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Biedrība Zaļā brīvība ir nevalstiska vides
aizsardzības organizācija, kas dibināta 1993.
gadā ar mērķi attīstīt sabiedrību, kurā cilvēki
dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Mēs
informējam sabiedrību par
patērētājfilozofijas un globalizācijas
tendenču ietekmi uz dabu un sociālo vidi,
veicinām vides nevalstisko organizāciju
līdzdalību nacionālās un starptautiskās
likumdošanas izstrādāšanas, pieņemšanas
un ieviešanas procesos un palīdzam
cilvēkiem efektīvi līdzdarboties lēmumu
pieņemšanā par jautājumiem, kuri tieši vai
netieši ietekmē viņu dzīvi, kā arī pretoties
ļaunprātīgai varas izmantošanai.
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English Summary
The aim of this study was to make an overview of green infrastructure (GI) concept and its development in European Union (EU), as well as assess the situation
in Latvia to evaluate possibilities for green infrastructure policy development and sectoral policies integration. Additionally general principles and specific green
infrastructure solutions and their costs and benefits were evaluated, studying existing literature.
The concept of green infrastructure includes variety of definitions, but the one included in the EU Green infrastructure strategy and used as a base in this study is
as follows: a strategically planned network of natural and semi-natural areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range
of ecosystem services. It incorporates green spaces (or blue if aquatic ecosystems are concerned) and other physical features in terrestrial (including coastal) and
marine areas. On land, GI is present in rural and urban settings.
This approach includes three main principles of successful green infrastructure implementation:




Multifunctionality;
Interdisciplinarily;
Efficiency in full cost-benefit evaluation.

Those principles define the path of green infrastructure policy development. Approach of ecosystem services concerning evaluation of green infrastructure
benefits is explored in this study according to existing studies and policy recommendations. Detailed cross-evaluation of green infrastructure elements and
benefits of ecosystem services is developed. Such detailed evaluations are rare in other studies about green infrastructure due to uncertain results that can vary
significantly in different projects. Nevertheless, the approximate but detailed evaluation was created for educational purposes to improve the policy making.
A list of examples was collected from international experience to demonstrate options of green infrastructure. Existing GI projects and developments were
gathered to evaluate experience in Latvia, including internationally recognized integrated coastal management projects, nature conservation projects, wetlands
restoration and other local related to green infrastructure. Most of best practice examples are related to management and evaluation activities that are or could
be related to green infrastructure implementation and motivation.
Specific list of international examples were collected concerning full cost-benefit efficiency. Samples show high cost-benefit ratios for different green
infrastructure solutions and elements revealing the overall advantages of large protected areas and urban projects with high population density.
Green infrastructure development in Latvia was evaluated in the context EU demonstrating relatively high density of current natural green infrastructure
compared to other EU member-states (except Scandinavia and few others), but data also demonstrate negative trend in decreasing connectivity between

habitats (data available show trend a decade ago, but taking into account current development in agriculture, forestry and road construction situation could be
even worse).
Latvia’s current (2014 – 2020) plans for investment of EU structural, cohesion, agricultural and other funds were evaluated in regard to support for investment in
green infrastructure. There are few plans directly referring to green infrastructures, e.g. floods management in cities and Natura 2000 development. But several
programs and priority areas have high potential for green infrastructure development - either having it as potential tool to reach the policy targets or promoting
green infrastructure through stimulation in co-financing competitions or through supporting activities.
Green infrastructure priorities in Latvia according to this study and main environmental risks in Latvia are following:
1. General green infrastructure policy:
 Development of general strategic framework for green infrastructure policy development;
 Provision of multifunctionality and intersectoral integration;
 Evaluation and motivation system at national level;
 Evaluation and motivation tools for decision makers.
2. Short term priorities for sectoral policies:
 Urban flood prevention green infrastructure solutions and pilot project;
 Rural flood prevention green infrastructure solutions;
 Coastal flood prevention green infrastructure solutions by the seacoast;
 Efficiency of specific urban green infrastructure elements (rainwater collection, multifunctionality of green zones, net of bicycle lanes, green
roofs and walls, etc.);
 Efficiency of specific rural green infrastructure elements (two stage drainage ditches, wetlands, buffer zones, etc.);
 Improvement of habitat connectivity and integrated approach in agriculture and forestry.
3. Long term priorities for sectoral policies:
 Integration of green infrastructure approach in urban planning;
 Improvement of ecosystem service quality and accessibility in large protected areas;
 Integration of green infrastructure approach in agriculture, forestry and transport systems to improve habitat connectivity.
Due to main green infrastructure principles (multifunctionality, interdisciplinarity, and efficiency in full cost-benefit evaluation) the intersectoral co-ordination
and division of roles are critical for effective green infrastructure policy implementation and integration in sectoral policies. Different green infrastructure policy
implementation strategy were evaluated. Main uncertainty arises from distribution of responsibilities in policy planning and implementation due to wide variety

of expert opinions. Nevertheless main recommendations for sectoral policies are based on strategic choice of gradual implementation with long term targeting
on full green infrastructure integration in sectoral strategies or comprehensive green infrastructure policy framework. Initiatives and responsibility of green
infrastructure strategic and evaluation system is likely to be shared among different departments of Ministry of Environmental Protection and Regional
Development of the Republic of Latvia (Environment, Nature Conservation, Regional Development and Spatial Planning Departaments) and Nature Conservation
Agency, as well as inter-sectoral green infrastructure working group including other stakeholders and line ministries, e.g. ministry of Transports and Ministry of
Agriculture.

1 ZAĻO INFRASTRUKTŪRU KONCEPTS
1.1 Zaļo infrastruktūru vispārējs raksturojums
Zaļā infrastruktūra (ZI) ir tīkls ar pilnīgi vai daļēji dabiskām teritorijām, vides objektiem un zaļajām zonām
pilsētu, lauku, piekrastes un ūdeņu teritorijās.1 Tā ir viena no ZI fiziskā raksturojuma pamat definīcijām. ZI
potenciāli tiek vērtēts kā ļoti vērtīgs politikas instruments, kas ar savu multifunkcionālo raksturu dotu
pienesumu dažādu politiku un interešu grupu mērķu sasniegšanā, ar saviem vides, sociālajiem un
ekonomiskajiem ieguldījumiem uzlabojot dzīves kvalitāti dažādos veidos.2
Pats koncepts ir vēsturiski un saturiski komplicēts un nav vienas izteiktas un lakoniskas ZI definīcijas. Šobrīd
Eiropā attīstītā izpratne ar ZI apzīmē praksē veiksmīgi pārbaudītu instrumentu, kā iemantot ekoloģiskus,
ekonomiskus un sociālus ieguvumus ar dabiskiem risinājumiem. Tā balstīta uz pamatprincipu, ka „dabas un
dabisko procesu aizsargāšana un uzlabošana, kā arī daudzie ieguvumi, ko cilvēku sabiedrība gūst no dabas, tiek
apzināti integrēti teritoriālajā plānošanā un teritoriālajā labiekārtošanā. Salīdzinot ar vienam mērķim
paredzēto pelēko infrastruktūru, zaļā infrastruktūra sniedz daudz ieguvumu. Tā neierobežo teritoriālo
attīstību, bet dod priekšroku dabiskiem risinājumiem, ja tie ir vislabākais variants”.3
Kā konceptuālos pamatelementus, kas atšķir ZI no citām līdzīgām un saistītajām pieejām var izcelt ekosistēmu
pakalpojumu starpdisciplināru un multifunkcionālu izmantošanu ekonomiski izdevīgā veidā, vērtējot ilgtermiņā
un iekļaujot slēptās vides izmaksas un ieguvumus, kas tradicionālo investīciju projektu izvērtēšanā parasti
netiek iekļauti. ANO un ES sponsorētais pētījums par „Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomiku” 4
sniedz pierādījumus, ka investīcijas ZI rada ekonomiski izdevīgāku risinājumu iespējas dažādu politiku

1

Naumann, S., McKenna D., Kaphengst, T. et al. 2011. Design, implementation and cost elements of Green Infrastructure projects.
Final report. Brussels: European Commission.
2 The Multifunctionality of Green Infrastructure 2012, European Commission.
3 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai zaļā
infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide 2013, Eiropas Komisija.

Definīcija
ES Zaļo infrastruktūru stratēģijā 3
Zaļā infrastruktūra ir stratēģiski plānots
pilnīgi vai daļēji dabisku teritoriju tīkls
kombinācijā ar citiem vides objektiem, kas
ir izveidots un tiek pārvaldīts, lai sniegtu
plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Tas
ietver zaļās zonas (vai zilās, ja attiecas uz
ūdens ekosistēmām) un citus fiziskus
elementus sauszemes (tostarp piekrastes)
un jūras teritorijās. Uz sauszemes ZI
pastāv lauku un pilsētas apstākļos

4

The Economics Of Ecosystems And Biodiveristy Interim Report 2008, UNEP.

mērķu sasniegšanai. Pētījums rāda, ka šādas investīcijas ir lētākas, nekā sabojātu ekosistēmu atjaunošana un
sociālie ieguvumi no atbilstošām investīcijām ir būtiski lielāki, nekā izmaksas. Vispārējos pārskatos par
atjaunošanas projektiem atspoguļotā izmaksu un ieguvumu attiecība parasti svārstās robežās no 3 līdz 75. 5
Vēsturiski ZI pieeja veidojusies jau kopš 1970-tajiem gadiem. Par plašāko var uzskatīt bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas aktivitāšu kopumu, kas rezultējies Natura 2000 teritorijās un citos instrumentos. Taču šo
ekoloģisko tīklojumu attīstībā multifunkcionalitāte un ekonomiskais ilgtermiņa izdevīgums netika izcelti kā
stūrakmeņi. Tai pat laikā šobrīd ZI pieeja tiek uzskatīta kā viens no efektīvākajiem rīkiem bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai.

ZAĻAJĀM INFRASTURKTŪRĀM
RAKSTURĪGAIS:

ZI komplekso iedabu un ieviešanas grūtības tematiskajā rakursā raksturo tas, ka bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana ir tikai viena no daudzām jomām, kur ZI pieejas izmantošana var sniegt ekoloģiskus, ekonomiskus
un sociālus ieguvumus. Starp pārējām daudzsološākām jomām minamas klimata pārmaiņas – gan mazināšana,
gan adaptācija, notekūdeņu un plūdu risku pārvaldība, ilgtspējīga zemes apsaimniekošana, ainavu
saglabāšana, rekreācijas telpu attīstīšana, veselības, labklājības un kopienu attīstība, ilgtspējīgs transports, un
ekonomiskā attīstība kopumā. Dažādos informācijas avotos saistīto un ieguvumu jomu sadalījums variē,
atkarībā no rakursa – esošo politiku struktūras, ieguvumu veida, īstenošanas vietas un mēroga.

1.2 Ekosistēmu pakalpojumi
ZI pieejas izpratnē un attīstībā patlaban vadošo lomu spēlē ekosistēmu pakalpojumu koncepcija, kas arī ir
veidojusies jau kopš 1970-tajiem gadiem. Pēc 1990-tajiem gadiem pieeja izmantota plašāk, jo dažādās jomās tā
tiek vērtēta kā labs instruments pamatotākai lēmumu pieņemšanai. 6 2010. gadā ANO izveidoja Bioloģiskās
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu starpvaldību padomi, cerībā uz līdzīgiem panākumiem, kādi
rezultējās no Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes.7

5

Nellemann, C., Corcoran, E. (eds) 2010. Dead Planet, Living Planet — Biodiversity and ecosystem restoration for sustainable
development. A rapid response Assessment. UNEP, GRID-Arendal.
6 Costanza, R., u.c. 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. nature, 387, 253-260; Daily, G. C. (ed.)
Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. 1997, Washington D.C., U.S.A.: Island Press.

