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Kāda ir zālāju vērtība? 

Ar šo intriģējošo jautājumu mēs aicinām jūs padomāt par zālājiem no ekoloģijas un tirgus 
ekonomikas perspektīvas. Mēs vēlamies, lai jūs redzētu zālājus ne tikai kā skaistu pļavu, bet arī kā 
īpašu pakalpojumu sniedzēju, teiksim, līdzīgu mobilo sakaru tīkla pakalpojumu operatoram, kas 
mums sniedz pārsteidzošus un dažkārt grūti iedomājamus pakalpojumus. Arī pļavas sniedz mums 
daudzus īpašus pakalpojumus: tās ir ganības mājlopiem un mājvieta daudziem savvaļas dzīvniekiem 
un augiem. Tās nodrošina mūs ar pārtiku, veido skaistas ainavas, veicina oglekļa dioksīda piesaisti, 
tādējādi mazinot klimata pārmaiņas, plūdu ietekmi un uzlabojot ūdens kvalitāti. Šie aspekti ir būtiski 
mūsu labklājībai un nākotnei. 

Iespējams, ka mēs varam izdzīvot bez mobilā telefona tīkla, bet vai mēs varam izdzīvot bez zālāju 
sniegtajiem pakalpojumiem? Varbūt mēs varētu, bet tas prasītu tik augstas izmaksas, kādas neviens no 
mums nevēlētos maksāt.

Zālājiem ir nepieciešama apsaimniekošana, jo tie ir veidojušies mijiedarbībā starp cilvēku un dabu un 
veido mūsu kultūrainavu. Bet zālāji izzūd, jo to apsaimniekošana vairs nav tik rentabla. Kā mēs varam 
nodrošināt to, ka šie pakalpojumi (labumi), kurus zālāji nodrošina cilvēku labklājībai, tiks saglabāti 
mums un arī nākamajām paaudzēm? Kā veicināt zālāju apsaimniekošanu un padarīt to dzīvotspējīgu 
sociālekonomiskā izpratnē? Vai mēs patiešām zinām zālāju vērtību? Ja tiem tiktu pievienota cenas 
zīme – kāda varētu būt šo pakalpojumu cena? Kā noteikt vērtību tādiem labumiem kā jauka pastaiga 
saulrietā vai iespējas putnu migrācijas laikā baudīt koncertu, ko skandē tūkstošiem zosu? Vienam 
cilvēkam tas varētu būt ļoti svarīgi, kamēr otram - nepavisam ne...

Šie ir jautājumi, kurus mēs sev uzdevām un uz kuriem mēģinājām atbildēt projekta LIFE Viva Grass 
īstenošanas laikā. Aicinām jūs uzzināt par mūsu galvenajiem rezultātiem un jo īpaši par Viva Grass 
integrētās plānošanas rīku (turpmāk – Viva Grass rīks). Un varbūt atradīsit sev atbildi uz šo ne tik 
vienkāršo jautājumu “Kāda ir zālāju vērtība?”.
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Zālāji izzūd

Dabiskie zālāji ir vieni no sugām bagātākajām ekosistēmām Eiropā (līdz 80 augu sugām/m2) un tiem 
piemīt liela dabas aizsardzības¹, kā arī sociālekonomiskā vērtība. Tomēr platības, ko aizņem dabiskie 
zālāji, Eiropā pēdējā gadsimta laikā ir ievērojami samazinājušās, palielinoties pilsētu teritorijām, 
aramzemju platībām, apmežotajām platībām, kamēr attālākas un/ vai pārmitrās vietas bieži tiek pa-
mestas un aizaug ar krūmiem un mežu.   

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās izraisa ekosistēmu pakalpojumu klāsta samazināšanos vai 
pat izzušanu. Šo pakalpojumu mākslīga uzturēšana prasītu milzīgas finanšu investīcijas.

Ekosistēmu pakalpojumi ir visi tie labumi, ko ekosistēmas sniedz cilvēkiem. Daudzi no tiem ir 
acīmredzami – tā ir lopbarība dzīvniekiem, kā arī ārstniecības augi un medus; daži no šiem labumiem 
ir  grūtāk saprotami, piemēram, CO2 piesaiste vai plūdu novēršana; un daži no tiem ir ar aci nesa-
skatāmi labumi, piemēram, gaisa kvalitātes uzlabošana vai ūdens attīrīšana. Mēs esam atkarīgi no šiem 
labumiem vairāk, nekā spējam iedomāties!
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1 Eiropas Vides Aģentūra, EU 2010 Biodiversity Baseline, Kopenhāgena, 2010   
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Līdz ar zālāju apsaimniekošanu var tikt “atvērtas” gleznainas ainavas. Projekta 
pilotteritorija pēc zālāju atjaunošanas Paviļņas reģionālajā parkā, Lietuvā
Foto: Vīkints Augiļs (Vykintas Augilius)



