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Ievads
Zemieņu ainavu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos (iekļaujot Zemgales 
līdzenumu un Jonišķu zemieni) raksturo līdzens reljefs un blīvs upju tīkls, kas 
nodrošina bioloģiskajai daudzveidībai būtiskus ekoloģiskos koridorus, kā arī 
rekreācijas iespējas cilvēkiem. Vienlaikus, pateicoties auglīgajām augsnēm, šajā 
teritorijā ir attīstījusies intensīva lauksaimniecība – apmēram 40% platības aizņem 
liela mēroga saimniecības. Tas ir novedis pie būtiskas bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās, kā arī ūdenstilpju piesārņojuma, palielināta plūdu apdraudējuma 
un citām vides problēmām.

Zaļā infrastruktūra ir Latvijā un Lietuvā jauna pieeja teritoriju plānošanai un 
pārvaldībai, kas var palīdzēt saglabāt bioloģisko daudzveidību, kā arī risināt 
dažādas vides problēmas un nodrošināt cilvēku labklājību.

Projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (akronīms/ 
turpmāk tekstā – ENGRAVE) mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, 
iekļaujot ekosistēmu un ainavu pieeju plānošanā un zemieņu upju 
apsaimniekošanā vietējā un reģionālā mērogā. Tas ir īstenots, aktīvi 
sadarbojoties Latvijas un Lietuvas plānošanas iestādēm, pētniekiem un vietējām 
ieinteresētajām pusēm. ENGRAVE projekta rezultāti iekļauj četrus plānošanas 
piemērus, kā arī praktiskus pasākumus zaļās infrastruktūras uzlabošanai. Brošūrā 
mēs iepazīstināsim ar zaļās infrastruktūras pieeju un tās izmantošanas iespējām 
zemieņu upju ainavā, kā arī ar projektā laikā iegūto pieredzi.



1 Eiropas Komisija (2013). Zaļā infrastruktūra (ZI) - Eiropas dabas kapitāla pilnveide. 
COM (2013)249.

Kas ir zaļā infrastruktūra? 
Zaļā infrastruktūra tiek definēta kā “stratēģiski plānots pilnīgi vai daļēji dabisku 
teritoriju tīkls kombinācijā ar citiem vides objektiem, kas ir izveidots un tiek 
pārvaldīts, lai sniegtu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Tas ietver zaļās zonas 
(vai zilās, ja attiecas uz ūdens ekosistēmām) un citus fiziskus elementus sauszemes 
(tostarp piekrastes) un jūras teritorijās.”1 

Šī definīcija uzsver trīs galvenos zaļās infrastruktūras aspektus:

	dabisku un daļēji dabisku teritoriju tīkla uzturēšanu;

	daudzfunkcionalitāti – daudzveidīgu ekosistēmu pakalpojumu 
nodrošināšanu cilvēku labklājībai; 

	stratēģisku un integratīvu plānošanu dažādos līmeņos.

Zaļā infrastruktūra ir jauna pieeja kā sekmēt ekoloģisko principu iekļaušanu 
zemes lietošanas plānošanā un pārvaldībā. Zaļās infrastruktūras izveidošana 
kā atbalsts ekosistēmu un to pakalpojumu uzturēšanai ir iekļauta kā viens no 
mērķiem Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2020. Šī piee-
ja sakņojas ainavekoloģijas un ekoloģisko tīklu teorijās. Ekoloģisko tīklu galve-
nie komponenti ietver kodola teritorijas, ekoloģiskos koridorus (nepārtrauktus 
savienojumus starp kodola teritorijām), pārvietošanās saliņas (pārtrauktus ko-
ridorus), buferzonas (barjeras starp dabiskām un antropogēnām teritorijām) 
un atjaunošanas teritorijas. Ekoloģisko tīklu pieeja ir vērsta uz bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu, izmantojot tīkla fizisko elementu savstarpēju 
savienojamību ainavā. Aizsargājamās teritorijas (piemēram, Natura 2000 terito-
rijas) parasti veido tīkla kodola teritorijas, savukārt upju ielejas bieži darbojas kā 
ekoloģiskie koridori. 