Attēls 1.1. Zaļajām infrastruktūrām
raksturīgais Avots: Zaļā brīvība

7

Larigauderie, A. & Mooney, H. A. 2010. The
International Year of Biodiversity: an opportunity to
strengthen the science–policy interface for biodiversity
and ecosystem services. 2, 1-2.

Saturiski visbiežāk šo pieeju saprot kā „ieguvumus, ko cilvēki var gūt no ekosistēmām”. 8 To strukturēšanai
parasti izmanto pētījuma „Tūkstošgades ekosistēmu novērtējuma”7 rezultātus, nodalot atbalsta, regulēšanas,
apgādes un kultūras pakalpojumu grupas. Pakalpojumi pēc tam tiek sasaistīti ar cilvēku labklājību, atkarībā no
to lomas drošības, materiālu, veselības un sociālo labumu nodrošināšanā.
Šāda pieeja un struktūra gan ir saskārusies ar kritiku par korektu atbilstību un pielietojumu, it īpaši attiecībā uz
iespējamiem pārpratumiem starp „struktūrām” un „funkcijām” no vienas puses un „pakalpojumiem” un
„ieguvumiem” no otras puses9. Tādēļ notiek centieni precizēt ekosistēmu pakalpojumu izpratni, piemēram,
„ieguvumu, ko cilvēki var gūt no ekosistēmām” vietā liekot „dabas komponentus, kas tiek lietoti, patērēti un
baudīti, lai uzlabotu cilvēku labklājību”10, norādot, ka tie uzskatāmi par pakalpojumiem tikai tad, ja ir cilvēki,
kas no tiem var gūt labumu. Tādējādi ekosistēmu pakalpojumu satura veidošana un prioritizēšana atkarīga no
teritoriālā konteksta un sabiedrības izvēlēm un vērtībām gan monetārām, gan monetārām. 11
Tas nozīmē, ka kritiska loma ekosistēmu pakalpojumu efektīvā izmantošanā ir lokālai teritoriālai plānošanai.
Izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju lokālu risinājumu attīstīšanā gan pastāv risks neadekvātai
ieguvumu novērtēšanai, neņemot vērā visas būtiskās vides un sociālās izmaksas un ieguvumus. Tādēļ par vienu
no nacionālā un starptautiskā līmeņa galvenajiem uzdevumiem uzskatāma atbilstošu apstākļu nodrošināšana
korektas vides un sociālās ilgtermiņa ietekmes novērtēšanas sistēmas izveidei un izmantošanai.
Šo aktualitāti šobrīd var novērot gan ekosistēmu pakalpojumu akadēmiskajās un praktiskajās debatēs12, gan ZI
koncepta ieviešanas stratēģijās, tai skaitā ES līmenī.

8

Millennium Ecosystems Assessment: Ecosystems and Human Well-being: synthesis report 2005, Washington D.C., U.S.A., Island Press.
Mark Scott, Marcus Collier, Karen Foley, Mick Lennon Delivering ecosystems services via spatial planning – Reviewing the possibilities
and implications of a green infrastructure approach 2013, University College Dublin.
10 Boyd, J. & Banzhaf, S. 2007. What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units. Ecological
Economics, 63, 616-626.
11 Haines-Young, R. H. & Potschin, M. B. 2010. The links between biodiversity, ecosystem services and human wellbeing. In: Raffaelli, D.
G. & Frid, C. L. J. (eds.) Ecosystem Ecology: A New Synthesis. Cambridge, England, U.K.: Cambridge University Press, 116.
9

EKOSISTĒMU PAKALPOJUMI:
Atbalsta pakalpojumi
– nepieciešami visu citu ekosistēmu
pakalpojumu radīšanai (barības vielu un
ūdens aprite, augsnes veidošanās)

Regulēšanas pakalpojumi
- nepieciešami visu citu ekosistēmu
pakalpojumu radīšanai (gaisa kvalitātes un
klimata regulācija, ūdens attīrīšanās un
atkritumu pārstrāde)

Apgādes pakalpojumi
– no ekosistēmām iegūtu produkti (pārtika,
koksne un šķiedras, degviela, farmācija, svaigs
ūdens)

Kultūras pakalpojumi
– nemateriālie ieguvumi, ko cilvēki gūst no
ekosistēmām (atpūta un tūrisms, estētiskās
vērtības, piederības sajūta, kultūras
mantojuma vērtības)6
12

Apitz, S. E. 2013. Ecosystem services and
environmental decision making: Seeking order in
complexity. Integrated Environmental Assessment and
Management, 9, 214-230.

1.3 Zaļo infrastruktūru elementi
ZI veido dažāda mēroga un lomu fiziskie elementi, laika gaitā papildinot klāstu ar inovatīviem risinājumiem. ZI
pētījumos, stratēģijās un vadlīnijās izmantoti līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi elementu uzskaitījumi un
strukturējumi. Zemāk pielietoti divi no risinājumiem. Pirmais ir EK ZI informatīvajā materiālā13 izveidotais
apskats, kas ar vizuālo ilustrāciju palīdz ātrāk aptvert ZI elementu kopumu un ieguvumus. Bet tālāk ir izmantots
EK padziļinātajā pētījumā par dizainu, ieviešanu un izmaksām14 izmantotais ZI elementu strukturējums.

Attēls 1.2. Zaļo infrastruktūru elementi. Avots: Building a Green Infrastructure for Europe, EK, 2013.

13
14

Building a Green Infrastructure for Europe, 2013, European Commision.
Design, implementation and cost elements of Green Infrastructure projects, 2011, European Commision.

ZI elementu mēroga un funkcionalitātes amplitūda ir visnotaļ plaša – no pārrobežu dabisko teritoriju
tīklojumiem līdz lietusūdeni absorbējošām augu vannām vienas ielas malā. Stratēģiskai ZI plānošanai pateicīgs
ir strukturējums, kas norāda uz ZI veidu un vietu, atsevišķi nodalot aizsargātās teritorijas un atjaunojamās
dabas zonas, zonas ilgtspējīgai lietošanai un apsaimniekošanai, pilsētvides elementus, kā arī mākslīgos un
dabiskos savienojumus biotopu defragmentācijai12. Atsevišķi mēdz tikt izdalītas arī multifunkcionālas zonas.
Tai pat laikā multifunkcionalitāte pēdējā laikā tiek uzsvērts kā vispārējs ZI raksturojošs princips, nevis tikai
atsevišķs ZI elements. Taču ir ZI elementi, kuros multifunkcionalitātes iespējas ir ierobežotākas, piemēram,
aizsargājamās teritorijas, tādēļ multifunkcionālas ZI lietojams gan kā elementu, gan principu raksturojošs
apzīmējums.
„Aizsargātās teritorijas ir lielas veselīgu un funkcionējošu ekosistēmu teritorijas, kas prasa minimālu
iejaukšanos (nacionālos parki, meža rezervāti, Dabas saglabāšanas starptautiskās apvienības (UICN) I un II
kategorijas zonas), kā arī mazākas teritorijas, kas prasa intervences pārvaldību (Natura2000 teritorijas, UICN IV
kategorijas zonas).
Atjaunojamās zonas – mežu atjaunošanas zonas, palielinātas barības ieguves zonas, jaunas biotopu zonas
ekosistēmu pakalpojumiem (piem., kūdras purvi), pārvaldības aktivitātes, lai atjaunotu biotopu sākotnējā
formā.
Ilgtspējīgas lietošanas zonas – ar uzlabotu ekoloģisko kvalitāti un caurlaidību; ar ilgtspējīgu ekonomisko zemes
lietošanu un atbilstošiem ierobežojumiem (piem., atbilstošas tūrisma aktivitātes), kas palīdz uzturēt vai
atjaunot veselīgas ekosistēmas (piem. IUCN V un VI kategorija zonas un biosfēras rezervāti).
Zaļie pilsētas instrumenti – piemēram, parki, dārzi, apzaļumotas ceļmalas, zaļās sienas, zaļie jumti.
Dabiskie savienojumi – ekoloģiskie koridori (dzīvžogi, savvaļas joslas, upju pārejas, upmalas veģetācija).
Mākslīgie savienojumi - mākslīgi radīti veidojumi sugu pārvietošanās atvieglošanai (zaļie tilti, eko-dukti,
savvaļas fragmenti, u.c.), kas tiek veidoti kā kompensācijas instrumenti, lai nodrošinātu fiziskos apstākļus, kas
zuduši pelēkās infrastruktūras izveides rezultātā (piem. lielceļi).
Multifunkcionālas zonas – līdzsvars starp pieejamību, atpūtu, bioloģisko daudzveidību.”12

ZAĻO INFRASTRUKTŪRU
ELEMENTI:
Aizsargātās teritorijas
Atjaunojamās zonas
Ilgtspējīgas lietošanas zonas
Zaļie pilsētas instrumenti
Dabiskie savienojumi
Mākslīgie savienojumi
Multifunkcionālas zonas

Neskatoties uz ZI elementu un to radīto ieguvumu kompleksajām savstarpējām saitēm, šī pētījuma ietvaros
tika izveidots pārskats par ieguvumiem, ko rada dažādu ZI elementu ieviešana. Vērtējums tika balstīts uz
iepriekš minēto ZI elementu strukturējumu un ZI ieguvumu uzskaitījumu, kas izveidots ES ZI stratēģijas
pavaddokumenta - Tehniskās informācijas par zaļo infrastruktūru (EK, 2013) ietvaros. Rezultāti apkopoti tabulā
1.1. Kopumā var secināt, ka relatīvi skaitliski vairāk ieguvumu ir no pilsētu un dabisko koridoru ZI risinājumiem,
ja salīdzina ar situāciju pirms ZI ieviešanas. Taču jāņem vērā, ka telpiski šie risinājumi parasti ir mazāki par
citiem, tādēļ summārais ieguvumu apjoms tāpat var būt lielāks aizsargātām un atjaunojamām teritorijām un
ilgtspējīgas lietošanas zonām. Konkrētu ZI elementu radītie ieguvumi var atšķirties, atkarībā no lokālajiem
specifiskajiem apstākļiem, tādēļ šādam novērtējumam nav references vērtības konkrētu projektu ieguvumu
pamatošanai. Novērtējumā uzrādīti, autoruprāt, tipiskie ieguvumi, tādēļ novērtējums uzskatāms par
informatīvu palīglīdzekli, lai vieglāk orientētos ZI stratēģiju izstrādē. Pieredze rāda, ka dažādu valstu un reģionu
pašvaldību vadlīnijās ievērojami atšķiras atsevišķi izceltie konkrētie ZI instrumenti un specifiskie ieguvumi
(piemēram, tikai lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi), kas piemēroti lokāli izvirzītajām prioritātēm.
Tabula 1.1. ZI elementi atkarībā no mēroga
Lokālais un pilsētu mērogs
Dabiskās un daļēji dabiskās ekosistēmas,
piemēram, ganības un ilgtspējīgi
apsaimniekoti zālāji, meža zemes, dīķi,
purvi, upes un palienes, divpakāpju
meliorācijas grāvji, mākslīgie mitrāji un
mitrzemes, fosfora sedimentācijas baseini,
aizsargjoslas (t.sk. fitosanācijas), akmeņainu
sēkļu atjaunošana
Vietējie dabas rezervāti, ūdeņu un ainavu
aizsargājamās teritorijas, Natura 2000
teritorijas.

Reģionālais un nacionālais mērogs
Plašas lauksaimniecības un meža zemes, lieli
purvi un mitrāji, upes un palienes, krasta /
piekrastes zonas.