LIFE Viva Grass projekta mērķis bija novērst dabisko zālāju samazināšanos un palielināt zālāju ap-
saimniekošanas efektivitāti, izstrādājot informācijas tehnoloģijās balstītu integrētās plānošanas rīku. 
Viva Grass rīks var palīdzēt pašvaldību un reģionu plānotājiem stiprināt sasaisti starp sociālajiem, 
ekonomiskajiem un vides faktoriem zālāju apsaimniekošanā. Tas palīdz plānot un pieņemt lēmumus 
ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai – mūsu nākotnei un nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķis bija arī parādīt iespējas, kā daudzveidīgi izmantot zālāju ekosistēmu pakalpo-
jumus ilgtspējīgai attīstībai Baltijas valstu attālākajos lauku apvidos, kur dabiskie zālāji bieži vien tiek 
pamesti novārtā. 

Galvenās LIFE Viva Grass projekta aktivitātes: 

•	 Baltijas	valstu	nacionālo	politiku	un	citu	stratēģisko	dokumentu	analīze	saistībā	ar	to	ietekmi	
uz zālāju ekosistēmu uzturēšanu;

•	 zālāju	ekosistēmu	pakalpojumu	novērtēšana	un	apsaimniekošanas	ieteikumu	izstrāde	deviņās	
pilotteritorijās -  trīs katrā Baltijas valstī;

•	 zālāju	atjaunošana	un	uzņēmējdarbību	veicinoši	pasākumi	atsevišķās	pilotteritorijās;

•	 informatīvās	kampaņas,	izpratnes	veidošanas	un	ieinteresēto	pušu	iesaistes	pasākumi	labākai	
zālāju apsaimniekošanas plānošanai vietējā līmenī;

•	 Viva	Grass	rīka	izstrāde,	pamatojoties	uz	ekosistēmas	pieeju;

•	 apmācību	kursi	 ieinteresētajām	pusēm	par	Viva	Grass	 rīka	 izmantošanas	 iespējām	dažādos	
plānošanas un zālāju apsaimniekošanas līmeņos: valsts, reģionālā, pašvaldību, aizsargājamās 
teritorijās (dabas teritorijās) un lauku saimniecību līmenī;

•	 rekomendāciju	 izstrāde	 labākai	 lauku	 attīstības	 politikai	 un	 uz	 ekosistēmu	 pieeju	 balstītai	
plānošanai un zālāju apsaimniekošanai.
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Ko mēs vēlējāmies sasniegt?



Labumi, ko var iegūt no katra zālāja, 
lielā mērā ir atkarīgi ne tikai no tā da-
biskajām īpašībām, bet arī no izvēlētās 
apsaimniekošanas metodes. Lai atrastu 
visizdevīgāko risinājumu (skatoties uz 
ieguvumiem plašākā nozīmē - ne tikai 
ekonomiskiem, bet arī vides un sabiedrī-
bas labklājības), jāņem vērā dažādi faktori 
(bioloģiskie, ģeogrāfiskie, sociālekonomis-
kie u.c.). 

LIFE Viva Grass projekts ir izvēlējies 
deviņas pilotteritorijas (trīs katrā Balti-
jas valstī), kas kopā aptver 465 600 ha. 
Tās aptver dažādus plānošanas līmeņus 
(mazās saimniecības, aizsargājamās te-
ritorijas, pašvaldības vai reģioni), un 
dažāda veida zālājus, tādējādi sniedzot 
iespēju projektā demonstrēt plašu zemes 
lietojuma plānošanas spektru un zālāju 
apsaimniekošanas risinājumus. Vairākas 
projekta teritorijas ir daļa no Natura 2000 
tīkla, kas ietver vērtīgākās dabas teritori-
jas Eiropā.

Lielākajā daļā projekta teritoriju tika 
īstenotas līdzīga rakstura aktivitātes. Lai 
palielinātu informētību, veicinātu dis-
kusijas un iedzīvotāju līdzdalību, tika 
izveidoti informatīvie stendi, organizētas 
“atvērto durvju” dienas, dažāda mēro-
ga diskusijas un sanāksmes; izstrādāti 
un izplatīti informatīvie materiāli. Visās 
pilotteritorijās tika izvērtēti ekosistēmu 
pakalpojumi, izmēģināts Viva Grass rīks 
un sniegti ieteikumi vietējās pārvaldības 
plāniem vai pat ieguldījums lauku attīstī-
bas politikā. Turklāt katrā pilotteritorijā 
tika īstenoti konkrētai vietai piemēro-
ti pasākumi, lai nodrošinātu zālāju uz-
turēšanu ilgtermiņā.
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Aktivitātes pilotteritorijās 
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Galvenie sasniegumi katrā pilotteritorijā 

