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Ievads
Daudzdzīvokļu ēku kompleksi ir daļa no
pilsētas organisma. Tās ir šī organisma
šūnas, kuras rada dzīves telpu noteiktai
iedzīvotāju grupai. Tā ir daudzveidīgu
elementu kopums, kur mijiedarbojās
dabiskās ekoloģiskās sistēmas ar
mākslīgi radītās civilizētās pasaules
uzbūvi. Pilsētvides kvalitāte ir būtisks
cilvēka garīgās un fiziskās labklājības
rādītājs. Iedzīvotāju atbildība ir izpratne
par dabas elementu būtību un to
mijiedarbību ar mākslīgi radītās vides
apstākļiem. Ēkas, labiekārtojuma
elementi un apstādījumi veido vienu
veselu vienību, kuru galvenais mērķis
apkārtnes un dzīves kvalitātes
nodrošināšana, attīstība un
audzināšana. Veselīga vides apziņa
ilgtermiņā nevis kampaņveida pieejā no
iedzīvotāju puses nodrošina
augstvērtīgu un drošu dzīves telpu.
Anglija, Londona

Stādījumu funkcijas
Arhitektoniska- telpu veidojoša funkcija. Teritorijas apstādījumu galveno struktūru veido lieli un vidēji kokaugi, kuri
papildina arhitektūras kompozīciju un veido vienotu ārtelpas struktūru.

Dānija, Kopenhāgena

Dānija, Kopenhāgena

Ekoloģiska funkcija- sakopta ekoloģiski nozīmīga vieta apkārtnē uzlabo mikroklimatu- mazina gaisa piesārņojumu,
ražo skābekli un uzņem ogļskābo gāzi, samazina vēja, trokšņa un putekļu ietekmi.
Norobežojoša funkcija- stādījumi veido norobežojumu no pilsētas transporta plūsmas un blakus pieguļošām
teritorijām. Veido iekšpagalma zonu norobežojošu funkciju.
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Somija

Vācija, Minhene

Nīderlande

Vācija, Minhene

Vidi uzlabojoša funkcija- kvalitatīvi izveidota estētiski pievilcīga ainava kopā ar pārdomātu labiekārtojumu rada
pievienotu vērtību nekustamajam īpašumam, palīdz radīt piemērotu vidi iedzīvotāju rekreācijai un fiziskām
nodarbībām.

Austrija, Vīne

Austrija, Vīne

Izglītojoša funkcija– bagāta apstādījumu sistēma sniedz priekštatu par dabas daudzveidību un mainību mūsu
klimatiskajā zonā. Iespēja darboties reālā vidē attīsta fiziskās iemaņas un izpratni par procesiem dabā.
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Nīderlande

Nīderlande

Funkcionālās zonas
Savukārt, teritorijas apstādījumu sistēmu iespējams veidot vairākās funkcionālajās zonās:
Perimetrālā zona ar reprezentatīvu un arī norobežojošu funkciju. Perimetrālajā stādījumu zonā ieteicams veidot gan
divpakāpju augu stādījumu grupas- liela auguma koki un krūmu grupas, gan dažādu sugu krūmu grupas, gan koku
grupu stādījumi ar mērķi veidot vizuāli daudzveidīgu stādījumu sistēmu, kurai arī būtu teritoriju norobežojoša un
aizsargājoša funkcija. Pirms šīs stādījumu zonas vai arī kombinējot ar to jāparedz vieta autotransporta novietnēm.
Gan reprezentatīvie stādījumi, gan daudzdzīvokļu ēku privāto teritoriju priekšdārzi iekļaujas šajā zonā.

Somija

Nīderlande

Nīderlande

Malme
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Dzīvojamā zona ar rekreācijas, sporta un bērnu rotaļu iespējām. Dzīvojamā zona ir parasti izveidota teritorijas
centrālajā daļā. Labi, ja to ieskauj ēku loks. Šajā daļā nebūtu pieļaujamas autotransporta novietnes, kuras
pārvietojoties apdraud iedzīvotāju drošību, rada troksni un piesārņojumu. Dzīvojamās zonas telpā iespējams
apvienot vairākas funkcijas– sporta, rekreācijas, bērnu rotaļu zonas. Apstādījumu funkcija šajā iekšpagalma daļā ir
daudzveidīga. Atkarībā no telpiskā apjoma, tajā pielietojumu atradīs gan liela apjoma koki, gan krūmu un lakstaugu
grupas. Šajā iekspagalma daļā vissvarīgāk ir pārdomāt augu pielietojumu, jo tajā ilgstoši uzturēsies iedzīvotāji. Augu
dekoratīvās īpašības, kuras raksturo sezonalitāti, sniedz krāsu un smaržu baudījumu, tiks visaugstāk ievērots un
novērtētas tieši dzīvojamās zonas daļā.

Nīderlande

Vācija, Minhene

Dānija, Kopenhāgena

Nīderlande

Nīderlande

Vācija, Minhene
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Saimnieciskā zona - atkritumu konteineru novietnes
u.c. Apstādījumu sistēmai parasti ir norobežojoša
funkcija.

