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Apsaimniekošanas 

vadlīnijas

Aizsardzības 

programma

KĀ apsaimniekot

kādas metodes izmantot

KUR apsaimniekot

Mērķauditorija
1. apsaimniekotāji

• arvien vairāk ir tādu apsaimniekotāju, 
kuriem nav attiecīgās pieredzes

• pēc iespējas samazināt mācīšanos no 
savām kļūdām (mācīties no citu 
kļūdām)

2. konsultanti, dabas eksperti, 

3. dabas aizsardzības tieši un netieši 
organizētāji

Mērķauditorija
1. dabas aizsardzības tieši un netieši 

organizētāji
• Natura 2000 teritoriju pārvaldītāji
• pašvaldību plānotāji
• aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji
• projektu pieteicēji
• brīvprātīgā darba organizētāji
• ...

2. konsultanti, dabas eksperti, u.c. 
interesentiem 



Daudzās vajadzības

• Dažāda mērķauditorija:
– eksperti lielākoties ar ekoloģijas un bioloģijas zināšanām

– apsaimniekotāji lielākoties ar lauksaimniecības zināšanām

• Gan atjaunošanai, gan apsaimniekošanai

• Jāietver biotopu apraksti

• Vadlīnijas nevar būt tikai norādījumi, bez skaidrojumiem 
(nevis instrukcijas, bet padomi)

kādēļ?

Kā?

Ko?



Noietais ceļš

1.seminārs – apjaust viedokļu dažādību, uzklausīt vajadzības, aicināt uz 
sadarbību – 2013.gada decembris

konkrētu 
jautājumu 
apspriešana 
mazākās grupās

konkrētu 
jautājumu 
apspriešana 
mazākās grupās

konkrētu 
jautājumu 
apspriešana 
mazākās grupās

konkrētu 
jautājumu 
apspriešana 
mazākās grupās

konkrētu 
jautājumu 
apspriešana 
mazākās grupās

Seminārs par zālāju putniem – 17.12.2014

Seminārs par zālāju un purvu bezmugurkaulniekiem –
3.02.2015

Diskusijas ar apsaimniekotājiem (Rucava 22.04.2014 ; 
daudzas individuālas tikšanās)

Apsaimniekotāju aptauja (220 respondenti)

Semināri citām biotopu grupām (pelēkās kāpas, 
ūdeņi, zāļu purvi)

Komentārus iesūtīja septiņi eksperti/apsaimniekotāji

Piesaistīts zinātniskais recenzents

Dalība ar prezentāciju un 
diskusijām LLKC, pašvaldību un 
sabiedrisko organizāciju rīkotos 
semināros:

2014, pavasaris: Limbaži, Madona, 
Balvi

2015, pavasaris: Ape, Jaunpiebalga

Lubāna mitrājs: 3.06.2015

Dvietes dabas parks: 16.06.2014 un 
12.10.2015

2.seminārs –sagatavoto vadlīniju materiālu apspriešana, ieskaitot 
apsaimniekošanas vietu apmeklējumu dabā – 2015.gada 29.oktobrisTIPOGRĀFIJA





Vadlīniju saturs



1. nodaļa. Zālāju biotopu īss raksturojums

Kas ir zālājs? 

tas nav ne zāliens, ne atmata, 
ne nezāliene

Vai mans zālājs ir dabisks?

Attēla autore Daiga Segliņa



2. nodaļa. Apsaimniekošanas un 

izmantošanas vēstures ietekme

• Tradicionālā jeb ekstensīvā izmantošana 

• Iekultivēšana un mēslošana

• Nosusināšana

• Pamešana

Foto no zudusilatvija.lv un http://staburags.diena.lv/viedokli/aizmirsta-
melioracija-84226



3. nodaļa. Aizsardzības vērtība – kādēļ 

saglabāt?

• Resursi (zaļais piens, zaļā gaļa, tējaszāles, tūrisma 
resurss...)

• Vides aizsardzība (erozija, inazīvo sugu 
ierobežošana)

• Kultūrvēsture un ainava

• Biodaudzveidība



5. nodaļa. Sagatavošanās pirms 

atjaunošanas 

• Kā zināt, vai manam zālājam vajag atjaunošanu?

• Kas jāņem vērā, lai apietu neveiksmes



6. nodaļa. Ainavas veidošana zālāju 

aizsardzībai

Attēla autore Daiga Segliņa



7. nodaļa. Apsaimniekošanas metodes

Pļaušana Ganīšana



Pļaušana

• Biežums un laiks

• Augu un dzīvnieku saudzēšana

• Pļaušanas augstums

• Zāles novākšana

• Atāla noganīšana

• Kopšanas darbi

Attēla autore Daiga Segliņa



Ganīšana

• Ganību sezona

• Ganīšanas veids 

(aploki, brīvi)

• Ganību  slodze

• Piebarošana

• Ganību appļaušana

Attēla autore Daiga Segliņa



8. nodaļa. Atjaunošanas metodes



Atjaunošanas metodes

• Atjaunojoša pļaušana un ganīšana

• Kūlas nodedzināšana

• Zālāja virsmas nolīdzināšana

• Koku un krūmu novākšana

• Mitruma režīma atjaunošana

• Augsnes auglības samazināšana

• Sugu sastāva veidošana

• Nevēlamu augu sugu ierobežošana

• Neiejaukšanās dabiskos procesos

• Atjaunošana tūlīt pēc  bojāšanas



Kā reāli ķerties pie darba?

• Noskaidrot:

– zālāja veidu

– zālāja stāvokli

– Vai ir nepieciešama atjaunošana?

– Kāda ir ieteicamā apsaimniekošana?

– Varbūt ir alternatīvas ieteicamajai 
apsaimniekošanai?



Zālāju biotopu nodaļas

• Biotopa apraksts – noskaidrot zālāja veidu

Attēla autore Daiga Segliņa



Vai manam palieņu zālājam vajadzīga 
atjaunošana? (noskaidrot zālāja stāvokli)



Vai manam palieņu zālājam vajadzīga 
atjaunošana? (zālāja stāvoklis)



Kādas atjaunošanas darbības būtu 
jāveic?



Kāda ir ieteicamā apsaimniekošana? Kādas 
ir alternatīvas?



Kur iepazīties ar vadlīniju 
melnrakstiem?

http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/

http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/




Vai Jums ir dota iespēja ietekmēt 
vadlīniju saturu?

• JĀ!  - melnraksti pieejami jau kopš vasaras un 
vairākkārt esam gan mājas lapā aicinājuši, gan 
izsūtījuši visiem interesentiem aicinājumu 
komentēt (notikuši arī semināri)

• vēl līdz 2016.gada 20.janvārim sūtiet 
ieteikumus uz rusina@lu.lv

mailto:rusina@lu.lv


Projekts “Natura 2000 teritoriju nacionālā 
aizsardzības un apsaimniekošanas 
programma” NAT-PROGRAMME

http://nat-programme.daba.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, 
LV-2150 ,Latvija
e-pasts: rusina@lu.lv

Paldies par uzmanību!

http://nat-programme.daba.gov.lv/
mailto:andris.urtans@daba.gov.lv