      Lietuva:

Šilutes pašvaldība – dabas paradīze ar 
tūrisma potenciālu

Šilute ir pazīstama kā putnu paradīze. 
Dabas tūrisms var demonstrēt ar dabas 
aizsardzību saistītās peļņas iespējas un 
tādējādi mudināt vietējos iedzīvotājus ap-
saimniekot un uzturēt zālājus. Tāpēc pro-
jekta aktivitātes mērķis bija veicināt dabas 
tūrismu, kas balstīts zālāju sniegto labumu 
pieejamībā. LIFE Viva Grass projekta ietva-
ros izdots īpašs ceļvedis ar nosaukumu 
“Putnu vērošana Lietuvā, Nemūnas deltas 
reģionā”.

Ceļvedis ātri ieguva milzīgu popularitā-
ti, un dažu mēnešu laikā bija jāizdod otrs 
metiens. Aptauja liecina, ka 40% Lietu-
vas lasītāju un 58% ārzemju lasītāju gada 
laikā pēc pirmās grāmatas iznākšanas 
bija motivēti doties uz Šiluti. Izstrādājot 
ieteikumus turpmākai zālāju uzturēšanai 
pašvaldībā, projekta komanda veicināja 
vietējo tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
sadarbību un izveidoja neformālu darba 
grupu dabas tūrisma veicināšanai reģionā. 
Grupa turpina aktīvi darboties.

  
Dubisas reģionālais parks – pamestas zemes par spīti intensīvajai lauksaimniecībai  

Šī teritorija Lietuvas vidienē atrodas intensīvi apsaimniekotā lauksaimniecības reģionā. Šeit sastopamas 
dažas retas augu sugas, kas ir apdraudētas, jo tās noēno krūmi un koki, zālājiem aizaugot, vai arī zeme 
tiek uzarta. Zaudētas varētu tikt arī fantastiskās ainavas. Lielākā daļa teritorijas ir sadalīta ļoti mazos ze-
mesgabalos, kas pieder lielam skaitam privātīpašnieku, kuriem nebija motivācijas saglabāt zālājus. Viens 
no iemesliem tam ir labvēlīgākie nosacījumi kultūraugu audzēšanai, ko sniedz Eiropas Savienības lauku 
atbalsta tiešie maksājumi. Otrs iemesls ir tas, ka daudzi zemes īpašnieki ir pensionāri vai dzīvo pilsētās, 
tālu prom, un viņiem nav intereses vai iespējas apsaimniekot šos mazos zemesgabalus, un līdz ar to tie tiek 

7

Projekta ietvaros izdots Lietuvā pirmais ceļvedis ar 
vērtīgiem padomiem putnu vērotājiem 
Foto: Artūrs Žuks (Artūras Žukas)

Neformālās darba grupas sanāksme dabas 
tūrisma veicināšanai reģionā
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atstāti novārtā. LIFE Viva Grass projekts vēlējās motivēt zemes īpašniekus uzturēt zālājus, demonstrējot to 
sniegtos ekosistēmu pakalpojumus. Projekta ietvaros tika atjaunoti  30 ha dabisko zālāju. Šo zālāju turp-
māku uzturēšanu pēc LIFE Viva Grass projekta beigām nodrošinās ilgtermiņa apsaimniekošanas līgumi ar 
zemes īpašniekiem. Atjaunotās vietas ir kļuvušas iecienītas arī  atpūtai.

Paviļņas reģionālais parks – urbānā 
teritorija bez lauksaimniecības 

Viena no gleznainākajām ainavām pašā 
Lietuvas galvaspilsētā pēdējās desmitgadēs 
tikusi pamesta novārtā. Pilsētas teritorijā 
vairs nav zemnieku, kas zālājus apsaimnie-
kotu, un elpu aizraujošos skatus aizsedz 
krūmi. Tomēr šajos zālājos joprojām var 
būt sastopamas dažas retas augu sugas.

Tradicionālo lauksaimniecības praksi 
pilsētā nevar īstenot. Tomēr šiem zālājiem 
ir liels potenciāls, lai kalpotu izglītības un 
atpūtas vajadzībām.

LIFE Viva Grass projekta ietvaros tika 
atjaunoti 11 ha dabisko zālāju un “atvēr-
ta” plaša teritorija ar gleznainu ainavu. 
Projekta veikumu atzinīgi novērtē Viļņas 
iedzīvotāji: jaunizveidotajās Ribiškes takās 
notiek daudz ekskursiju, pastaigu un dažā-
du pasākumu. Teritoriju ir arī piedāvāts 
iekļaut  Natura 2000 teritoriju tīklā!