Vācija, Minhene

Faktori, kas ietekmē apstādījumus
Pilsētas augšanas apstākļi.
Gaisa piesārņojums ar sīkām cietvielu daļām, kuras rodas no autotransporta ietekmes. Kvēpi un putekļi, nosēžoties uz
augu lapām, negatīvi ietekmē gāzu apmaiņu. Ražošanas būvju, rūpnīcu un dzīvojamo ēku apkures iekārtas izdala
toksiskas vielas. Sēra un slāpekļa oksīdi bojā kokaugu lapu šūnas izraisot to atmiršanu. Kā arī, atmosfērā reaģējot ar
ūdens molekulām, veido skābos nokrišņus, kas, nonākot augsnē, negatīvi ietekmē tās mikrofloru un augu saknes.
Paaugstināta smago metālu koncentrācija – smagie metāli traucē augu barošanos, fotosintēzes procesus, un
saistoties ar sēru saturošajām vielām veido noturīgus savienojumus. Ūdens nepietiekamība cieto iesegumu ceļu un
laukumu tuvumā kaitē augu fizioloģiskajiem procesiem.
Mikroklimats.
Pilsētas apbūve, infrastruktūra, ēku izvietojums, reljefs, atrašanās tuvums pie ūdenstilpnēm- tas viss kompleksi ietekmē
temperatūras un mitruma režīmu, kas, savukārt, cieši saistās ar apstādījumu veselību un attīstību.
Ziemcietība un salcietība
Apstādījumu augu spējai augt un attīstīties konkrētā ģeogrāfiskā reģionā nosaka to ziemcietība un salcietība.
Ziemcietība ir augu spēja pretoties konkrēta reģiona klimatiskajiem apstākļiem - spēcīgam salam, izžūšanai, atkušņiem
un citiem nelabvēlīgiem klimatiskiem faktoriem. Bet salcietība nosaka auga izturību pret zemām temperatūrām. Latvijas
klimatisko zonu shēmā redzams, ka Latvijas teritorijā ir trīs klimatiskās zonas. Rīga atrodas viduszonā.
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Cilvēka darbība
Ceļu un laukumu apstrāde ziemas perionā ar videi nelabvēlīgiem ķīmiskiem maisījumiem. Sniega un ledus kausēšanas
līdzekļi – palielinoties sāļu koncentrācijai augsnē, tiek traucēta jauno sakņu augšana, samazinās barības elementu
uzņemšana, kas nelabvēlīgi ietekmē apstādījumu augu vispārējo stāvokli un izdzīvošanu.
Augsnes substrāta noblietēšana un erozija, kura rodas nobradājot vai ar auto nobraukājot apdobes un augsni
augu tuvumā. Rezultātā augu saknes tiek atsegtas un bojātas. Lietus ūdens sablīvētajā augsnē nespēj iesūkties.
Koku stumbru bojājumi ir plaši izplatīts pilsētas augu negatīvi ietekmējošs faktors. Ar to jāsaskaras, ja pavirši attiecas
vadot un novietojot stāvlaukumā transporta līdzekli, vai veicot būvniecības darbus. Kā arī pavirši veicot apstādījumu
kopšanas darbus, piemēram, trimmerējot zālienu, ar trimmeri iespējams bojāt koka mizu. Šādi koka mizas un stumbra
bojājumi nodara lielu kaitējumu augam.
Kaitēkļu un sēņu izraisītas saslimšanas – pilsētas apstākļi nav piemēroti kaitēkļu dabīgajiem ienaidniekiem putniem, kā
arī augsnes sasāļošanās veicina kaitēkļu savairošanos.

Stādījumu veidi
Soliteri.
Soliteri - atsevišķi augošs augs, kurš izceļas uz apkārtnes
fona ar izcilām dekoratīvām īpašībām, kas pievērš uzmanību
ar savu dižo augumu, krāsu, īpaši veidotu vainagu vai
izteiktu siluetu. Vai arī tam ir informatīva vai vēsturiska
vērtība. Īpašā šī auga augšanas vieta dod iespēju to
aplūkot no visām pusēm, kā arī piesaistot sev cilvēku
uzmanību.
Solitera formai jābūt spilgti izteiktai individualitātei, kura
iezīmējas ar izteikti dekoratīvām īpašībām, kuras atšķir to no
citiem apkārtesošiem augiem.
Katram šāda auga veidolam ir divu faktoru mijiedarbībatā ārējais izskats un izaugšanas apstākļi. Lai tāds
Nīderlande
eksemplārs pilnvērtīgi attīstītos, nepieciešami optimāli apstākļi, kuri atbilst tā izvietojuma ekoloģiskajam principam. Solitera
iedarbības sfēra (bioloģiskā un estētiskā) tiek aprēķināta ar apkārtnes rādiusu, kas vienāds ar augstumu, kuru sasniedz
koks pilnas attīstības periodā. Šis rādītājs ir svarīgs, jo tas nozīmē koka normālas augšanas un labvēlīgus attīstības
apstākļus, kā arī nodrošina visa koka labu redzes uztveri. Ir vairāki varianti soliteru izmantošanai ainavu kompozīcijās :
galvenais elements, kas piesaista uzmanību (apjomīga dominante plašumā);
akcents (izvietojams vienmērīgu stādījumu kompozīcijā)
plašuma sadalīšana (izmanto dažus arhitektoniski izvietotus augus).
Rindu stādījums
Aleja – gājēju vai transporta ceļš, kura malās ir ritmisku koku rindu stādījums.

Kaivopuisto

Nīderlande
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Projektējamā teritorijā alejas izveido tajās vietās, kur nepieciešams izcelt kāda cita objekta kompozicionālo nozīmīgumu,
sadalīt divas platības vai atdalīt platību no stādījumu masīva.
Atdalot platību no stādījuma masīva, aleju veido no kokiem, kuri atšķiras pēc formas no esošā stādījuma masīva kokiem.
Regulāro kompozīciju alejas rada priekšstatu par svinīgumu un nozīmīgumu, tāpēc to veidojot, nepieciešams radīt liela
mēroga izjūtas. To panāk ar to, ka aleju veido pietiekami platu, ar reti stādītiem augstiem kokiem vienā vai vairākās rindās.
Ja vēlas sasniegt īpašu svinīgumu, izmanto dažādas formas koku vainagu cirpšanai, kā arī aleju stādījumos, kuros izmanto
koku šķirnes ar šauriem vainagiem – kolonveida, piramidāliem vai ovāliem. Katrā konkrētajā gadījumā nepieciešams
vispirms noteikt kopējās kompozīcijas noskaņu (svinīga, romantiska u.t.t.) un, izmantojot dažādu šķirņu kokus ar dažādu
vainagu formu, var panākt lielu daudzveidību.
Grupu stādījums
Par grupu sauc stādījumus, kur vairāki augi apkopoti viengabalainā kompozīcijā. Saskaņā ar veicamo uzdevumu, grupas
var būt dažādas savos izmēros- sākot no 3-5 augiem un beidzot pat ar vairākiem desmitiem augu. Augu grupas
iespējams veidot no vienādiem augiem un jauktas- no dažādiem augiem.

