Dārza plānošana, ierīkošana

Uzņēmums: Galantus
IDEJA
Darbs pie apstādījumu projekta būtu jāsāk reizē ar mājas plānošanu (kad ir projekts vai skices)
vai pirms teritorijas attīrīšanas un sagatavošanas labiekārtošanas darbiem (zemes gabalā esoši
veci koki, reljefa īpatnības, interesanti elementi un vērtības, kuras ir iespējams un vajadzīgs
saglabāt). Pasūtot projektu, nav jādomā, ka tas ir jāīsteno tūlīt - šis projekts kalpos kā ceļvedis
un pamats veiksmīgai darbībai dārzā.

GATAVOŠANĀS
Lai sadarbība būtu produktīva no pirmās tikšanās reizes, Jums būtu jāpārdomā daži būtiski
jautājumi:
1. Manas un manas ģimenes vēlmes konceptuāli (koku saglabāšana, ceļu izkārtojums,
nepieciešamie elementi - bērnu laukums, atpūtas vieta, baseins u.c. svarīgas lietas)
2. Sīkākas vēlmes - konkrētu augu sugu iekļaušana (ja tas būs iespējams), kas liekas Jums
patīkamas, citas idejas, ko es noteikti gribētu pateikt.
3. Man būs jāvelta zināms laiks skiču izpētei, apspriešanai, būs jāiedziļinās augu sortimentā,
materiālu izvēlē (bruģa raksti, baseinu tehnoloģijas, apgaismojums, citi elementi). Jo vairāk
laika es veltīšu, jo labāks būs mana dārza projekts.
4. Jāiesaista apspriešanā visas ieinteresētās puses (vecāki, bērni, arhitekts, mājdzīvnieki u.t.t.)
5. Jābūt gatavam pieņemt lēmumus.
Tie ir tikai nedaudzi punkti, kas ir svarīgi veiksmīgai sadarbībai ar arhitektu. Ja Jums nav
nevienas idejas - mēs tās piedāvāsim.
Uz pirmo tikšanos ar ainavu arhitektu līdzi jāņem (VĒLAMS)
1. Labs garastāvoklis.
2. Zemes robežu plāns - skatīt bildi
3. Topogrāfiskais plāns - skatīt bildi
4. Ēkas(u) fasāžu un stāvu plāni. skatīt bildi nr.1 skatīt bildi nr.2
1. fasade, 2. fasade, stāvu plāns - skatīt bildi
5. Āderu plāns
Šie darba materiāli nav obligāti, jo bieži vien to vienkārši nav klienta rīcībā. Situāciju varam
uzmērīt arī paši, sarežģītākos gadījumos pēc vienošanās tiks pieaicināts mērnieks. Atcerieties,
ka projektēšanas darbā jebkurš (arī Jūsuprāt mazsvarīgs) vizuālais un grafiskais materiāls
(plāni, fotogrāfijas, Jūsu ideju uzmetumi u.c) var būt noderīgs.
IEPAZĪŠANĀS
Kad esat pieņēmuši lēmumu par dārza projekta nepieciešamību, kontaktējaties ar
www.galantus.lv projektu vadītāju, jo pirmā tikšanās vēlama objektā. Iepazīstināsim Jūs ar
projektēšanas darbu gaitu, parādīsim jau veiktus projektus, skices un fotogrāfijas. Izklāstīsiet
savas vēlmes un atbildēsiet uz projektētāja daudzajiem jautājumiem. Kopīgi apspriedīsiet
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iespējamās projektēšanas izmaksas, termiņus u.c. Jūsu teritorija tiks uzmērīta (ja
nepieciešams), apskatīta, izpētīta un safotografēta. Tikai pēc objekta izpētes tiks noteikta
precīzas projektēšanas darbu izmaksas.
SKIČU STADIJA
Liekot lietā savu iztēli un pieredzi, kā arī apkopojot izpētes laikā iegūto informāciju ar Jūsu
sniegto, ainavu arhitekts piedāvās vienu vai divus skiču variantus (parasti 2), papildinātus ar
bagātīgu vizuālo materiālu - fotogrāfijām, perspektīvu skicēm, vizualizācijām, materiālu
demonstrējumiem. Tās tiks prezentētas un apspriestas ar Jums.
Šajā stadijā atkal jāiesaistās Jums un jāvelta laiks pārdomām, pastaigām pa nākotnes dārzu, lai
maksimāli reāli stādītos priekšā plānoto situāciju. Skices tiks svītrotas, dzēstas, zīmētas, līdz
nonāksim pie vienas gala skices, kuru Jūs apstiprināsiet. Šī skice pārtaps par apstādījumu
projektu.
PROJEKTS
Projekts saturēs visu ierīkošanai nepieciešamo informāciju:
Situācijas aprakstu
Ģenplānu
Apzīmējumus
Vizualizācijas
Detālos plānus (bruģa raksti, mūri, ziemciešu un casaras puķu dobes, pergolas u.c.)
Dendroloģisko plānu (izmantoto augu plānu)
Augu sarakstus
Vertikālo un horizontālo plānojumu
Kopšanas instrukciju
Kā projekta sadaļas piedāvāsim arī citas sadaļas (piesaistām šo jomu labākos speciālistus):
Elektrosistēmas projektu dārza apgaismojumam,
Sarežģītu sūkņu, strūklaku projektēšana
Laistīšanas sistēmas plāns,
Lielāku koka būvju projektēšana (Lapenes u.c.)
Bērnu rotaļu ierīces (lielāki apjomi),
sporta laukumi (profesionālā līmenī).
PROJEKTĒŠANAS IZMAKSAS
Katram projektam tiek izstrādāta individuāla projektēšanas darbu izmaksu tāme. Dārzi ir ļoti
dažādi un unikāli - ja dārzā ir esoši celiņi, jāizprojektē tikai stādījumi, nav pārāk sarežģīts reljefs
- cena ir zemāka. Situācijās, kad reljefs ir sarežģīts un tiek paredzēti daudzi dažādi dārza
elementi- cena ir augstāka. Taču pirms darbu sākšanas mēs nosauksim precīzu skaitli, par ko
vienosimies.
DARBU TĀME
Līdz ar projektu izstrādāsim izmaksu tāmi visu darbu veikšanai, jo kvalitatīva projekta realizācija
ir ļoti svarīga, lai īstenotu ieceres.
Kad projekts un izmaksu tāme kārtībā, jāsāk domāt par projekta realizāciju dzīvē. Galantus
piedāvā visus darbus, kas nepieciešami dārza ierīkošanā, tāpat nodrošinām visu nepieciešamo
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tehniku un materiālus. Jūsu rūpes ir vērot kā top dārzs. Protams, ir svarīgi apzināties, ka dārza
ierīkošana ir ilgtermiņa investīcija, kas atmaksāsies visa mūža garumā, dodot prieku un atpūtu
savam saimniekam, tāpēc rūpīgi jāpārdomā kvalitātes nozīme, jo īslaicīgas ietaupījums var būt
rūgta vilšanās pēc dažiem gadiem, un kāda dārza elementa (piemēram, zāliena) fundamentāla
pārveide var izmaksāt ļoti dārgi.
Sīkāk par dārzu projektēšanu, būvi un kopšanu www.galantus.lv galantus - dārzu māksla.
http://horti.lv/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=48&sobi2Id=93&Ite
mid=528

3/3