Pirms zālāju atjaunošanas Pēc zālāju atjaunošanas 

Viļņas iedzīvotāju paustais: “Ribiškes izziņas taka”. Viss bija tieši 
mums “deguna galā” un tikai pēc 15 gadiem mēs to atklājām. Iesaku.   



     Latvija:

Zālājiem ir liela nozīme Cēsu novada ainavā. Taču to kva-
litāte ir samazinājusies, ietekmējot ainavas estētisko vērtī-
bu. Viena no problēmām ir pamesto zālāju aizaugšana ar 
krūmiem un kokiem, kas skar 1/5 no zālājiem. Sosnovska 
latvāņa invāzija ir vēl viena problēma, kas ir ļoti raksturīga 
Cēsu novadā – latvāņu pārņemtā teritorija sasniedz 888 ha 
jeb 5,2% no kopējās platības, ieņemot vienu no pirmajām 
vietām Latvijā. 

LIFE Viva Grass projekta ietvaros Cēsu novadā tika at-
jaunoti 30 ha zālāju septiņās vietās un nodrošināta to turp-
māka uzturēšana, noslēdzot ilgtermiņa apsaimniekošanas 
līgumus. Zālāju atjaunošana veicināja bioloģiskās daudz-
veidības palielināšanos, kā arī uzlaboja ainavu kvalitāti 
novadā.

Vēl viens svarīgs projekta rezultāts ir izstrādātās re-
komendācijas saistībā ar ainavu apsaimniekošanu  Cēsu 
novada attīstības programmas rīcības plānam. Ieteikumu 
izstrādē ir izmantota ekosistēmu pakalpojumu pieeja, 
novērtējot ainavas vērtības un nosakot ainavas pārvaldī-
bas prioritātes, kā arī iesaistot ieinteresētās puses zināšanu 
līdzradīšanā un ainavu pārvaldības risinājumu izstrādē.

Madlienas pagasts – ieinteresēto pušu iesaiste uz 
ekosistēmas pakalpojumu pieeju balstītā zālāju 
apsaimniekošanā 

Madlienas pagasts atrodas Latvijas vidienē un ir daļa no 
Ogres novada. Lielāko daļu Madlienas pagasta teritori-
jas aizņem meži, un lauksaimniecības zemes veido tikai 
1/4 daļu no kopējās platības. 15% no pagasta teritorijas 
veido zālāji, kas ir ne tikai nozīmīgs lauksaimniecības 
resurss, bet arī svarīgs ainavas elements šajā teritorijā.

Madlienas pagasts tika izvēlēts LIFE Viva Grass pro-
jektā kā pilotteritorija, lai demonstrētu tādu zālāju 
novērtēšanas un apsaimniekošanas plānošanas pie-
eju, kas balstīta uz vietējo iedzīvotāju grupas aktīvu 
līdzdalību. 
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Vietējo iedzīvotāju aktīva iesaiste ainavas 
apsaimniekošanas plānošanā 

Zālāju atjaunošana Cēsīs

Vietējo iedzīvotāju iesaiste ekosistēmas 
pakalpojumu novērtēšanā 

Cēsu novada pašvaldība – ainavu plānošana  
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Pasākumi ietvēra zālāju ekosistēmu pakalpojumu kartēšanu, novērtēšanu, prioritizāciju un citas metodes. 
Dažādu lauku teritoriju apmeklējumi, interaktīvi uzdevumi un grupu diskusijas ļāva iegūt vietējās zināšanas, 
kas bija svarīgas, lai prioritizētu zālāju apsaimniekošanas teritorijas un pasākumus Madlienas pagastā. 
Iegūtās atziņas būtu ņemamas vērā,  izstrādājot Ogres novada Attīstības plānošanas dokumentus.

Vietējo iedzīvotāju iesaiste ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanā izziņas brauciena laikā 

Zālāju atjaunošana saimniecībā “Šovītes”

Saimniecība “Šovītes” – zālāju apsaimniekošanas veicināšana, tos atjaunojot un audzējot liellopus 

Saimniecībā “Šovītes” projekta laikā tika turēts aptuveni 60 gaļas liellopu liels ganāmpulks ar mērķi saražot 
augstas kvalitātes bioloģisko liellopu gaļu. Lopu uzturēšanai tika izmantoti 80 ha zālāju, kas padomju laikos 
tika izmantoti kā aramzemes, ko apsaimniekoja vietējā kolhoza saimniecība. Zeme kopš tā laika nebija 
ilgstoši apsaimniekota un daļa no tās bija aizaugusi ar krūmiem. Uzsākot lopkopības biznesu, saimniecī-

bas īpašniekam nācās uzlabot zālāju kvalitāti. 
Mērķis bija ne tikai novākt kokus un krūmus, 
bet arī palielināt bioloģisko daudzveidību zālājos, 
lai uzlabotu zāles kā lopbarības kvalitāti un no-
drošinātu zālāju daudzfunkcionalitāti. Saimniecī-
bas īpašnieks bija izvērtējis, ka, saimniekojot ar 
ilgtspējīgam metodēm, ilggadīgajiem zālājiem ne-
pieciešams mazāks ieguldījums ilgtermiņā, salīdzi-
not ar aramzemēs sētiem zālājiem.

