
Teritorijas labiek ārtojuma ier īkošanas un kopšanas apraksts

1.Koku un kr ūmu kopšana

   Pavasarī,  pēc  sniega  nokušanas  sākas  pirmie  pavasara  darbi.  Stādījumos 
atsedzami ieziemotie augi, izgriežamas nosalušās augu daļas, krūmiem un kokiem 
veidojami  vainagi,  uzirdināma  augsne  to  papildinot  ar  skābekli.  Atbilstoši  augu 
sugām stādījumi  tiek  ielaboti ar  minerālmēsliem,  kas nodrošina  kvalitatīvus  augu 
cerus un veicina bagātīgāku ziedēšanu. Pavasarī atjaunojama apstādījumu mulčas 
kārta un dobēm uzlabo apdobju formu. Aprīlī veic koku un krūmu vainagu veidošanu. 
Vainagos regulāri izgriež bojātos, apkaltušos un aizlauztos zarus. Jauniem kokiem 
īsina  zaru  galus,  lai  iegūtu  kompaktāku  vainagu.  Kokaugus,  kas  zied  pavasarī 
apgriež  pēc  ziedēšanas.  Veciem  un  pāraugušiem  krūmiem  veic  atjaunojošo 
apgriešanu. No snaudošajiem pumpuriem attīstās jauni zari, un krūma vainags tiek 
veidots no jauna.

1.1. Zaru apgriešana

Kopjot  apstādījumus  pilsētā,  vides  atveseļošanas,  sabiedriskās  un  satiksmes 
drošības,  estētikas  u.c.  apsvērumu  dēļ,  veicama  nokaltušu  un  aizlūzušu  zaru 
apgriešana. Nevienu zaru nevajadzētu likvidēt bez pietiekami nopietna iemesla, jo 
zaru apgriešanas un vainaga veidošanas mērķis  ir  izaudzēt  veselīgu, spēcīgu un 
vizuāli izskatīgu koku ar konkrētajai sugai raksturīgu vainagu.

 Lai pareizi veiktu zaru apgriešanu, nepieciešamas zināšanas par koka bioloģiju un 
fizioloģiju,  īpaši   par  koka spēju  norobežot  ievainojumus  un aizaudzēt  griezumu 
rētas.  Zars pareizi nogriežams tā, lai griezums skartu tikai zara koksni. 

 Zaru apgriešanas paņēmieni:

• izņemamā  zara  svara  samazināšana:  lai  nesavainotu  stumbra  mizu, 
izņemamā  zara  svars  samazināms,  zaru  nogriežot  vai  nozāģējot  pakāpeniski  pa 
daļām. Zara svaru samazina, izdarot iezāģējumus, vai pakāpeniski nozāģējot zaru 
pa daļām;

• dzīva zara ar zara valnīti nogriešana: pie zara pamatnes stumbra koksne var 
izveidot zara valnīti, kas dažādām koku sugām ir atšķirīgs. Griezums izdarāms tūlīt 
aiz zara valnīša, to neskarot.

• dzīva zara  bez zara valnīša nogriešana:  griezums izdarāms tūlīt  aiz  zara 
mizas  izciļņa  vertikāli  uz  leju  un  mazliet  atstatu  no  stumbra.  Šaubu  gadījumā 
griezumu izdara nelielā leņķī pret stumbru, to neskarot.

• kalstoša vai atmiruša zara nogriešana: parasti pie kalstoša vai atmiruša zara 
pamatnes ir  izveidojies zara valnītis.  Griezums ļoti rūpīgi izdarāms tūlīt  aiz tā,  lai 
nesavainotu zara valnīti;

• zara ar ieaugušu mizu nogriešana:  griezums izdarāms žāklē, tūlīt aiz zara 
mizas izciļņa vertikāli uz leju  - mazliet ārpus saauguma vietas un iespējami tuvāk 
stumbra  virsmai,  bet  tā,  lai  to  nesavainotu  vai  arī  rēta  būtu  iespējami  mazāka. 
Griezums izdarāms nelielā leņķī pret stumbru, to neskarot.

