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Ievads: stiprinot lauku dzīvotspēju –
zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai
Zālāji ir ļoti nozīmīga ekosistēma un Baltijas valstīs arī ļoti būtisks ainavas
komponents. Tā ir vērtīga dzīvotne ne tikai daudzajām augu un dzīvnieku sugām,
bet arī vērtīgs resurss, nodrošinot ar dažādiem pārtikas produktiem. Šī ekosistēma
nodrošina daudzveidīgus ekoloģiskos pakalpojumus, kas savukārt ir svarīgi ieguvumi
cilvēkiem, radot ekonomiskās un sociālās vērtības. Pļavas savu dabisko estētisko vērtību
dēļ arvien lielākā mērā tiek atzītas kā vietas, kas ļoti piemērotas āra aktivitātēm, gan
arī kā svarīgas zālēdāju barošanās un ganību vietas. Tās pozitīvi novērtētas arī kā
daudzveidīgas floras un ārstniecības augu ievākšanas vietas. Zālāji ir snieguši iespēju
daudzām ģimenēm mainīt dzīves stilu un atgriezties pie lēnāka dzīves ritma, dzīvojot
lielākā saskaņā ar dabas norišu cikliem. Zālājiem ir nozīmīga loma arī no ekonomiskā
aspekta, jo tie sniedz iespēju cilvēkiem nopelnīt un veicina sadarbību starp dažādām
ekoloģiski orientētām vietējām kopienām un organizācijām.
Šajā brošūrā mēs esam iekļāvuši iedvesmojošus piemērus – kā zālāji dažādos veidos
var nodrošināt daudzveidīgus sociālos un ekonomiskos ieguvumus Baltijas valstīs.
Ceram, ka ieraudzīsit zālājus no cita rakursa.
Foto: Rita Griniene
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1. Pļavas sniegtie pakalpojumi
veselības uzlabošanai
Novērtējot zālāju potenciālu kā ekosistēmu, kas var nest peļņu, cilvēki reti
iedomājas par iespējamiem terapeitiskajiem labumiem. Veselības uzlabošana,
izmantojot pļavu sniegtos pakalpojumus, vēl nav kļuvusi ļoti populāra un ir par
agru runāt par lielu pievienoto vērtību, bet tas ir oriģināls veids, kā paplašināt skatu
uz pļavām un to sniegto pakalpojumu klāstu.

Paļesju muiža

Foto: Paļesju muiža

Mājaslapa: www.paliesiausklinika.lt

Paļesju (Paliesius) muižai apkārt atrodas mitrie zālāji, kam
ir ļoti liela nozīme, nodrošinot
mierpilnu apkārtni apmeklētājiem, kas nedēļas nogalē ierodas
uz veselības kūrēm Paļesju Fizisko
vingrojumu terapijas klīnikā.
Unikāla aktivitāte, kas ļoti lielā
mērā saistīta ar zālājiem, ir nosaukta par terapeitisko horizonta vērošanu. Šī terapijas forma ir sava veida meditācija,
kuras laikā pacienti koncentrējas uz attālām krāsām un apkārtējām skaņām, tādējādi atpūtinot savu ķermeni un prātu. Līdztekus veselības uzlabošanas pakalpojumiem, Paļesju muiža piedāvā arī sezonālo izglītības programmu augu izzināšanā un izmantošanā
ikdienas vajadzībām. Turklāt plašais, atvērtais skats piesaista daudzu mākslinieku, kas
glezno ainavas, interesi, un tā ir lieliska iespēja arī rīkot skulptoru plenārijus brīvā dabā.
Šīs aktivitātes ir daļa no daudzveidīgo aktivitāšu klāsta, kas pieejamas muižā.
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Muiža tika atjaunota, izmantojot ES struktūrfondu atbalstu (932 000 EUR) un arī īpašnieku privātās investīcijas. Muiža tika atvērta apmeklētājiem 2013. gada beigās, un pirmajos 3 darbības gados to apmeklēja vairāk nekā
7000 apmeklētāju. Patlaban muižā strādā 12 vietējie iedzīvotāji. Muiža ir kļuvusi par
vietējo iedzīvotāju kultūras centru, kur pieejami augstas kvalitātes kultūras pakalpojumi, kas savukārt nozīmē, ka tas ir nopietns ekonomisks virzītājspēks vietējiem mazajiem
ražotājiem, jo, piemēram, muižas restorāns iepērk vietējos produktus.
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2.Izglītojošās aktivitātes un
ārstniecības augu valsts produkti
Baltijas valstīs ir labi zināma tradīcija pļavās lasīt ārstnieciskos un veselību
uzlabojošus augus. Zināšanas par dažādiem augiem un to īpašībām daudzu gadu
garumā ir nodotas no paaudzes uz paaudzi. Patlaban šīs zināšanas ir nepieciešams
atsvaidzināt un izcelt no aizmirstības.