LIFE Viva Grass projekta ietvaros tika atjauno-
ti 82,6 ha pamestu un sliktā stāvoklī esošu zālāju 
Vidzemes augstienes pauguraiņu apvidū, pielieto-
jot dažādas atjaunošanas metodes, kas izstrādātas 
ciešā sadarbībā ar projekta ekspertiem.



        Igaunija: 

Lēnes apgabals – dabas vērtības kā resurss vietējiem iedzīvotājiem

Lēnes apgabalā ir lielākās dabas aizsardzības teritorijas Igaunijā; 32% apgabala teritorijas ir aizsargājamas, 
ieskaitot visvairāk zināmo Matsalu Nacionālo parku un tam raksturīgās dabiskās dzīvotnes (piemēram, pie-
jūras un palieņu pļavas). Lai sabiedrība iegūtu maksimālo labumu no šīm augstvērtīgajām dabas vērtībām, 
ir ļoti svarīgi analizēt esošo resursu potenciālu un noskaidrot, kā tos vislabāk apsaimniekot, veicinot dažā-
dus ekosistēmu pakalpojumus. Apsaimniekojot aizsargājamo teritoriju dabiskās pļavas, reģionā paliek 
neizmantoti lieli biomasas resursi, tādēļ būtisks jautājums bija šo resursu izmantošanas iespējas bioenerģi-
jas ražošanai. Lēnes apgabals tika izvēlēts kā projekta pilotteritorija reģionālā līmenī Viva Grass rīka Bio-
Enerģijas moduļa izstrādei. Projekts organizēja vairākas ieinteresēto pušu sanāksmes Lēnes apgabalā, kur 
apsprieda biomasas un enerģijas ražošanas potenciālu no dabiskiem zālājiem. Tika sniegts arī ieguldījums 
Lēnes apgabala Uzņēmējdarbības attīstības plānā.

Sāremā pašvaldība – pilotteritorija, kas izauga 
no nelielās Lumandas pašvaldības 

Bijusī Lumandas pašvaldība atrodas Sāremā salas rietumu daļā un to var raksturot kā ļoti nomaļu apgaba-
lu, kur saglabājušās augstvērtīgas dabas teritorijas. Tā tika izvēlēta kā projekta pilotteritorija, pateicoties 
20 gadus ilgai pieredzei zālāju apsaimniekošanā, izmantojot agro-vides atbalsta maksājumus.  Lumandas  
pašvaldība bija vieta, kur agro-vides maksājumi Igaunijā pirmo reizi tika ieviesti un testēti. 

LIFE Viva Grass projekts novērtēja dabisko zālāju apsaimniekošanu Lumandas pašvaldībā pēdējo 20 gadu 
laikā, lai noskaidrotu būtiskākos faktorus, kas kavē un kas motivē dabisko zālāju apsaimniekošanu, kā arī 
sniedza ieteikumus to ilgtermiņa apsaimniekošanai.

Projekta LIFE Viva Grass īstenošanas laikā pēc administratīvās reformas Lumanda kļuva par Sāremā 
pašvaldības sastāvdaļu. Līdz ar to palielinājās arī projekta pilotteritorija un visa Sāremā pašvaldība kalpoja 
par piemēru, kurā tika testēts Viva Grass rīka pielietojums zaļā tīklojuma plānošanā. 

11

Viva Grass BioEnerģijas modulis – viens no Viva Grass 
rīka moduļiem

Lihulas katlumājas kurināmā materiāla noliktava. 
Zāles biomasa centrālapkurei tiek izmantota  jau 
kopš 2009. gada 
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Saimniecība “Kurese” – ilgtspējīga saimniekošana, atbalstot ekosistēmas pakalpojumus 

“Kurese” dabas saimniecība, kas atrodas Rietumigaunijā, Pērnavas apgabalā, tika izveidota, lai atjaunotu 
un saglabātu bijušā Kureses ciema kultūras un dabas vērtības. Pateicoties šim apsaimniekošanas mērķim, 

saimniecība tika izvēlēta kā LIFE Viva Grass 
projekta pilotteritorija. Liela daļa saimniecī-
bas atrodas Kureses aizsargājamo ainavu 
apvidū un tajā ir daudz dabisko zālāju (alvāri,
sausās un mitrās pļavas, meža pļavas), ko 
izmanto lopu ganībām. Tomēr ar esošo liel-
lopu skaitu nepietika, lai pļavas tiktu pilnībā 
apsaimniekotas un uzturētas. Savukārt, lopu 
skaitu ierobežoja pieejamais dzeramā ūdens 
daudzums. Projekta ietvaros tika izveidota 
dzirdinātava, tādējādi ļaujot palielināt liel-
lopu skaitu un līdz ar to arī apsaimniekoto 
alvāru platību.

