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Zālāju un to sniegto ekosistēmas 
pakalpojumu nozīme sabiedrības skatījumā
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Socioloģiskās aptaujas mērķis

Novērtēt mērķa grupu izpratni par zālāju un to sniegto labumu 
nozīmi 

Iegūt sociālekonomiskos datus, kas papildinātu projekta 
demonstrācijas teritoriju raksturojumu

Noskaidrot vēlmi iesaistīties projekta aktivitātēs



Socioloģiskās aptaujas norise

Divu nedaudz atšķirīgu aptaujas anketu izstrāde: 

Institūcijām (dabas, vides, lauku) un pašvaldībām

Zemniekiem un zemju īpašniekiem

Anketas paraugs sagatavots angliski, iztulkots latviski, igauniski un lietuviski  

Anketas izveide (programmēšana) interneta vidē

Anketas pieejamas 2 mēnešus – 2018.gada februāris-marts

Respondenti Igaunija Latvija Lietuva Kopā

Institūcijas 15 40 14 69

Zemnieki un zemju īpašnieki 38 3 5 55

Kopā 53 43 19 115



Respondenta profils

Vidējais vecums - 42 gadi

Izglītība – 95% augstākā

Darba vieta

Cēsis, Cēsu novads

Vidzeme

Rīga

Sigulda

Pierīga

Latgale

Lauku atblasts, konsultācijas Vides iestādes

Aizsargājamās teritorijas Vietējā un reģionālā politika

Projektu eksperti Vlasts politikas veidotāji



Zināšanas par bioloģiski vērtīgiem zālājiem

Visi ir dzirdējuši par šāda veida zālājiem

Bioloģiski vērtīgo zālāju raksturīgās iezīmes

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Sastopami ES aizsargājamie biotopi

Sastopami aizsargājamās augi

Sastopami aizsargājamie putni

Atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrodas ārpus dabas aizsargājamās
teritorijas

Citi



Bioloģiski vērtīgo zālāju īpašā vērtība 

Ir nelielas atšķirības vērtējumā starp plānošanas līmeņiem – pagastu vai 
novadu; reģionu vai valsti kopumā

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jūsu pagastā, novadā

Jūsu reģionā

Valstī kopumā

Speciālisti vietējā līmenī

Nav vērtības Maza vērtība

Vidēja vērtība Virs vidējās vērtības

Augsta vērtība

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jūsu reģionā

Valstī kopumā

Reģionālajā līmenī

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Valstī kopumā

Valsts līmenī



Zālāju apsaimniekošanas nepieciešamība

Visi uzskata, ka ir nepieciešama zālāju apsaimniekošana

Vai bioloģiski vērtīgiem, dabiskiem zālājiem ir nepieciešama īpaša, atšķirīga 
apsaimniekošana?
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Bioloģiski vērtīgu, dabisku zālāju apsaimniekošanu 
Latvijā STIMULĒJOŠIE faktori

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Finansiālais atbalsts (subsīdijas)

Bioloģiskā daudzveidība

Produktu ražošana (piem., siens)

Saimniecības vai uzņēmuma reputācija

Vides zināšanas

Ainavas skaistums

Tradīciju saglabāšana

Saglabāt lauku dzīves stilu

Tūrisma attīstība

Morāls pienākums

Ļoti nozīmīgs stimuls  Nozīmīgs stimuls Neliels stimuls Nav stimuls nezinu



Bioloģiski vērtīgu, dabisku zālāju apsaimniekošanu 
Latvijā TRAUCĒJOŠI faktori

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Izdevumi pārsniedz ienākumus

Saimniecību slēgšana

Nav, kas turpinātu iesāktos pasākumus

Pietrūkst liellopu

Lauksaimnieku lielais vecums

Problēmas ar īrniekiem

Birokrātija, piesakoties atbalstam

Laika trūkums

Šiem zālājiem ir zema ražība

Vides aizstāvju aktivitāte/pasivitāte

Ļoti nozīmīgs traucēklis  Nozīmīgs traucēklis Nav traucēklis Neliels traucēklis Nezinu

Iemesli, kāpēc atsakās apsaimniekot: finansiāli neizdevīgi, prasa daudz laika un 
resursu, nelielas teritorijas, nav izpratnes un zināšanas par dabas vērtībām 



Plānošanas dokumentu ietekme

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Lauku attīstības programma

Vides politikas pamatnostādnes

Reģionu plānošanas dokumentiem

Vietējiem teritoriju attīstības plāniem

 Ļoti būtiska Būtiska Neliela Nekāda Nezinu

Visnozīmīgākais būtu katrai saimniecībai izstrādāts individuālais BVZ apsaimniekošanas plāns