“Rasokle”
Mājaslapa: www.rasokle.lt
Saskaņā ar augu zinātājas un “Rasokle” (“Rasoklė”) dibinātājas Rasas Subačienes
teikto – viņiem ir ļoti nozīmīga loma, sniedzot praktiskās zināšanas par dažādiem veidiem, kā izmantot pļavas augus. Piedāvātas mācību programmas balstās uz taktilās
saskares ar dabu pieredzes principiem, jo tādējādi cilvēkiem ir iespēja izveidot dziļāku
kontaktu ar zemi, apgūstot vides ilgtspējas nozīmību un principus.
“Rasokle” ir uzņēmums, kas vada dažādus izglītojošus seminārus par tādām tēmām
kā savvaļas pļavas augu atpazīšana, destilēta augu ūdens ražošana, tējas žāvēšana un par
to, kā dažādus augus izmantot veselībai, skaistumam, kā arī pārtikā. Lekcijas tiek vadītas,
dalībniekiem esot arī pļavā, jo tādējādi ir iespējams kombinēt teorētiskās zināšanas ar
praktiskajām aktivitātēm, piemēram, ievācot dažādus destilācijas procesam nepieciešamos augus, lai izgatavotu pļavas ziedu ūdeni. “Rasokle” īpašniece arī pārdod dabīgos
produktus, piemēram, eļļas, hidrosolus, sīrupus, zāļu tējas un augu esences, kas iegūtas
gan no augiem, kas lasīti viņas īpašumā esošajās pļavās, gan apkārtējos mežos.
Foto: “Rasokle”
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Zāļu zinātāja Rasa Subačiene

Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Rasa Subačiene izglītojošos pasākumus par
pļavas augiem sāka vadīt 2012. gadā. Viņa stāsta, ka tas viss sākās pamazām vien un
viņai pašai vislielākais labums ir tāds, ka viņa mainījusi savu dzīvesveidu, pārceļoties
no pilsētas uz laukiem, un arī tas, ka tagad dzīvo daudz veselīgākā vidē. Rasai pašai nav
savu telpu, kur organizēt seminārus, tādēļ viņa sadarbojas ar citām vietējām sievietēm,
kurām ir plašākas saimniecības ar piemērotām telpām un kuras arī pagatavo ēdienu
nodarbību apmeklētājiem, savukārt ienākumus viņas attiecīgi sadala. Tādējādi zāļu
zinātāja nodrošina sev iztiku no pļavas sniegtajiem labumiem, bet vienlaikus viņa arī
dod iespēju citām sievietēm gūt papildus ienākumus.

Karepa Ārstniecības augu dārzs
Mājaslapa: www.ravimtaimeaed.ee

Foto: Arveds Megi

Karepa Ārstniecības augu dārzs
izveidots 1993. gadā, lai iepazīstinātu
cilvēkus ar ārstnieciskajiem augiem un
dabai tuvu dzīves stilu. Dārza saimniece ir fitoterapeite Katrina Luke.
Līdztekus augu tējām, aromatizētājiem un augu ziedēm, apmācībām un
semināriem par ārstnieciskajiem augiem tiek piedāvāta arī terapija dabā
un veselīgs uzturs. Apmācības notiek
Karepa ciematā, zāļu dārzā un izziņas
takās, kā arī, ja nepieciešams, izbraukumos pie dažādiem uzņēmumiem,
institūcijām un pasākumos. Karepa
Ārstniecības augu dārzs sadarbojas
ar citiem maza mēroga uzņēmumiem un piedāvā dabisko un bioloģisko pārtiku. Dārzā ir iespējams
rīkot kādu uzņēmuma pasākumu vai
dzimšanas dienas ballīti apvienojumā
ar apmācībām vai semināru. Katrina
Luke vada uzņēmumu kopā ar savu
brāli Verneru Luki, kas arī attēlo dabu
savās gleznās. Šīs gleznas ir izstādītas
uzņēmuma telpās, tās ir iespējams arī
iegādāties.
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Karepa Ārstniecības augu
dārzam ir bioloģiskais sertifikāts.
Augi tiek audzēti un ievākti Karepa ciematā un tā tuvākajā apkārtnē – piekrastes mežos un zālājos,
kas nekad nav tikuši izmantoti
kā intensīvās lauksaimniecības
vai industriālās teritorijas. Daži
augi aug apmēram hektāru lielajā dārzā, bet daži ievākti pļavās.
Uzņēmumam pašam nav savu
pļavu, bet augi tiek ievākti valstij
piederošajās pļavās vai arī citās
saimniecībās, ar kurām ir noslēgta vienošanās.