Zaļā infrastruktūra paplašina ekoloģisko tīklu pieeju, pievienojot jaunu as-
pektu – daudzfunkcionalitāti. Papildus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
tā sniedz arī plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu, kas kalpo cilvēka labklājības 
nodrošināšanai.
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Zaļās infrastruktūras uzlabošanu var panākt, izmantojot stratēģisko telpisko 
plānošanu. Stratēģiskā pieeja ļauj sasaistīt vietējās iniciatīvas zaļās infrastruktūras 
uzlabošanai, tās integrējot augstākos plānošanas līmeņos un tādējādi veicinot 
tīkla saskaņotību un funkcionalitāti. Vienlaikus zaļās infrastruktūras novērtēšana 
valsts, reģionālā vai visas Eiropas mērogā palīdz apzināt teritorijas, kurās 
nepieciešams veikt rīcības vietējā līmenī. 

Praktiskās rīcības zaļās infrastruktūras uzlabošanai var ietvert dabisko vai daļēji 
dabisko dzīvotņu atjaunošanu vai jaunus, dabā balstītus risinājumus vides 
problēmu vai sabiedrības izaicinājumu risināšanai. Eiropas Komisija definē 
dabā balstītus risinājumus kā “rīcības, kuras ir iedvesmotas no dabas, balstās 
uz vai kopē dabas procesus”. Tas var ietvert tādu ekosistēmu apsaimniekošanu, 
atjaunošanu vai jaunu ekosistēmu veidošanu, kas uzlabo ekosistēmu pakalpo-
jumus un tādējādi mazina risināmās problēmas. Piemēram, mākslīgo mitraiņu 
izveidošana var uzlabot oglekļa uzkrāšanu, palīdzot mazināt klimata pārmaiņas 
un vienlaikus atbalstot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, plūdu regulēšanu 
un ūdens kvalitātes uzlabošanu. Upju palieņu atjaunošana spēj uzlabot ūdens 
aizturēšanas spēju, samazinot plūdu risku, kā arī uzlabot apstākļus bioloģiskajai 
daudzveidībai un atpūtai dabā.
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Zaļā infrastruktūra zemieņu upju ainavā
Intensīvi izmantojamās lauksaimniecības zemēs, piemēram, Zemgales līdzenumā 
un Jonišķu zemienē, zaļo infrastruktūru veido atsevišķi dabisku un daļēji dabisku 
teritoriju fragmenti un koridori – upes, palienes, mežu puduri, mitraines un daļēji 
dabiski zālāji. Ņemot vērā augsto pieprasījumu pēc auglīgās lauksaimniecības 
zemes zaļās platības lielākoties ir ierobežotas šaurās joslās gar upju ielejām, ku-
ras veido zemieņu zaļās infrastruktūras pamatu. Šīs zaļās teritorijas nodrošina 
dzīvotnes savvaļas dzīvniekiem, veicina sugu migrāciju, kā arī sniedz dažādus 
ekosistēmu pakalpojumus.

Būtiskākie ekosistēmu pakalpojumi, ko sniedz zemieņu upju zaļā infrastruktūra, 
ietver ūdens plūsmu regulēšanu un plūdu riska mazināšanu, barības vie-
lu noteces aizturēšanu, augsnes erozijas kontroli, dzīvotņu nodrošināšanu 
apputeksnētājiem, vietējā un globālā klimata regulēšanu, kas palīdz uzlabot 
intensīvi izmantoto lauksaimniecības zemju vides kvalitāti. Vēl jo vairāk, šīs teri-
torijas ir nozīmīgas atpūtai dabā un ainavas identitātes un estētiskās vērtības 
veidošanai. Tādēļ daļēji dabiskas veģetācijas buferjoslu (piemēram, pastāvīgo 
zālāju) uzturēšana gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm ir viens no vissvarīgākajiem 
pasākumiem zemieņu zaļās infrastruktūras uzlabošanai.
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Zemieņu upju zaļās infrastruktūras stāvoklis un 
spēja nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus ir 
ļoti atkarīga no ūdensteču dabiskuma līmeņa.

Neregulētās ūdenstecēs parasti ir saglabājušās 
palienes (piemēram, Svētes upe – attēls pa 
labi), kurām ir liels potenciāls sniegt dažādus 
ekosistēmu pakalpojumus. Regulāra applūšana 
palielina augsnes auglību palienēs un veicina 
dabisku zālāju veidošanos. Vienlaikus palienes 
samazina plūdu risku apkārtējās platībās un 
palīdz mazināt barības vielu noplūdi upē. Sausajā 
periodā tās var izmantot ganībām vai siena 
ieguvei.

Daļēji regulētām ūdenstecēm (piemēram, Tērvetes 
upe – attēls pa labi) parasti ir saglabājušies ti-
kai sadrumstaloti palienes elementi, kas veido 
zaļās infrastruktūras fragmentus. Ūdensteču 
padziļināšana var mazināt plūdu riskus, taču vien-
laikus ievērojami samazinās citu ekosistēmu pakal-
pojumu nodrošinājums.