Nīderlande

Somija

Vienādu augu grupas veido, lai pasvītrotu siluetu, maksimāli koncentrējot sevī dekoratīvās īpašības, kas piemīt
konkrētajam auga materiālam. Jauktas augu grupas ir interesantākas un sarežģītākas. Tās formējas uz izmantoto koku
dekoratīvo īpašību kontrastu sakopojumu, veido asimetrisku raksturu un kompozīcijas dinamiskumu. Kontrastu var veidot ar
augu sakopojumu, kuri ir dažādi pēc lieluma, formas un vainaga biezuma, pēc tekstūras un krāsas. Visbiežāk ainavu
kompozīcijās tiek izmantotas krāsu un formu nianses. Dažādu augu grupu plānošanā augus komponē bioloģiski un
estētiski, lai kompozīcija iegūtu līdzsvarotu silueta līniju. Augus piemeklē ar līdzīgu to attīstības procesu, vienlaicīgu
vainaga formēšanu, kā arī ievērojot ziedēšanas laikus, dzinumu un lapu krāsas maiņu sezonā.

Nīderlande

Nīderlande
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Dzīvžogi
Dzīvžogam cilvēka veidotā ainavā ir senas tradīcijas. Tas ir biezs un blīvs vienāda augstuma koku vai krūmu stādījums, kurs
atgādina ' zaļo sienu''. Augi savstarpēji ir cieši satuvināti šajā stādījumā, tie netiek uztverti kā atsevišķas vienības, bet to
galvenā vērtība ir dzīvžoga formas kopējā viengabalainībā.

Nīderlande

Nīderlande

Nīderlande

Nīderlande

Dzīvžoga pielietojumam ir sekojošas funkcijas:
platību atdalīšanai un izolācijai- norobežojuma veidošana;
dekoratīvā objekta, solitera vai augu grupas fona veidošanai;
priekšmetu vai objektu maskēšanai, kuri izjauc kopējo kompozīciju;
dekoratīvs vai telpiskas kompozīcijas elements.
Dzīvžoga galvenās īpašības ir necaurskatāmība, vēja, skaņas un putekļu barjera. Dzīvžogus var veidot gan kā formētus
(cirptus), gan kā brīvi augošus. Cirptie dzīvžogi aizņem mazāk vietas nekā brīvi augošie, savukārt brīvi augošais ir kuplāks.
Daudzi augi, kurus izmanto brīvi augošos dzīvžogos ir izteikti dekoratīvi ziedēšanas laikā. Dzīvžogus var veidot gan no
mūžzaļiem, gan no vasarzaļiem kokaugiem. To projektē un stāda kā divu vai vairāk koku vai krūmu rindu stādījumu.
Dzīvžogam izmanto augus ar smalkām vai vidēja lieluma lapām. Pēc vajadzības dzīvžogi var būt zemi – 0.5-1 m, vidēji
-1-2 m, augsti – augstāki par 2m. Ja dzīvžogs ir zemāks par 0.5 m, tad to sauc par apmali. Cērpamiem jeb formētiem
dzīvžogiem piemēroti būs tie kokaugi, kuru viengadīgais dzinumu pieaugums nav pārāk apjomīgs, bet lapas un zarojums ir
smalkas faktūras. Brīvi augošiem dzīvžogiem noderīgi būs kokaugi ar blīvu vainagu, kuru vainags sniedzas līdz zemes
līmenim. Līdzīgi kā pārējiem apstādījumu veidiem, dzīvžogu īpašības ir sezonas raksturojums , krāsainība. Plānojot
dzīvžogus, veido dažādas tā formas – noslēgtas un nenoslēgtas ģeometriskas formas, līnijveida, izliektas u.c. Ja dzīvžogam
telpas kompozīcijā piemērots ir sezonas raksturs, tad izmanto arī ziemcietes, zāļveda ziemcietes un viengadīgus augus.
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Nīderlande

Nīderlande

Stādījumu elementi un to īpašības
Katra auga ārējam izskatam piemīt savas individuālās īpašības, savs raksturs, un tieši tāpēc augu valsts nosaka veidojamās
ainavas proporcijas un formu, rada tajā kontrastus un formē noskaņu. Svarīga ir katra detaļa – katra auga izmērs un forma,
lapu izvietojums un to krāsojums, kā arī ziedi un augļi.
Izvēles princips.
Augu materiāla kompozīcijas izvēle – tas nav vienkāršs uzdevums. Visbiežāk projektos izmantojamais augu materiāls pilsētas
daudzdzīvokļu masīviem būs principiāli atšķirīgs nekā projektējot mazdārziņu. Katra auga ārējais izskats ir sava veida
atspulgs tiem ģeogrāfiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem, kuros tas ir audzis. Fitocenotiskais princips nosaka augu kopumu,
kam raksturīgs noteikts sastāvs, uzbūve, augu savstarpējās attiecības un attiecības ar vidi. Noteiktos ģeogrāfiskos areālos
jāizmanto tieši tie augi, kuri vēsturiskās attīstības procesā ir pielāgojušies augt un attīstīties esošās vietas apstākļos. Nereti
mākslīgi radītās ainavās var redzēt stādījumus, kuri iestādīti tiem neatbilstošā vidē, piemēram, liepa un ozols – iestādīti smiltīs,
ieva iestādīta kalna galā, bet egle sausā un karstā nogāzē. Nelabvēlīgu apstākļu rezultātā augi, kā kompozīcijas elementi,
ātri zaudē savas dekoratīvās īpašības. Strauji pazeminās to augšanas ātrums, izmainās forma, izmērs, lapu krāsojums, ziedi.
Tādi koki var pat aiziet bojā, iznīcinot pat pašu pārdomātāko plānojuma kompozicionālo risinājumu. Augu izvēles un
izvietošanas galvenais kritērijs ir saglabāt augu augšanai optimālus apstākļus, kā arī svarīgs elements ir augsnes sastāvs.
Augi, kuri aug skābās augsnēs izskatīsies nonīkuši un slimi, un pat var aiziet bojā, ja augsne, kurā tie iestādīti ir sārmaina, un
otrādi. Projektējot ainavu pats labākais skolotājs un padomdevējs ir daba, kur var atrast daudz labu piemēru skaistu un
izteiksmīgu augu izvietošanai un to grupēšanai, un augu rūpīga izzināšana ļaus projektēt tādas augu grupas, kuru augšanas
apstākļi maksimāli pietuvināti dabiskajiem augšanas apstākļiem.
Koki
Koku apjomiem apstādījumos ir mainīgs raksturs. Jaunstādītiem augiem atkarībā no sugas brieduma apjomi tiek sasniegti
vairāku gadu desmitu laikā. Apstādījumos izmantojamiem augiem svarīga ir auga forma, stumbra un dzinumu faktūra un
krāsa, lapu forma un krāsa, ziedu un augļu noturība augā un krāsa.
Vainagu formas