ES līmenis
Saldūdens sistēmām, lielākie upju baseini,
kalnu grēdas, reģionālie jūras baseini

Apraksts
Pamat dabas
teritorijas - ārpus
aizsargājamajām
teritorijām

Reģionālie un Nacionālie dabas parki (t.sk.
Natura 2000 teritorijas)

Pārrobežu ekoloģiskie tīkli (t.sk. Natura
2000 teritorijas)

Pamatteritorijas
/ aizsargājamās
teritorijas

Atjaunotas degradētās vai fragmentētās
dabas teritorijas, rūpnieciskās teritorijas vai
neizmantoti karjeri.

Atjaunotās ekosistēmas

Augstas dabas vērtības lauksaimniecības
zemes un multifunkcionāli meži (piemēram,
ūdensšķirtņu meži); aizsargmeži (pret
lavīnām, zemes un akmens nogruvumiem,
ugunsgrēkiem), dabas buferzonas,
piemēram, piekrastes aizsargjoslas.
Dižkoki un alejas, pilsētu meži / meži,
augstvērtīgas zaļā zonas un teritorijas, zaļie
jumti un vertikālie dārzi, mazdārziņi un
dārzi, lietusūdens savākšanas dīķi un kanāli,
lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas, pilsētas aizsargteritorijas t.sk.
Natura 2000.
Dzīvžogi, akmens sienas, meži, dīķi, savvaļas
teritorijas, upmalas, pārejas ekosistēmas.

Plašas lauksaimniecības teritorijas,
ilgtspējīgi pārvaldīti reģionāli vai nacionāli
meža masīvi un funkcionālas piekrastes
sistēmas.

Ekoviadukti, dzīvnieku tuneļi, zivju ceļi,
ceļmalas

Atjaunoti ainavu apvidi, kas aptver
ievērojamu daļu lauksaimniecības /
mežsaimniecības zems un rūpnieciskās
teritorijas, tostarp pārrobežu zonas.
Pārrobežu ainavas upju baseinu vai kalnu
grēdu līmenī, ilgtspējīgi apsaimniekotas
piekrastes un jūras teritorijas.

Atjaunotās
teritorijas

Zaļās zonas un koridori, pilsētas parku
sistēmas.

Lielpilsētu teritorijas ar būtisku
augstvērtīgas zaļās zonas daļu, tai skaitā
saskaņotas pārrobežu pilsētu zonas.

Zaļas urbānās
teritorijas

Multifunkcionāls, ilgtspējīgi apsaimniekotas
lauksaimniecības teritorijas, piekrastes
zonas.
Nesadrumstalota ainava, uzlabotas
aizsargjoslas gar transporta un enerģētikas
tīkliem, dzīvnieku migrācijas koridori

Starpreģionāli koridori, strukturāli bagātas
lauksaimniecības, mežsaimniecībā vai dabas
teritorijas.
Eiropas mēroga vai starptautiski
defragmentācijas pasākumi.

Dabīgie
savienojumi

Ilgtspējīgi
apsaimniekotas
teritorijas

Mākslīgie
savienojumi

Avots: Milena Novakova, Presentation: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital 2013, Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks, 5th meeting, Strasbourg 15

15

Milena Novakova, Presentation: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital 2013, Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks, 5th meeting, Strasbourg,
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/Documents/2013/MilenaNovakova_GI.pdf
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Tabula 1.2. ZI elementu radītie tipiskie ieguvumi

Avots: Zaļā brīvība
9

1.4 Zaļo infrastruktūru piemēri
Praksē apjomīgie ZI projekti mēdz ietvert vairākus ZI elementus un instrumentus. Šobrīd jau ir izveidojies gana
apjomīgs informatīvais materiāls par ieviestajām ZI praksēm. Ir izveidota ES ZI projektu datubāze, aptverot 127
projektus. Kā arī virkne piemēru ir sastopami citās valstīs, piemēram, EEZ valstīs un ASV. Zemāk minēti seši ZI
piemēri, kas detalizēti izvērtēti EK pētījumā par dizainu, ieviešanu un izmaksām 12. Šo piemēru izvēles iemesls ir
pamatotas ilustrācijas iespējas turpmāk pētījumā izvērtētajiem ZI politikas izveides un ieviešanas elementiem.
Väinameri projekta (Igaunija) mērķis bija atjaunot un saglabāt daļēji dabiskās piekrastes ekosistēmas ar
savstarpēji saistītām aktivitātēm vietējās lauku ekonomikas atbalstam un teritoriju atraktivitātes
palielināšanai, ietverot piekrastes pļavu atjaunošanu, kas tika panākts kombinējot liellopu audzēšanu,
amatniecības un ekotūrisma attīstību, izglītību un izpratnes veidošanas pasākumus. Projekts bija HELCOM
iniciatīvas izveidot integrētas piekrastes pārvaldības plānu Dienvidaustrumu-Baltijas reģionā (1997-2004).
Latvijā realizēts līdzīgs projekts, kas aplūkots sadaļā pie Latvijas ZI piemēriem.
Tiengemeten (Nīderlande) Kā reakcija uz plūdu draudiem, un kā daļu no Nacionālā ekoloģiskajā tīklā, izstrādāts
projekts, kura mērķis bija atjaunot 660 ha liela saldūdens paisuma zonu Tiengemeten salā kurā plānots
apvienot dabas, atpūtas un salas kultūrvēstures vērtības. Daļa no salas tika atjaunota tās sākotnējā stāvoklī,
tradicionālās lauksaimniecības zemes, bet atsevišķi dambji tika nojaukti, lai izveidotu paisuma zonu.
Alpu - Karpatu koridors (Austrija, Slovākija) Projekta mērķis bija izveidot un saglabāt saskaņotu 120 km garu
dabas koridoru no Alpiem līdz Karpatiem, reaģējot uz pieaugošo dabas sadrumstalotību, ko rada
lauksaimniecība, straujā apbūve un transporta infrastruktūra. Projekta ietvaros uzlabota transporta
infrastruktūra, izveidoti "zaļie tilti", kā arī atsevišķi biotopi.
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Reinas krastu pārveidošana (Francija) Lai novērstu plūdu draudus, vēsturiski Reinas upes plūdu kontrolei
Francijā tika būvēti tiltu un dambji. Tas ļāva apbūvēt upes krastus. Transformācijas projekts sākās 2001. gadā,
kad atjaunošanas darbi sākās 10 ha platībā un 5 km garumā gar upes kreiso krastu. Mērķis bija upes krastā
atjaunot zālāju un kokus (radot jaunas dzīvotnes piemēram, bebru), atbalstīt ilgtspējīgu zemes izmantošanu
(piemēram, atpūtas vajadzībām), un savienot divus pilsētas parkus (savienojot upi un ielām).
Gallecs (Spānija) Projekta mērķis bija aizsargāt "Gallecs" reģionu no pilsētu izplešanās un rūpniecības
piesārņojuma un turpmākās vides degradācijas. Projektam vajadzēja palīdzēt izveidot buferzonu starp pilsētu
un piepilsētas teritorijām, izmantojot integrētas pieejas pasākumus: dabīgo dzīvotņu atjaunošana, ilgtspējīga
lauksaimniecība un mežsaimniecība, atjaunojamās enerģijas izmantošana un vides izglītība.
National Forest (Lielbritānija) National Forest ideja radās 1987. gadā, kad tika apstiprināta nacionālais politikas
dokuments "Mežsaimniecība laukos". Tas paredzēja izveidot jaunu meža masīvu, kas demonstrētu
daudzfunkcionālus mežsaimniecības principus, sajaucot komerciālu mežistrādi ar virkni papildu funkcijām un
ieguvumiem, tostarp, tam bija jākalpo par stimulu ekonomikas atjaunošanai, ainavas un vides uzlabošanai,
lauku uzņēmējdarbības daudzveidošanai un sabiedrības iesaistei, kā arī jaunu atpūtas un tūrisma resurss
attīstībai.

Attēlu kopa 1.3. ZI piemēri pilsētvidē
Avoti: "Advances in Landscape Architecture",
Environmental Sciences, 2013;
www.sustainablecitynetwork.com;
http://notestorosa.com;
http://sigalonenvironment.soup.io
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1.5 Zaļās infrastruktūras efektivitāte
Ideālā gadījumā rīcībpolitikas iniciatīvu ietekmes uz ekosistēmām un to pakalpojumiem analīze ļautu noteikt,
kādas, piemēram, pieaugot meža platībai būtu ietekmes uz oglekļa krājumiem un ūdens kvalitāti, vai kāda būtu
mitrāju platības palielināšanās ietekme uz pretplūdu pasākumiem. Lai atbildētu uz šādiem jautājumiem ir
nepieciešams zināt savstarpējās attiecības starp ekosistēmu īpašībām (piemēram, platība, kvalitāte),
procesiem un ekosistēmu pakalpojumiem. Lai gan mums ir pietiekamas zināšanas par ietekmju virzienu
(piemēram, meža platību zaudēšana samazina uzkrātā oglekļa apjomu), mums ir nepietiekamas zināšanas par
šo ietekmju nelineārajām attiecībām, kā piemēram, zaļās infrastruktūras izveides sociālekonomiskajiem
ieguvumiem. Pieejamā informācija ir izkliedēta un ietver virkni nepilnību, kas saistītas ar:





informācijas trūkumu un izaicinājumiem saistībā ar ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu, piemēram,
saistība starp bioloģisko daudzveidību, ekosistēmu pakalpojumiem un sociālekonomiskajiem
ieguvumiem;
informācijas trūkumu un izaicinājumiem saistībā ar novērtēšanu, piemēram, ierobežots pieejamo
novērtējumu skaits;
un to, ka zaļās infrastruktūras koncepts ir jauns un ar to saistītie elementi nav pilnībā apzināti.

Ir jāatzīst, ka ietekmes uz ekosistēmu pakalpojumiem un no tiem gūtie labumi ir savstarpēji saistīti. Vairākas no
sarežģītajām mijiedarbībām starp ekosistēmām un to sniegtajiem pakalpojumiem vēl nav pilnībā izprastas.
Ekosistēmu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi varētu veicināt ekosistēmu pakalpojumu vērtības
pieaugumu, kas vēl nav novērtēti, ņemot vērā to potenciālo nelinearitāti starp atbalsta pakalpojumiem un
pakalpojumiem.
Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai pakāpeniski palielinās pieejamo finanšu resursu daudzveidība un
apjoms. Valsts pārvalde vairs nav vienīgais finanšu avots. Arī privātais sektors arvien vairāk iesaistās. Kaut arī
privātā sektora finansējums dabas aizsardzībai līdz šim galvenokārt bijis saistīts ar degradēto ekosistēmu
atjaunošanu, uzņēmumi arvien vairāk iesaistās ekosistēmu pakalpojumu attīstībā, lai nodrošinātu ekonomisku
ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ūdens un notekūdeņu attīrīšana, izmantojot niedru filtrus) un
potenciāli jaunas investīciju iespējas (piemēram, biomimikrijā).
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1.5.1 Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības novērtējuma metodes
Ekosistēmas sniegtie pakalpojumi parasti ir bezmaksas. Līdz ar to nav pieejama pietiekama informācija, lai
noteiktu šo pakalpojumu pieprasījumu, no kuras būtu aprēķināms sabiedrības ieguvums. Šādos apstākļos
ekonomiskās vērtības noteikšanai iespējams izmantot kontingenta novērtēšanas (konstruētā tirgus) metodi,
kuras pamatā ir aptauja, ar kuras palīdzību tiek iegūts subjektīvs vērtējumas par pakalpojumu, kas nav
pieejami tirgū. Taču bez kontingenta metodes pastāv arī citas ekonomiskās vērtības noteikšanas metodes,
piemēram:
•
•
•
•
•
•
•

Tirgus cenu metode
Hedonisko cenu metode
Uz izmaksām balstītās metodes
Kaitējuma novēršanas metode,
Aizvietošanas metode,
Alternatīvā pakalpojuma izmaksu metodes,
Ceļojuma izmaksu metode (mājsaimniecības ražošanas funkcijas metode)

