
Sarkandaugavas dārznieks: 
JOLANTA RUNCE 
Skaistākais/interesantākais balkons/puķu kaste

 
Cik ilgi dzīvojat
Kundziņsalā?
3 gadus.

 
Kad sākāt nodarboties ar
dārzkopību?
Tas ir mans sapnis no bērnības.

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

Pojenes.

 
Padoms/ieteikums, ar ko
gribētu dalīties ar citiem?
Izmēģināt jaunas lietas un ar tām dalīties tālāk!

Man tas vienkārši ļoti patīk. Tas ir dzīvesveids -
nomierina, iepriecina. Patīk radīt kaut ko skaistu
sev apkārt.



Sarkandaugavas dārznieks:
SVETLANA VLASOVA-SOLOVJOVA
Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs

 
 

 

 
 

.

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

Rozes, narcises, tulpes.

 
Padoms/ieteikums, ar ko
gribētu dalīties ar citiem?

Nebaidīties eksperimentēt un stādīt jaunus stādus! Bet ja iestādīji,
tad rūpējies - lej, baro, kop un ravē, citādi nekas nebūs. Labāk
stādīt ziemcietes - tās prasa mazāk laika. 

Ļoti patīk redzēt, kas izaugs no tā, kas iestādīts - kāda krāsa, kā
izskatīsies. No rīta pamosties, paskatīties pa logu un ieraudzīt kaut
ko skaistu, kas dod prieku un dara dzīvi krāsaināku.

Jau bērnībā., kad dzīvoju Liepājā. Tagad Rīgā 4 gadus.

Cik ilgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

20 gadus. 



Sarkandaugavas dārznieks:
LARISA TKAČENKO
Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs

 
 

 

 
 

.

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

Peonijas

 
Padoms/ieteikums, ar ko
gribētu dalīties ar citiem?

Atrast kādu ekspertu, padomdevēju, pie kā vērsties, un kurš
varētu pastāstīt, kādus augus kur labāk stādīt, kā labāk darīt.

Prieks, kad izeju ārā pagalmā un redzu, kā puķītes aug.
Cilvēki arī daudz mazāk mēslo, redzot, ka kāds te kaut ko dara, 
kopj un rūpējas.

4 gadus ar to nodarbojos.

Cik ilgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

No 1958. gada.



Sarkandaugavas dārznieks:
HELENA SIMANOVSKA
Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs

 
 

 

 
 

.

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

 

 
Padoms/ieteikums, ar ko
gribētu dalīties ar citiem?

Vispirms jāsāk ar dārza plānošanu, augsnes tīrīšanu un
mēslošanu, tikai tad var sēt un stādīt. Labāk stādīt daudzgadīgas
puķes, kas stāv visu vasaru. Sarkandaugavā labāk neko dārgu
nestādīt.

Patīk pats process, izbaudu to, ka savām rokām tiek radīts
skaistums. Tas rada gandarījumu. 

2013. gadā, kad pārvācāmies uz dzīvokli ar skatu uz pagalmu,
kur bija ļoti nesmuks skats - tikai melna zeme.

Cik ilgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

15 gadus

Tie, kas smaržo - jasmīni, ceriņi, maijpuķītes,



Sarkandaugavas dārznieks:
MAIJA BITENIECE
Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs

 
 

 

 
 

.

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

 

 
Padoms/ieteikums, ar ko
gribētu dalīties ar citiem?

Dari ar prieku to, kas tev sagādā prieku! 

Mani motivē prieks un gandarījums, ko sajūtu. Bērni sirsnīgi joko,
ka esmu Mamma Daba. 

Esmu ļoti daudz iemācījusies no savas Memmes un mammas,
jau agrā bērnībā. "Zaļie īkšķīši" ir mans mantojums.

Cik ilgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

Sarkandaugavā dzīvoju periodiski.

Mani mīļākie augi ir tie, kas "atnāk" pie manis dažādos ceļos -
iemainīti no citiem dārzniekiem, iedoti ārstēšanai, izaudzēti no
sēklām.



Sarkandaugavas dārznieks:
NADEŽDA DJAKOVA
Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs

 
Cik ilgi dzīvojat
Sarkandaugavā?
No 1980. gada.

 
Kad sākāt nodarboties ar
dārzkopību?
 