A-piramidāla ,
B-apaļa,
C-kolonveida,
D-nokarena,
E-lietussarga,
F-ovāla,
G-klājeniska
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Kokus pēc augstuma iedala 3 grupās.
1. lieluma – lieli koki

2. lieluma – vidēji koki

3. lieluma - nelieli koki

› 25 m

15 – 25 m

‹ 15 m

Koku pielietojuma veids apstādījumos - piemēri.
Soliteri

Grupas

Cirpti dzīvžogi

Brīvi augoši
dzīvžogi

Larix kaempferi
Japānas lapegle

Pinus sibirica
Sibīrijas ciedrupiede

Acer platanoides
Parastā kļava

Betula pendula
Āra bērzs

Cercidipfyllum japonicum
Japānas katsura

Juglans cinerea
Pelēkais riekstkoks

Querqus rubra
Sarkanais ozols

Tilia x euchlora
Krimas liepa

Salix alba
Baltais vītols

Picea omorica 'Nana'
Serbijas egles šķirne

Thuja
Tūjas

Malus toringo 'Tina'
Tirongo ābeles šķirne

Padus
Ievas

Prunus
Plūmes

Sorbus
Pīlādži

Picea abies
Parastā egle

Tsuga canadensis
Kanādas hemlokegle

Carpinus betulus
Parastais skābārdis

Cornus mas
Parastais kizils

Crataegus submollis
Pamīkstā vilkābele

Tilia x vulgaris
Holandes liepa

Acer ginnala
Krastu kļava

Crataegus alemanniensis
Vācijas vilkābele

Malus toringoides
Rietumķīnas ābele

Picea omorica

Salix alba

Quercus rubra
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Koki ar dekoratīvām lapām - piemēri.
Krāsainas lapas
pavasarī

Krāsainas lapas
vasarā

Košas krāsas lapas
rudenī

Savdarbīga lapas
forma

Acer platanoides 'Crimson
Sentry'
Parastās kļavas šķirne

Acer platanoides 'Crimson King'
Parastās kļavas šķirne

Acer mandschuricum
Mandžūrijas kļava

Acer saccharinum 'Wieri'
Sudraba kļavas šķirne

Acer platanoides 'Schwedlerii'
Parastās kļavas šķirne

Acerplatanoides 'Drumondii
Parastās kļavas šķirne

Cercidipfyllum japonicum
Japānas katsura

Alnus incana 'Laciniata'
Baltā alkšņa šķirne

Fagus sylvatica
'Atropunicea'
Parastā dižskābārža šķirne

Betula pendula
'Purpurea'
Āra bērza šķirne

Padus avium
'Novosibirska'
Parastās ievas šķirne

Betula pendula
'Dalecarlica'
Āra bērza šķirne

Malus purpurea 'Royal Beauty'
Purpura ābeles šķirne

Malus purpurea 'Red silver'
Purpura ābeles šķirne

Quercus palustris
Purva ozols

Fagus sylvatica 'Laciniata'
Parastā dižskābārža šķirne

Ulmus glabra 'Lutescens'
Parastās gobas šķirne

Prunus cerasifera
'Atropurpurea'
Ķiršveida plūmes šķirne

Sorbus aucuparia
Parastais pīlādzis

Tilia platyphyllos 'Laciniata'
Platlapu liepas šķirne

Acer platanoides 'Crimson king'

Acer platanoides 'Drumondii

Cercidipfyllum japonicum

Alnus incana 'Laciniata'
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Koki ar izteiksmīgiem ziediem - piemēri.
Nosaukums

Ziedēšanas laiks

Ziedu krāsa

Cornus mas
Parastais kizils

aprīlis-maijs

dzeltena

Crataegus
Vikābeļu sugas

maijs-jūnijs
atkarībā no sugas

Balti, rozā, karmīnrozā
atkarībā no sugas un šķirnes

Laburnum alpinum
Alpu zeltlietus

jūnijs

dzelteni

Malus
Ābeļu sugas

maijs

Balti, rozā, sārti, sarkani
atkarībā no sugas un šķirnes

Padus
Ievu sugas

maijs-jūnijs
atkarībā no sugas

balti vai rozā
atkarībā no šķirnes

Prunus
Plūmju sugas

aprīlis-maijs

balti, purpurrozā vai rozā
atkarībā no sugas un šķirnes

Salix caprea
Pūpolvītols

marts-aprīlis

dzeltenzaļi

Tilia
Liepu sugas

Jūnijs-jūlijs
atkarībā no sugas

dzeltenzaļi

Sorbus aria 'Lutescens'

Prunus colorata

Malus ‘Liset’

Cornus mas
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Koki ar izteiksmīgiem augļiem - piemēri.
Nosaukums

Augļu krāsa

Acer tataricum
Tatārija kļava

karmīnsarkana

Cornus mas
Parastais kizils

sarkana

Malus
Ābeļu sugas un šķirnes

dzeltena, oranža, sarkanie toņi

Rhus typhina
Etiķkoks

vīna sarkana

Sorbus
Pīlādžu sugas un šķirnes

balta, dzeltena, oranža, rozā, sarkanie toņi

Cornus mas

Rhus typhina

Malus evereste

Acer tataricum
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Krūmi
Atšķirībā no koku izvēles apstādījumu veidošanā, krūmus izvēle ir elastīgāka. Tie ietilpst ārtelpas vidējā un zemākajā augu
slānī. Krūmi ir ātraudzīkāki kā koki, kā arī ar tiem iespējams vairāk variēt augu kompozīcijas, izvētoties funkciju, augu formas un
krāsas.
Krūmus pēc augstuma iedala 5 grupās.
1. lieluma – ļoti lieli krūmi