Fitoterapeite Katrina Luke, foto: Katrina Luke

Produktus var iegādāties gan
uz vietas, gan interneta vekalā,
gan arī tie tiek tirgoti dažos ekoloģisko preču veikalos Rakverē,
Jehvi un Tallinā – Veike-Mārja lauku saimniecību tirdziņā
un Oandu dabas centrā Lahemā
nacionālajā parkā. Galvenais
informācijas avots ir klientu atsauksmes, mājaslapa un Facebook konts, kā arī grāmatas un
raksti, ko sarakstījusi Katrina
Luke (tos regulāri pasūta un publicē dažādi laikraksti un žurnāli).
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Katrina Luke izveidoja savu uzņēmumu Karepa Ārstniecības augu dārzu, ko pārvalda SIA “Norman Ravimtaimed”, jo laukos darba
nebija un Katrina nevēlējās pārcelties uz pilsētu, tālu prom no mājām. Tā nu viņa izlēma
apvienot savu vaļasprieku ar darbu. Katrina un viņas brālis Verners ienākumus gūst no
sava uzņēmuma. Viņi to attīsta tikai ar pašu līdzekļiem, neizmantojot subsīdijas. Galvenais ienākumu avots ir tirdzniecība ar produktiem (70%). Savukārt semināri un lekcijas
dod ienākumus (patlaban 30% apmērā), un šī daļa arvien palielinās.
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3. Ekotūrisma attīstība
Papildinot dabas tūrisma (saukta arī par ekotūrismu) pakalpojumu klāstu arī ar
tiem labumiem, ko sniedz zālāji, var pagarināt tūrisma sezonu un radīt pievienoto
vērtību gan dabas aizsardzībai, gan reģionālajai attīstībai. Lai arī ir ļoti grūti novērtēt
dabas tūrisma ekonomisko labumu, Somijā, piemēram, jau ir izstrādāta zinātniska
metodoloģija ekonomisko labumu aprēķināšanai, ko izmanto aizsargājamās
teritorijās. Aprēķini parāda lielisku ekotūrisma ekonomisko potenciālu Piha-Luosto
nacionālajā parkā, sniedzot 10,3 miljonus EUR vietējai ekonomikai 2015. gadā.1

Putnu vērošana pļavās
Mājaslapa: www.alcedowildlife.com
Lai gan viena no zālāju dabiskajām vērtībām ir tā pievilcīgā ainava, zālāji ir arī svarīga ekosistēma, kas ir dabiskā dzīvotne daudzām putnu sugām. Ornitologs un ekotūrisma uzņēmuma dibinātājs Boriss Beļčevs ir atklājis zālāju lielo nozīmību un sniegtās
iespējas, piedāvājot putnu vērošanas tūres, izglītojošās programmas un sadarbību ar
vietējiem zemniekiem un citiem Nemūnas deltas reģionālā parka uzņēmējiem. Viņa
galvenā aktivitāte – ornitoloģiskās tūres Nemūnas deltā, kas zināma kā putnu paradīze.
Sociālie un ekonomiskie
ieguvumi. Patlaban Boriss
Beļčevs nodrošina sev iztiku,
organizējot putnu vērošanas
tūres un izglītojošās aktivitātes par putniem. Boriss
sadarbojas ar vienu no vietējiem zemes īpašniekiem,
ar kuru ir izveidojušās draudzīgas attiecības. Zemes īpašnieks rūpējas par sev piederošajiem zālājiem, noganot tos ar liellopiem, rotējot ganību vietas, izcērtot
krūmus, tādējādi šī apkārtne
1

Boriss Beļčevs, foto: Vilma Gudīniene

Metsahallitus, Pyhä-Luosto Nacionālā parka apmeklētāju aptaujas kopsavilkums 2015-2016, 2016
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ir piemērota zālājos mītošajiem putniem. Savukārt Boriss izmanto šo teritoriju putnu
vērošanai, kā arī plāno tur izvietot putnu vērošanas slēpni. Ienākumi no grupām, kas
apmeklē šīs nodarbības, tiek sadalīti starp zemes īpašnieku un ornitologu. Turklāt Boriss
Beļčevs arī popularizē vietējo ekotūrismu un tā viesmīlīgos piedāvājumus, piemēram,
vietējās saimniecības “Paklanes Vingis” un “Minges Poilsis” tiek ieteiktas kā naktsmājas
putnu vērotāju grupu dalībniekiem.

Sāremā Orhideju festivāls
Mājaslapa: orhideefestival.ee
Rietumigaunija un tai tuvumā esošās salas ir slavenas ar tur augošo savvaļas orhideju
daudzumu un daudzveidību. Piemērotais klimats un kaļķainā augsne ir galvenie iemesli, kāpēc šeit aug tik daudz šo reto un aizsargājamo augu. No maija sākuma līdz augusta
beigām cilvēki var priecāties par orhideju augšanu un ziedēšanu visā Sāremā salā, bet
jo īpaši Vilsandi Nacionālajā parkā. Sāremā sastopamas 36 savvaļas orhideju sugas.
Sāremā Orhideju festivāls ir aizsācies kā iedzīvotāju iniciatīva 2012. gadā, 2017. gadā tas
notika jau piekto reizi. Festivālu organizē vietējā nevalstiskā organizācija “Future” (to
vada Mārika Nāgele un Annele Teppo-Toosta).
Visas festivāla norises ir saistītas ar orhidejām un dabiskajiem zālājiem, kuros tās
aug. Programmā ietvertas gan tematiskās lekcijas, orhideju un dabas izziņas pārgājieni,
praktiskie semināri, izstādes, kā arī dažādi koncerti. Festivālā ir iesaistīti paši labākie
orhideju zinātāji no Sāremā, kā arī populāri lektori no Igaunijas. Festivāls ir sadalīts
vairākos ciklos, lai secīgi izsekotu visus orhideju ziedēšanas posmus, sākot ar pašām
pirmajām ziedošajām sugām līdz pat vēlīnajām.
Foto: Mārika Nāgele
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Foto: Mārika Nāgele