• dubultstumbra  nogriešana  jauniem  kokiem:  dubultstumbru  vai  lielu  zaru 
ieteicams izgriezt divos vai vairākos paņēmienos. Ja kāds no dubultstumbriem vai 
nevēlamais zars pirms vairākiem gadiem jau īsināts, otrs būs kļuvis par dominējošo 
un pēdējā griezuma rēta attiecīgi mazāka;

• izgriežot dubultstumbru, griezumu veido iespējami tuvāk mizas izcilnim, bet 
to  neskarot.  Mizas  izciļņa  forma  un  lielums  nosaka  izdarāmā  griezuma  leņķi. 
Griezums izdarāms tā,  lai rēta būtu iespējami mazāka un netiktu bojāti  atstājamā 



stumbra audi.  Vāji  saaugušus dubultstumbrus ieteicams izņemt vienlaicīgi ar zaru 
apgriešanu un vainaga veidošanu;

• īsināšanas griezumi: īsināšanas griezumus izdara, ja nepieciešams saīsināt 
koka  zarus  vai  veidot  noteiktas  formas  vainagu.  Vainaga  īsināšana  izdarāma, 
apgriežot lielākos zarus, lai tie būtu tikpat gari kā  atstājamie zari. Paliekošā zara 
caurmēram  vajadzētu  būt  vismaz  1/3  no  nogrieztā  zara  caurmēra.  Griešana 
izdarāma  tā,  lai  atstājamais  sānu  zars  atrastos  virs  griezuma  rētas.  Griezums 
izdarāms iespējami tuvāk paliekošajam zaram, bet neskarot mizas izcilni;

• galotnes  apgriešana:  galotnes  apgriešana  ir  griezums  starp  sānzariem. 
Galotnes apgriešana kokiem parasti  rada nopietnas problēmas, tādēļ  to lieto tikai 
dzīvžogu  augstuma  samazināšanai  vai  ekoloģisku  apsvērumu  dēļ.  Veidojot  vai 
samazinot vainagu, galotni neapgriež!

1.2. Koku vainaga veidošana

  Koku apgriešanas mērķis ir veidot uz viena stumbra spēcīgu un līdzsvarotu zaru 
izvietojumu, kā arī panākt, lai koka vainaga sākums būtu vēlamajā augstumā. Katras 
sugas kokiem saglabājams un veidojams tikai tiem raksturīgais zarojums.

  Vainaga veidošana izdarāma tikai pēc uzmanīgas koka apskates (  tā  stāvokļa, 
izskata, uzbūves īpatnību un stabilitātes novērtēšanas), kad būs noskaidrota reālā 
situācija un nepieciešamie pielabojumi. Apgriešanas negatīvās sekas ir  iespējamā 
trupes ieviešanās stumbrā aiz griezuma vietas. 

  Pieaugot  koka  vecumam,  dzīvos  zarus  vēlams  apgriezt  arvien  retāk. 
Nepieciešamības  gadījumā  turpināma  vainaga  paaugstināšana.  Pieaugušu  koku 
apkopes mērķis ir saglabāt vai uzlabot to vizuālo veidolu, veselību un struktūru.

  Pilsētvidē vecu, pāraugušu koku apgriešana turpināma tik ilgi, kamēr iespējams 
nodrošināt šādu koku stabilitāti un novērst apdraudējuma risku, ko tie varētu radīt. 
Noteikti  izņemami  kalstošie  un  nokaltušie  zari.  Pāraugušam  kokam  dzīvie  zari 
nogriežami tikai īpašas nepieciešamības gadījumā. Vecu koku vainags kopjams, lai 
saglabātu tā dabisko formu un tīkamu vizuālo veidolu, kā arī novērstu iespējamos 
draudus apkārtnes drošībai. 

  Vainaga veidošanas paņēmieni:

• vainaga veidošana  ar  apgriešanu:  vainaga apgriešana nepieciešama,  lai 
jaunais koks izaugtu spēcīgs un ar labi veidotu vainagu. Apgriežot atsevišķus zarus, 
tiek  uzlabota koka struktūra un  panākts  optimāls  zarojums brieduma vecumā  un 
vēlāk.  Zaru  izvietojums  veidojams  vienmērīgs  un  proporcionāls.  Apgriežami  vai 
saīsināmi ar stumbru vājāk saistītie zari. Izņemami arī deformēti, bojāti, nokaltuši vai 
apkārtni apdraudoši zari.

• vainaga paaugstināšana: vainagu paaugstina, izgriežot apakšējos zarus un 
saīsinot tos, kurus paredzēts izņemt nākotnē. Lai vainaga paaugstināšana neradītu 
vizuālu nesamērību, vainagam vajadzētu veidot 2/3 no kopējā koka garuma.

• vainaga kopšana: vainaga kopšanas galvenais mērķis ir panākt, lai koks būtu 
vesels un neapdraudētu apkārtni. Kopjot vainagu, izgriežami nīkuļojošie, kalstošie, 
nokaltušie, slimību bojātie, savijušies, blīvi saaugušie un ar stumbru vāji saistītie zari. 
Koki atbrīvojami arī no svešķermeņiem un vīteņaugiem.