2. lieluma – lieli krūmi

3. lieluma – vidēji krūmi

›4m

2-4 m

0,8 – 2 m

4. lieluma – zemi krūmi 5.lieluma – sīkkrūmi krūmi
– 0,8 m

‹ 0,3 m

Krūmu pielietojuma veids apstādījumos- piemēri.
Grupas

Dzīvžogi

Zemsedze

Abelia mosanensis
Mosanas abēlija

Berberis
Bārbeļu sugas un šķirnes

Juniperus
Kadiķu sugas un šķirnes ar
klājenisku vainagu

Corylus avellana
Parastā lazda

Buxus sempervirens
Mūžzaļais buksis

Cotoneaster dammeri
Dammera klintenes šķirnes

Pentaphylloides fruticosa
Parastās klinšrozītes šķirnes

Cotoneaster lucidus
Spožā klintene

Ribes glandulosum
Dziedzerainā jāņoga

Philadelphus
Filadelfu sugas un šķirnes

Forsythia ovata
Olveida forsītija

Salix x finnmarchia
Finmarkas kārkls

Spiraea
Spireju sugas un šķirnes

Ligustrum vulgare
Parastais ligustrs

Stephanandra insica 'Crispa'
Iegrieztās stefanandras šķirne

Weigela
Veigelas sugas un šķirnes

Ribes alpinum
Alpīnā vērene

Symphoricarpus x chenaultii 'Hancock'
Šeno sniegogas šķirne
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Krūmi ar dekoratīvām lapām - piemēri.
Krāsainas lapas
pavasarī

Krāsainas lapas
vasarā

Košas krāsas lapas
rudenī

Savdarbīga lapas
forma

Amelanchier lamarckii
Lamarka korinte

Berberis
Bārbeļu sugas un šķirnes ar
krāsainām lapām

Abelia mosanensis
Mosanas abēlija

Caragana arborescens '
Lorbergii'
Kokveida karaganas šķirne

Corylus avellana 'Fuscorubra'
Parastās lazdas šķirne

Cornus alba 'Elegantissima'
Baltā grimoņa šķirne

Cornus alba 'Sibirian Pearl'
Baltā grimoņa šķirne

Corylus avellana 'Heterophylla'
Parastās lazdas šķirne

Diervilla sessilifolia 'Dise'
Sēdlapu djervilas šķirne

Cotinus coggigria 'Royal Purple'
Parastā parūkkoka šķirne

Euonymus alatus
Spārnotais segliņš

Frangula alnus 'Asplenifolius'
Parastā krūkļa šķirne

Spiraea 'Magic Carpet'
Spirejas šķirne

Philadelphus coronarius 'Aureus'
Parastā filadelfa šķirne

Hamamelis x intermedia
Vidējā burvjulazda

Sambucus nigra 'Laciniata'
Melnā plūškoka šķirne

Spiraea japonica 'Goldflame'
Japānas spirejas šķirne

Physocarpus opulifolius
'Summer Wine'
Irbeņlapu fizokarpa šķirne

Ribes aureum
Zelta jāņoga

Sambucus nigra 'Linearis'
Melnā plūškoka šķirne

Spiraea japonica ‘Fire light’

Cornus alba 'Elegantissima'
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Krūmi ar izteiksmīgiem ziediem - piemēri.
Nosaukums

Ziedēšanas laiks

Ziedu krāsa

Amelanchier laevi 'Ballerina'
Gludās korintes šķirne

maijs

balta

Cerasus tomentosa
Tūbainais ķirsis

maijs

bāli rozā

Forsythia
Forsītijas sugas un šķirnes

aprīlis-maijs

dzeltenie toņi

Hamamelis virginiana
Virdžīnijas burvjulazda

oktobris-novembris

dzeltena

Hydrangea
Hortenziju sugas un šķirnes

jūlijs-oktobris

Balti, krēmbalti, sārti, rozā toņi

Kolkwitzia amabilis
Burvīgā kolkvīcija

maijs-jūnijs

rozā

Philadelphus
Filadelfu sugas un šķirnes

jūnijs-jūlijs

balta

Pentaphylloides fruticosa
Parastās klinšrozītes šķirnes

jūnijs-septembris

balta, rozā, dzeltenie toņi, rozā,
oranžie toņi

Rhododendron
Rododendru sugas un šķirnes

maijs-jūnijs

balta, rozā toņi, violetie toņi,
sarkanīgie toņi, oranžie toņi

Ribes aureum
Zelta jāņoga

aprīlis-maijs

Rosa
Rožu sugas un šķirnes

maijs-jūlijs

balta, sārtie toņi, dzeltenie toņi,
sarkanie toņi, violetie toņi

Spiraea
Spireju sugas un šķirnes

maijs-augusts

balta, rozā un sārtie toņi

Syringa
Ceriņu sugas un šķirnes

jūnijs-jūlijs

balta, rozā, sārtie, zilie un violetie toņi

Weigela
Veigelu sugas un šķirnes

jūnijs-jūlijs

balta, rozā un sārtie toņi
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Pentaphylloides fruticosa

Philadelphus

Amelanchier lamarchii

Hamamelis x intemedia

Kolkwitzia anabilis

Weigela Florida
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Krūmi ar izteiksmīgiem augļiem - piemēri.
Nosaukums

Augļu krāsa

Berberis
Bārbeļu sugas un šķirnes

sarkana

Cotoneaster
Klintenes sugas un šķirnes

spilgti sarkana

Rosa
Rožu sugas un šķirnes

sarkanie, brūnie, oranžie toņi

Symphoricarpus
Sniegogu sugas un šķirnes

balta, rozā, violeta

Viburnum opulus
Parastā irbene

sarkana

Berberis

Viburnum opulus

Cotoneaster

Symphoricarpus
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Vīteņaugi
Vīteņaugu pielietojums apstādījumos ir ļoti racionāls. Tie aizņem salīdzinoši mazu ārtelpas daļu, bet saprātīgi izvēloties auga
sugu, iespējams panākt lielisku efektu. Vīteņaugiem, atkarībā no to stumbra augšanas īpatnībām, ir nepieciešams balsts. Tos
var izmantot gan veidojot norobežojumu un pergolas, gan veidojot dzīvžogus, gan audzējot tos uz koku stumbriem.
Atsvišķas sugas iespējams izmatot kā zemsedzes augus.
Vīteņaugu pielietojuma veids atkarībā no augšanas veida - piemēri.
Vijas pie balsta