“Kurese” dabas saimniecības koncepts ietver 
sevī zālāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, bio-
loģisko liellopu audzēšanu, dabas aizsardzību 
un, iespējams, nākotnē arī dabas tūrismu.

Zaļais tīklojums darbojas kā telpiskās plānošanas rīks un saskaņota sistēma, kas palīdz plānotājiem identificēt 
ekoloģiski vērtīgās teritorijas un ņemt tās vērā, izstrādājot dažāda līmeņa telpiskās plānošanas dokumentus, 
tādējādi veicinot ainavas ekoloģisko saskaņotību. Zaļais tīklojums savieno dabiskas un daļēji dabiskas teritorijas, 
nodrošinot bioloģisko daudzveidību un vides stabilitāti, kā arī ekosistēmu pakalpojumus, kas ir būtiski cilvēku 
dzīves kvalitātei.

Zaļā tīklojuma plānošana, izmantojot Viva Grass rīka moduli “Viva Grass Plānotājs”

Projekta ietvaros ierīkotā dzirdinātava liellopiem 



Rīks sniedz iespēju politiķiem un lēmumu pieņēmējiem saskatīt savu lēmumu un/
vai  privāto interešu  iespējamās konsekvences. Rīka rezultāti var sniegt argumentus, 
kas palīdzētu aizstāvēt dabas aizsardzības intereses pret pragmatiskākām pieejām, 

kuras, piemēram, pārstāv zemnieki.

Ķēstutis Navicks (Kęstutis Navickas), bijušais Lietuvas Vides ministrs 

Viva Grass integrētās plānošanas rīks 

Mums šis rīks, šis plānošanas princips ir jāierāda plānotājiem. Ir ļoti svarīgi, ka 
viņi redz telpisko plānošanu plašākā mērogā un tās ietekmi uz vidi, kas var būt arī 

pozitīva, ja tiek ņemtas vērā ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi. 

Kristīna Simonaitīte (Kristina Simonaitytė), Lietuvas Vides ministrija 

Rīks ir noderīgs dabas teritoriju apsaimniekošanā un kontrolē. Tas sniedz 
visaptverošu skatījumu loģiskai lēmumu pieņemšanai.

Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvija 
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Galvenais projekta rezultāts ir Viva Grass integrētās 
plānošanas rīks. Tas ir informācijas tehnoloģijās 
balstīts rīks, kas sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanā 
saistībā ar zālāju ilgtspējīgu izmantošanu un  
apsaimniekošanu. Tas ļauj integrēt plānošanas 
un lēmumu pieņemšanas procesā ekosistēmu 
pakalpojumu pieeju, sasaistot zālāju biofizikālos 
rādītājus (piemēram, zemes kvalitāti, reljefu, zemes 
lietojuma veidu) ar ekspertu sniegto vērtējumu par 
ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī 
sociālekonomisko kontekstu. Viva Grass rīks integrēts 
tiešsaistes ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēma) 
vidē un ļauj lietotājiem novērtēt zālāju ekosistēmas 
sniegto pakalpojumu  apjomu un mijiedarbības, 
kā arī izstrādāt ekosistēmas pieejā balstītus zālāju 
apsaimniekošanas un plānošanas scenārijus. 



LIFE Viva Grass integrētās plānošanas rīks

Lai Viva Grass rīku prezentētu potenciālajiem lietotājiem, tika rīkoti vairāki dažāda mēroga izglītojoši 
pasākumi – apmācības, informatīvās dienas un lekcijas studentiem, telpiskās plānošanas ekspertiem 
un dažādu institūciju pārstāvjiem trīs Baltijas valstīs. Aptuveni 350 studentu un profesionāļu tika 
apmācīti projekta ietvaros rīkotajos pasākumos. Ir izstrādāts arī apmācību materiāls par ekosistēmu 
pakalpojumu pieeju un Viva Grass rīku, kas ir ietverts vairāku Baltijas valstu universitāšu studiju 
programmās. Tādējādi apmācības materiāls tiks izmantots arī pēc projekta beigām, apmācot topošos 
plānošanas ekspertus un lēmumu pieņēmējus. Lai nodrošinātu iespēju vēl plašākam interesentu lokam 
uzzināt un apgūt Viva Grass rīka iespējas, ir pieejama arī tiešsaistes mācību platforma, lietošanas 
instrukcija, apmācību un citi materiāli ar ilustrācijām, videoklipiem un prezentācijām. Tādējādi 
ikviens interesents var viegli apgūt un izzināt Viva Grass rīka iespējas.