Festivāla centrālā norises vieta ir Kihelkonna saieta nams. 2017. gadā uzsākta
sadarbība ar citām vietējām organizācijām – Kuresāres pili un GOSPA viesnīcu.
Festivāla apmeklētāji visu informāciju par pasākumiem varēja iegūt šajās divās vietās
un apmeklēt orhideju izstādi pilī, savukārt viesnīcā notika dažādas meistarklases un
noteikti dažādo maršrutu sākumpunkti.
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Ar katru gadu festivāla apmeklētāju skaits
palielinās, šajā gadā sasniedzot apmēram 450, kam jāpieskaita arī Kuresāres pilī esošās
izstādes apmeklētāji. Lielākoties apmeklētāji ir no Igaunijas, bet 2017. gadā festivālā
piedalījās pirmā ārzemnieku grupa – no Lielbritānijas. Atsauksmes bija ļoti pozitīvas,
kas sniedz iedvesmu turpināt iesākto. Finansiālie ienākumi no festivāla nav tik lielā mērā
nozīmīgi, kā tas ir ar netiešajiem ieguvumiem, kas ir daudz lielāki, jo īpaši saistībā ar
tūrisma popularizēšanu. Saskaņā ar Sāremā Attīstības centra pausto pārskatu festivāla
ietvaros izplatītās ziņas un informācija par Sāremā interesanto dabu ir daudz efektīvāka
nekā jebkura dārgākā mārketinga kampaņa. Festivāla mērķauditorija ir ne tikai tūristi,
bet arī gidi un vietējie iedzīvotāji, kas kļūst arvien izglītotāki par dabas vērtībām.
Tādējādi festivāls saņem vietējo un nacionālo finansiālo atbalstu gan no Kihelkonnas
pašvaldības, gan Kultūras fonda Sāremā ekspertu grupas un Vides Investīciju centra.
2018. gadā festivāla norises datumi plānoti 25.-27. maijs, 1.-3. jūnijs, 15.-17. jūnijs
un 29. jūnijs-1. jūlijs.
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4. Lopkopība un produkti
Pagaidām zālāju sniegto netradicionālo labumu ekonomiskie ieguvumi nav
pilnībā uzskaitīti un aprēķināti, savukārt statistika par liellopu turēšanu gan ir labi
zināma. Eiropas Savienībā kopumā liellopu ganāmpulkos ir apmēram 87 miljonu
dzīvnieku, un ikgadējā produkcija ir apmēram 7,5 miljonu tonnu gaļas, kas attiecīgi
nozīmē gandrīz 100% šīs produkcijas pašpietiekamību. Piens Eiropas Savienībā ir
numur viens atsevišķu produktu jomā, radot 15% no lauksaimniecības produkcijas
vērtības. Eiropas Savienība ir lielākais spēlētājs pasaules piena tirgū, kā vadošais
eksportētājs daudziem ikdienas produktiem, lielākoties tie ir dažādi sieri.2
Liellopu audzēšana tiešā veidā ir saistīta ar zālājiem, jo tie tiek noganīti un/
vai iegūta lopbarība. Zālāju apsaimniekošanas “ekoloģiskā pēda” ir vairākas reizes
mazākā nekā intensīvajai lauksaimniecībai; ar zāli baroti liellopi ir daudz veselīgāki.
Ekstensīvā ganīšana un pļaušana ir nepieciešama arī tādēļ, lai uzturētu dabiskos
zālājus, kas nodrošina lielu bioloģisko daudzveidību un daudzas aizsargājamās augu
sugas.

Foto: Dana Prižavoite

Foto: Rita Griniene

Eiropas Komisija, Liellopi un teļi, Lauksaimniecība un lauku attīstība, 2017
https://ec.europa.eu/agriculture/beef-veal_en
2
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Pienotava “Marozai”
Pienotavas saimnieki paļaujas uz zālājiem kā ganību resursu savām piena govīm.
Tomēr viņiem nepieder pietiekami daudz zālāju, tādēļ viņi sadarbojas ar saviem kaimiņiem – zālāju īpašniekiem. Rezultātā kaimiņi saņem valsts atbalsta maksājumus par
pļavu uzturēšanu, tikmēr pienotavas saimniekiem ir iespēja ganīt govis un izgatavot
dabiskus un bioloģiski augstvērtīgus piena produktus.
Saimnieki Asta un Remigijs Marozi tur 26 govis savam piena biznesam,
tirgojot saražoto produkciju vietējā
piena stendā Laucju ciematā.
Turklāt Maroziem pieder arī dažādi “dekoratīvie dzīvnieki”, piemēram,
Francijas Alpu kalnu kazas, poniji,
truši un putni, kas dzīvojas netālu no viņu piena stenda, piešķirot
īpašu dekoratīvo vērtību – kā skaista atpazīšanās zīme, ko novērtē gan
saimnieki, gan viņu klienti. Remigijs
Marozs lepojas ar faktu, ka viņa lopiņi
var brīvi ganīties, ka tie netiek izolēti
vai nogurdināti, savukārt viņa klienti
priecājas par dabiskajiem piena produktiem, kas ir apstrādāti tikai pavisam nedaudz.
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Marozu ģimene finansiāli nodrošina sevi ar piena produktu ražošanu, kā arī nodrošina darba iespējas
citiem vietējiem iedzīvotājiem, kas
strādā piena pārstrādē un produktu
ražošanā. Vēl jo vairāk – saimnieki
nodrošina sociālos un ekonomiskos
labumus arī ārpus sava īpašuma – jo
viņi apsaimnieko kaimiņu pļavas.