Cena
1 = kopējās izmaksas (total
expenditure)
p
p

Kontingenta novērtēšanas metode no šīm ir visplašāk pielietotā vides ieguvumu vērtēšanā. Tās mērķis ir
monetārā izteiksmē izteikt saņemto dabas pakalpojumu vērtību. Pastāv divi veidi, kā šo monetāro vērtību
iegūt: viens ir noskaidrot, cik katra persona ir gatava maksāt, lai turpinātu saņemt šo pakalpojumu. To dēvē
par gatavību maksāt jeb maksātgatavību (willingness to pay – WTP = tirgus cena + patērētāju papildus
ieguvums; skatīt attēlu blakus). Alternatīva iespēja ir novērtēt – kādu atlīdzību persona ir gatava saņemt,
zaudējot kādu attiecīgo pakalpojumu, lai tā justos apmierināta, iztiekot bez konkrētā pakalpojuma. To dēvē par
gatavību pieņemt kompensāciju par pakalpojumu (willingness to accept - WTA).

b
a

2

2 = patērētāju papildu
ieguvums (consumer
surplus)

p*
1

Daudzums

Teorētiski šo divu metožu iegūtajiem rezultātiem nebūtu jāatšķiras, taču empīriski pētījumi rāda, ka rezultātos
var būt būtiskas atšķirības. To var skaidrot ar faktu, ka atbildes uz maksātgatavības (WTP) jautājumiem
ierobežo respondentu maksātspēja (atkarībā no to ienākumiem), bet uz WTA jautājumu atbildēm šāds
ierobežojums nepastāv – tādēļ respondenti var pieprasīt ļoti augstu vērtību atlīdzībai, ko vēlētos saņemt
pakalpojuma zaudēšanas gadījumā.
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Kopējo ekosistēmu ekonomisko vērtību var izteikt kā to izmantošanas vērtības un ar izmantošanu nesaistīto
vērtību kopsummu16. Savukārt izmantošanas vērtību var izteikt tiešajā un netiešajā izmantošanas vērtībā
(skatīt attēlu blakus). Tiešā izmantošanas vērtība saistās ar precēm un pakalpojumiem, kas tiek patērēti tieši –
biomasa, pārtikas produkti, ainava u.c. funkcijas ko tieši var izmantot piemēram tūrismā, izglītībā vai
pētniecībā. Savukārt netiešā izmantošanas vērtība ir saistīta ar :
•

•

Ekosistēmas funkcijām:
– fiziskie, ķīmiskie un bioloģiskie procesi, kas nodrošina ekosistēmas pašsaglabāšanos,
– pretplūdu aizsardzība,
– klimata stabilizācija,
– barības vielu aizturēšana,
– oglekļa dioksīda absorbēšana,
– pazemes ūdeņu papildināšanās.
ieguvumiem no kultūrvēsturisko ainavu, vietu, neskartās dabas aizsardzības u.tml.

Iespējamā izmantošanas vērtība ir saistīta ar ieguvumiem no dabas resursu saglabāšanas, lai nodrošinātu to
izmantošanas iespēju nākotnes lietošanai, paredzot, ka zināšanas par to pielietojumu palielināsies. Piemēram,
saglabāt zināmus ģenētiskos resursus, kuru izmantošana pašlaik nav zināma, taču nākotnē potenciāli var kļūt
nozīmīga medicīnā, selekcijā, augu aizsardzības līdzekļu vai kosmētikas ražošanā.

Kopējā
ekonomiskā
vērtība

Izmantošanas
vērtība

Tiešā
izmantošanas
vērtība

Netieršā
izmantošanas
vērtība

Ar izmantošanu
nesaistītā
vērtība

Iespējamā
izmantošanas,
saglabāšanas,
pastāvēšanas
vērtība

Taču jāatzīst, ka plašākas ekosistēmu funkcijas joprojām nav viegli izteikt naudā. Līdz ar to teorētiski mērījumi
ir salīdzinoši vienkārši, bet praktiskā ekosistēmu izteikšana monetārās vienībās var izrādīties sarežģīta un
neprecīza, īpaši ņemot vērā pašreizējo informācijas trūkumu par ekosistēmu pakalpojumu monetārajiem
ieguvumiem.
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1.5.2 Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības novērtējuma rezultāti pasaulē
Aizsargājamās teritorijas
Aizsargājamās teritorijas ietvert dažādus biotopu veidus, līdz ar to aptver plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Kopumā aizsargājamās teritorijas novērš
ekosistēmu degradāciju, tādējādi saglabājot vai pat uzlabojot ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu (TEEB, 2011). Citos gadījumos apzīmējums un ar to saistītie
pasākumi var radīt papildus pakalpojumus (piemēram, rekreācijas un tūrisma pakalpojumus). Lai gan maz ticams, ka pārtikas nodrošināšana kļūs par lielāko
pakalpojumu daudzām aizsargājamām teritorijām (vismaz ražošanas līmenī), aizsargājamās teritorijas tiek uzskatītas par svarīgiem rezervuāriem augu ģenētiskajiem
resursiem, tostarp endēmisko un apdraudēto kultūraugu savvaļas radiniekiem (Mulongoy and Gidda, 2008; Stolton et al, 2006). Kultūraugu savvaļas radinieki var
būt nozīmīgi stiprinot augu izturību pret patogēniem, sausumu, sāļumu un toleranci pret ekstrēmām temperatūrām (Mulongoy&Gidda, 2008).
Dažādas aizsargājamās teritorijas būtiski atšķiras to sniegto ekosistēmu pakalpojumu un izmaksu efektivitātes ziņā (Wiersma and Nudds, 2009). Piemēram, pļavas ir
ne tikai sugām bagātas, bet arī uzrāda augstu ģenētisko daudzveidību (Prentice et al. 2006, Vandewalle et al, 2010). Vairākas aizsargājamās teritorijas visā pasaulē
nodrošina dabīgo ūdens attīrīšanu un tādejādi nodrošina pakalpojumu pašvaldību ūdens apgādes sistēmām (Mulongoy and Gidda, 2008; Dudley and Stolton, 2003).
Dudley et al. (2010) arī uzsver, ka aizsargājamās teritorijas ir visefektīvākā pārvaldības veids, lai izvairītos no zemes lietojuma veida maiņas, tādējādi novēršot augos
un augsnē uzkrātā oglekļa atbrīvošanu. Ekosistēmas veic virkni pakalpojumu, kas tiešā veidā risina dažas no klimata pārmaiņu ietekmēm uz cilvēku labklājību
(Dudley et al., 2010), piemēram, dabas katastrofu novēršana vai to radīto seku samazināšana, piedāvā dzeramā ūdens avotus, risina ar klimatu saistītas veselības
problēmas un saglabā pārtikas krājumus, kā savvaļas pārtikas produktus, zivsaimniecības un kultūraugu savvaļas radiniekus (Dudley et al., 2010).
Natura 2000 teritorijas
Natura 2000 uzturēšanas vidējās izmaksas ES svārstās no €63/ha (Gantioler et al, 2010) līdz €128/ha (BirdLife, 2009), atkarībā no pētījuma un tajā iekļauto izmaksu
elementu skaita. Šie novērtējumi pamatā ietver esošās izmaksas, bet pilnīgākam pārskatam būtu jāiekļauj arī nepieciešamās izmaksas (Spānijā veikts novērtējums
liecina, par 60% lielāku uzturēšanas izmaksu nepieciešamību). Latvijai kopējās pārvaldības izmaksas novērtētas 100 milj. EUR apmērā (Gantioler et al, 2010), kas
veido ap 13 EUR/ha/gadā.
Saskaņā ar IEEP et. al. (2011), pirmie ieguvumi no Natura 2000 (sauszemes) tīkla liek domāt, ka tie varētu sasniegt €200-300 miljardus gadā, kas šobrīd attiecas uz
pakalpojumu klāstu no aizsargājamo teritoriju tīkla un būtu jāuzskata par vietas sagādātajiem „bruto ieguvumiem”, nevis Natura 2000 neto ieguvumiem un
saistītiem ar saglabāšanas pasākumiem. Attiecībā uz oglekli, piemēram, tiek lēsts, ka Natura 2000 teritorijas šobrīd uzglabā aptuveni 9.6 miljardus tonnu oglekļa, kas
ir līdzvērtīgs 35 miljardiem tonnām CO2, tā vērtība tiek lēsta starp €607 un €1130 miljardiem, atkarībā no cenas par tonnu CO2.
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Tiešā veidā uz ZI attiecināmais oglekļa piesaistes ieguvumu novērtējums gan būtu zemāks, jo minētajā rādītājā netiek atskaitīts, efekts, kāds būtu, ja teritorijām
netiktu piešķirts Natura 2000 statuss.
Saskaņā ar BIO Intelligence veikto pētījumu, ja tiek ņemti vērā Natura 2000 vietu apmeklējums (230 - 520 000 miljoni apmeklētāju dienas), izdevumi ir €9-20 miljardi
gadā (2006. gada cenu līmenis). Balstoties uz meta analīzi no publicētajām aplēsēm no aizsargājamām teritorijām Eiropā, rekreācijas pakalpojumu vērtība tiek
vērtēta ap € 5- 9 miljardiem gadā.
Ņemot vērā kopējo Natura 2000 teritoriju - 787,767 km (2013 Natura 2000 Barometer) un noapaļojot ieguvumu vērtējumus, var secināt, ka:
•
•
•
•
•

Bruto ieguvumi vērtējami ap 3000 EUR/ha gadā;
Ieguvumi no tūrisma un rekreācijas - ap 200 EUR/ha gadā;
Kopējā oglekļa piesaistes vērtība – ap 10000 EUR/ ha
Salīdzinot ar uzturēšanas izmaksām, kas svārstās ap 100 Eur/ha gadā, ieguvumi vērtējami kā daudzkārt lielāki.
Pamatotāki dati meklējami atsevišķu projektu novērtējumos. Piemēram, Lielbritānijā, veicot komplektu analīzi Sites of Special Scientific Interest (SSSI)
tīklam, secināts, ka kopējā izmaksu un ieguvumu attiecība ir 1:8,6 (GHK Consulting et al, 2011)

Jūras teritorijas
Ex-ante ieguvumu novērtējums, kas izstrādāts īstenojot jūras aizsardzības zonu tīklu Apvienotajā Karalistē, atklāja, ka aizsargājamām jūras teritorijām būtu nozīmīga
pozitīva ietekme uz tādiem ekosistēmu pakalpojumiem, kā barības vielu aprite, klimata regulēšana, atkritumu utilizācijā un biotopu nodrošināšanā (Hussain et al,
2010). Piemēram, izmantojot ieguvumu pārvietošanas metodi, pētījumā aprēķināts, ka šīs ekosistēmas nodrošina pārtikas apgādi (£885 miljonu vērta), rekreācijas
un atpūtas pakalpojumi (£1,4 – £3,4 miljardi). Runājot par apgādes pakalpojumiem, pārskatā par 112 pētījumiem 80 aizsargājamās jūras teritorijās atklāja, ka zivju
populāciju izmērs un biomasa būtiski pieauga aizsargājamajās teritorijās, atļaujot pat zivju pārceļošanu uz tuvējām zvejas vietām (Halpern, 2003).
Atjaunotās teritorijas
Aronson et al. (2007) uzsver sociāli-ekonomiskos ieguvumus no teritoriju atjaunošanas, atsaucoties uz „dabas kapitāla atjaunošanu”, kas definēts kā „jebkura
darbība, kas iegulda dabas kapitāla krājuma papildināšanā, lai uzlabotu ekosistēmas preču un pakalpojumu plūsmu, vienlaikus uzlabojot un veicinot cilvēku
labklājību”.

