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LIFE Viva Grass projekts
«Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai»

Apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu 
pieejas un Viva Grass rīka izmatošanu plānošanā

Dr. Raimonds Kasparinskis, Latvijas Universitāte



LIFE Viva Grass projekts
Situācija: zālāju platību un to bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
tendence

Mērķis:  atbalstīt bioloģisko daudzveidību un tās sniegtos zālāju ekosistēmas 
pakalpojumus: 

• veicināt ekosistēmas pieejas izmantošanu plānošanā; 

• sekmēt ekonomiski pamatotu zālāju apsaimniekošanu. 



Informācija par LIFE Viva Grass projektu

Projekta īstenošanas laiks: 01/06/2014 – 30/11/2018

Iesaistītās valstis : Lietuva, Latvija, Igaunija

9 projekta teritorijas

Partneri (14):
Koordinēšana: BEF-LT (CB);  BEF-LV; BEF-EE
Zinātniskais un tehniskais atbalsts: 

LU,
Vides Risinājumu Institūts,
Igaunijas Dzīvības Zinātņu Universitāte, AS Hint-Baltic, 

Projekta teritoriju pārstāvji: 
LV: Cēsu novads, z/s “Kalnāju ferma”
LT: Šilutes rajona pašvaldība; Paviļņas un Verķu reģionālais 
parks; Dubisas reģionālais parks; 
EE: Lēnes-Sāres pašvaldība, Saimniecība “Saare Rantso”



Par LIFE Viva Grass pieeju

• Izstrādāt plānošanas rīku, kas ļautu rast dažādus 
plānošanas risinājumus, lai mērķtiecīgāk apsaimniekotu 
lauksaimniecības teritorijas

• Īstenot zālāju atjaunošanas vai citus ar zālāju 
apsaimniekošanu saistītus pasākumus, kas sniegtu 
atbalstu to turpmākai uzturēšanai

Rīka un atjaunošanas pasākumu demonstrācija 9 teritorijās 
Baltijas valstīs: 2 zemnieku saimniecības, 2 dabas aizsargājamās 

teritorijas; 3 pašvaldības un 1 rajons

Vietējos iedzīvotāju un zemju īpašniekus iesaiste plānošanas rīka izstrādē 

Apmācības par 
ekosistēmas 
pieeju un tās 
izmantošanu 

plānošanā



Apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu 
pieejas un Viva Grass rīka izmatošanu plānošanā

Apmācību laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar:

• ekosistēmu pakalpojumu konceptu;

• ekosistēmu pakalpojumu pielietojumu dažādās politikas jomās un zemes 
izmantošanas plānošanā;

• ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas piemēriem;

• iespējām šo pieeju integrēt Latvijas telpiskās plānošanas sistēmā;

• integrētā plānošanas rīka izstrādes metodiku un rīka praktisko izmantošanu.

Praktiskās nodarbības būs organizētas divās paralēlā grupās – dalībniekiem ar 
un bez ĢIS iemaņām.



Apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu 
pieejas un Viva Grass rīka izmatošanu plānošanā

Viva Grass integrētais plānošanas rīks ir ĢIS (ģeotelpiskās 
informācijas sistēmās) bāzēta un tiešsaistē pieejama platforma, kas 
sniedz iespējas:

• apzināt agro-ekosistēmu un īpaši zālāju sniegtos ekosistēmu 
pakalpojumus un to izplatību, 

• izmantot šo informāciju, lai plānotu zemes izmantošanu un 
ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu. 



Apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu 
pieejas un Viva Grass rīka izmatošanu plānošanā

Apmācības ir veidotas kā vienas dienas programma (no plkst. 10.00-16.00), ietverot teorētisko

daļu un praktiskās nodarbības.

Pirmais apmācību cikls tiks organizēts šādos datumos:

•6. novembrī plkst. 10:00 - Rīgā, Latvijas Universitātē (LU), Dabas mājā, Torņakalnā, Jelgavas 

iela 1, 405. auditorijā;

•12. novembrī plkst. 10:00 – Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18), 105. telpā;

•13. novembrī plkst. 10:00 – Kuldīgā;

•26. novembrī plkst. 10:00 – Valmierā, Vidzemes augstskolā, (Tērbatas iela 10), 123. auditorijā;

•27. novembrī plkst. 10:00 – Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Inženieru fakultātē 

(Atbrīvošanas aleja 115, K-4), 111. telpā.

Pēc apmācībām interesentiem būs iespēja ar LIFE Viva Grass projekta ekspertu atbalstu

izmantot rīku un iegūtās zināšanas sev interesējošas plānošanas situācijas risināšanai, kā arī

prezentēt rezultātus apmācību kursu noslēguma pasākumā Rīgā (datums vēl tiks precizēts).
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PALDIES!!!