No kreisās: Asta un Remigijs Marozi un viņu strādniece
Rita Prišmantiene, foto: Lijana Jagintavičiene

Foto: laikraksts “Šilutės naujienos”
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Kurese dabas saimniecība
Kurese dabas saimniecību, kas atrodas Rietumigaunijā, Pērnavas apriņķī, 2004. gadā
izveidoja Urmass Vahurs, lai aizsargātu un atjaunotu Kureses ciema kultūras un dabas vērtības. Kopš 2016. gada aprīļa saimniecībai ir jauns īpašnieks – uzņēmums SIA
“Saare Rantso”. Liela daļa saimniecības (200 no 224 hektāriem) atrodas Kureses Ainavu
aizsargājamajā zonā, savukārt 180 hektāri ir dabiskie zālāji (alvāri, sausie un slapjie zālāji, parkveida pļavas un ganības), kas tiek apsaimniekoti, tos noganot.
Līdz pat 2015. gada pavasarim liellopi (apmēram 200 teles) tika uz laiku atvestas
(nomātas) uz Kurese saimniecību no dažādām citām saimniecībām, savukārt rudenī
aizvestas atpakaļ. Jaunais saimniecības īpašnieks un projekta LIFE Viva Grass partneris
SIA “Saare Rantso” vēlas izveidot pastāvīgu ganāmpulku, lai nodrošinātu ilgtspējīgu dabisko zālāju apsaimniekošanu, jo liellopi no citām saimniecībām ne vienmēr ir pieejami
(“noīrējami”). 2016. gada vasarā Kurese saimniecībā ganījās 20 lopu liels pastāvīgais
ganāmpulks un bija 130 nomātie dzīvnieki, bet jau 2017. gadā pastāvīgais ganāmpulks
bija 50 liellopi un nomātie - 70. 2018. gadā ir plānots palielināt pastāvīgo ganāmpulku
līdz 120 dzīvniekiem, rēķinot, ka ganībās tiek atvēlēti apmēram 0,5-0,6 hektāri vienam
liellopam.
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Līdz 2016. gadam saimnieks saņēma tikai valsts
subsīdijas par lauksaimnieciskajām aktivitātēm un dabisko zālāju apsaimniekošanu.
Jaunajam saimniekam ir arī papildus ienākumi no liellopiem, kam attiecīgi jāpalielinās,
pieaugot liellopu skaitam pastāvīgajā ganāmpulkā. Turpmākie plāni paredz arī tūrisma
aktivitāšu attīstīšanu saimniecībā. Patlaban saimniecībā ir 3 darbinieki (1 ģimenes loceklis un 2 pieņemti strādnieki).
Foto: Egons Mirme
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5. Aitkopība un produkti
Aitkopība ir vēl viena tradicionāla saimniekošanas nozare Eiropā, lai arī Baltijas
valstīs šis sektors ir mazāk attīstīts. Ar apmēram 98 miljonus lielu aitu un kazu
ganāmpulku 2013. gadā (decembra datos – 85% ir aitas) un kopējo ikgadējo
produkcijas apjomu apmēram 925 000 tonnas kautķermeņu masas Eiropas
Savienība ir tālu no tā, lai apmierinātu tirgus pieprasījumu šajā sektorā.3 Tas
nozīmē, ka šie produkti ir jāimportē no citām valstīm.

Aitu ferma “Atmati”
Ferma “Atmati” atrodas Madlienas pagastā, tā izveidota 2012. gadā. Saimnieks Gatis
Atmats un viņa māsa Elīna nopirka saimniecību “Vērmeles”, lai attīstītu to un saimniekotu. Sākumā viņi nodarbojās ar trušu un mājputnu turēšanu, bet tagad galvenā ir aitkopība. Saimniecība ir 68 hektārus liela (30 hektāri pieder pašiem, pārējais tiek nomāts),
to apsaimnieko ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. 2017. gadā saimniecībā bija
185 aitas, visu laiku notiek saimniecības paplašināšanās gan platības ziņā, gan turēto
lopu skaita ziņā. Papildus tiek turēti 2 liellopi, kas nodrošina gan lielāku piedāvāto produktu klāstu, gan zālāju apsaimniekošanu. Lauksaimniecības metodes un gaļas produkcijas ražošanas process ir bioloģiski sertificēts. Gaļa tiek tirgota, sazinoties tiešā veidā ar
pastāvīgajiem klientiem, vai ar sociālo tīklu palīdzību.
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Šis ir
ģimenes bizness. Arī citi vietējie iedzīvotāji tiek
piesaistīti specifisku darbu veikšanā, piemēram,
aitu cirpšanā. Līdzīgi kā citos pieminētajos
piemēros “Atmati” ferma ir izveidota pavisam
nesen, jaunajai ģimenei pārceļoties uz laukiem.
Paši sev izveidojuši darba vietas un dzīvesvietu,
viņi arī nodrošina vietējās mozaīkveida ainavas
uzturēšanu, izvēloties dabai draudzīgu saimniekošanas veidu. Jaunākās tendences Latvijā rāda,
ka pamazām valstī palielinās aitu skaits, tādējādi
tas ir ļoti pozitīvs aspekts, lai arī turpmākajos gados tiktu nodrošināta zālāju uzturēšana.