Paškāpējs

Actinidia
Aktinīdiju sugas

Calyptranthe petiolaris
Kātainā vīteņhortenzija

Aristolochia durior
Liellapu aristolohija

Hedera helix
Parastā efeja

Schisandra chinensis
Ķīnas citronliāna

Parthenocissus quinquefolia var. Quinquefolia
Pieclapiņu mežvīns, paškāpējs

Vīteņaugi ar izteiksmīgiem ziediem - piemēri.
Nosaukums

Ziedēšanas laiks

Ziedu krāsa

Atragene sibirica
Sibīrijas atragēne

maijs-jūnijs

balta, zila, violeta, rozā

Calyptranthe petiolaris
Kātainā vīteņhortenzija

jūlijs-septembris

dzeltenīgi balti

Clematis
Mežvīteņu sugas un šķirnes

jūnijs-septembris

balta, rozā, zila, violeta, dzeltena

Lonicera
Vīteņsausseržu sugas un šķirnes

jūnijs-oktobris

krēmkrāsa, dzeltena, oranža

Clematis 'Ville de Lyon'

Hydrangea petiolaris
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Lonicera

Clematis alpina 'Pamela Jackman'

Ziemcietes
Publiskās ārtelpas apstādījumos jāizvēlas ziemcietes, kuras ir noturīgas gan augšanas formas, gan dekoratīvo īpašību ziņā,
gan ir samērā mazprasīgas kopšanas ziņā. Ziemcietes ir zemākā telpas līmeņa pārstāves. Tās jāgrupē kompozīcijā
svarīgākajās apmeklētāju acu skatienu līnijās. Ziemcietes apstādījumos grupē līdzīgi kā kokaugus – atbilstoši ekoloģiskajām
prasībām un kompozicionālajam risinājumam. Ziemcietes pēc bioloģiskām īpašībām iedalās:
ar rudenī atmirstošām virszemes daļām
ar ziemojošām virszemes daļām.
Izvēloties izmantot ziemcietes apstādījumu kompozīcijā, jārēķinās ar to, ka viena no ziemciešu kopšanas prasībām ir
ziemciešu stādījumu atjaunošana, tās pārstādot. Pārstādīšanu jāveic atkarībā no katra auga augšanas īpašībām- ik pēc
3-10 gadiem.
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Ziemcietes ar dekoratīviem ziediem - piemēri.
Pavasarī ziedošas ziemcietes

Vasarā ziedošas ziemcietes

Rudenī ziedošas ziemcietes

Anemone nemerosa
Baltais vizbulis

Alchemilla mollis
Mīkstais rasaskrēsliņš

Aster amellus
Virsāju ziemasteres šķirnes

Bergenia
Bergēniju sugas un šķirnes

Astilbe
Astilbju sugas un šķirnes

Aster dumosus
Spilvenveida ziemasteres šķirnes

Doronicum
Doroniku sugas un šķirnes

Campanula
Pulkstenīšu sugas un šķirnes

Aster novae-angliae
Jaunanglijas ziemasteres šķirnes

Helleborus
Ziemziežu sugas un šķirnes

Delphinium
Delfīniju sugas un šķirnes

Anemone x hybrida
Hibrīdās anemones šķirnes

Omphalodes verna
Pavasara omfalode

Echinaceae
Ehināciju sugas un šķirnes

Cimicifuga
Sudrabsveču sugas un šķirnes

Primula
Prīmulu sugas un šķirnes

Hemerocallis
Dienziežu sugas un šķirnes

Helenium autumnale
Rudens helēniju šķirnes

Anemone

Phlox paniculata ‘Uspech’

Geranium ibericum

Aster amellus
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Ziemcietes ar dekoratīvu lapojumu - piemēri.
Astilboides tabularis
Plāksnīšu astilbjveide

Brunnera
Brunneras sugas un šķirnes

Epimedium x rubrum
Sarkanā epimēdija

Geranium
Gandreņu sugas un šķirnes

Helleborus niger
Melnā ziemziede

Hosta
Hostu sugas un šķirnes

Astilboides tabularis

Heuchera 'Obsidian'

Hosta

Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Zāļveida ziemcietes - piemēri.
Calamagrostis brachytricha
Īsmatiņu ciesa (Dimanta zāle)

Calamagrostis x acutiflora
Aslapu ciesa

Carex muskingumensis
Palmu grīslis

Helictotrichon sempervirens
Mūžzaļā pļavauzīte

Miscanthus sinensis
Ķīnas miskante

Molinia arundinacea
Niedru molīnija
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Indīgie augi.
Daži augi satur indīgas vielas. Tabulā norādītais augu sarakstam ir rekomendējoša nozīme. Daudzi augi ir sastopami dabā.
Augi, un sevišķi augi, kuri satur indīgas vielas, ir jāmāk atpazīt, lai tie neradītu problēmas. Tajā pašā laikā daudzi no tiem ir
arī plaši izmantoti apstādījumos savu dekoratīvo īpašību dēļ. Tomēr īpaši indīgu augu izvēle ir jāizslēdz bērnu rotaļu un
dzīvojamās zonas tiešā tuvumā.
Daphne mezereum
Parastā zalktene
Juniperus sabina
Kazaku kadiķis
Laburnum
Zeltlietus
Juniperus horizontalis
Klājeniskais kadiķis
Juniperus media
Vidējais kadiķis
Juniperus virginiana
Virdžīnijaskadiķis
Taxus
Īves
Buxus sempervirens
Mūžzaļais buksis
Euonymus
Segliņi
Rhododendron luteum
Dzeltenais rododendrs
Robinia pseudoacacia
Baltā robīnija
Solanum dulcamara
Parastais bebrukārkliņš
Aralia elata
Augstā arālija
Celastrus orbiculatus
Apaļlapu kokžņaudzējs
Clematis
Mežvītenis
Colutea arborescens
Kokveida koluteja
Kalmia
Kalmija
Fragula alnus
Parastais krūklis
Ligustrum
Ligustrs
Lonicera tatarica
Tatārijas sausserdis
Mahonia
Mahonija
Pachysandra terminalis
Galotņu pahisandra
Pieris floribunda
Daudzziedu pīera
Prunus serotina
Vālā ieva
Rhamnus catharticus
Parastais pabērzs
Rhus typhina
Etiķkoks
Sambucus racemosa
Sarkanais plūškoks
Solanum dulcamara
Parastais bebrukārkliņš
Viburnum
Irbenes
Vinca
Kapmirte
Chamaecyparis
Paciprese
Microbiota
Mikrobiota
♦♦♦ sevišķi indīgs ♦♦ indīgs ♦ vāji indīgs