16

Atjaunotās teritorijas spēj sniegt vairākus ekosistēmu pakalpojumus, atkarībā no atjaunotās ekosistēmas veida un pasākumiem, kas tikuši īstenoti. 89 publicēto
zinātnisko rakstu meta-analīze, par teritoriju atjaunošanas pasākumu rezultātiem visā pasaulē, atklāja, ka šādi pasākumi palielina bioloģisko daudzveidību un
ekosistēmu pakalpojumus attiecīgi par 44 un 25 % (Benayas et al, 2009).
Zālāju atjaunošana, piemēram, var veicināt ūdensteces regulēšanu un palielināt ekosistēmas oglekļa piesaistes potenciālu (MDTP, 2008). Piekrastes mežu
atjaunošana ir pierādījusi efektivitāti aizsardzībā pret dabas katastrofām. Atjaunotie mitrāji var nodrošināt lauksaimniecības un pilsētas ūdens apgādes un plūdu
kontroles pakalpojumus, kā arī kalpot par dzīvotni savvaļas dzīvniekiem, radīt jaunas rekreācijas iespējas, palielināt zvejas ražību un lauksaimniecības produktivitāti
(WWF, 2008). Atjaunotās ekosistēmas dažkārt var kalpot par tiešu aizvietotāju konvencionālai „pelēkai” infrastruktūrai, piemēram, ūdenstilpes atjaunošana var
būtiski palielināt tīra ūdens pieejamību, novēršot nepieciešamību pēc mākslīgām ūdens filtrēšanas iekārtām.
Dabas teritoriju atjaunošana bieži ietver ievērojamas investīcijas. Taču reti tiek veikti izmaksu novērtējumi un projekta ieguvumu novērtējumi, kas ļautu novērtēt
dažādu atjaunošanas metožu izmaksu efektivitāti. Pārskatā par vairāk nekā 20 000 atjaunošanas projektiem, tikai 96 gadījumos tika konstatēti izsmeļoši dati par
projekta izmaksām (TEEB, 2011). Kopējā izmaksu efektivitāte tomēr katrai vietai ir specifiska un atkarīga no tās veiksmīgas īstenošanas.
Investīcijas zaļajā infrastruktūrā: Sigmaplan II Šeldas (Scheldt) estuārā, Beļģijā. Papildinātais Sigmaplan II attiecas uz ilgtermiņa stratēģiju un projektiem, kas
palielinātu aizsardzību pret plūdiem un veicinātu dabas atjaunošanu Šeldas grīvā Beļģijā. Tas ietver īstermiņa un ilgtermiņa (2006. - 2030.g.) projektus, lai atjaunotu
palienes, upes grīvu, dabas teritorijas un mitraines gar Šeldas krastiem un tās pietekām, kā rezultātā būtu izveidoti papildus 5000 ha dabas teritoriju. Programmas
apjoms ir neliels, ar salīdzinoši augstām izmaksām, salīdzinot ar, piemēram, Donavas lejasdaļas atjaunošanas programmu, daļēji pateicoties īpašajiem vietas
apstākļiem. Projekta izmaksas līdz 2030. gadam tiek prognozētas ap €869 miljoniem, no kuriem €247 miljoni ir saistīti ar dabas atjaunošanu un vēl €100 - €200/ha
gadā dabas pārvaldības uzturēšanai. Ieguvums aizsardzībā pret plūdiem, tiek vērtēts €740 miljonu apmērā (2010. - 2100.g.), papildus ekosistēmu ieguvumi
(aizsardzība pret eroziju, ūdens uzkrāšanās, ūdens attīrīšana, barības vielu aprite un oglekļa piesaiste) tiek mērīti €130 miljonu apmērā un rekreācijas vērtība - €22
miljonu apmērā. Ieguvumi, kas radīsies no aizsardzības pret plūdiem, atsevišķās vietās var būt vēl lielāki, piemēram, vietās ar paaugstinātu plūdu risku un, ja
iniciatīvas izrādīsies efektīvas, lai aizsargātu pilsētas un industriālās teritorijas 17.
Saldūdens mitrāju atjaunošanas iniciatīva Dānijā
1998. gadā Dānijā tika uzsākta nacionālā saldūdens mitrāju atjaunošanas programma, ar mērķi samazināt slāpekļa noteci no lauksaimniecības teritorijām un uzlabot
dabas vērtību nesen atjaunotajās teritorijās. Iniciatīvas mērķis bija piecu gadu laikā atgūt 8000 ha no lauksaimniecībā izmantotās zemes. Iniciatīva sākotnēji cieta
neveiksmi, jo lauksaimniekiem tika piedāvātas ļoti zemas kompensācijas un līdz ar to bija nepieciešams vairāk laika, lai iesaistītu zemes īpašniekus, nekā sākumā tam
bija paredzēts. Tomēr līdz 2005. gadam, 3060 ha bija atjaunoti un vēl papildus 3769 ha apstiprināti tālākai atjaunošanai. Iniciatīvai tika piešķirts €67 miljonu liels
17

In-depth case analysis on Freshwater and Wetlands Restoration and Management – Annex I.
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budžets (20% plānošanai, administrācijai un monitoringam; 80% kompensācijām un būvniecībai) - vidējās paredzētās izmaksas - €8,375/ha. Vidējā slāpekļa
attīrīšanas pakāpe tika novērtēta kā 259 kg N/ha/gadā, kas bija augstāka par minimālo noteikto mērķi 200 kg N/ha/gadā, bet zem izvirzītā mērķa 350 kg N/ha/gadā.
Rezultāti variē no 39 līdz 372 kg/N/ha/gadā, kas parāda ļoti plašu fluktuāciju. Source: (Hoffmann and Baattrup-Pedersen, 2007)
Izmaksas un ieguvumi Mersey meža projektā
Projekts tika finansēts no ERAF līdzekļiem ar kopējo investīciju apjomu £7 miljoni (€7,8 miljoni) un aptvēra vairāk kā 100 projektus Merseyside teritorijā ZR Anglijā.
Tā rezultātā kopumā tika uzlaboti un/vai apsaimniekoti 418 ha teritorijas. Investīciju ieguvumi tika novērtēti €2,2 miljoni/gadā (Regeneris, 2009). Līdz ar to, pēc 50
gadiem tie sastādītu €79 miljons un kopējā ieguvumu un izmaksu attiecība būtu 10:1 (Ecologic and GHK, 2011).
Donavas upes lejasdaļu veiktā palieņu pļavu atjaunošana
Gar Donavas upes lejasdaļu veiktā palieņu pļavu atjaunošana, ar nepilnīgi funkcionējošu plūdu aizsardzības infrastruktūras ekspluatācijas pārtraukšanu, ir uzlabojusi
upes dabisko spēju uzglabāt un atbrīvot palu ūdeņus un absorbēt piesārņojošās vielas, ir uzlabota bioloģiskā daudzveidība un dažādoti vietējo iedzīvotāju ienākumu
avoti, stiprinot vietējo ekonomiku. Projekta īstenošanas izmaksas novērtētas €183miljonu apmērā, ko var salīdzināt ar iespējamajiem gada ieņēmumiem €85,6
miljonu apmērā un ietaupījumu uz plūdiem risku samazināšanos €396 miljonu apmērā (Hulea et al, 2009). Līdzīgā projektā Zviedrijā, mitrāju atjaunošana tika
novērtēta kā izmaksu ziņā efektīva, lai mazinātu slāpekļa piesārņojumu Stokholmas arhipelāgā - sniedzot SEK 20/kg slāpekļa samazināšanas izmaksas, pretēji
nākamajam lētākajam pasākumam ar izmaksām SEK 25/kg (Gren, 1995b).
1.3. tabula. Dabas atjaunošanas projektu ieguvumu un izmaksu salīdzinājums
Ekosistēmas

Vidējās atjaunošanas
izmaksas (USD/ha)

1
Koraļu rifi
542 500
2
Piekrastes
232 700
3
Mangrovi
2 880
4
Mitrāji
33 000
5
Ezeri un upes
4 000
6
Tropiskie meži
3 450
7
Meži, pārējie
2 390
8
Krūmāji
990
9
Zālāji
260
Avots: TEEB (2009) TEEB Climate Issues Update.

Novērtētie ikgadējie
atjaunošanas ieguvumi
(USD/ha)
129 200
73 900
4 290
14 200
3 800
7 000
1 620
1 571
1 010

Ieguvumu kopējā
pašreizējā vērtība 40
gados (USD/ha)
1 166 000
935 400
86 900
171 300
69 700
148 700
26 300
32 180
22 600

Atdeves likme (%)