Kā varētu palielināt  BVZ apsaimniekošanas 
jautājumu svarīgumu teritorijas, attīstības un 
politikas plānošanas dokumentos

Definējot nozīmīgākās teritorijas

Nosakot konkrētas prasības apsaimniekošanai

Nepieciešamas vadlīnijas teritorijas plānotājiem

Palielināt plānotāju zināšanas un izpratni, izglītošana

Lielāka integrācija ar nozarēm, piemēram tūrismu; biznesa moduļu izstrāde

Izstrādāt tematiskos plānojumus

Palielināt finansiālu atbalstu par apsaimniekošanu 

Gandrīz visi respondenti uzskata, ka ir nepieciešams finansiāls atbalsts BVZ uzturēšanai 



Iestāžu un sabiedrības grupu ietekmi uz BVZ 
apsaimniekošanu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Valsts iestādes

Vietējās pašvaldības iestādes

Zemnieki

Zemju īpašnieki

Zinātnieki

Vides aizstāvji

Lauku konsultanti

Pozitīvi Neietekmē Negatīvi



Ekosistēmas pakalpojumi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mājlopi un to produkti

Lopbarība (siens, zaļbarība,
skābbarība)

Biomasa enerģijas ražošanai

Ārstniecības augi

Šķiedras un citi augu valsts
materiāli

nav šādu produkti nenozīmīgi  nozīmīgi

ļoti nozīmīgi nezinu

BVZ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mājlopi un to produkti

Lopbarība (siens, zaļbarība, skābbarība)

Biomasa enerģijas ražošanai

Ārstniecības augi

Šķiedras un citi augu valsts materiāli

nav šādu produkti nenozīmīgi  nozīmīgi ļoti nozīmīgi nezinu

Ilggadīgie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mājlopi un to produkti

Lopbarība (siens, zaļbarība, skābbarība)

Biomasa enerģijas ražošanai

Ārstniecības augi

Šķiedras un citi augu valsts materiāli

nav šādu produkti nenozīmīgi  nozīmīgi ļoti nozīmīgi nezinu
Sētie



Ekosistēmas pakalpojumi – vidi regulējošie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bioloģiskā rekultivācija-…

Piesārņojuma aizturēšana,…

Erozijas kontrole

Apputeksnēšana

Dzīvotņu, biotopu uzturēšana

Iežu dēdēšana

Ūdens kvalitātes uzturēšana

Vietējā klimata regulēšana…

nav šādi produkti nenozīmīgi nozīmīgi

ļoti nozīmīgi nezinu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BVZ
Sētie



Ekosistēmas pakalpojumi – kultūras pakalpojumi

Infrastruktūras objekti zālājos - papildus atpūtas (rekreācijas) un izglītības 
aktivitātes nodrošināšanai

Kultūras mantojums nav šķērslis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lauku tūrisma uzņēmums

Novērošanas torņi

Dabas un tūristu takas

Teritorijas medībām

Kempings

Publiskas pulcēšanās vietas

Izglītojošas takas

Izglītojošas stendi

 Atrodas, un tas ir ļoti svarīgs Atrodas, un tas ir svarīgs Atrodas, bet tas nav svarīgs

Nav sastopami Nav sastopami, bet vēlētos



Informācijas un izglītības nepieciešamība

0 5 10 15 20 25

Apmācības kursi

Informatīvi materiāli

Man nav nepieciešams šāds atbalsts

Individuālas konsultācijas

Regulāra pieredzes apmaiņa starp
lauksaimniekiem



Secinājumi
BVZ vērtība dažādu speciālistu un līmeņu griezumā ir atšķirīga – lielāku 

nozīmi tiem piešķir valsts mērogā, mazāka nozīme vietējā un reģiona līmenī

Zālāju apsaimniekošana:
finansiālais atbalsts ir galvenais faktors, kas stimulē BVZ apsaimniekošanu, 
kam seko iespēja ražot produkciju; kā arī bioloģiskās vērtības apzināšanās;
kā traucējošais faktors ir tas, ka izdevumi pārsniedz ieņēmumus, 
saimniecību slēgšana, zālāju zemā ražība 

BVZ apsaimniekošanai ir nepieciešams speciāls atbalsts (finansiāls& 
izglītojošs)

Ekosistēmas pakalpojumi – atšķirīgi ir vērtēti BVZ, ilggadīgie un sētie zālāji 

Pieredzes apmaiņa starp lauksaimniekiem un nozarē strādājošiem būtu 
nepieciešama visvairāk, kā arī informatīvi materiāli un apmācības



2015LIFE Viva Grass LIFE13 ENV/LT/000189 www.vivagrass.eu

PALDIES!!!