Izstrādāt Viva Grass rīku projekta ekspertu komandai bija liels intelektuāls izaicinājums. Uzsākot 
projektu 2014. gadā, Baltijas valstīs vēl nebija pieredzes ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai, 
izstrādājot informācijas tehnoloģiju risinājumus, kas domāti plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem, 
un arī starptautiskā mērogā šādi piemēri vēl bija ļoti reti sastopami. LIFE Viva Grass projekts zināmā 
mērā devās “neizzinātā teritorijā” un guva lielu pieredzi. Tādējādi ar lepnumu varam teikt, ka projekts ir 
“izcirtis ceļu” ekosistēmas pakalpojumu pieejas izmantošanai Baltijas valstīs, kam ir ļoti liels nākotnes 
potenciāls. Iegūtās zināšanas paliek reģionā un rosina jaunas idejas ekosistēmu pakalpojumu pieejas 
turpmākai attīstībai un pilnveidošanai.
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Ieguldījums politikas veidošanā 

LIFE Viva Grass projekts trīs Baltijas valstīs ir ievērojami sekmējis izpratni par ekosistēmu un to pakalpo-
jumu kartēšanas un novērtēšanas procesu (angļu valodā Mapping and Assessment of Ecosystems and their 
Services jeb MAES), kura mērķis ir īstenot Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas uzdevu-
mus. Viva Grass rīks nodrošina pamatu un metodiku uz ekspertu zināšanām balstītam agro-ekosistēmas 
pakalpojumu novērtējumam, ko var piemērot valsts mēroga ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā. Darbs 
projektā vairojis arī Baltijas ekspertu zināšanas un iemaņas  ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā.

Projektā ir veikta dažādu nozaru politiku un normatīvo aktu analīze saistībā ar to ietekmi uz zālāju 
ekosistēmām Baltijas valstīs, izvērtēta esošā pieredze zālāju apsaimniekošanā un apzināti labās prak-
ses piemēri. Politiku analīze  atklāj, ka Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir 
spēcīgākais virzītājspēks zemes izmantošanas veida izmaiņām Baltijas valstīs, kā arī visietekmīgākais 
politikas instruments, kas nosaka zālāju apsaimniekošanas praksi un tādējādi ietekmē zālāju eko-
sistēmu un to sniegto pakalpojumu stāvokli. Tajā pašā laikā Baltijas valstu lauku attīstības program-
mām trūkst ambīciju vides jomā, un kā prioritāte tiek izvirzīta lauksaimniecības ražošana, kas sekmē 
zālāju transformēšanu par aramzemi.

Pamatojoties uz politikas analīzes rezultātiem, zālāju apsaimniekošanas prakses novērtējumu Baltijas 
valstīs un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī projekta darba pieredzi projekta pilotteritorijās, pro-
jekta ietvaros ir izstrādātas rekomendācijas par ekosistēmas pieejas izmantošanu plānošanā un zālāju 
apsaimniekošanā (angļu valodā “LIFE Viva Grass Recommendations on Ecosystem-based Planning and 
Grassland Management”).  Rekomendāciju mērķis ir uzlabot lēmumu pieņemšanas un pārvaldības 
procesa integritāti saistībā ar zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, optimizējot koordināciju 
starp dabas aizsardzības un lauku attīstības politiku, kā arī integrējot uz ekosistēmu balstītu pieeju 
zemes izmantošanā un telpiskajā plānošanā. Rekomendācijas paredzētas politikas veidotājiem, kā arī 
praktiķiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.



LIFE Viva Grass projekts: fakti un skaitļi 

Nosaukums: Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai 
(LIFE Viva Grass)
Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums – Lietuva
Sadarbības partneri:

Lietuvā
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Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada jūnijs - 2019. gada aprīlis 
Projekta budžets: 2 751 426 EUR
Eiropas Komisijas ieguldījums: 1 370 563 EUR
Partneru ieguldījums: 762 638 EUR

Projektu līdzfinansēja:
Lietuvas Republikas Vides ministrija: 232 068 EUR
Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija: 241 531 EUR
Igaunijas Vides investīciju centrs: 144 626 EUR

Kontaktinformācija: Žīmants Morkvens (Žymantas Morkvėnas), Baltijas Vides Forums-Lietuva
Tel.: +370 5 213 8155  |  E-pasts: zymantas.morkvenas@bef.lt |  Projekta mājaslapa: www.vivagrass.eu/lv 

Paviļņas un Verķu reģionālais parks 
Dubisas reģionālais parks 
Šilutes rajona pašvaldība 
SIA Hnit-Baltic 