Ieguvumu un izmaksu
attiecība
7
11
40
12
27
50
20
42
79

2,8
4,4
26,4
5,4
15,5
37,3
10,3
28,4
75,1
18

Ilgtspējīga izmantošana/ekosistēmu pakalpojumu zonas
Pēc definīcijas, ilgtspējīga teritorijas izmantošana nodrošina ilgtspējīgu ekosistēmas pakalpojumu klāstu. Aizsargājamo teritoriju mērķis ir ne tikai aizsargāt un
saglabāt ekosistēmu vērtību, bet arī nodrošināt estētisko baudījumu un sociāli-ekonomiskās aktivitātes, piemēram, rekreāciju un tūrismu, un piedāvāt citus
produktus un pakalpojumus (Dudley, 2008).
Aizsargājamo teritoriju mērķis ir saglabāt ekosistēmas un dzīvotnes, kā arī to kultūrvēsturisko vērtību un dabas resursu apsaimniekošanas sistēmu (Dudley, 2008).
Ilgtspējīgas apsaimniekošanas prakse var aizsargāt vai uzlabot virkni pakalpojumu, kas saistīti ar lauksaimniecības un meža ekosistēmām. Augstas dabas vērtības
lauksaimniecība, piemēram, ir zemu investīciju lauksaimniecības sistēma, kas saistīta ar augstas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Saskaņā ar dažādām
aplēsēm, šādas lauksaimniecības zemes Eiropā variē no 32 līdz 43 procentiem no kopējās lauksaimniecības zemes (EEA, 2010a). Tai raksturīga augsta daļēji dabiskas
veģetācijas proporcija, zemas intensitātes lauksaimniecība un daļēji dabiski struktūras elementi, tai skaitā nepļautas lauku malas, dzīvžogi, akmens sienas, koku vai
krūmu puduri, mazas upes, kas atbalsta retas sugas, kuru skaits var veidot lielu daļu kopējās Eiropas populācijas (EEA, 2010a). Ir zināms, ka Natura 2000 tīkls
aizsargā ievērojamu daļu šādu lauksaimniecības zemju.
Ilgtspējīgi izmantotas teritorijas, kā aprakstīts iepriekš, ir būtiskas ekosistēmu noturības uzlabošanā. Šādas teritorijas gandrīz vienmēr ir privātīpašumā, tāpēc
publisko labumu nodrošināšana, visticamāk notiek pēc brīvprātības principa (Hart et al, 2011a). Diemžēl attiecībā uz šādām teritorijām nav pilnīgu ES mēroga
izmaksu-ieguvumu pētījumu (Hart et al, 2011b), kas salīdzinātu izmaksas, kas saistītas ar plašu vides problēmu klāstu - bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas,
ūdens kvalitāte, augsnes saglabāšana un ainavas aizsardzība.
Tiek lēsts, ka izmaksas, lai veiktu videi labvēlīgu zemes apsaimniekošanu lauksaimniecības un meža zemēs līdz 2020. gadam būs no €34 miljardiem gadā. Vairāk nekā
50 % (€18 miljardi/gadā) no izmaksām saistītas ar 40 - 50 % aramzemju iesaisti saimniecības prakses apsaimniekošanā ar turpmāk €10 miljardi/gadā saistīti ar zālāju
apsaimniekošanu (izmantojot bioloģiskas apsaimniekošanas metodes).
Cao et al (2009) salīdzinājis dabas teritoriju apsaimniekošanu izmaksas Lielbritānijā. Pētījumā konstatēts, ka kopējās izmaksas, lai sasniegtu Lielbritānijas izvirzītos
vides mērķus attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm ir €2.5 miljardi gadā uz aptuveni 16,2 miljoniem ha (€154/ha). Salīdzinājumā Hart et al
(2011) izmaksas, lai uzturētu augstu dabisko daudzveidību visā ES-27, novērtēja robežās no €16,9 līdz 23,1 miljardiem gadā. Šajās izmaksās iekļautas gan pirmā gan
otrā pīlāra atbalsta maksājumi, lai uzturētu augstu dabas daudzveidību. Plašais novērtēto izmaksu diapazons saistīts ar augstajām dabas vērtību atšķirībām dažādos
projektos. Tai pašā laikā jāatzīst, ka dabas teritoriju sniegtie pakalpojumi nav detalizēti novērtēti un pilnvērtīgs izmaksu un ieguvumu salīdzinājums nav iespējams.
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Nacionālā meža izveide, Lielbritānija
Izvērtējot izmaksas un ieguvumus, kas izriet no ieguldītajiem publiskajiem līdzekļiem ilgtermiņa mežu izveides projektā centrālajā Anglijā laika periodā no 1990. līdz
2100. gadam, ir novērtēts, ka pašreizējā projekta kopējā vērtība sasniedz £909 miljonus (€1017 miljonus) ar papildus izmaksām £188 miljonu (€210 miljonu) apmērā
(Eftec, 2010 as in Naumann et al., 2011).
Zaļās pilsētu teritorijas
Pētījumi par ieguvumiem no pilsētas zaļajām infrastruktūrām galvenokārt vērsti uz ieguldījumiem parku, dārzu, koku, zaļo jumtu, mikroklimata kontroles, gaisa
kvalitātes un ūdens apsaimniekošanā. Pilsētu zaļās zonas spēlē būtisku lomu pilsētas „siltumsalas” efekta mazināšanā, palielinot apēnojumu un iztvaikošanu.
Palielinot koku vainagu nosegto platību par 25 %, pēcpusdienā iespējams samazināt gaisa temperatūru par 5-10 ⁰C (Zipperer et al., 1997).
Koki un meži spēj absorbēt ievērojamu daudzumu gāzveida piesārņojošo vielu - dioksīdu un slāpekļa oksīdus. To absorbēšanas jauda ir atkarīga no vairākiem
faktoriem, tostarp koku sugas, lapotnes un vides apstākļiem (Broadmeadow and Freer-Smith, 1996). Veģetācija arī samazina suspendēto daļiņu daudzumu
atmosfērā, caur akumulāciju uz lapu virsmas un mizas. Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu uzkrāšanās uz augsnes zem kokiem, spēj izraisīt rizosfērā esošo augsnes
baktēriju daļiņu degradāciju (Spriggs et al., 2005).
Zaļās pilsētu teritorijas atvieglo lietusūdens apsaimniekošanu un veicina ūdens kvalitātes uzlabošanos (Forest Research, 2010). Gill et al. (2007) veiktais pētījums
norāda, ka palielinot koku un zaļās zonas segumu pilsētā par 10 %, varētu samazināt virszemes ūdens noteci par 5 - 6%. Ilgtspējīgas pilsētas kanalizācijas sistēmām,
kas veicina zaļo teritoriju attīstību pilsētā, pēdējos gados pievērsta pastiprināta uzmanība. Pie šādām sistēmām pieder plūsmas ātruma kontrole, izmantojot
caurlaidīgas virsmas, cauruļu filtrēšana, zaļie jumti, ūdenskrātuves, mitrāji un dīķi, kas palīdz samazināt virszemes ūdens noteci (Forest Research, 2010).
Ir pierādīts, ka zaļie jumti ir noderīgi, lai palielinātu nokrišņu pārtveršanu un ūdens uzglabāšanu. Zaļie jumti samazina arī troksni, absorbējot skaņas viļņus (Dunnett
and Kingsbury, 2004). Ir pierādīts, ka zaļā infrastruktūra uzlabo arī apkaimes pievilcību, kas palielina īpašumu vērtību, investīcijām un nodarbinātības iespējām
(ECOTEC, 2008).
Pilsētas zaļās zonas piedāvā iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot indivīdu veselību, un var palīdzēt stresa mazināšanā, kognitīvo funkciju
atjaunošanā un uzlabo spējas tikt galā ar ikdienas dzīves prasībām (O'Brien et al, 2010). Pilsētas zaļajām zonām var būt nozīme arī garīgās labklājības uzlabošanā,
nodrošinot sociālo mijiedarbību sabiedrībā (Forest Research, 2010).
Pilsētas zaļajām zonām ir potenciāls radīt pozitīvas ekosistēmu pakalpojumu priekšrocības, kas daļēji izskaidrojams ar augsto apdzīvotības blīvumu pilsētās, tāpēc
cilvēkiem ir lielāka piekļuve šiem pakalpojumiem. Tomēr trūkst datu un pētījumu par pilsētas zaļo teritoriju izveides un apsaimniekošanas izmaksām.
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Pilsētas zaļās zonas/Publiskie parki
Pastāv spēcīgs pierādījumu kopums par ieguvumiem, ko sniedz zaļās zonas pilsētās (skatīt iepriekš), bet tomēr to ekonomiskais novērtējums savā var ievērojami
atšķirties (UK NEA, 2011a). Taču viennozīmīgi skaidrs, ka kvalitatīvas zaļās zonas blīvi apdzīvotās teritorijās nenovēršami rada dilemmu starp augsto zemes vērtību
tās attīstībai un lielo pieprasījumu pēc šīm teritorijām. Diemžēl izskatās ka īpašnieku intereses ir pārākas par sabiedrības interesēm un pilsētās paliek arvien mazāk
dārzu un parku. Normatīvie akti, kas ierobežo attīstību pilsētas teritorijā, visticamāk izraisīs lielākas izmaksu iespējas. Nenoliedzami, tie apgabali, kas ir pakļauti
pilnīgiem vai daļējiem plānošanas aizliegumiem zaudēs savu vērtību, savukārt tiem, kas atrodas tuvumā esošām zaļajām zonām, vērtība pieaugs, vides kvalitātes un
bieži vien arī labākas atpūtas un/vai sportošanas iespēju dēļ.
Pilsētas vadības apstiprināts pētījums Filadelfijā, ASV parādīja paredzamos ieguvumus, ko nodrošina pilsētas parki un atpūtas iespējas tajos. Lai gan pastāv būtiski
regulējošo ekosistēmas pakalpojumu (lietus ūdens un gaisa piesārņojuma mazināšana) ieguvumi (aptuveni $6,5 miljoni gadā), būtiskākie ieguvēji ir iedzīvotāji, kuri
izmanto tiešos ieguvumus (balstoties uz pētījumiem par „vēlmi maksāt”), un zemes īpašnieki, jo palielinās to nekustamā īpašuma vērtība (attiecīgi $1 miljards un
$688 miljoni). Ieguvumi iedzīvotāju veselībai tiek vērtēti daudz augstāk, kā ekosistēmu regulējošie pakalpojumi (kopā $69 miljoni gadā). Ziņojumā teikts, ka parku
vērtība ir apmēram 100 reizes lielāka nekā izdevumi to uzturēšanai (apmēram $10 -20 miljoni gadā) (Trust for Public Land, 2008) .
ASV, izvērtējot ielu koku stādīšanas programmas piecās pilsētās, iegūts vērtējums, ka izmaksu – ieguvumu attiecība ir 1,5 - 5. Puse no ieguvumiem attiecināmi uz
īpašuma vērtības celšanos, otra puse uz lietusūdeņu savākšanu un enerģijas ietaupījumu, bet gaisa kvalitātes uzlabošanās un CO2 piesaiste kopā veido mazāk kā 10
% visu ieguvumu18.
Zaļie jumti
Pētījumā specifiskā pilsētas apgabalā Atēnās, Grieķijā, kas piemēro dzīves cikla izmaksu un ieguvumu analīzi zaļajiem jumtiem, konstatēts, ka tiem ir augstāka
pašreizējā vērtība (t.i., zemāka izmaksu-efektivitāte) nekā tradicionālajiem jumtiem tajos pašos apstākļos, sakarā ar augstajām investīciju izmaksām (Carter and
Keeler, 2008). Tomēr zaļie jumti var kļūt izmaksu ziņā efektīvi, samazinot to būvniecības izmaksas, pie augstām enerģijas cenām u.c. apsvērumiem. Vidējās zaļā
jumta uzstādīšanas izmaksas kopš 1990. gadiem ir būtiski samazinājušās, no €82/m 2 līdz €16/m2.
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Zaļo pilsētas teritoriju iniciatīvas
Fingalas ekoloģiskais tīkls (grāfiste Dublinas reģionā Īrijā), kas jāīsteno laikā no 2010. līdz 2015. gadam, kalpos kā stūrakmens pašvaldības topošajā zaļās
infrastruktūras stratēģijā. Tīklā ietilpst 13 120 ha liela privātīpašumā esošu zemju platība, kas aptver vairākas dabas teritorijas - buferzonas, dabas attīstības
teritorijas un ekoloģiskos koridorus. Dabas attīstības teritorijas, kas sastāda vairāk nekā pusi no tīkla platības, ir teritorijas, kurās dabas aizsardzība ir savienota ar
esošo zemes izmantošanas veidu, kā karjeri, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, atpūtas vietas u.c. Tīkla izveidei paredzētais budžets ir €750 000 piecu gadu
periodam. Projekta rezultātā paredzēts samazinātu plūdu risku, uzlabot lietusūdens noteci, veicināt bioloģisko daudzveidību, ar mitrāju palīdzību panākt lielāku
ūdensteču aizsardzību no piesārņojošām vielām un palielināt kultūras un estētisko pakalpojumu klāstu, uzlabojot publisko telpu un atpūtas zonu 19.
Viens no populārākajiem ZI elementiem ASV ir lietusūdeņu uztveršanas sistēmas pilsētās. Ņujorkas ZI stratēģija paredz, ka apmēram pusi (kopējo izmaksu ziņā) no
lietusūdeņu savākšanas pelēkajiem risinājumiem var aizvietot ar ZI, samazinot izmaksas par trešdaļu (1,5 miljardi USD). Savukārt trešdaļa no ZI izmaksām sedzama
ar privātajām investīcijām 20.
Dabas koridori
Dabas koridori ir būtisks ne tikai atsevišķām sugām, bet arī daudzu ekosistēmu procesu uzturēšanai (Bennett & Mulongoy, 2006). Pētījumā Kanterberijas provincē
Jaunzēlandē novērtēts, ka aizsargjoslas palielina lauksaimniecības efektivitāti pat par 35 %, ko veido virkne labvēlīgu ietekmju - samazinās vēja ātrums un augsnes
erozija, uzlabojas mikroklimats un pieaug augsnes mitruma līmenis, tiek radīts patvērums dabiskajiem kaitēkļu apkarotājiem un apputeksnētājkukaiņiem. Kopējā šo
ieguvumu vērtība novērtēta 200 US $/ha konvencionālajai lauksaimniecībai un 880 US $/ha bioloģiskajai lauksaimniecībai (Sandhu et al., 2007).
Agrovides maksājumi par dzīvžogu stādīšanu un uzturēšanu Normandijā (Francija) novērtēti €1.49 par metru, bet Anglijā (Lielbritānija) £5 (€6.3) par metru. Līdz ar to
dažādās vietās un apstākļos šo pakalpojumu vērtība var būtiski atšķirties.
Mākslīgo savienojumu funkcijas ir paredzētas, lai atbalstītu bioloģisko daudzveidību, ne tik ļoti, lai atbalstītu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu. Tomēr, kā minēts
iepriekš, savienojuma iespējas, dabiskas vai mākslīgas, var palīdzēt uzlabot atsevišķu sugu saglabāšanu, kā rezultātā var rasties arī palielināties arī sniegto
ekosistēmu pakalpojumu vērtība.
Šādi savienojumi samazināt uz ceļiem nobraukto dzīvnieku skaitu, nodrošina biotopu savstarpējos saites, saglabā ģenētisko apmaiņu, nodrošina bioloģisko prasību
īstenošanu, sugu migrāciju un saglabāt metapopulācijas procesus un ekosistēmu pakalpojumus (Forman et al, 2002). Vislielākā atdeve visdrīzāk nāk no samazinātā
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ceļu satiksmes negadījumu skaita. Pieņemot augsto un zemo izmaksu ietaupījumus €2700 (Spānijā) un €21 830 (Zviedrijā) par katru sadursmi un vidējās izmaksas €2
miljonu apmērā par viaduktu, tai būtu jānovērš starp 92 līdz 740 sadursmēm, lai atmaksātos.
Pelēkās infrastruktūras aizvietošana ar ZI
No 127 datu bāzē esošajiem projektiem, tikai daži mēģināja izmantot zaļo infrastruktūru, kā aizvietotāju investīcijām pelēkajā infrastruktūrā. Lielākajai daļai projektu
galvenais mērķis bija nodrošināt dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu un/vai izveidot un uzturēt zaļo teritoriju rekreācijas, estētiskajiem un ainaviskajiem mērķiem
ar regulējošajiem pakalpojumiem bieži vien tikai kā sekundāro mērķi.
Projekti, kuros zaļā infrastruktūra iespējams spēlējusi kādu lomu, lai mazinātu nepieciešamību pēc ieguldījumiem pelēkajā infrastruktūrā21:
•
•
•
•

