
Cenu aptaujas Zālāja seguma atjaunošana Daugavpilī tehniskā specifikācija

Terminoloģija

Apzaļumošana – teritorijas vai nogāžu virsmu nosegšana ar augu zemi un zālāja izveidošana

Apzaļumošana  ietver  nepieciešamo  pamata  vai  virsmu  sagatavošanu  (līdzināšana,  planēšana),
augsnes slāņa izveidošanu, kā arī zāles iesēšanu.

Prasības materiāliem

Augu zeme - lietojamās augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jābūt ≥ 5 %, testējot pēc LVS
EN 13039, kā arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu;

zālāju sēklas -  jālieto zālāju sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot
noteiktai  vietai  piemērotu dīgtspējīgu sēklu,  t.i.,  ēnainai  vietai  –  sēklu  maisījumu, kas  paredzēts
zālājam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās,
u.tml.  Zālāju sēklu tīrībai ir jābūt ≥ 95 % un dīdzībai ≥ 85 %

mēslojums -   zālājam  piemērots  mēslojums  ar  barības  vielām,  kurām  piemīt  galvenokārt  lēna
iedarbība,  lai  tās  neaizskalo  ūdens,  un  kas  nodrošina  labu  zālāja  iesakņošanas  un  augšanu.
Būvuzņēmējam jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs.

Darbu izpilde

Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos.

Pirms apzaļumošanas vai nostiprināšanas darbu sākšanas, teritorija vai nogāzes jānolīdzina, kā arī, ja
nepieciešams, jāpieblīvē. Augu zeme jāizlīdzina vienmērīgā biezumā ar tādu aprēķinu, lai pēc zālāju
sēklu iesēšanas iegūtu paredzēto augu zemes kārtas biezumu. Jāiestrādā pamatmēslojums 25 – 30
g/m2.

Zālāja sēklas jāsēj vai jāiestrādā mitrā augsnē tā, lai iesētais zālājs iesakņotos veģetācijas periodā
pirms ziemas iestāšanās,  ne vēlāk kā līdz 15.septembrim (ja tas nav iespējams, tad zālāja sēšana
jāparedz  pēc  ziemas  sezonas  –  nākamā  gada  pavasarī,  iestājoties  piemērotiem  klimatiskajiem
apstākļiem).  Apzaļumojot  un  nostiprinot  ar  augu  zemi,  augu  zemes  kārtas  biezumam,  ja  nav
paredzēts cits biezums, jābūt 10 cm, un zālāju sēklu izlietojumam jābūt vismaz 40 g/m2.

Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārta nekavējoties ir
jāpieblīvē. Ja sēj sausā laikā un zeme ir sausa, tad ir jālaista.

Izpildīto darbu apjomu novērtējums

Apzaļumotās platības izmērīšana. Aktu par izpildīto darbu sastādīšana un noformēšana.

Kvalitātes novērtējums

Vizuāli. Apzaļumotajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, zālājs uzdīdzis un iesakņojies
visā platībā. Nezāles saturam jābūt ne vairāk neka 10%. Kvalitātes novērtējumu Pasūtītājs var īstenot



6 mēnešu laikā pēc izpildīto darbu akta parakstīšanas un atklāto defektu gadījumā Izpildītājs novērš
defektus 20 dienu laikā uz sava rēķina.

Darba izpildes termiņš un apmaksa

Saskaņā ar līguma veidni