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

Visas puķes mīlu. 

 
Padoms/ieteikums, ar ko
gribētu dalīties ar citiem?

Tas ir hobijs. Ļoti patīk redzēt, kas izaugs no tās
mazās sēkliņas. 

Visu mūžu ar to nodarbojos. Mums bija liela ģimene, un no 
pašas bērnības daudz strādāju dārzā un laukā.  

Skaists dārzs prasa daudz darba un rūpju. Nepietiek tikai
iesēt sēkliņu - augi jākopj un par tiem jārūpējas!



Sarkandaugavas dārznieks:
GAĻINA REVO
Skaistākais/sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms

 No 2002. gada.

  

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

 

 
 

Kad sākām sakopt pašu māju, gribējās, lai ne tikai māja, bet arī
pagalms ir skaists. Un ja tāda saimniecība izveidota, nevar
vienkārši atstāt un pamest.

Vismaz 15 gadus ar to nodarboojos..

Īsti tādu mīļāko nav - katram laikam un augam ir savs skaistums.

Labais piemērs dara labu un iedvesmo citus! Ja viens sāks sakopt
savu dārzu un pagalmu, arī citi skatīsies un gribēs, lai arī viņiem
ir skaisti.

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

Cik lgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Padoms/ieteikums, ar ko gribētu dalīties ar citiem?



Sarkandaugavas dārznieks:
MĀRĪTE GRANDĀNE
Skaistākais/sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms

 No 1990. gada.

   
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

 

 
 

Pirmkārt - paaugstināt īpašuma vērtību tirgū, otrkārt - gribas
dzīvot sakoptā vidē. Uzskatu, ka īpašums nebeidzas aiz dzīvokļa
durvīm, tas turpinās arī pagalmā, un arī citus cenšos radināt pie
šīs domas. . 

2012. gadā, kad notika arī pirmā mūsu mājas talka.

Noteikti daudzgadīgie augi, lai mazāk jāstāda.. Šobrīd ļoti patīk
lauvmutītes.

Neskatīties, ko kāds cits dara vai nedara, bet ņemt un mēģināt.
Mēģināt, uzņemties un nebaidīties!

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

Cik lgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Padoms/ieteikums, ar ko gribētu dalīties ar citiem?



Sarkandaugavas dārznieki:
DAIGA JANSONE un GUNĀRS EKERTS
Skaistākais/interesentākais balkons un/vai puķu kaste

GUNĀRS: No 1949. gada ar pārtraukumiem.
DAIGA: No 2000. gada.

  

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

 

 
 

GUNĀRS: Latvietim jau zeme ir asinīs. 
DAIGA: Gribas iznākt ārā sakoptā vidē, lai ir skaisti, nevis tikai
baltas smiltis un būvgruži. 

ABI: 2000. gadā. 

DAIGA: Lilijas. Bet esmu samierinājusies, ka šajā zemē viņas neaug.
GUNĀRS: Visas puķītes smukas, tiešām, jebkura!

DAIGA: Sarkandaugavā noteikti pacietību. 
Pacietību pret zemi un pret apkārtējiem cilvēkiem. 
GUNĀRS: Pacietību noteikti! Un stiprus nervus!

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

Cik lgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Padoms/ieteikums, ar ko gribētu dalīties ar citiem?



Sarkandaugavas dārznieks:
ĪRISA IGNATENKOVA
Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs

30 gadus.

  

 
Kas Jūs motivē to darīt?

 

 
Kādi ir Jūsu mīļākie augi?

 

 
 

Patīk, ka ir kaut kas, kas priecē acis. Jau kopš bērnības man
ir paticis darboties ar puķēm. Prieks, ka varu darīt ko tādu,
kas rada patīkamas emocijas gan man, gan citiem.

Pirms 30 gadiem, kad atnācu dzīvot šeit, uz Lāpstu ielu.

Visas puķes ir skaistas. Gladiolas ļoti patīk. 

Ja patīk, to darīt, tad jācīnās un jādara! Apkopta apkārtne ir
daudz skaistāka, cilvēkiem patīkamāk dzīvot. 

Kad sākāt nodarboties ar dārzkopību?

Cik lgi dzīvojat Sarkandaugavā?

Padoms/ieteikums, ar ko gribētu dalīties ar citiem?