Nīderlandes „Dzīvo ar ūdeni” projekts, kura mērķis ir palielināt informētību par klimata pārmaiņu ietekmi uz plūdiem un ūdens apsaimniekošanu, un
zaļo infrastruktūru lomu dabisku risinājumu piedāvāšanā, samazinot nepieciešamību pēc inženierijas pretplūdu aizsargsistēmām.
Ekostaden Augustenborg iniciatīva Malmē, Zviedrijā, kas izmantoja ilgtspējīgas pilsētu noteku sistēmas, tostarp grāvjus, ūdeni aizturošus dīķus, zaļos
jumtus, lai cīnītos ar applūšanas problēmām, kas radušās neatbilstošas ūdens novadīšanas infrastruktūras darbības rezultātā.
„Multi-funkcionālas klimata buferzonas un ekoloģiskie ciemi Nīderlandē” ir projekts, kas atjaunojis pļavas un citus biotopus, tā attīstot multifunkcionālu
dabisko klimata buferzonu izveidošanu, piemēram, lai palielinātu dabiski applūstošās platības.
Lauksaimniecības palieņu attīstības projekts Stafordšīrā, Lielbritānijā, kura mērķis ir izveidot 8 mākslīgi radītas ainavas plūdu riska samazināšanai lejtecē,
vienlaikus attīstot dabas vidi. Projekts parādīja, kā vienkārši, dabiski un nelieli tehnoloģiskie risinājumi, spēj nodrošināt ilgtspējīgus, rentablus plūdu
pārvaldības risinājumus, kuriem nepieciešama minimāla uzturēšana un tie nekonfliktē ar blakus esošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem.

Daži piemēri no literatūras demonstrē zaļās infrastruktūras spēju sniegt ietaupījumus, salīdzinot ar izdevumiem par pelēko infrastruktūru. Piemēram, virszemes
noteces pārvaldība Nummelā, Somijā veikta, izmantojot mitrāju atjaunošanu. Šis projekts ir izrādījies ilgtspējīgāks un rentablāks risinājums nekā mākslīgie
risinājumi, turklāt tas nodrošina arī atpūtas iespējas. Atjaunošanas izmaksas par 1 ha mitrāju sasniedza €62 000, kas nodrošina ietaupījumus, salīdzinot ar pelēkās
infrastruktūras attīstības izmaksām, kas ir aptuveni €50 000 par katriem 100 metriem 22. Līdzīgi piekrastes pretplūdu stiprinājumi Anglijā - The Alkborough Flats
nekustamo īpašumu attīstības projekts Humber grīvā nodrošinājies piekrastes aizsardzību pret plūdiem un samazinājis paredzētos izdevumus mākslīgi veidotajiem
krasta nostiprinājumiem. Tiek lēsts, ka shēma ik gadu samazinās plūdu aizsardzības izdevumus £400 667 (€465 000) apmērā. Līdz ar to projekta kopējie ieguvumi
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tiek vērtēti £12.2 miljonu (€14 miljonu) apmērā. Bez tam projekts sniegtu arī citus
ieguvumus ekosistēmu pakalpojumu veidā. Shēma izmaksāja ir £10,2 miljonus (€11.8
miljonus) un kopā atjaunoti 440 ha plūdmaiņu teritorijas, kas iepriekš bijusi
lauksaimniecībā izmantojamā zeme23.
Ūdens attīrīšanas projekts - Vittel dabīgais minerālūdens (Francija) ir atkarīgs no
augstas kvalitātes ūdens, kas nāk to Vogēzu kalniem un ar likumu aizliegta jebkāda
veida tā pirmapstrāde. Izmaksas, lai uzturētu ekosistēmas un nodrošinātu tīru ūdeni
ir zemākas par izmaksām, kas nepieciešamas, lai pārceltu ūdens ieguvi citur, tāpēc
lauksaimniekiem maksā, lai viņu veiktās lauksaimniecības darbības neatstātu ietekmi
uz ūdens kvalitāti un vidi kopumā24.
Izvirzīto mērķu biežums

Izvirzīto elementu biežums

1.5.3 Galvenie secinājumi
Lai gan datu ir maz, tomēr ir pietiekoši labi pierādījumi, ka lielākās no
aizsargājamajām teritorijām nodrošina optimālu atdevi ieguldījumiem gan
bioloģiskajā daudzveidībā, gan ekosistēmu pakalpojumos, salīdzinot ar citiem
risinājumiem. Tomēr izmaksu efektivitāti ietekmē izmaksu faktori, piemēram, izmērs,
apsaimniekošanas efektivitāte un izmaksas par alternatīviem zemes izmantošanas
veidiem. Izmaksu ziņā efektīvāk ir uzturēt dabiskas teritorijas nekā tās atjaunot,
uzsverot, cik svarīgi ir aizsargāt dabas teritorijas. Atjaunotas dabiskās teritorijas
nekad nevarēs sasniegt savu sākotnējo ekoloģisko stāvokli un, lai gan atsevišķi
pakalpojumi var tikt pienācīgi atjaunoti, tās reti spēj nodrošināt pilnu ekosistēmu
pakalpojumu un ieguvumu klāstu. Tomēr atjaunošana sniedz uzskatāmu bioloģiskās
daudzveidības uzlabošanu izteiktu degradētās teritorijās. Atjaunoto platību izmaksu

Iesaistītie sektori

Aktivitāšu biežums

1.4. attēls. Populārākie ZI risinājumi ES (Design, implementation and cost
elements of Green Infrastructure projects, 19)
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rentabilitāte, īpaši dārgiem projektiem, ne vienmēr ir pierādīta un lielā mērā atkarīga no ilgtermiņa atmaksāšanās. Tāpēc šādiem atjaunošanas projektiem
izstrādātas indikatoru un monitoringa programmas.
Informācija par ilgtspējīgu izmantošanu ir mazāk pieejama. Tomēr šīm teritorijām ir labs potenciāls plašu vides mērķu nodrošināšanā un tās ir būtiskas, lai
papildinātu aizsargājamo teritoriju sniegtos ieguvumus.
Lielus ieguvumus spēj nodrošināt pilsētas zaļajās zonās. Tas skaidrojams ar augsto cilvēku blīvumu pilsētās - labumu guvēju skaitu. Bez tiešas izmantošanas un
īpašuma vērtības pieauguma, ko nodrošina pilsēta zaļā infrastruktūra, tās spēj arī nodrošināt veselības ieguvumus, absorbējot pilsētu radīto piesārņojumu. Šo
funkciju nodrošināšanai neapšaubāmi ir augsta izmaksu-ieguvumu attiecība pat neņemot vērā tiešo izmantošanu un īpašuma vērtību. Dabas koridori ir būtiska ES
zaļajām infrastruktūras sastāvdaļa, piedāvājot biotopus kā patvertnes un kā funkcionālus savienojumus, un tos var uzturēt par salīdzinoši nelielām izmaksām.
Atsevišķos gadījumos augstākas investīcijas ZI saistītas ar īpašu ekosistēmas funkciju nodrošināšanu un neskaidru ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu novērtējumu,
kas ZI padara mazāk rentablu vai pat rada negatīvu izmaksu-ieguvumu attiecību. Liela mēroga iniciatīvas drīzāk būs ar līdzsvarotu izmaksu-ieguvumu attiecību, ja
investīcijas veiktas arī rekreācijas vajadzībām, lai nodrošinātu augstu tiešās izmantošanas vērtību. Ņemot vērā zemo ekosistēmas pakalpojumu produkciju,
apstrīdamus bioloģiskās daudzveidības ieguvumus un relatīvi augstās mākslīgo savienojumu funkciju izmaksas, izmaksu efektivitāte šīm programmām ir salīdzinoši
zema (salīdzinājumā ar citiem zaļās infrastruktūras projektiem). Lielākais potenciāls izmaksu ietaupījumam ir satiksmes negadījumu novēršana, to augsto izmaksu
dēļ, bet sadursmju samazināšanas iespējas joprojām ir neskaidras. Lai gan bioloģiskā daudzveidība bieži vien ir nepieciešama, lai nodrošinātu ekosistēmu
pakalpojumu sniegšanu, tās optimizācija radīs zemākas kvalitātes pakalpojumus nekā alternatīvi zemes apsaimniekošanas veidi.
Visu ZI projektu ieguvumu vērtība pieaug līdz ar plašāku publisko pieeju zaļajai infrastruktūrai un tās resursiem. Līdz ar to, tieša izmantošana un kultūras vērtības ir
ļoti nozīmīgas, un tās būtu jāpalielina, lai paaugstinātu investīciju rentabilitāti. Visbeidzot rentabilitāte šiem projektiem ir atkarīga no relatīvajām izmaksām un
alternatīviem scenārijiem, lai nodrošinātu attiecīgos pakalpojumus. Integrēta pieeja visticamāk nodrošinās augstāko rentabilitāti. Tā kā daudzi no ieguvumiem ir
publiskie labumi un to rezultāti būs redzami tikai ilgtermiņā, tad visticamāk daudzos gadījumos būs nepieciešami arī publiski ieguldījumi.
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2 ZAĻO INFRASTRUKTŪRU SITUĀCIJA LATVIJĀ
Šī nodaļa sastāv no četrām daļām. Pirmajā veikts pārskats par dabas kapitālu Latvijā, kas raksturo ZI un to potenciālu plašākā ES kontekstā. Raksturojumam
izmantoti ES kartējumi ar dažādiem ZI un tā potenciāla parametriem. ES konteksts ir būtisks, lai padarītu efektīvāku ZI un to atbalsta instrumentu projektu
gatavošanu un ES līdzfinansējuma piesaisti, kā arī partneru meklēšanu. Otrā daļa ietver 2014. gadā veikto pētījumu par „Būtisku vides risku apzināšana Latvijas
pašvaldībās 2014. - 2020.gada finanšu plānošanas perioda atbalstāmo aktivitāšu identificēšanai”. Tajā izcelti galvenie pētījuma rezultāti ZI kontekstā attiecībā uz
prioritārajiem vides riskiem, kā arī ietverti aptauju rezultāti, ko pētījuma ietvaros par ZI izmantošanas iespējām veica pašvaldībās. Trešā daļa aplūko būtiskākos
piemērus no jau veiktajiem ZI projektiem – koncentrējoties uz starptautiski atzītiem veiksmes stāstiem, aktualitātēm un Latvijai netradicionāliem ZI risinājumiem,
kam ir potenciāls prakses izmantošanai turpmāk. Pēdējā daļā izvirzītas ZI prioritātes Latvijai, balstoties uz vides risku vērtējumu ES kontekstā, lokālā pašvaldību
aktualitāšu un plānu kontekstā, jau iegūtās ZI pieredzes kontekstā un ņemot vērā iepriekšējā nodaļā aplūkoto dažādu ZI risinājumu pilno izmaksu efektivitātes
novērtējumu.