Regulētajām ūdenstecēm (piemēram, Pla-
tones upe – attēls pa labi) nav palieņu, tādēļ to 
potenciāls kalpot kā ekoloģiskajiem koridoriem 
un sniegt dažādus ekosistēmu pakalpojumus 
ir ļoti zems. Tā kā palieņu buferspēja vairs ne-
darbojas, barības vielu pārpalikumi no intensīvi 
izmantotajām lauksaimniecības zemēm nonāk 
ūdenstecēs, pasliktinot to ķīmisko kvalitāti un 
veicinot eitrofikāciju. Tādās ūdenstecēs būtu 
nepieciešami dabā balstīti risinājumi dabiskās 
ūdens plūsmas atjaunošanai, tās meandrējot 
un veidojot krāces, kā arī mitraiņu un pastāvīgo 
zālāju ierīkošana, lai samazinātu barības vielu 
noplūdi.

Neregulēta upe Svēte

Daļēji regulēta upe Tērvete

Regulēta upe Platone
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Ceļā uz zaļās infrastruktūras uzlabošanu
Kā jau iepriekš tika minēts, zaļās infrastruktūras uzlabošanu var panākt, 
izmantojot stratēģisko un integrētu plānošanas pieeju. Zaļās infrastruktūras plāni 
ļauj noteikt teritorijas ar augstu ekoloģisko vērtību, apzināt to lomu ekosistēmu 
saglabāšanā un pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī izvēlēties labākās vietas 
dzīvotņu atjaunošanai vai novirzīt vidi degradējošus attīstības projektus ārpus 
vērtīgākajām dabas teritorijām.

Sekojot zaļās infrastruktūras koncepta iekļaušanai Eiropas Savienības vides 
politikā (piemēram, Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 
2020 un ar to saistītie politikas dokumenti), visā Eiropā ir uzsāktas vairākas 
zaļās infrastruktūras novērtēšanas un stratēģiskās plānošanas iniciatīvas, sākot 
ar vietējiem projektiem un beidzot ar Eiropas Savienības mēroga pētījumiem. 
Tās ietver dažādas pieejas un metodes, bet kopumā galvenos soļus zaļās 
infrastruktūras stratēģiskās plānošanas jomā varētu apkopot šādi:

	pastāvošās zaļās infrastruktūras kartēšana;

	zaļās infrastruktūras stāvokļa novērtējums un problemātisko teritoriju 
apzināšana;

	zaļās infrastruktūras uzlabošanas scenāriju un/vai praktisku risinājumu 
izstrāde.

Zaļās infrastruktūras kartēšana var ietvert divas savstarpēji papildinošas pieejas: 
i) zaļās infrastruktūru veidojošo komponenšu (piemēram, aizsargājamo terito-
riju, ekoloģisko tīklu un citu dabas vērtību) fizikālā kartēšana; un ii) ekosistēmu 
pakalpojumu kartēšana, nosakot teritorijas, kas ir būtiskas dažādu pakalpo-
jumu nodrošināšanai.2 Ekosistēmu pakalpojumu pieeja palīdz arī novērtēt zaļās 
infrastruktūras stāvokli – “karsto punktu” un “auksto punktu” analīze izceļ terito-
rijas ar ļoti augstu vai arī ļoti zemu ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu, kur 
būtu jāveic atbilstoši pasākumi. Scenāriju izstrādē vēlams iesaistīt sabiedrības 
pārstāvjus, kas ļauj lēmumu pieņemšanas procesā iekļaut vietējās zināšanas un 
intereses.

2 Estreguil et al., 2019. Strategic Green Infrastructure and Ecosystem Restoration: 
geospatial methods, data and tools EUR 29449 EN, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, JRC113815.
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3 Albert C., et al.2019. Addressing societal challenges through nature-based solutions: 
How can landscape planning and governance research contribute? 
Landscape and Urban Planning 182: 12–21

Vides 
problēmas vai 

izaicinājumi

Iespējamie 
blakus 

ieguvumi Ekosistēmu 
pakalpojumu 

nodrošinājums

Viens no veidiem zaļās infrastruktūras plānošanā var būt tās iekļaušana 
pastāvošajā vai topošajā ainavu plānošanas praksē. Saskaņā ar Eiropas Ainavu 
konvenciju ainavu plānošana tiek definēta kā “konsekventi uz tālāku nākotni 
vērstas darbības, lai uzlabotu, atjaunotu vai radītu jaunas ainavas.” Ainavu 
plānošana var sniegt piemērotu ietvaru zaļās infrastruktūras novērtēšanai un 
pilnveidošanai. Ainavu struktūras, savienojamības un ekosistēmu pakalpojumu 
nodrošinājuma analīze ir izmantojama zaļās infrastruktūras kartēšanā un riska 
teritoriju noteikšanā, kur būtu nepieciešams īstenot dabā balstītus risinājumus.