Foto: Matīss Markovskis

Eiropas Komisija, Aitas gaļa un kazas gaļa, Lauksaimniecība un lauku attīstība 2013
https://ec.europa.eu/agriculture/sheep-goats_en>
3
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Aitu ferma “MuhuMaaLammas”
Mājaslapa: mml.rehepapp.com
“MuhuMaaLammas” ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota 2011. gadā
ar pamatdomu par dabas aizsardzību – atjaunot, aizsargāt un novērtēt Muhu salas ainavas, jo īpaši – alvārus (pļavas ar kadiķiem). Priekšnosacījums skaisto ainavu un to
unikālo ekosistēmu saglabāšanai ir ekstensīva saimniekošana, kas var būt ilgtspējīga
tikai tad, ja lopi tiek turēti ganībās. Tika izpētīts, ka Muhu salai vislabākā izvēle ir audzēt
Igaunijas vietējās aitas, kas labi piemērojas akmeņainajiem alvāriem, kur ir maz zāles
un sarežģīts reljefs. Vietējās aitas ir piemērojušās klimata apstākļiem daudzu gadu tūkstošu laikā, tādējādi ir noturīgas pret slimībām, ir auglīgas un bez īpašām pretenzijām
pret dažādiem apstākļiem. Tās labi pacieš vietējo klimatu, mitrumu un aukstumu, labi
izmanto atrodamo ēdienu, atnesas bez problēmām, var nosargāt savus mazuļus un dod
arī lielisku vilnu. Patlaban galvenajā ganāmpulkā ir 120 aitas. Vasarā aitu pulks tiek
sadalīts pa dažādām teritorijām Muhu salā un Keses saliņā.
Foto: Kadri Tali
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Lai arī nevalstiskās organizācijas mērķis ir alvāru apsaimniekošana, tā cenšas no
aitām izmantot visu (vilnu, ādu, gaļu), lai produkti būtu daudzveidīgāki un ferma varētu
pati sevi nodrošināt. Organizācijas valdes locekļiem nav lauksaimnieciskās izglītības,
viņi ir apmeklējuši dažādus kursus, lai apgūtu rokdarbus un gaļas produkcijas ražošanu.
Tāpat viņi sadarbojas ar Tartu Mākslas koledžu un piedāvā dažādus savu aitu vilnas
veidus, no kā veidot mākslas darbus. Ferma piedāvā arī naktsmāju pakalpojumus, interesentiem ir iespējams “noīrēt” aitas, lai tās noēstu zāli mājas apkārtnē. Sadarbībā ar
citiem dzīvnieku audzētājiem Muhu salā ferma plāno izveidot arī nelielu lopkautuvi.
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Nevalstiskajai organizācijai nav pašai savas zemes, tā to īrē no privāto zemju īpašniekiem
un Valsts meža apsaimniekošanas centra.
Īrētās zemes ietver 45 hektārus ilggadīgos
zālājus, ko izmanto pļaušanai un ganībām,
savukārt 42 hektāri ir dabiskie zālāji – alvāri, ko nogana aitas. Pirmajos saimniecības
pastāvēšanas gados tas lielākoties bija kā hobijs, daudz laika tika pavadīts, rakstot dažādus projektus un pieteikumus, lai gūtu pirmo
finansiālo atbalstu. Tagad, kad aitu skaits un
apsaimniekotās teritorijas ir palielinājušās,
organizācija ir kļuvusi ekonomiski patstāvīga. Tajā ir 3 darbinieki (valdes locekļi),
ziemas laikā papildus tiek nolīgts aitkopis.
Galvenie ienākumi ir no subsīdijām (platību
maksājumi, dabisko zālāju apsaimniekošanas
subsīdijas, atbalsts bioloģiskajai saimniekošanai). Nauda no pārdotās gaļas, vilnas un
ādas ir samērā niecīga (jo arī aitu skaits nav
liels), tā vairāk ir kā bonuss nevis ienākumi.
Saimniecība atzīst, ka aitu “izīrēšanai” ir potenciāls, bet pagaidām nav pietiekami liels
aitu skaits, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.
Lai sniegtu savu ieguldījumu dabisko zālāju
aizsardzībā un Igaunijas vietējo aitu turēšanā,
īpašnieki raksta dažādus projektus, lai būtu
finansējums apmācībām un iegūto zināšanu
tālākai nodošanai – par aitas vilnas kvalitātes
novērtēšanu, dabisko zālāju apsaimniekošanu un vietējo aitu turēšanu.

Foto: Kadri Tali
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6. Medus ražošana
Medus ir tradicionālākais biškopības produkts. Ir arī dažādi citi biškopības
produktu veidi, piemēram, vasks, propoliss, putekšņi. Bitēm ir ļoti nozīmīga loma
apputeksnēšanas procesā, jo kultūraugu un augļu raža nebūtu iespējama bez tām.
2015. gadā pārliecinošais vairākums (96%) Eiropas biškopju turēja mazāk par 150
bišu saimēm, kas ir robežskaitlis, līdz kuram drava tiek dēvēta par “neprofesionālu”.
Baltijas valstīs profesionālu biškopju ir ļoti maz. Eiropas Savienība nespēj saražot
medu pietiekamā daudzumā, tāpēc apmēram 40% no patērētā medus tiek importēti
no citām valstīm, piemēram, Ķīnas, Ukrainas un Latīņamerikas4.