Latvijā 

Igaunijā

Baltijas Vides Forums – Latvija 
Latvijas Universitāte 
Vides risinājumu institūts
Cēsu novada pašvaldība 
“Kalnāju ferma”
Biedrība “Otrās mājas” (līdz 12.2015)

Baltijas Vides Forums – Igaunija 
Igaunijas Dzīvības Zinātņu Universitāte 
Sāremā pašvaldība (kas sevī ietver sākotnējo 
partneri - Lumandas pašvaldību (līdz 01.2018))
“Saare Rantso” 
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115 EKSPERTI – 15 PROJEKTA PARTNERI – 3 VALSTIS

• 17 zālāju un lauksaimniecības zemju sniegtie 
ekosistēmas pakalpojumi kartēti un novērtēti 

• 154 hektāru zālāju atjaunoti, tādējādi 
palielinot bioloģisko daudzveidību, dzīvotņu 
struktūru un tās funkcijas 

•		 Projekts sekmējis jaunas Natura 2000 teritorijas  
izveidi Viļņā, Lietuvā  

• Izstrādāti 2 ilgtspējīgas zālāju apsaimnie-
       košanas plāni zemnieku saimniecībām

• Izstrādātas rekomendācijas 5 stratēģiskās 
plānošanas dokumentiem: 1 reģiona līmenī 

       un 4 pašvaldībām 

• Sagatavotas  rekomendācijas 2 aizsargājamo 
teritoriju apsaimniekošanai, izmantojot 

       Viva Grass rīku 

• 8 informatīvie stendi

•  80 dažādi preses materiāli, 8 no tiem – 
      TV un radio sižeti

•  22 000 – unikālie projekta mājaslapas 
      apmeklētāji 

•			3 tematiskās brošūras nodrukātas un izplatītas   
      interesentiem 

•			50 dažādas citas publikācijas un ziņojumi 

•			2 zinātniskie raksti sagatavoti, 1 publicēts    

IETEKME UZ VIDI STRATēĢISKIE DOKUMENTI 

PRESE| SOCIĀLIE MEDIJI| PUBLICITĀTE  

•		4 pieredzes apmaiņas braucieni – uz Zviedriju, 
     Apvienoto Karalisti, Alpu reģionu, Latviju un 
     Igauniju, kopā piedaloties vairāk nekā 
     60 projekta pārstāvjiem 

•		5 starptautiska mēroga pasākumi

•		Vairāk nekā 1 100 dalībnieku, kas piedalījās 
     sanāksmēs un ieinteresēto pušu pasākumos 

•		Vairāk nekā 1 000 dalībnieku “atvērto  durvju” dienās  

•	 Vairāk nekā 350 dalībnieku, kas piedalījās 
     apmācībās par Viva Grass rīku un tā izmantošanu  

SADARBīBA

VAIRĀK NEKĀ 2 800 CILVēKU TIKA TIEŠĀ VEIDĀ INFORMēTI PAR ZĀLĀJU EKOSISTēMAS 
SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN ZĀLĀJU UZTURēŠANAS RISINĀJUMIEM

•			īstenota regulāra un intensīva sadarbība ar 5 citiem LIFE projektiem, kā arī vairāk nekā 30 LIFE projekti 
      pastāvīgi informēti un aicināti piedalīties LIFE Viva Grass projekta aktivitātēs 

•    Projekts prezentēts 8 dažādos citu projektu un organizāciju pasākumos

•		 Izveidots aktīvo ieinteresēto pušu sadarbības tīkls ar 400 dalībniekiem   



Zālāju sniegtie 
labumi cilvēkiem
Ievads par zālāju ekosistēmas 
pakalpojumiem

INTEGRĒTĀS 
PLĀNOŠANAS PIEEJA 

UN “VIVA GRASS 
INTEGRĒTAIS 

PLĀNOŠANAS RĪKS”

Tikai angļu valodā 
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ProjeKta ietVaros iZdotas brošūras
Par Zālājiem un to snieGtajiem 

eKosistēmas PaKalPojumiem 

šīs ir tikai dažas no liFe Viva Grass projekta brošūrām. Pārējās brošūras, 
publikācijas un ziņojumi pieejami mājaslapā www.vivagrass.eu/lv 

Tikai angļu valodā 



Piezīmes 



Piezīmes 



Projekta LIFE 
Viva Grass mērķis 

ir  atbalstīt 
zālāju bioloģisko 

daudzveidību un tās 
sniegtos ekosistēmas 

pakalpojumus, 
veicinot ekosistēmas
pieejas izmantošanu

plānošanā un 
sekmējot ekonomiski 

pamatotu zālāju 
apsaimniekošanu 

www.vivagrass.eu