• vainaga retināšana:  veicot vainaga retināšanu, izgriežama neliela daļa dzīvo 
sānzaru un sīko zaru, kas sastāda 5 vai 10% no vainaga kopējās masas. Retināšanā 
vainags samazināms ne vairāk kā par 15 % no tā apjoma. Vainaga retināšanu veic, 
lai panāktu lielāku gaismas caurlaidību, koka vējnoturību vai samazinātu pārāk lielo 
zaru svaru.



• vainaga samazināšana: šo paņēmienu izmanto, lai samazinātu koka vainagu 
vai  paša  koka  izmērus,  iespēju  robežās  cenšoties  saglabāt  tā  dabisko  formu. 
Saīsinot vainagu, zari apgriežami līdz iekšējiem sānzariem vai pilnībā līdz stumbram. 
Galotnes  apgriešana  nav  vēlama.  Veicot  īsināšanu,  paliekošā  zara  caurmēram 
vajadzētu būt vismaz 1/3 no apgrieztā zara caurmēra. Sānzarus vēlams izņemt tā, 
lai  palikušie  zari  veidotu vienmērīgu un harmonisku vainaga formu.  Pēc  vainaga 
apgriešanas koka lapotnes masai vajadzētu samazināties ne vairāk kā par 20 %; 

• daļēja  vainaga  samazināšana:   daļēja  koka  vainaga  samazināšana 
nepieciešama, ja vainags atrodas pārāk tuvu ēkas sienām vai traucē būvdarbus; 

• vainaga izskata uzlabošana:  vainaga uzlabošana nepieciešama vērtīgiem 
veciem  kokiem,  kas  zaudējuši  dabisko  formu  vētras  lauzuma,  neprasmīgas 
kopšanas vai slimības dēļ. Darba mērķis ir atjaunot cietuša koka vainagu, izmantojot 
veselīgos  un  stabilos  zarus.  Bojātie  vai  nokaltušie  zari  apgriežami  līdz  dzīvajai 
koksnei.  Vainaga uzlabošana veciem kokiem izdarāma pakāpeniski  vairāku gadu 
laikā. 

 Koka zaru apgriešanas vecums un periodiskums:

• Zaru apgriešanu ieteicams izdarīt vasarā, kad notiek intensīva koku augšana 
un griezumu aizrētošanās, bet ne lapu plaukšanas un lapu krišanas laikā, kad koks 
uzkrāj enerģiju. Kļavas, bērzus, riekstkokus u.tml. sugu kokus ieteicams apgriezt tūlīt 
pēc  lapu  plaukšanas  vai  nokrišanas,  jo  to  sulojošās  brūces  vizuāli  ir  visai 
nepievilcīgas, kaut arī uzskata, ka pašam kokam tās īpaši nekaitē. 

• lai nodrošinātu optimālu koku attīstību un novērstu iespējamos riska faktorus, 
zaru apgriešana izdarāma regulāri;

• lai  griezuma vietā  pakāpeniski  veidotos  izaugums,  pirmo  reizi  apgriešana 
izdarāma  jaunam  kokam.  Apgriežamo  lielo  zaru  izvietojumam  ap  stumbru  jābūt 
simetriskam,  lai  veidojamais  vainags  būtu  harmonisks  un  izskatīgs.  Ataugušās 
atvases apgriežamas regulāri  (reizi  1-3  gados)  atkarībā  no koka sugas.  Atvases 
izgriež  pie  pašas  pamatnes,  neskarot  izaugumu.  Ieteicamie  zaru  apgriešanas 
intervāli: jauns koks 2 gadi, gandrīz pieaudzis koks 4–5 gadi, pieaudzis koks 5–10 
gadi, vecs, pāraudzis koks 5–8 gadi. 

• vainaga apgriešanu izdara, lai veidotu dekoratīvi izskatīgu vainagu. Pēc šīs 
metodes vainaga zarus apgriež līdz noteiktai vietai ik gadu vai reizi 1-3 gados. Vietā, 
kur regulāri nogrieztas zaru atvases, veidojas izaugums ar daudziem snaudošiem 
pumpuriem,  no  kuriem attīstās  jaunie  dzinumi.  Tā  kā  šajā  vietā  uzkrājas  kokam 
nepieciešamās  vielas,  apgriešanu  vajadzētu  izdarīt  izaugumu  saglabājot  un 
nesavainojot;

• regulāri  veicot  apgriešanu,  kokam veidojas  sabalansēts,  proporcionāls  un 
vēlamas formas vainags. Vainaga apakšējo daļu veido platāku par galotnes daļu, lai 
zemāk augošie zari būtu pietiekami apgaismoti un nesāktu nīkuļot vai atmirt.

Koku kopšanas darbu izpild ē iesaist āmi tikai kvalific ēti speci ālisti ( kokkopis-
arborists, dai ļdārznieks).

