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Izvērtē teritoriju  
un kontrolē līnijas 

Sprauslas grupējot līnijās, ie
spēju robežās jāizvērtē saulainās 
un ēnainās vietas un arī augsnes 
tips. Nevajadzētu vienā grupā 
apvienot sprauslas, kas atrodas 
atšķirīgās dārza zonās (saule, 
ēna, smilšaina, mālaina augsne), 
jo katrai zonai var būt atšķirīgas 
prasības pēc ūdens. 

Visām līnijām nodrošinot 
vienādu kopējo ūdens patēriņu, 
kā arī pēc iespējas ekonomiskāk 
savienojot plānā izvietotos pun
ktus ar ūdens padeves caurulēm, 
sagrupējam visas sprauslas atse
višķās darba līnijās. Tas attēlots 
zīmējumā.

Katras līnijas ieslēgšanos vai 
izslēgšanos regulē savs elektro
magnētiskais vārsts. Vienlaicīga 
vairāku līniju darbība nav iespē
jama, jo vienas laistīšanas līnijas 
ūdens patēriņš ir vienāds vai 
nedaudz mazāks par pienākošo 
ūdens daudzumu. Vārsti tiek iz
vietoti tiem paredzētā īpašā kas
tē, kas ierakta zemē vienā līmenī 
ar zālienu. Sistēmas automatizā
cijai nepieciešams uzstādīt vadī
bas bloku, kas atkarībā no mode
ļa, ļauj kontrolēt 1–12 atsevišķas 
laistīšanas līnijas. Vadības blokā 
ieprogrammē katras atsevišķas 

līnijas laistīšanas ilgumu un 
laistīšanas sākšanas laiku. Pro
gramma atver pirmo vārstu no
rādītajā laistīšanas laikā un pēc 
noteiktajai līnijai iestādītā laistī
šanas laika beigām to aizver un 
atver nākamo vārstu. Vārstu va
dības blokam pieslēdz lietus sen
soru, kas lietus gadījumā aptur 
laistīšanas sistēmu. Lai spraus
las un vārstus pasargātu no aiz
sērēšanas, katras līnijas sākumā 
ieteicams uzstādīt līnijfiltru. 
Ne mazāk svarīga sastāvdaļa ir 
drenāžas vārsts. Ar tā palīdzību 
sistēma tiek iztukšota no ūdens 

pēc katra laistīšanas cikla. Svarī
gi vārstu uzstādīt katras līnijas 
zemākajā punktā. Neskatoties 
uz vārsta funkcionalitāti, lai no 
sala aizsargātu laistīšanas spraus
las, sistēmu pirms ziemas vēlams 
izpūst ar gaisa kompresoru.

Sistēmas izveide 
dabā 

Kad viss nepieciešamais aprī
kojums ir iegādāts, sistēmu izvei
do dabā. Ar mietiņu un šņores  
palīdzību, vadoties pēc plāna, 
atzīmē sprauslu un  cauruļu iz
vietojumu dabā (A). Ja dārzā ir 
ierīkots zāliens, tad rūpīgi izrok 
plānā paredzēto tranšeju sistē
mu (25 līdz 30 cm dziļumā), 
uzmanīgi noņemot velēnu (B).
Pirms ierakšanas zemē veic pil
nu sistēmas un cauruļu montā
žu, novietojot tās paralēli izrak
tajām tranšejām (CF).  

Pēc sistēmas montāžas pār
bauda, vai tā darbojas pareizi. 
Pēc tam pievieno drenāžas vār

stu. Veic programmas uzstādī
jumu līnijām. Pārliecinās, vai 
izvēlētais laukums tiek noklāts 
pareizi. Ja viss ir kārtībā, var 
veikt zemes darbus, kas saistīti 
ar sistēmas nostiprināšanu grun
tī. Uzber zemi sistēmai pietieka
mā daudzumā, uzmanīgi noblie
tē un uzliek virsū velēnu. Pēc 
tam veic precīzu sprauslu leņķu 
pieregulēšanu, lai visas dārza zo
nas tiktu vienmērīgi noklātas. 

