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Vienkoču parka idejas autors un saimnieks Rihards Vidzickis rāda
savdabīgu vēja zvanu - auklās iekarinātas liepas mizas daiviņas.
Vēja pūsmas purinātas, tās sitas cita pret citu un ieskanas.

La
I

uzzinātu , kā

to

darīt,

viesojamies pie koktēl nieka,
doktoranta Riharda
saimnieko Vienkoču parkā , dabas

Rīgas Tehniskās universitātes
Vidzicka.

Viņš

1ainavu un koka amatniecības kompleksā Augšlīgat

nē. Parks atzīts par ģimenei draudzigāko vietu Vidzemē.

"Vienkāršas lietas ir lieliskas. Tās neprasa lielus lidzektus, tikai
ideju, iedvesmu un darbu. lzejmateriāl us tām varam atrast m ežā un
ptavā," mudina Rihards.

Neparasti
Pie ieejas Vienkoču parkā apskatāma trušu būda ar zaju un
ziedošu jumtu. Tādu var izveidot ikviens.
Zalajam jumtam ir ne tikai dekorativa nozīme - tas ražo skābekli.
Tādēi īpaši der vietās , kur zatuma maz. Attīstītajās valstis šādus jumtus veido uz debesskrāpjiem . Tas ir dārgs prieks.
Vēl zatais jumts var būt glābiņš, jo akumulē lietus ūdeni - salijušais
nevis notek, bet iesūcas jumtā, tātad nepārpludina ielas.
Veidojot namiņam zatu cepuri , vispirms liek hidroizolācijas kārtu .
Ja jumts nav pārāk biezs, vēl klāj materiāl u, kas kalpo kā mitruma uzsūcējs. Senos laikos tā bija bērza tāss, mūsd ienās, piemēram , filcs.
Virspusē - velēnas. Rihards savējās racis tur, kur veidojis stāv
laukumu mašīnām, tātad dabai nav lieki skādējis.
Vienkoču parka trušu būdas jumts veidots pirms diviem gadiem,
pārdzivojis ziemas spelgoni, tomēr nav izsalis, skaisti za[o un aug
griezdamies.

Eleganti
Komposta kaudzi parasti cenšas ieslēpt kādā dārza nostūrī, lai
izskatu. Rihards piedāvā variantu, kā kompostēt ar eleganci.
Vienāda garuma kokus novieto kvadrātveidā, liekot pamīšus - iznāk
tāda kā aka. Šāda būve gliti ierobežo kompostu. Vispirms izveido
vienu šādu kārtu , vidū ber visu, kas kompostējams. Kad ar laiku šis
limenis ir pilns, uzliek nākamo žodziņu . Atkal ber pilnu. Krāvumu var
būvēt tik augstu, cik pašam patīk un lai izskatītos samērīgi un estētiski.
Kad komposts sadalijies, kokus noņem . lr labi, ja dārzā ir vairākas
šādas kaudzes, tad ērti pārkrāmēt vēl negatavo komposta masu
nebojā

Tīkami

dabai un
cilvē kam
Paša ceptai kükai ir cita garša. Tāpat kā savām
rokām gatavotai lietai. Dārzu , verandu vai mājas
apkārtni var padarīt tīkamāku , novietojot tajā
kaut ko paša veidotu. It īpaši , ja priekšmets
ieturēts dabas radītajās formās .

nākamajā objektā.

Ērti
Parastu sēžamo bluķīti iespējams padarit lietošanai ērtāku. Blulaiku stāvot uz zemes, apakša kiūst netira. Ja nepieciešams sēdekl i pārvietot , visdrizāk nosmērēsim rokas.
Taču , ja abos sānos izzāģē robus, bluķiti var ērti satvert un pārnest.
Darbu visvieglāk paveikt ar motorzāģi.
ķim, ilgāku

Vienkārši

un dabiski

Izmantojot dabas dotās formas, iespējams pagatavot ērtu rokturi
šķūņa, pirts vai sirdsmājiņas durvim.
Nozāģē koka stumbra gabalu, kam ir atbilstoša zaru žākle. lzmeklē
mežā tādu veidojumu, kas būs ērts satveršanai, derīgs rokturim .
Pārcērt uz pusēm , nomizo. Nodarina taisnu to datu, ko liks pie durvim. Augšā un apakšā izurbj divus caurumus, lai rokturi varētu
piestiprinā!.

Pienaglo vai

pieskrūvē

pie

durtiņām ,

virina

tās

un

priecājas,

cik

skaisti sanācis. •

© SIA LETA Marijas 2, Rīga, LV–1050 Tālr. 67222509, marketing@leta.lv, www.leta.lv

Gunta Tabore

1

Tīkami dabai un cilvēkam
36,6 C Veselīgāk Skanīgāk Gudrāk, 03/07/2009, Gunta Tabore, lpp.: 82,83, rubrika: Zaļā
māja

Bluķīša sēdeklis

veidots tā, lai
pacelt un

ērti

pārvietot.

Trušu būdas velēnu jumts zalo un zied īpaši krāšņi , jo daudz mitruma.

Komposta kaudze var klüt par dekoratīvu elementu dārzā.
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