1.3. Stumbra da ļu un zaru savilkšana

  Kokiem,  kas  apdraud  apkārtni  un  kuru  vainaga  defekti  nav  novēršami  veicot 
apgriešanu, izdarāma bīstamo stumbra daļu un zaru savilkšana ar trosēm. Aptveres 
josta koka vainagā piestiprināma tādā vietā un veidā, lai tā turētos stabili un nevarētu 
noslīdēt.

  Dinamiskā savilces sistēma: dinamiskā sistēma ir veidota no speciālas virves un 
kambija  aizsargiem,  ar  kuriem  sastiprina  bīstamos  stumbrus  2/3  attālumā  no 
bīstamās vietas līdz stumbru galam, ļaujot virvei nedaudz nokarāties. Koks ievietoto 
sistēmu  nejūt  un  turpina  stiprināt  savu  nesatbilo  vietu  stumbrā.  Kritiskajā  vēja 



trieciena brīdī sistēma nospriegojas, neļaujot koka stumbriem vai zariem atdalīties 
un izgāzties.

  Statiskā sistēma parasti ir nekustīga, piemēram, koka stumbrā ieurbts stienis, tādēļ 
tā  izmantojama  tikai  kritiskiem  gadījumiem,  kad  dinasmiskā  sistēma  var  nedot 
vēlamos  rezultātus.  Atsevišķos  gadījumos  abas  sistēmas  ir  iespējams  kombinēt 
papildu drošības sasniegšanai.

   Savilkšanai izmantojami:   

• neelastīgi materiāli:

• vienkāršas vai dubultjostas: tekstila jostas ar tāda paša materiāla aptverēm; 
savilkšana starp caururbtām tērauda bultām ar tērauda trosi vai stiepli;

• savilkšana starp polsterēta materiāla aptveres gredzeniem, kas savienoti ar 
tērauda trosi.

•  elastīgi materiāli  – savilkšana  ar elastīgiem aptveres gredzeniem, tērauda 
stieni ar cauruļveida savilci. Trose piestiprināma vietā, kas ir apmēram 2/3 attālumā 
no žākles līdz zara galam.

  Ierīces vainaga zaru un stumbru daļu savilkšanai kokā ir  svešķermenis. Kokam 
augot vai vainagam kustoties, savilkuma nospriegojums mainās. Tādēļ savilkšanas 
sistēmas regulāri jāpārbauda vai jāatjauno.

1.4. Koku br ūču apstr āde

 Brūces apstrādājamas nekavējoties,  noklājot  tās malas ar  sertificētu  koka brūču 
aizsardzības preparātu.

  Pirms  brūces  apstrādes  noņemama  atplēstā  un  bojātā  miza,  izņemami 
svešķermeņi,  nolīdzināmas   brūces  malas  un  virsma,  samazinot  aizaudzējamās 
mizas  virsmu,  cenšoties  iespējami  mazāk  skart  dzīvo  aplievu  un  kambiju, 
nepadziļinot brūci. Tā kā kokam ir savi aizsargmehānismi, svarīgi brūci nepadziļināt, 
lai netraucētu dabisko, koka ievainojumu norobežojošā aizsargmehānisma darbību, 
kas reizē veicina arī brūces aizaugšanu.1.5. Problem ātika

  Jauni kociņi pilsētas apstādījumos bieži vien nav pietiekami kvalitatīvi un tālredzīgi 
kopti pirmajos gados pēc iestādīšanas. Iespējams, līdzekļu trūkuma dēļ, to kopšana 
notiek tikai  reizi  piecos gados vai  retāk.  Šādā  laika periodā  koki  izaudzē  resnus 
skeletzarus,  kurus  vainaga  pacelšanas  nolūkos  nākas  nozāģēt,  taču  zāģējuma 
vietās paliek lielas rētas, kokam radot stresu, samazinot vitalitāti un palielinot iespēju 
inficēties ar trupes sēnēm. Tāpat bieži novērojamas situācijas, kur vienā kopšanas 
reizē kokam ir nozāģēts pārāk daudz zaru (vairāk kā 20% - 30% no lapu virsmas). 
Nepareiza jauno koku kopšana atstāj sekas arī tālākā koka attīstībā, nereti pārvēršot 
to par problēmkoku un koku īpašniekiem radot papildus izdevumus nākotnē.

 Viena no nežēlīgākajām koka vainaga “ veidošanas” metodēm ir galotņošana, kad 
pieaugušiem  kokiem  tiek  nozāģēta  galotne  un  lieli  zari,  neņemot  vērā  koka 
fizioloģiju. Kokam paliek lielas rētas, kurās attīstās trupe, pamazām koku iznīcinot. 
Galotņojot kokus netiek domāts par koka drošību un vitalitāti. Šāds koks kļūst par 
problēmkoku, kura sakopšana un aprūpe prasīs daudz līdzekļu un darba. Galu galā 
– galotņots koks izskatās neestētiski, pat neglīti.