Bioloģiskā saimniecība “Bajāri”
Saimniecība atrodas Vaives pagastā,
Cēsu novadā, tā izveidota 1992. gadā, drīz
pēc tam, kad Latvija atjaunoja valstisko
neatkarību. Ar biškopību ģimene nodarbojas jau vairākās paaudzēs, tagad saimniecību vada Inta Ezerniece, kuras aprūpē ir 26
bišu saimes. Tāpat viņai ir neliels ganāmpulks – 7 liellopi gaļas ražošanai. Saimniecībā ir apmēram 8 hektāri zālāju, kā arī
mežu platības, kas nodrošina apstākļus, lai
bites ražotu dažādu ziedu medu.
Cēsu novadā kopumā ir 22 biškopji, bet
Inta Ezerniece ir vienīgā bioloģiskā medus
ražotāja. Tomēr šī statusa nodrošināšana ir
diezgan liels izaicinājums, jo daudzi klienti nepietiekami pārzina medus produktu
atšķirību un arī to, kāda ietekme uz medus cenu ir tam, ka bišu piebarošanai tiek
izmantots tikai bioloģiskais cukurs, vai
tam, ka ir nepieciešams atstāt pietiekami
daudz medus stropā bišu pašpatēriņam, kā
4
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ec.europa.eu/eurostat

Saimniece Inta Ezerniece, foto: Kristīna Veidemane

arī tam, ka tiek izmantotas specifiskās biškopības metodes medus ražošanā un ka medus
paraugi regulāri jānodod kvalitātes analīzēm. No otras puses, bioloģiskai saimniecībai
tiek lielāks valsts atbalsts un nebūt mazsvarīgs ir arī personīgais gandarījums.
Ir jāpiemin, ka bišu saimes produktivitāte ļoti lielā mērā ir atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem, jo nepieciešams silts un saulains laiks nektāra ievākšanai. Tādēļ valsts
regulāri sniegtais atbalsts ilgtspējīgai biškopībai ir ļoti svarīgs.
“Bajāru” medus pārsvarā tiek pārdots jau zināmiem klientiem, vietējos tirdziņos un
dažādos sezonālos pasākumos. Saskaņā ar nesenu pētījumu5, klienti dod priekšroku
tieši šāda veida mārketingam – viņiem patīk iegādāties medu no paša biškopja. Pētījums
arī parāda, ka lielākoties klienti dod priekšroku mājās ražotam medum un viņi ir gatavi
maksāt augstāku cenu.
Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Inta nodrošina sev iztiku no saimniecības (bišu
drava un nelielais liellopu ganāmpulks). Vērtējot vidējo medus ieguvumu no viena stropa, kas ir 14-20 kg/ gadā, potenciālais ienākumu apjoms no pārdošanas nav lielāks par
100-150 EUR no bišu stropa/ gadā. Tomēr jāņem vērā apstāklis, ka bites ir ļoti svarīgi
apputeksnētāji, un apkārtējiem laukiem un dārziem tas ir ļoti nozīmīgi. Tādējādi bišu
drava “izpalīdz” visai apkārtnei un vietējie iedzīvotāji var baudīt ienākušos augļus un
dārzeņus.
Foto: Kristīna Veidemane

5

Igaunijas Ekonomisko pētījumu centrs, Igaunijas biškopības sektora struktūra, 2015
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Bioloģiskā saimniecība “Mesinduskoda”
Mājaslapa: www.mesinduskoda.eu
“Mesinduskoda” ir neliels uzņēmums, kas lielākoties nodarbojas ar medus ievākšanu
Sāremā salā un tā pārdošanu, bet papildus nodarbojas arī ar bišu audzēšanu un piedāvā
iegādāties bišu mātes. Uzņēmumu 2010. gadā nodibināja biškopis Aivars Raudmetss,
viņš ir arī uzņēmuma vienīgais darbinieks.
Aivars Raudmetss biškopībā bija ieinteresēts jau skolas laikā. Pēc vidusskolas viņš
studēja biškopību Olustveres Lauksaimniecības skolā Igaunijā un Dānijas Tautas
augstskolā Snoghøj. Viņš bijis praksē pie pieredzējušiem Dānijas un Igaunijas biškopjiem. 15 gadus biškopība Aivaram bija drīzāk kā hobijs; ideja izveidot pašam savu
biškopības saimniecību radās tikai pēc tam, kad viņš iegādājās lauku māju Sāremā.
Uzņēmums ir dibināts 2015. gadā; gadu vēlāk pirmās bišu saimes tika nogādātas Kajusādu saimniecībā, izmantojot jauno/iesācēju zemnieku atbalsta programmu. Tagad
saimniecībā ir apmēram 100 miermīlīgās Buckfast šķirnes bišu saimes, kas apputeksnē
augus pļavās un mežos Tellustes apkārtnē, Dienvidsāremā.
Biškopis Aivars Raudmetss
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Foto: Kersti Kolloma

Saimniecība piedāvā medu, kas apstrādāts
2 veidos: ekstrahēts ar centrifūgas palīdzību un
presēts. Presētā medus sastāvā ir vairāk bišu maizes (fermentēti bišu putekšņi). Medu var iegādāties
vairākās vietās Sāremā (“Mesinduskoda” Tellustē,
Sandlā, Kiratsi un Kuresārē), Tallinā (pie diviem
izplatītājiem), kā arī mājaslapā.