Ainavu plānošanas loma zaļās infrastruktūras kartēšanā un dabā balstītu 
risinājumu izstrādāšanā (pēc Albert et al., 2019) 3  
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Izpratnes veidošana 
Lai palielinātu vietējo pašvaldību 
izpratni par pasākumiem un 
metodēm, kas ļautu uzlabot ar 
upēm saistīto zaļo infrastruktūru, 
projekts organizēja mācību vizīti 
Apvienotajā Karalistē, apmācības 
kursu Biržos un pārrobežu 
semināru Bauskā un Rundālē, 
kā arī izstrādāja ainavas un zaļās 
infrastruktūras plānošanas meto-
diku.

ENGRAVE pieeja zaļās infrastruktūras 
uzlabošanai Lietuvas un Latvijas zemienēs

ENGRAVE projekts piedāvā integrētu pieeju ainavu un zaļās infrastruktūras 
plānošanā un uzlabošanā. Saskaņā ar šo pieeju ainava un to veidojošie elementi 
– upes, ielejas, kā arī apkārtējie zemes lietojuma veidi un kultūras mantojums 
– veido zaļās infrastruktūras pamatu un ar to saistītos ekosistēmu pakalpoju-
mus un ieguvumus sabiedrībai, ieskaitot labu vides kvalitāti un veselīgus dzīves 
apstākļus, tūrisma un atpūtas iespējas, ar to saistītos ienākumus un teritorijas 
ekonomisko dzīvotspēju. Lai sekmētu šīs pieejas izmantošanu praksē, projekts ir 
veicis dažādus izglītojošus un pieredzes pārņemšanas pasākumus, kā arī īstenojis 
plānošanas piemērus un praktiskus pasākumus zemieņu zaļās infrastruktūras 
uzlabošanai Latvijas-Lietuvas pārrobežu teritorijā. 

Projekts pārbaudīja ainavas un zaļās infrastruktūras integrētās plānošanas pieeju 
dažādos līmeņos – no reģionālā līdz vietējam, ieskaitot ainavu, pastāvošās zaļās 
infrastruktūras un ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma novērtējumu, kā arī 
zaļās infrastruktūras uzlabošanas risinājumu izstrādi.
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Praktiskie pasākumi
Praktiski pasākumi un investīcijas zaļās 
infrastruktūras uzlabošanai tika veiktas pie 
Apaščjas upes krastiem Biržos, pie karsta 
kritenēm Biržu reģionālajā parkā, ķiršu dārzā 
Žagarē, Vīna kalnā Rundāles novadā, kā arī 
Mūsā un Mēmelē pie Bauskas.

Sadarbība
Lai veicinātu vietējo pašvaldību, plānošanas 
un dabas aizsardzības iestāžu un pētnieku 
sadarbību un iesaistīšanos, tika izveidots 
ieinteresēto pušu sadarbības grupa, kas 
sniedza ieguldījumu plānošanas piemēru 
izstrādē, kā arī iesaistījās diskusijās par zaļās 
infrastruktūras pieejas integrēšanu teritoriju 
plānošanā un pārvaldībā. 

Plānošanas piemēri
Ainavas un zaļās infrastruktūras uzlabošanai 
tika izstrādāti tematiskie plāni Zemgales 
plānošanas reģionam, Mūsas un Mēmeles 
upju satekas apkārtnei Bauskā, Apaščjas un 
Aglonas upēm Biržos, Širvena ezeram Biržu 
rajonā, kā arī Svētes upes atveseļošanai 
Jelgavas novadā.
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Zaļās infrastruktūras plānošana

Zemgale 

Jauna pieeja zaļās infrastruktūras un ainavas kvalitātes novērtēšanai reģionālajā 
mērogā tika demonstrēta Zemgales plānošanas reģionā. Tematiskajā plānā 
ir iekļauts ainavu raksturojums un ekosistēmu pakalpojumu kartēšana visam 
reģionam.  Balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu “karsto un auksto” punktu 
analīzi, Zemgales līdzenums tika izdalīts kā reģions ar zemāko ekosistēmas pakal-
pojumu nodrošinājumu un nepietiekamu zaļo infrastruktūru.