  Pilsētvides  attīstības  rezultātā  kokiem  bieži  tiek  nodarīti  sakņu  postījumi,  kas 
atspoguļojas vainagā  – nokalst  zari  vai pat  lielas vainaga daļas, koks nīkuļo, var 
vairs nesaplaukt un ir nepieciešams to nozāģēt. Visbiežāk koku saknes cieš no ceļu, 
komunikāciju  un  citu  pilsētas  infrastruktūru  izbūves  darbiem,  kā  arī  no  sakņu 
apbēršanas, ielu kaisīšanas ar pretslīdes materiāliem (piem., nātrija hlorīdu).

  Koku  stumbri  iegūst  bojājumus  no  neuzmanīgas  sniega  tīrīšanas  tehnikas 
lietošanas, zāliena pļaušanas ar trimmeriem un krūmgriežiem, postījumus nodara arī 



suņi.  Šādos  gadījumos  nepieciešams  mainīt  sabiedrības  un  atbildīgo  institūciju 
viedokli un attieksmi pret kokiem un to kopšanu pilsētās, veicot plašas informatīvas 
kampaņas,  veicinot  nepilnīgo normatīvo aktu uzlabošanu un veicinot  apstādījumu 
koku drošības uzlabošanas pasākumus.

2. Ziemciešu kopšana

Ziemcietes rudenī jānosedz ar 3-5 cm biezu kūdras kompostu vai neitralizētu 
kūdras segumu, jo zem seguma labāk attīstās jaunās piesaknes un iznīkst nezāles. 
Ziemciešu stādījumi jāirdina un jāuztur tīri no nezālēm, pie tam, galvenokārt jārūpējas 
lai ceros neieviestos grūti apkarojamas nezāles – gārsa, vārpata, pienene u.c. Sausā 
un  saulainā  laika  ziemcietes  jālaista.  Pēc  laistīšanas  augsne  jāuzirdina.  Mazāk 
jālaista  sasumiztrurīgās  ziemcietes.  Lai  ziemciešu  stādījumi  būtu  glīti,  regulāri 
jānovāc  slimību  bojātās  augu  daļas,  jānogriež  nodziedējušie  ziedi  un  ziedkopas. 
Beidzoties veģetācijai, virszemes daļas – stublāji – jānogriež 10-15 cm augstumā no 
zemes. Mazāk salcietīgas ziemcietes jāapsedz ar skujām. Arī paklājveida ziemcietes 
ieteicams  viegli  nosegt  ar  egļu  zariem,  kas  pavasarī  tās  aizsarga  no  saules 
apdegumiem. Pavasarī, līdzko augsne apžuvusi, jānovāc visas atmirušās virszemes 
daļas  un  augsne  ap  ceriem  jāuzirdina,  iestrādājot  kālija,  slāpekļa  un  fosfora 
minerālmēslus – 20-30 g/m2 amonija salpetra, 30-40 g/m2 granulēta superfosfāta, 
15-20 g/m2 kālija sulfāta. Ieteicams arī papildmēslošana ar atšķaidītu vircu (1:10), 10 
litriem šķidruma pievienojot ap 20 g superfosfāta. Ar minerālmēsliem nav ieteicams 
mēslot astilbes. Nepieciešamās barības vielas astilbēm jānodrošina ar kūdru vai citu 
kompostu. Arī paklājveida ziemcietes nav ieteicams mēslot,  jo tās savvaļā  parasti 
aug samērā  nabadzīgā  augsnē  – starp akmeņiem vai  klinšu spraugām. Mēslotās 
augsnēs šie augi ātri pāraug.

3. Vasaras pu ķu kopšana

Veģetācijas  periodā  dobes  rūpīgi  jāravē.  Jādod  papildmēslojums.  Laistīt 
vēlams reti, bet bagātīgi. Vecie ziedi jāizgriež, lai stādījumiem būtu tīkams izskats. 
Veco ziedu izgriešana sekmē jaunu ziedpumpuru veidošanos, bagātīgāku ziedēšanu.

Nevajadzētu  augus pārmēslot.  Lai  tie  krāšņi  ziedētu,  augi jātur  „pusbadā”, 
„pārēdies” augs „nedomā” par ziedēšanu, bet veido bagātīgu lapojumu. Augi nedrīkst 
būt  arī  badā,  uz  to  norāda  mazs  augums  un  dzeltenīga  lapu  krāsa.  Pēc 
iesakņošanās papildmēslojumā dod papildmēslojumu 40-60 g/m2.

