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Sporta un aktīvās atpūtas parks "Mežs" teritorijas kopšanas 2022/2023

Nr. Darba apraksts - vasaras periods (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)

Katru
uzkopš
anas
reizi

1 x
nedēļā

1 x
mēnesī

2 x gadā

1. Saslauku (gružu, papīru, lapu u.t.t.) savākšana no skeitparka gājēju celiņiem ar asfaltēto un
betonēto daļu (uzkopšanas darbus ir jāveic agri no rīta līdz darba dienas sākumam, bet ne
vēlāk par plkst. 09:00). No teritorijas pēc uzkopšanas veikšanas ir aizvāktas saslauku kaudzes

2. Smilšu, dubļu slaucīšana no gājēju ietvēm un celiņiem (uzkopšanas darbus ir jāveic agri no
rīta līdz darba dienas sākumam, bet ne vēlāk par plkst. 09:00. No teritorijas pēc uzkopšanas
veikšanas ir aizvāktas smilšu, dubļu kaudzes

3. Zāles pļaušana un nopļautas zāles sagrābšana, savākšana, ja zāle pārsniedz 6-7 cm
augstumu. Zāle nedrīkst pārsniegt 6-7 cm augstumu*. Zāle tiek savākta, tostarp no teritorijas,
kur tā ir nokļuvusi pļaušanas procesā un izvesta. Bojātās zāliena platības ir jāatjauno.

4. Zāles airācija un mēslošana (ne retāk, kā reizi sezonā)
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5. Nokaltušo un traucējošo zaru novākšana, (zari nedrīkst traucēt pārvietoties parka
apmeklētājiem). Zari ir jāizved no teritorijas.

6. Krūmu vainagu kopšana (divas reizes sezonā krūmu apgriešana). Forma ir norunātajos
izmēros un ir jāutilizē kopšanas atlikumi

7. Katru pavasari krūmiem un kokiem jāizgriež nokaltušie, nosalušie un aizlauztie zari. Pēc
noziedēšanas jānogriež vai jānoplūc noziedējušie ziedi.

8. Apdobes kontūras uzturēšana (attīrīšana no nezālēm, formēšana)
9. Regulāra lapu savākšana no parka celiņiem un infrastruktūras, vai pēc nepieciešamības

(nepieļaujot lapu noslāņošanos )
10. Nezāļu ravēšana visā parka teritorijā. Puķu stādījumi un kokaugu apdobes ir jāuztur tīras no

nezālēm, tās regulāri izravējot un uzirdinot.
11. Ja stādījumiem ir uzmetušies kaitēkļi vai slimības, kas apdraud augu eksistenci, tad tie ir

jāapkaro ar augu aizsardzības līdzekļiem pēc to instrukcijas noteiktajām lietošanas devām.

*Jaunā zālāja pirmā pļaušana ar savākšanu jāveic, kad zāle ir izaugusi 8-10cm gara.