Plānā ir noteikti ainavu kvalitātes mērķi un prioritārie pasākumi Zemgales 
līdzenuma ainavu reģionam, kā arī ieteiktas rīcības šo mērķu sasniegšanai. 
Plāns ietver detalizētu Zemgales līdzenuma zaļās infrastruktūras karti, kā arī 
nosaka prioritārās teritorijas un piedāvā trīs scenārijus ar upēm saistītas zaļās 
infrastruktūras uzlabošanai, atjaunojot pastāvīgos zālājus gar ūdenstecēm. 
Plānā ir arī izvērtēta ainavu kvalitātes mērķu saistība ar zaļās infrastruktūras 
pilnveidošanu. Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome šo plānu 
apstiprināja 2020. 

Zaļās infrastruktūras karte Zemgales līdzenumā
 un tās pārklājums ar iepriekš noteiktajām ekoloģiskā tīkla teritorijām
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Upju ainavu novērtējums Bauskā

Bauska

Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskais plānojums 
izstrādāts atbilstoši vietējās pašvaldības plānošanas līmenim. Plānojums  
aptver Bauskas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās upes – Mūsu (3,2 km), 
Mēmeli (3,8 km), Lielupes sateci un to piekrastes teritorijas. Plāns novērtē 
Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras estētiskās, ekoloģiskās 
un funkcionālās īpašības un attīstības potenciālu. Plānā piedāvāti risinājumi, kā 
nodrošināt dabas vērtību un kultūrvides saglabāšanu, uzlabot vides pieejamību 
un dažādot atpūtas iespējas, sniegta skaidra vīzija upju resursu potenciāla 
attīstībai, kā arī vadlīnijas upju ainavas un zaļās infrastruktūras pārvaldībai un 
apsaimniekošanai.  Tā kā tematiskajam plānojumam  ir vietēja mēroga raksturs, 
tas iekļauj priekšlikumus Bauskas pilsētas upju ainavas vizuālās identitātes un 
zīmola veidošanai, kā arī detalizētus ainavas elementu dizaina risinājumus.
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Zaļās infrastruktūras uzlabošana

Birži

Biržos tika uzlabota pilsētas zaļā 
infrastruktūra, izbūvējot gājēju celiņu 
un riteņbraucēju maršrutu, kā arī 
pilnveidojot dekoratīvos stādijumus 
gar Apaščjas upes krastiem.

Biržu reģionālajā parkā tika demonstrēti 
praktiski pasākumi atpūtas iespēju 
un zaļās infrastruktūras publiskās 
pieejamības uzlabošanai. Ar ENGRAVE 
projekta palīdzību tika atjaunoti 
iežogojumi ap karsta kritenēm, kā arī 
atjaunotas kāpnes un barjeras pie 
populārākās vietas –  “Govs alas”.
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Lai parādītu vietējā kultūras mantojuma un zaļās 
infrastruktūras savstarpējo saistību, ENGRAVE 
projekts ir atjaunojis 2800 m2 ķiršu dārza Žagarē 
pie Švetes upes. Tika iestādīti 1000 jauni ķiršu 
koki un citas koku sugas, stādīšanas pasākumos 
iesaistot arī projekta partnerus. Žagares ķiršu 
dārzs kalpo kā simbols vietējai tradīcijai – ķiršu 
festivālam, vienlaikus nodrošinot dažādus 
ekosistēmu pakalpojumus (atpūtas iespējas, 
ķiršu produktus, dzīvotnes dažādām sugām, 
tostarp apputeksnētājiem u.c.), kā arī veido-
jot būtisku ainavas un zaļās infrastruktūras 
sastāvdaļu.

Žagare



  

 

Projekta partneri

	Zemgales plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv – vadošais 
partneris

	Baltijas Vides Forums (LV), www.bef.lv
	Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv
	Bauskas novada pašvaldība (LV), www.bauska.lv
	Biržu rajona pašvaldība (LT), www.birzai.lt
	Biržu reģionālā parka direkcija (LT), www.birzuparkas.lt
	Žagares reģionālā parka direkcija (LT), zagaresrp.am.lt  

Plašāka informācija par projektu un tā rezultātiem ir pieejama 
vietnē: https://latlit.eu/lli-291-enhancement-of-green-infrastruc-
ture-in-the-landscape-of-lowland-rivers-engrave-2/

Metodika reģionālai un lokālai ainavu un zaļās infrastruktūras 
plānošanai zemieņu teritorijās ir pieejama 
vietnē: http://lielupe.balticrivers.eu/en/engrave-project
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