4. Zāliena kopšana

Zāliens  ir  cilvēka  radīta  augu sabiedrība,  lai  to  uzturētu  labā  izskatā,  tas 
jākopj.  Zālienu  vēlams  bieži  grābt.  Pavasarī  pirmoreiz  nogrābjot,  novāc  ziema 
uzkrājušos  atkritumus.  Atkārtoti  nogrābjot,  tiek  izrautas  nezāles,  izlīdzina  slieku 
sanesumi, novākti atmirušie augi un nopļauta zāle, kurš ne tikai notīra zālienu, bet arī 
uzirdina augsnes virskārtu.

4.1. Zāliena p ļaušana

Pirms pirmās pļaušanas, vietās, kur velēna ziema izcilāta, mitru augsni veltņo. 
Lieto līdz 50 kg smagu veltni. Pārlieku bieža veltņošana pasliktina gaisa un ūdens 
attiecību augsnē.



Viens  no galvenajiem zāliena kopšanas darbiem ir  pļaušana.  Var  pļaut  ar 
izkapti vai izmantojot pļaujmašīnu. Bez regulāras zāliena appļaušanas, citi kopšanas 
darbi  zaudē  savu  jēgu.  Regulāri  īsinot,  zāliens  kļūst  biezāks.  Lai  zāle  neciestu, 
nedrīkst nopļaut vairāk kā 1/3 lapu garuma. Viskaitīgāk ir reta un zema pļaušana, tā 
izraisa zelmeņa izretināšanos.

Zāliens ar mašīnām jāpļauj sausā laikā, kad nožuvusi rasa, bet rokas izkapts 
labāk  izmantot  rasā.  Pļauj  paralēlas  joslās,  nedaudz  pārsedzot  iepriekšējo. 
Nākamreiz jāmaina pļaušanas virziens.

Ieteicams izmantot šķēru tipa pļaujmašīnas ar spirāliskiem nažiem vai sirpja 
tipa pļaujmašīnas ar rotējošu nazi, jo tās zālīti neizrausta. Šķēres tipa pļaujmašīnas 
ar maiņsvērsiena nažiem noderīgas pļavas tipa zāliena kopšanai. Gan izkaptij, gan 
pļaujmašīnas nažiem jābūt asiem. Nopļauta zāle jāaizvāc. Zāliena appļaušanai grūti 
pieejamās vietās izmanto zāles griezi, aprīkotu ar rotējošu kaprona auklu vai nažiem.

4.2. Nezāles zālien ā

Zāliena sēklām ir  dažāds dīkšanas  ātrums.  To  ietekme augsnes  mitrums, 
gaisa temperatūra un attiecīgās zāļu sugas īpatnības. Daudzgadīga airene un Pļavas 
auzene sadīgst 10-12 dienās. Skarene dīgst lēni, 20-25 dienas. Bieži vien nezāļu 
dīgsti parādās ātrāk un aug spēcīgāk nekā iesētā zāle.

Ja jaunā  zāliena nezāļu nav daudz un tā ir  viengadīgas, jau pēc pirmās vai otrās 
pļaušanas tās pazudīs. Sliktāk, ja parādās daudzgadīgās nezāles – vārpata, ceļteka, 
gārsa, cūkpiene. Gārsa var iznīcināt, regulāri pļaujot. Cūkpienes un ceļtekas zālienā 
iznīcina izdurot vai vertikulejot,  jo cerošanas mezgli atrodas zemāk par pļaušanas 
augstumu.

Vislabāk cīnīties ar nezālēm, pēc iespējas ātri izveidot blīvu, noturīgu velēnu. To var 
izdarīt,  ievērojot  šādus nosacījumus:  augsne labi  sagatavota  un  brīva  no nezāļu 
saknēm un sēklām; izvēlas augsnes tipam un vietai atbilstošu zāļu sēklas bez nezāļu 
sēklu  piemaisījumiem;  nodrošina  barības  vielu  līdzsvaru  augsnē,  kas  stimulē 
graudzāļu  straujāku  augšanu,  nomācot  nezāles;  augsnes  reakciju  uztur  zālaugu 
vēlamajās robežas – pH 5,5-6,5; pļaujot pareizajā augstumā, neradot tukšumu, kurus 
ātri  aizņem nezāles;  vertikulējot  ierobežo  ložņu  nezāļu  attīstību;  novērš  augsnes 
sablīvēšanos, iešķeļot un  caurumojot velēnu.