Taxus baccata

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

visas auga daļas ļoti indīgas
viss augs
viss augs
viss augs
viss augs
viss augs
visas auga daļas ļoti indīgas
viss augs
viss augs
viss augs
viss augs
vViss augs
miza, lapas
viss augs
viss augs
sēklas, lapas
viss augs
augļi
viss augs
augļi
viss augs
viss augs
viss augs
viss augs
viss augs
sula
augļi
viss augs
miza un lapas
viss augs
viss augs
viss augs

Daphne mezereum
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Juniperus sabina

Laburnum

Augi ar dzeloņainiem un ērkšķainiem dzinumiem.
Vēlams izvairīties no to izmantošanas apstādījumu daļā, kura ir tieši līdzās bērnu aktīvās darbības vietām.
Aralia elata
Augstā arālija

Berberis
Bārbeļu sugas un šķirnes

Hippophae rhamnoides
Parastais smiltsērkšķis

Rosa
Rožu sugas un šķirnes

Chaenomeles
Crataegus
Krūmcidonijas sugas un šķirnes Dažas vilkābeļu sugas un šķirnes
Robinia pseudoacacia
Baltā robīnija

Rubus caesius
Parastā kazene

Rubus caesius

Rosa rugosa

Robinia pseudoacacia

Hippophae
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Kas jāņem vērā veidojot apstādījumus
Ja esiet gatavi rūpēties par savas teritorijas apstādījumiem, tad pirmais darbs ir esošās situācijas izpēte un analīze. Šis
solis ir ļoti būtisks, jo tas kalpos par pamatu apstādījumu koncepcijas izveidei. Lai izvairītos no nevēlama rezultāta nākotnē,
jāņem vērā turpmā aprakstītie apsvērumi.
Ēku, būvju un labiekārtojuma elementu izvietojums teritorijā, funkcionālās zonas un transporta un gājēju kustības
virzieni.
Komunikāciju tīkls un aizsargjoslas.
Apstādījumu veidošanas procesā jāņem vērā komunikāciju izvietojums. Lai darbs sekmīgi veiktos – ir jābūt plānam, kur
atspoguļots komunikāciju tīkls un aizsargjoslas. Aizsargjoslas tiek paredzētas dažādiem kultūrvēsturiskiem un dabas
pieminekļiem, ūdenstilpnēm un ūdenstecēm, kapiem u.c. objektiem. Jānoskaidro- vai teritorijā ietilpst kāda aizsargjosla un
kādi ierobežojumi pastāv. Ja nepieciešams, ir jākonsultējas ar komunikāciju apsaimniekotājiem par jūsu plāniem. Uz
komunikācijām un to tiešā tuvumā nedrīkst stādīt kokus, bet pieļaujams stādīt zemus krūmus, sīkkrūmus, lakstaugus. Jāņem vērā,
ka nākotnē var gadīties nepieciešamība noņemt komunikācijas sedzošō zemes slāni un veikt ar komunikācijām noteiktas
darbības. Arī gaisa elektrolīniju aizsargjoslās pastāv dažādi ierobežojumi- šeit nedrīkst būvēt ēkas un stādīt augstus
stādījumus.
Koku un krūmu stādīšanas attālumi no ēkām, inženiertīkliem un citiem labiekārtojuma elementiem
Ēkas, būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi
Ēkas un būves ārsiena
Ietve, gājēju celiņa mala
Ielas brauktuve, grāvju nogāzes augšmala
Tilts, estakāde, apgaismojuma stabs
Nogāzes, terases pamata pēda
Atbalsta sienas pamata pēda vai iekšējā mala
Gāzesvads, kanalizācija
Siltumtrase
Ūdensvads, drenāža
Strāvas, sakaru kabelis

Attālums līdz koka
stumbra centram, m

Attālums līdz krūma
centram, m

5.0
0.7
2.0
4.0
1.0
3.0
1.5
2.0
2.0
2.0

1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7

Esošie kokaugi.
Katrs koks ir liela vērtība. Svarīgi ir saprast un izjust telpas apjomus un prast novērtēt augu mērogus un atbilstību tai. Esošiem
kokaugiem jānosaka to estētīskā un funkcionālā nozīme teritorijā. Labi un savlaicīgi kopti augi lieliski kalpo kā telpu veidojoši
elementi un pilda galvenās apstādījumu funkcijas. Īpaša bagātība ir dižkoki. Tie ir sevišķi veci un ievērojami apjomu koki,
kuriem ir kultūrvēstirika nozīme. Tos aizsargā valsts.
Dižkoku izmēru tabula*
5m
4m
3,5 m
3m
2,8 m
1,9 m
1,7 m
0,8 m

ozoli ** , vītoli **
liepas, oši, vīksnas, gobas
kļavas, melalkšņi
Bērzi, priedes, egles
zirgkastaņas
Zviedrijas pīlādži
pīlādži
kadiķi

