizgriež sausie zari, jāpiecērpj, lai izlīdzinātu augumu starpību;
Jāveido viena apdobe;
Jāizravē nezāles apdobē;
Jāieklāj mulča apdobē. Var izmantot organisko priežu mizu mulču vai akmens olīšus. Ja izvēlas
olīšus, zem tiem jāieklāj tekstils. Ņemot vērā to, ka stādījumi ir nelielā slīpumā uz ietves pusi,
iespējams olīši ilgtermiņā būtu piemērotāks materiāls.

Klinšrozīšu dzīvžogs
Šīs zonas sakārtošanai:
Jāaizstāj nīkulīgie augi ar spēcīgākiem – var izmantot objektā citā zonā ogošus tādus pašus augus;
Jāsakopj esošie krūmi – jāizgriež sausie zari, jāpiecērpj, lai izlīdzinātu augumu starpību un
veicinātu zarošanos;
Jāveido viena apdobe;
Jāizravē nezāles apdobē;
Jāieklāj mulča apdobē. Var izmantot organisko priežu mizu mulču vai akmens olīšus. Ja izvēlas olīšus, zem
tiem jāieklāj tekstils.

Ieeja mājā - lievenis
Šīs zonas uzlabošanai:
Jāuzstāda puķu kastes uz margām 80 līdz 100cm garas, 2 gab. – katrā pusē pa vienai. Tajās varētu
stādīt sezonas puķes – pavasarīt atraitnītes, vasarā kādas vasaras puķes, rudens pusē kopozīcijas
varētu dažādot papildinot ar kādu virsi, dekoratīvo kāpostu vai ko tml., ziemā kastes varētu
noformēt, piemēram, ar priežu skujām.

Parastā kļava
Iesaku kvalificēta speciālista – ARBORISTA – konsultāciju, lai izvērtētu šī lielā koka stāvokli!!!
Acīmredzot koka vainags traucējis tajā ietilpināt esošo Daudzeses ielas 6 namu, tādēļ tas pacelts 5.stāva
līmenī. Kokam daudz lielu brūču. Aktuāls jautājums vai pēc šādas spēcīgas apzāģēšanas kokā nav trupe, vai
tas nav bīstams šim namam un tā iedzīvotājiem.
Ja koks izrādīsies nedrošs, tad jālemj par tā nozāģēšanu.
Ja koks tiks novērtēts kā drošs, to var „atzīvināt” izmantojot kā balstu vīteņaugiem. Piemēram, tas pats
Parthenocissus quinquefolia (pieclapiņu mežvīns) – visiem pazīstams, pieticīgs augs, kurš īpaši skaistas,
košas krāsas iegūst rudenī.
Zāliens regulāri jāpļauj, ap koka stumbru var izveidot nelielu apdobi, lai ar stumjamo pļaujmašīnu varētu
ērti pļaut, lai nevajadzētu izmantot arī trimmeri.
Vēl variants:
Zāles vietā sastāda zemsedzes augus. Tad nevajadzēs pļaut.

Iekšējais stūris pie ieejas mājā
Neveiksmīga augu izvēle konkrētajai vietai. Bārbele ir izteikta saulīle un tikai šādos apstākļos tā spēj būt
patiesi krāšņa – veselīga un ar šķirnei raksturīgo sarkanīgo lapu krāsu.
Šīs zonas sakopšanai:
Jāsakopj esošie krūmi – jāizgriež sausie zari, jāpiecērpj, lai veidotu izteiktāku formu un veicinātu
zarošanos;
Jāizravē nezāles apdobē;
Jāieklāj mulča apdobē. Var izmantot organisko priežu mizu mulču vai akmens olīšus. Ja izvēlas
olīšus, zem tiem jāieklāj tekstils.
Šīs zonas rekonstrukcijai:
Jāizņem bārbeles;
Jāiestāda augšanas apstākļiem atbilstošāki dekoratīvie augi, piemēram, kāda no Hydrangea
paniculata šķirnēm (skarainās hortenzijas šķirnēm). Vieta pietiek kādiem 3 krūmiem.
Skujeņu dobe
Šīs zonas sakārtošanai:
Jāsakopj esošie kokaugi – jāizgriež sausie zari, jāattīra no sausajām skujām;
Jāveido viena apdobe;
Jāizravē nezāles (zāle, kas starp augiem) apdobē;
Jāieklāj mulča apdobē. Var izmantot organisko priežu mizu mulču vai akmens olīšus. Ja izvēlas olīšus, zem
tiem jāieklāj tekstils.
Šīs zonas rekonstrukcijai:
Jāpapildina stādījumi ar daudzgadīgajiem augiem, kuru lapu krāsa nav zaļa, piemēram, ar
raiblapainām hostām, ložņu cekuliņiem. Stādījumus varētu papildināt arī ar astilbēm, bergēnijām
u.c. pieticīgiem, vienkāršiem augiem ar noturīgu dekorativitāti.
Vēl variants:
Atstāt tikai zālē augošu egli. Eglei tad jāuztaisa apdobe un zāle regulāri jāpļauj.

Dobīte pie mājas
Šīs zonas sakopšanai:
Piedāvāju šīs vietas noformēšanā izmantot tādus pašus augus kā puķu kastēs pie ieejas mājā. Tādējādi
veidotos saskanīgi stādījumi mājas ieejas zonā.

Stādījumi aiz mājas
Acīmredzot sāktnēji bijis klinšrozīšu dzīvžogs. Šobrīd saglabājušies vien daži augi.
Piedāvāju šīs vietas sakārtošanai:
Likvidēt esošos stādījumus, labākos augus izmantot citā vietā augošā klinšrozīšu dzīvžoga
„lāpīšanai”;
Ierīkot jaunus stādījumus, izmantojot tikai augus, atsakoties no zāliena. Tā būs estētiski baudāmāk
un vieglāk kopšanā.
Augu izvēlē galvenie vērā ņemamie faktori – ēncietīgi, pieticīgi, dekoratīvi.
Augs, ko varētu izmantot šīs zonas apzaļumošanai – Cotoneaster horizontalis (klājeniskā klintene)
– ēncietīgs, augstus 0,4-0,6m, platums 1m, zalojums vēdekļveida, VI ziedi rozā līdz bālgani, IX-X
augļi spilgti sarkanas ogas (ilgi sagalabājas zaros, līdz ar to augs dekoratīvs arī bezlapu stāvoklī),
lapas zaļas, rudenī krāsojas oranžas.
Jāieklāj mulča stādījumu zonā.

Ieteikto augus attēlos aplūkot var interneta pārlūkprogrammā rakstot auga nosaukumu latīņu valodā.
Objektu apsekoja un ieteikumus sagatavoja: Avita Jasliņa, LAAB sertificēta ainavu tehniķe – darbu vadītāja
Kontakti: +371 29646004, avita@avitasdarzi.lv, www.avitasdarzi.lv