4.3. Atbr īvošan ās no starpsl āņa

Augsnes  virspusē  starp  augošām  zāles  dzinumiem  veidojas  slānis,  kas 
sastāv  no  atmirušiem  stiebriem,  saknēm,  nopļautās  zāles  smalkumiem,  sūnām. 
Starpslānis veicina zāliena noturība pret izmīdīšanu, ja tā biezums nepārsniedz 0,5-
1,0 cm. Cēloni pārmērīgai  starpslāņu attīstībai ir  slikta drenāža un gaisa trūkums 
augsnē,  kas neļauj  mikroorganismiem lieko slāni  noārdīt.  Pārāk  biezs  starpslānis 
uzsūc lietus ūdeni, aizkavē gaisa iekļūšanu augsnē, veicinot slimību izplatīšanos un 
šūnu ieaugšanu zālienā. Zāliens kļūst dzeltens un neizskatīgs. Starpslāņu biezums 
samazina  vertikulējot.  Zālienu griež  ar  vertikālu,  stipru  stāvošu vai  rotējošu  nazi, 
augsni skarot ne dziļāk par 2-3 mm. Vertikulējot jāatceras: zālienam jābūt sausam; 
pirms vertikulēšanas zāliens zemi jānopļauj;  pēc vertikulēšanas zāliens jālaista un 



jāmēslo.  Vislabākais  laiks  vertikulēšanai  ir  pavasarī  –  pirms  zāliena  spēcīgās 
augšanas sākuma – aprīļa beigās, maijā. Rudenī – augusta beigās, septembrī.

Daļēju vertikulēšanu var veikt ar parastu vai speciāli sagatavotu grābekli, zaru 
vietā uz grābekļa ass 2,5 cm attālumā vienu no otras uztverot vertikālas uzasinātas 
plāksnītes. Izņemto slāņu masu aizvāc.

4.4. Zāliena aer ācija

 Zāliena augsne mitruma ietekmē  laika  gaitā  sablīvējas.  Augu,  normālai  attīstībai 
vajadzīgas barības vielas, mitrums, saknēm –gaiss. Gaisa trūkums pasliktina zāles 
augšanu,  zāle  slikti  uzņem barības vielas,  velēna ātri  noveco,  sāk  augt  nezāles, 
veidojas sūna. 40-50% augsnes porujābūt pildītām ar gaisu, tikai tad augs labi jūtas.

 Ja  augsne  ir  par  blīvu,  jāveic  aerācija  –  gaisa  iepludināšana  velēnā.  Aerācija 
nodrošina gaisa apmaiņu, tās piekļūšanu pie zāļu saknēm. Samazinās virszemes 
notece, lietus ūdens iesūcas augsnē. Mēslojums labāk tiek pie saknēm, augi veido 
dziļāku sakņu sistēmu, spēj paši sevi nodrošināt ar mitrumu.

 Izmanto speciālu aerācijas dakšu. Ir arī speciālas mašīnas, bet tās daudziem nav 
pieejamas. Aerācijas dakšu var izgatavot paši.

 Veicot aerāciju, velēnā veido cilindriskus caurumus 2 cm diametrā, 10 cm attāluma 
vienu no otra. Sliktākajā gadījumā zālienu sadursta ar mēslu dakšām. Caurumi tad 
būs mazāki.  Lai  poras saglabātu,  tās pieber  ar  irdenām upes smiltīm vai  izsijātu 
kompostu – spainis materiāla 1m2.

4.5. Zāliena m ēslošana

Ja zāli bieži īsina, tā ataugšanai patērē daudz barības vielas. Tāpēc nepieciešams 
dot  virsmēslojumu.  Mēslošanas  biežums  un  daudzums  atkarīgs  no  tā,  kādas 
prasības  uzstādām  zālienaugiem.  Ja  zālienu  izmanto  intensīvi,  arī  kopšanai  un 
mēslošanai jābūt regulārai un intensīvai.

Galvenās barības vielas ir slāpeklis, fosfors un kālijs. Ja devas nav sabalansētas, 
stimulējam  nevis  zāļu,  bet  nezāļu  augšanu.  Slāpekļa,  kālija  un  fosfora  vēlamās 
attiecības ir  2:1:1 vai  3:2:1.  Augsnē,  kur  barības vielas trūkst,  minerālvielas  lieto 
attiecībā 1:1:1.

Svarīgi, lai minerālmēslu lietošana nelabvēlīgi neizmainītu augsnes reakciju. Vēlama 
reakcija pH 5,5-6,5. Ja augsne ir skābāka, jālieto sārmaini vai neitrāli mēslošanas 
līdzekļi, ja sārmaināka – skābi mēslošanas līdzekļi. Sārmaina reakcija velēnā veicina 
platlapju nezāļu ieviešanos, skābu – šūnu, doņu, zirgskābeņu, pērkonu u.c. zālienā 
nevēlamu augu augšanu.