* stumbra apkārtmēru mēra 1,3m
augstumā no zemes.
** ozoli un vītoli par vietējas nozīmes
dižkokiem uzskatāmi, ja to stumbra
apkārtmērs ir vismaz 4m.
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Likumdošanas akti, kuri nosaka (ietekmē) apstādījumu uzturēšanu un ierīkošanu:
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.62 Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.30, 18.§)
Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.94
Rīgā 2005.gada 10.martā (prot. Nr.149, 102.§)
Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi.
Koku stādīšana.
Stādot kokus, tiem jāsagatavo atbilstoša lieluma
bedres, lai brīvi varētu ievietot visas auga saknes.
Bedres lielums atkarīgs no stādāmā koka sakņu
kamola lieluma. Parasti 0,8 - 1 metrs dziļumā un 1 - 1,5
metrs platumā. Kokus nedrīkst stādīt par dziļu un arī
par seklu. Stādus, kuri auguši gruntī bez konteinera –
kailsakņus, stāda uz stādbedrē sagatavota augsnes
konusveida uzbēruma, bet konteinerstādus vai
stādus ar sakņu kamolu stāda uz esošās grunts
nolīdzinātas taisnas virsmas. Saknes aizber ar iepriekš
ielabotu augsni, kuru sagatavo atkarībā no stādāmā
koka īpatnībām un vajadzībām. Berot augsni to
mehāniski pieblietē. Stāda apdobē izveido valnīti,
kas aiztur ūdens aizplūšanu pēc koka apliešanas.
Pēc iestādīšanas augu rūpīgi aplaista. Jaunstādītā
koka dobi pilda ar mulčējamo materiālu.
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Koku piesiešana.
Koku stādīšanas laikā ir jāveic to nostiprināšana, lai koks nekustētos un vieglāk apsakņotos. Turpmāk jāseko līdzi auga
nostiprinājumam, lai tas pildītu savu funkciju. Pēc dažiem gadiem auga balsti ir jānoņem. Koku piesiešanai izmanto dažādas
metodes- ar vienu balstu, diviem balstiem vai trijiem balstiem, ar atsaitēm un enkuriem, kā arī citas metodes.

Krūmu stādīšana.
Krūmus stāda iepriekš sagatavojot atbilstoša lieluma bedres, kas ir 0,5 – 0,6
metri dziļas un 0,7
- 1m platas, atkarībā no stāda lieluma. Stādāmai bedrei ir jābūt lielākai par
stāda sakņu sistēmu, lai stādīšanas laikā netraumētu un nesalocītu saknes.
Krūmus stāda līdz sakņu kaklam, pieberot saknes ar iepriekš ielabotu augsni un
to paralēli pieblietējot. Pēc iestādīšanas augus rūpīgi aplaista. Bet
jaunstādītā krūma dobi nomulčē.
Krūmu kopšana.
Krūmu vainagu kopšanu veic aprīlī. Izšķir krūmu atjaunojošo un kopšanas
apgriešanu. Veicot kopšanas apgriešanu, regulāri retina krūmu vainagus,
izgriežot zarus, kas krustojas, kā arī iekaltušos, sausos, bojātos zarus. Agri
ziedošus krūmus ieteicams apgriezt pēc to noziedēšanas, lai tie paspētu līdz
rudenim nobriedināt pumpurus un ziedēt nākamajā pavasarī. Atjaunojošu
apgriešanu veic krūmiem un dzīvžogiem, kuri ir pārauguši, tos nogriežot 10-15
cm virs sakņu kakla. Biezus krūmu vainagus retina tā, lai minimāli noēnotu
apakšējos zarus, nodrošinot krūmu lapojumu līdz pat apakšai. Pavasari, pēc
augu apgriešanas, tos samēslo. Kokaugu mēslošanai var izmantot sadalījušos
kūtsmēslus, kompostu, auglīgu augsni vai minerālmēslus.
Dzīvžogu kopšana.
Lai veidotos blīvs zarojums, dzīvžogu jāsāk cirpt jau stādīšanas gadā. Tie jāapgriež trapeces formā, lai apakšējiem zariem
piekļūtu vairāk gaismas. Arī turpmākajos gados dzīvžogu ieteicams veidot trapeces formā. Nepareiza pieeja būs sākt
veidot dzīvžogu, kad tas ir sasniedzis vēlamo augstumu.Tas neveidos blīvu un vienmērīgu zarojumu, bet būs skrajš. Lapu
kokaugu dzīvžogu zarus regulāri īsina par pusi no jaunā pieauguma. Parasti 2 – 3 reizes sezonā vai arī biežāk, ja
nepieciešams. To veic pavasarī pirms veģetācijas sākuma, bet atkārtoti griešanu veic pēc jauno dzinumu izaugšanas - ap
Jāņiem vai vēlāk. Skuju koku dzīvžogus apgriež divas reizes sezonā. Pirmo reizi jūnija sākumā, kad nogriež pavasara dzinumus,
bet otro reizi augustā.
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Biežāk novērotās problēmas augu stādījumu izveidē un kopšanā
Izvēlētais stādmateriāls nav atbilstošs auga stādīšanai paredzētajos klimatiskajos apstākļos.
Izvēlētais stādmateriāls nav kvalitatīvs.
Augi aug – to apjoms laika gaitā var būtiski mainīties atkarībā no sugas un šķirnes. Tāpēc nepieciešams sabalansēt auga
pieaugošos izmērus un augiem paredzēto ārtelpas apjomu.
Nepietiekoši rūpīgi sagatavota stādījumiem paredzētā vieta. “Ekonomēts” uz augsnes ielabošanai un koku
nostiprināšanai nepieciešamā darba apjoma un materiāla daudzuma.
Neveiksmīgi izvēlēts stādījuma ierīkošanas laiks.
Ar stādījumu izveidi darbi nav galā! Jāuzņemas kopšanas rūpes par augiem.

Uzziniet vairāk par augiem un apstādījumu ierīkošanu
APSTĀDĪJUMU VEIDOTĀJU CEĻVEDIS LATVIJAS STĀDAUDZĒTAVU SORTIMENTĀ 2011-2013. Autors- Anita Neilande.
Izdevējs- SIA “ Labie koki”. 2011.g.
KOKI UN KRŪMI LATVIJAS DĀRZAM. Autors- Aija Kaškure. Izdevējs- apgāds “Jumava”.
DENDROLOĢIJA. Autori- Artūrs Mautiņš, Andris Zvirgzds. Izdevējs– LU Akadēmiskais apgāds. 2006.g.
NO ZĀLIENA LĪDZ DAIĻDĀRZAM. Autors- Aivars Lasis. Izdevējs- apgāds “Jumava”.
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