Foto: Kersti Kolloma

Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Biškopība nav vienīgais Aivara Raudmetsa ienākumu
avots – viņš arī koordinē Igaunijas Nacionālo
Lauksaimniecības programmu. Ņemot vērā tādus
aspektus kā reģions un bišu produktivitāte, Aivars ir aprēķinājis, ka 200 bišu saimes varētu būt
pietiekamas, lai nodrošinātu iztiku. Kopš 2005.
gada “Mesinduskoda” saimniecībai ir piešķirts
bioloģiskās saimniecības sertifikāts un tā saņem
bioloģiskās saimniekošanas subsīdijas (2017. gadā
tas bija 31,96 EUR par saimi). Lai saņemtu šāda
veida subsīdijas, saimniecības īpašumā ir jābūt
lauksaimniecības zemei. Tā kā saimniekam pašam
nav zemes, viņš nomā 10 hektārus no cita saimnieka, kas nodarbojas ar liellopu audzēšanu.
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7. Tirdzniecības tīkls – produktu
piegāde klientiem
Mazajiem uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kas izveidoti laukos, ir patiešām grūti
atrast savu pircēju loku un piegādāt tiem produktus. Ja tirdzniecības tīklā iesaistās
kāds vidutājs, tad attiecīgi palielinās produkta cena un zūd saikne starp ražotāju
un klientu. Sadarbība, kā arī drosmīgi un mūsdienīgi risinājumi mazajiem
uzņēmumiem var piedāvāt negaidītas iespējas.

Ilzenbergas muiža
Mājaslapa: www.ilzenbergas.lt
Kā lielisku tirdzniecības tīkla piemēru, kad produkti uzreiz nonāk no ražotāja pie
klienta (bez jebkāda vidutāja), var minēt Ilzenbergas muižu. Pircējs var piereģistrēties
ražotāja mājaslapā, izvēlēties produktus no visa klāsta un izvēlēties arī piegādes vietu –
24 stundas pirms piegādes. Ja kopējā pirkumu summa ir lielāka par 30,00 EUR, tad
piegāde ir par brīvu, ja nē – tad par piegādi jāpiemaksā papildus 3,00 EUR.
Katrā sezonā ražotājs sazinās ar saviem klientiem (dēvētiem par “ēdējiem”), lai vienotos par sortimentu, produktu daudzveidīgumu un kvalitāti, nepieciešamo piegādes
biežumu. Tādā veidā ražotājs var labāk plānot savu ražošanas procesu un saskaņot to ar
patēriņa vajadzībām.
Ilzenbergas muiža lielu uzmanību pievērš produktu kvalitātei. Bizness atļauj ievērot
Biodinamiskās saimniekošanas principu un veidot savu sortimenta klāstu vai nu no
saviem ražotājiem, vai no sadarbības partneriem, kas ievēro tos pašus principus un
ir saņēmuši kvalitātes sertifikātu. Zālāji ir ļoti svarīgs aspekts lauku saimniecībām, jo lielākoties to produkcija ir
atkarīga vai saistīta ar zālājiem – tie ir augi, kas izmantojami tējām vai medicīniskajiem nolūkiem, vai arī ganības
piena un gaļas lopiem, vai arī kā brīvs laukums vistām un
pīlēm. Muiža gūst labumu arī no zālāju apsaimniekošanas,
jo apmeklētāji var baudīt un iemūžināt gleznainās ainavas
muižas apkārtnē.
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Sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Ilzenbergas muiža ir patstāvīgs bizness, kurā ziemas sezonā
strādā apmēram 30 darbinieku, bet vasarā – divtik
vairāk. Turklāt ik nedēļu tiek piegādāti produktu
grozi apmēram 250 pilsētnieku ģimenēm, nodrošinot tos ar vietējo, sezonālo un augstas kvalitātes produktu klāstu, muiža arī palīdz sešiem citiem mazāka mēroga uzņēmumiem pārdot savus
produktus uzreiz tiešajiem klientiem.
Foto: Ilzenbergas muiža
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Publikācijā ir ietverti tikai daži
piemēri, kas raksturo zālāju
izmantošanas ekonomiskos un
sociālos ieguvumus cilvēkiem
laukos. Ja jums ir zināmi līdzīgi
stāsti, lūdzu, informējiet mūs! Mēs
tos noteikti varam publicēt projekta
LIFE Viva Grass mājaslapā kur jau
ir izveidota sadaļa “Labie piemēri”

Projekta LIFE Viva Grass
mērķis ir izstrādāt ekonomiski
pamatotus un konkrētai
teritorijai piemērotus
apsaimniekošanas modeļus
zālāju daudzfunkcionālai
izmantošanai
www.vivagrass.eu/lv