Lai, zālienu mēslojot, to nesabojātu, mēslojums jākaisa vienmērīgi, sevišķi slāpekļa 
mēslojums.  Vēlams  pēc  mēslojuma  izkaisīšanas  zālienu  kārtīgi  aplaistīt.  Var 
mēslojumu kaisīt pirms lietus, tad tas labi ieskalojas. Vēl labāk minerālmēslojumu dot 
šķidrā  veidā.  Tumši  zaļi  un  dzelteni  pleķi  zālienā  liecina,  ka  mēslojums  izsēts 
nevienmērīgi.



Nav  ieteicams  mēslot,  ja  gaisa  temperatūra  augstāka  par  20  C.  Var  izmantot 
mēslošanai pelnus, jo tie satur kāliju, fosforu un kalciju. Pelnus izsēj agri pavasari. 
Deva  –  50-100  g/m2,  vienmērīgi  izkliedējot.  Pelni  ir  arī  kaļķošanas  līdzeklis. 
Iespējams  nopirkt  slāpekļa  minerālmēslojumu,  kopā  ar  dzelzs  sulfātu.  Šāds 
maisījums zālienam piedod tumši zaļu nokrāsu, mazina zāļu saslimšanas ar miltrasu 
un kavē sūnas ieviešanos. Lieto 6 g/m2. Lielāka deva samazina zāles augšanu, zāle 
kļūst jūtīgāka pret sausumu. Vislabāk mēslojumu izlaistīt  šķidrā  veidā.  Ja dod tīru 
dzelzs sulfātu, norma – 2 g/l ūdens. 10 l šķīduma pietiks 20 m2 zāliena laukuma. 
Lietojot šos specifiskos mēslošanas līdzekļus, trūkstošie barības elementi pareizās 
proporcijās jānodrošina ar citiem mēslojumiem. Pēc tam zāliens kārtīgi jāaplaista.

5.Ietvju, g ājēju celi ņu un brauktuvju kopšana.

Bruģis ir ilgmūžīgs materiāls, taču tā mūžs ir atkarīgs ne vien no ražotāja izmantotā 
materiāla un tehnoloģijas un bruģa ieklāšanas kvalitātes, bet arī no kopšanas.

5.1. Betona bruģakmens un dabīgā akmens bruģa segumu kopšana

  Regulāri  veicama segumu slaucīšana ar  slotu,  ja  nepieciešams mazgāšana un 
ziemas periodā sniega tīrīšana ar slotas, lāpstas vai speciāli tam paredzētas tehnikas 
palīdzību.  

  Ziemas periodā  celiņus kaisīt  ar smilti  un granti. Pēc iespējas izvairīties no sāls 
lietošānas kā  kaisāmā  materiāla.  No tā  cieš gan konkrētais segums gan gar ceļu 
malā esošie stādījumi. Ledus noņemšanai no ietvēm un brauktuvēm nav pieļaujama 
cērtes vai citu asu priekšmetu izmantošana, kas bojā bruģakmens virsmu. 

 Lai  novērstu  bruģa  iesēdumu  rašanos  un  izskalojuma  riskus  regulāri  veikt 
bruģakmens spraugu aizpildīšanu/papildināšanu ar rupju skalotu smilti. 

  Attīrīšana no nezālēm. Regulāri veikt nezāļu ravēšana, ja nepieciešams izmantojot 
nezāļu nazi bruģakmens starpu tīrīšanai.  Kā  alternatīvu ravēšanai iespējams veikt 
nezāļu  dedzināšanu  ar  tam  speciāli  paredzētu  tehniku  vai  pielietot  herbicīdus. 
Izmantojot ķīmiskas vielas jānodrošina to neiekļūšana apstādījumus vai zālienā gar 
ietvju vai brauktuvju malām. 

5.2. Grants seguma celiņu kopšana

Celiņi  regulāri  jāslauka  no  lapām  gružiem  un  ziemas  sezonā  jāattīra  no 
sniega.  Kopjot  grants  seguma celiņus  jāievēro  princips,  ka  slaucīšana  jāveic  no 
malām  uz  vidu.  Regulāri  jāveic  zāles  un  nezāļu  izkaplēšana  vai  izmantojami 
herbicīdi.  Pie  herbicīdu  izmantošanas  jānodrošina,  lai  tie  neiekļūst  zālienā  vai 
apstādījumos  gar  celiņu  malām.  Reizi  divos  gados  nodrošināt  grants  seguma 
papildināšanu/ atjaunošanu. Ja rodās nepieciešamība , pēc lielām lietus gāzēm vai 
pēc ziemas sezonas seguma atjaunošana veicama biežāk. 

Ainavu arh.: Marta Tabaka


