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Latvija

Kaives ozolu 
aleja

Dundagas
dižliepu aleja

Limbažu 
Dūču bērzu 
aleja

Siguldas 
šosejas mala

u.t.t.



Francija
Versaļa



Francija
Versaļa



Ritmiski 
vertikāli 
akcenti ir 
universāla 
(ār)telpas 
organizācijas 
forma.

Vairums aleju ir stādītas, 
taču alejām līdzīgi 
veidojumi var rasties arī 
dabiski.



Ritmiski 
vertikāli 
akcenti ir 
universāla 
(ār)telpas 
organizācijas 
forma.

Nīderlande (?)

R.Rabach

Lauku ceļš



Ritmiski vertikāli 
akcenti ir 
universāla 
(ār)telpas 
organizācijas 
forma.

Vācija

Anna Probst

Ganāmpulks mājupceļā



Ritmiski vertikāli 
akcenti ir 
universāla 
(ār)telpas 
organizācijas 
forma.

???



Austrija

Vīne

Šonbrunnas pils



Krievija

Sanktpēterburga

Pēterhofas pils



Itālija

Roma 

Santa Maria Magiore
baznīca



Itālija

Roma 

Svētā Pāvila ārpus mūriem 
baznīca



Paralēlās rindās ritmiski izkārtoti līdzīgas 
formas akcenti ir universāla (ār)telpas 
organizācijas forma, kas:

1. Sakārto, organizē, norobežo telpas daļas 
(fiziski, psiholoģiski).
2. Rada vizuālu ilūziju par objekta 
izmēriem.
3. Veido bildes rāmi, akcentē (izceļ un/vai 
daļēji paslēpj) uz alejas ass novietotu 
objektu.
4. Pats var veidot akcentu un pat 
dominējošo objektu ainavā.
5. Rada fizisku (aizvējš, ēna) un 
psiholoģisku mikroklimatu.
6. u.c.



Senā 
Ēģipte

Ēģiptiešu 
augstmaņa 
dārzs



Senā 
Ēģipte

Valdnieces 
Hatčepsutas
kapenes
Del El Bahari



Senās 
Romas 
impērija

Villa Adriana



Senās 
Romas 
impērija

Pompei



Indija

Taj Mahal



Spānija

Sevilla



Itālija

Neapole
La Caserta



Anglija

Hempton Court



Anglija

Badminton



Francija

Parīze
Luvra



Francija

Versailles



Francija

Versailles



Francija

Versailles



Vācija

Minhene
Schloss
Nymphenburg



Latvija

Johans Lēberehts Eginks
(Karls Dāvids Vinklers)

Vidzemes ainava



Latvija

Rundāle



Koki alejām

Tilia cordata



Koki alejām

Padure (Kuldīgas)

Tilia x europaea



Latvija

Katvari

Tilia x europaea



Koki alejām

Salaspils NBD

Tilia x europaea



Koki alejām

Trapene

Larix decidua
Larix x marschlinsii



Koki alejām

Betula pendula
Betula pubescens



Koki alejām

Limbaži

Salix alba
Salix fragilis



Koki alejām

Rumbiņi – Friča 
Bārdas muzejs

Salix alba



Koki 
alejām

Talsu r.

Cerasus
avium



Zaudējot alejas, mēs:

1. Zaudēsim daļu savas kultūrvēstures.

2. Zaudēsim, noplicināsim daļu Latvijas ainavas

3. Samazināsim bioloģisko daudzveidību



Vecās alejas
1. Kopt !!! Sabalansējam alejas 

saglabāšanas un cilvēku drošības 
jautājumus.

2. Aizsargāt, pašvaldībām izveidojot 
vietējās nozīmes dabas un/vai 
kultūras pieminekļu sarakstus un 
saistošos noteikumus.

3. Izkritušo koku vietā stādam jaunus 
tikai tad, ja tos nenoēno blakus 
esošo koku vainagi. Ievērojam 
sākotnējos stādīšanas attālumus.

4. Homogēnās alejās stādam vienas
un tās pašas sugas
(nepieciešamības gadījumā pat -
klona) kokus.



Vecās 
alejas



Izvēloties pareizo koku sugu/šķirni pareizajai vietai:

1. Mēs sabalansējam apjomus (koks-koks, ēka – koks, 
attālums un proporcijas ainavā)

2. Ietaupām līdzekļus koku kopšanai (vidēja un vai neliela 
auguma koki, formas ar tendenci veidot vienu centrālo 
galotni, formas ar šauriem vainagiem šaurām ielām u.c.)

Stādam ne tikai ar lāpstu bet arī ar prātu !!!



Ielu apstādījumu kvalitatīvs stāds, stādīšana un kopšana
• Augstums ne zemāks par 2,20m.

• Stumbra diametrs 1,3m augstumā 4-5cm (Vācijā: apkārtmērs 1m augstumā vismaz 
18cm).

• Galvenajam dzinumam (stumbram) ir jābūt taisnam līdz pašai galotnei.

• Stāds tiek iestādīts ar sakņu kamolu. Bez poda ☺

• Transportējot neiekaltējam. Pieprasām 3 gadu garantiju.

• Stādīšanas bedre ir sagatavota, tajā tiek iepildīts atbilstošs substrāts, laistīšanas caurule.

• Stāds pēc iestādīšanas tiek atsiets pie trim balsta stabiem.

• Stādam ir jābūt veselam bez mehāniskiem u.c. veida bojājumiem.

• Stāds ir jāaplaista arī pēc iestādīšanas.

• Izgriežam konkurējošās galotnes.

• Nenosālam ... !



Ēka un 
koks



Koki alejām

Crataegus submollis



Koki alejām

Sorbus



Koki alejām

Sorbus thyringiaca
Fastigiata

Carpinus betulus
Fastigiata



Koki alejām

Carpinus betulus
Fastigiata



Koki alejām



Koki alejām

Iecava

Populus nigra Italica
Populus x jablokovii



Koki alejām

Corylus colurna



Koki alejām

Quercus robur
Fastigiata



Paldies par 
uzmanību !

Mercendarbe

Tilia x europaea