Ja dārzs tiek veidots no jauna, 
tad laistīšanas sistēmas izveide 
jāveic pirms zālienam nepiecie
šamā melnzemes slāņa izveides. 
Automātiskās laistīšanas sistēmas 
cenu nosaka sistēmas lielums un 
konfigurācija. Pazemes laistīša
nas sistēmas izmaksas 1000 m2 
lielai zemes platībai ir robežās 
no 500700 LVL, atkarībā  no 
dārza konfigurācijas. Ja darba 
veikšanu uzticēsiet  montāžas 
firmai, papildus jārēķina darba 
izmaksas. n
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Plāns laistāmajai  
teritorijai 

Vispirms ir jāsagatavo aplais
tāmās teritorijas plāns. Jāņem 
vērā, ka, veidojot automātisku 
laistīšanas sistēmu, celiņi un ne
lielas, zemas augu grupas tiek 
iekļautas aplaistāmajā teritorijā. 
Ēkas, nepiederošas teritorijas, 
specifiskas augu grupas un lau
kumi bez zāliena netiek laistīti, 
tādēļ laistīšanas sprauslas būs jā
izvēlas un jāizvieto tā, lai šie ob
jekti netiktu skarti vai arī tiktu 
mitrināti minimāli. 

Tikpat svarīgi ir noskaidrot 
esošā ūdens padeves resursa pa
rametrus. Lai laistīšanas spraus
las pareizi izvietotu, jāzina lais
tīšanas sistēmai padotais ūdens 
daudzums un spiediens. Vē
lams, lai ūdens padeves sistēma 
nodrošinātu vismaz 30 litrus mi
nūtē, ja spiediens ir 1,5 bāri. Ja 
tā nav, nepieciešams izvēlēties 
citu ūdens apgādes sūkni vai arī 
citu ūdens ņemšanas avotu.

Zinot laistāmā laukuma ro
bežas un pieejamos ūdens resur
sus, var sākt laistīšanas punktu 
iezīmēšanu plānā. Laistītāju 
izvietojums atkarīgs no izvēlētā 
laistītāja tipa un sistēmas darba 
spiediena. Atkarībā no izvēlē
tā darba spiediena pēc tabulas 
sprauslas tehniskajā aprakstā 
nosaka strūklas darbības rādiusu 
un attālumu starp uzstādāmajām 

sprauslām. Tālāk seko darbs ar 
cirkuli – plānā izvieto laistīšanas 
sprauslu atrašanās punktus, iezī
mē to darbības zonas un norāda 
uzstādāmās sprauslas tipu. 

Laistīšanas sistēmas 
sadalījums 

Pieejamie ūdens resursi lielā
koties nenodrošina visu ūdens 
daudzumu, kas nepieciešams 
vienlaicīgai teritorijas laistīša
nai. Tāpēc visa laistīšanas sistē
ma jāsadala vairākās atsevišķās 
līnijās. Vienas līnijas kopējais 
ūdens patēriņš nedrīkst pār
sniegt pieejamās plūsmas ražīgu
mu. Vēlams, lai uz vienas līnijas 
atrastos vienāda tipa laistīšanas 
sprauslas (Pop-Up, dinamiskās 
vai turbīnas tips). Ūdens patē
riņu, kas nepieciešams vienas 
sprauslas nodrošināšanai, atrod 
pēc tabulas sprauslas tehniskajā 
aprakstā.

Pēc darbības principa laistīša
nas sprauslas iedalās: statiskajās 
(Pop-Up) – piemērotas maziem 
un vidējiem dārziem ar maksi
mālo strūklas garumu 4,5 m. 
Sprauslām ir 90 grādu, 180 grā
du, 360 grādu laistīšanas leņķis, 
regulējams no 0 līdz 350 grādu 
leņķis, kā arī ir sprauslas, kas pa
redzētas taisnstūra vai kvadrāta 
formas laukuma laistīšanai. Ot
ra grupa ir turbīntipa un dina
miskās sprauslas – piemērotas 
lielākām teritorijām ar strūklas 
trajektorijas garumu no 5 līdz 
14 m un regulējamu laistīšanas 
leņķi no 0 līdz 360 grādiem. 

Pazemes automātiskā 
dārza laistīšana

Skaists un zaļojošs dārzs nav iedomājams bez regulāras 
laistīšanas. Laistīšana ar virszemes šļūtenēm un  
dažādiem laistītājiem prasa ne tikai laika, bet arī ūdens  
resursu patēriņus. Lai nodrošinātu vienmērīgu,  
sabalansētu augu un zāliena sakņu mitrināšanu,  
risinājums ir pazemes automātiskās dārza laistīšanas  
sistēmas, ko piedāvā itāļu firma Claber. Tās ir viegli  
un ērti uzstādāmas ar pašu spēkiem. 
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