2.1 Latvijas Zaļo infrastruktūru raksturojošā dabas kapitāla vērtējums ES kontekstā
Viens no veidiem, kā raksturot ZI pārklājumu teritorijā, ir apvienot Natura 2000 teritorijas ar noteiktām teritorijas pārklājuma klasēm Corine sistēmā, kas tieši
saskaras ar Natura 2000 teritorijām (Attēls 2.1.). Kopumā valstis var iedalīt divās grupās – vienā ir izteikti zems Natura 2000 teritoriju savienotības līmenis
(pārsvarā Centrāleiropas valstis), bet otrā – izteikti augsts, pirmo vietu ieņemot Skandināvijai. Latvija attiecināma pie otrās grupas ar relatīvi augstu dabisko ZI
pārklājumu - 73.6 %, ieņemot 10 vietu Eiropā. Taču jāņem vērā, ka šāds attēlojums nepietiekoši ataino zemes lietošanas intensitāti, kā arī ZI un ekosistēmu
kvalitāti. Un šāda pieeja veicina otrās grupas valstu pārvērtēšanu, bet pirmās nepietiekošu novērtēšanu attiecībā uz ZI. 25
ZI pārklājuma kvalitāti labāk raksturo GBLI indekss (Green Background Landscape Index) (Attēls 2.2.). Tas ir Corine sistēmā bāzēts indekss, kas raksturo dabas
„zaļumu” un var tikt izmantots lai novērtētu teritoriju ekoloģisko potenciālu. Tas ir balstīts uz ganību, lauksaimniecības mozaīkas, mežu un citu dabisku vai daļēji
dabisku teritoriju, kas ir labvēlīgas dabai, telpisko sadalījumu. Kartējumā redzams, ka indekss cieši korelē ar iepriekšējo attēlu par Natura 2000 un to savienotību,
ļaujot novērtēt, ka Latvijas situācija vērtējama kā relatīvi laba. Taču būtiskus signālus rāda 2. kartējums attēlā 2, kurā attēlota indeksa dinamika 1990-2006
periodā. Kurzemes-Zemgales teritorija ir viens no apmēram desmit Eiropas karstajiem punktiem, kur indekss būtiski samazinājies (lielākais pieaugums kartējumā
- par 98 %, lielākais samazinājums – par 82 %). Pie galvenajiem iemesliem pieskaitāma intensīvās lauksaimniecības attīstība konkrētajā periodā. Pašreiz, ņemot
vērā pēdējo gadu lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvara samazināšanās tendenci, situācija varētu būt citāda, jo attēls uzrāda datus līdz 2006. gadam.

25

Green infrastructure and territorial cohesion 2011, EC, 75-77.
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Attēls 2.1. Zaļā infrastruktūra – Natura 2000 un koridori

2. Natura 2000

3. Koridori no CLC

Avots EEA/ETC-LUSI, 2010
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Attēls 2.2. GBLI karte (2000), apvienotais indikators, kas mēra mazāk intensīvu zemes izmantošanu (1. karte) un indeksa izmaiņas 1990-2006 (2. karte)
Avots: EEA, 2006a
Cita pieeja, kā vērtēt ZI ekoloģisko koridoru kartēšana, apvienojot ekoloģisko tīklu un sugu migrācijas ceļus. Attēlā 2 apvienoti sistēmu CORILIS un Corine dati.
Redzams, ka Latvijā būtiski Eiropas līmeņa koridori orientēti ziemeļu – dienvidu un ziemeļrietumu- dienvidaustrumu virzienos un ietver Eiropas līmeņa migrācijas
ceļus Vidzemes jūras piekrastē turpinājumā šķērsojot Zemgali, kas palielina attiecīgo teritoriju nozīmību turpmākajā ZI plānojumā.
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Dabas kapitāla novērtējumā, kas ietver gaisa, augsnes un ūdens raksturojumu (Attēls 2.4), izmantotas lauku tipoloģijas (balstītas uz pieejamību un IKP); augstas
dabiskās vērtības lauksaimniecības zemes (balstītas uz Corine datiem); dabisko teritoriju tuvumu (Corine daļēji dabisko un ūdeņu teritoriju klases, Natura 2000)
gaisa kvalitāti (PM10 – balstoties uz AirBase datiem) un noturību (FTSP dati). Latvijas rādītāji visos trijos vērtējumos Eiropas kontekstā novērtēti kā labi.
Dažādo datu vērtības standartizētas piecās klasēs, atbilstoši rādītāja statistiskajai izkliedei. Šīs klases ataino dabas un vides kapitāla relatīvo vērtību no „ļoti zems
dabas kapitāla līmenis” – 1. klase līdz „ļoti augsts dabas kapitāla līmenis” – 5 klase (Attēls 2.4). Latvijas teritorijā dominējošais kompleksais vērtējums ir 4 klase –
„augsts” pretstatā Viduseiropai, kur dominē „vidējs” un „zems”. „Ļoti augsts” novērtējums attiecas praktiski uz visu Kurzemi un atsevišķiem punktiem Vidzemē
un Latgalē. Savukārt, „ļoti zems” ir Rīgas rajonā, kā arī teritorijās ap Ventspili, Jelgavu, Rēzekni, Roju un Saulkrastiem.

Attēls 2.3. Natura 2000 (gaiši zaļas), sugu pārvietošanās koridori (zilsi) un savienojošie meži (CORILIS dati)
Avots: EEA, 2005
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Attēls 2.4. Dabas kapitāla apkopotie rezultāti (1. karte – gaisa, augsnes un ūdens dabas kapitāla kvalitātes sadalījums piecās klasēs)
Avots: EEA/ETC-LUSI, 2010.
Savukārt, pētījumā par mežu stāvokli Eiropā26 novērtētas tendences no 1990-2006 mežu savienotībā un pamatteritoriju attīstībā (attēls 2.5). 2. kartējumā
redzams, ka mežu pamatteritoriju attīstība Kurzemē novērtēta kā pozitīva, bet Ziemeļvidzemē kā negatīva, pārējo teritoriju iezīmējot kā stabilu. Savukārt mežu
savienojamībā (1. kartējums) Latvija izceļas kā vienīgā valsts Eiropā, kur vērtējums ir negatīvs visā valsts teritorijā.

26

State of Forest status report (SoEF) 2011, FOREST EUROPE Liaison Unit Oslo, the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), http://ies.jrc.ec.europa.eu/our-activities/scientific-achievements/green-infrastructures.html
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Attēls 2.5. Tendences mežu savienotībā un pamatteritoriju attīstībā (1990-2000-2006)
Avots: State of Forest status report (SoEF) 2011
Palieņu mežu apzināšana un kartēšana veikta dažādu projektu ietvaros. Attēls 2.6. ataino identificēto vietu apkopojumu 27. Datu nevienmērīgo sadalījumu pa
valstīm ietekmē arī konkrētie apkopotie izpētes projekti, taču kartējumā redzams, ka Latvijā palieņu mežu loma vērtējama kā relatīvi izteikta, salīdzinājumā ar
Centrāleiropu un Skandināviju.

27

Riparian zones: where green and blue networks meet Pan-European zonation modelling based on remote sensing and GIS 2011, EK JRC, 46
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Attēls 2.6. Palieņu meži pie upēm – dažādos projektos apzinātās vietas
Avots: Riparian zones: where green and blue networks meet Pan-European zonation modelling based on remote sensing and GIS 2011, EK JRC

Rezumējot ZI raksturojošo situāciju Latvijā Eiropas kontekstā var izdarīt šādus secinājumus:




Plaša mēroga ZI, ko veido Natura 2000 teritorijas un savienojumi starp tām, Latvijā nodrošina relatīvi augstu dabas kapitāla līmeni, līdzīgi kā Skandināvijā.
Taču lauksaimniecības un mežsaimniecības intensifikācija radījusi vienu no izteiktākajiem samazinājumiem Eiropas mērogā attiecībā uz biotopu
savienotību, kas ir būtisks faktors bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
Dabas kapitāla kvalitātes novērtējums Kurzemē ir ļoti augsts, savukārt pie atsevišķām lielajām pilsētām (Rīga, Ventspils, Jelgava/Dobele, Rēzekne), kā arī
Rojas, Mērsraga un Saulkrastu apkārtnē uzskatāms par relatīvi ļoti zemu. Jāņem gan vērā, ka dati ir vidēji desmit gadus veci un pēdējie projekti, it īpaši
piekrastes teritorijās, var būt mainījuši attiecīgo teritoriju kopvērtējumu.
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2.2 Uz Zaļo infrastruktūru risinājumiem attiecināmie vides riski Latvijā
Pētījuma „Būtisku vides risku apzināšana Latvijas pašvaldībās 2014. - 2020.gada finanšu plānošanas perioda atbalstāmo aktivitāšu identificēšanai” ietvaros
identificēti vides riski, to iestāšanās iespējamība un nozīmība. Šajā sadaļā izkonspektēti būtiskākie rezultāti, kas attiecināmi uz ZI. Pielietojot ekspertu un
pašvaldību speciālistu vērtējumu vides riski pētījumā tika sakārtoti sekojošā prioritārā secībā:
 Lauksaimniecības noteču piesārņojums
 Piesārņotas vietas
 Plūdi un pali
 Atkritumu apsaimniekošana
 Piesārņojums ar bīstamām vielām
 Pārrobežu piesārņojums
 Krastu un gultnes pārveidojumi
 Gaisa piesārņojums
 Mazo HES darbība
 Augsnes degradācija
 Lielo HES darbība
To novēršanai tika identificētās un rekomendētas šādas aktivitātes:







Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu noteces samazināšanas pasākumi;
Pretplūdu pasākumi;
Piesārņoto vietu sanācija;
Hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti novērtēšana ūdens objektos, kas šobrīd ir noteikti kā stipri pārveidoti;
Jūras krastu stiprināšana;
Pasākumi hidroelektrostaciju darbības ietekmes samazināšanai.

Pētījuma ietvaros tika arī padziļināti novērtēts pašvaldību kompetences līmenis un attieksme pret ZI. Aptauju rezultāti sniedza šādus secinājumus:


1/3 no visām Latvijas pašvaldībām ir dzirdējušas par „zaļajiem” risinājumiem plūdu, palu vai cita veida applūšanas problēmu risināšanai, savukārt tikai
1/5 daļai ir lielākas vai mazākas zināšanas vai izpratne par „zaļajiem” risinājumiem;
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Vislielāko atbalstu guva piedāvātais pasākums – „Ūdenscaurlaidīgu laukumu, ietvju u.tml. segumu izmantošana, papildu zaļo zonu ierīkošana urbanizētās
teritorijās”, kas varētu būt saistīts ar to, ka šajā gadījumā nav jārisina problemātiskais īpašumtiesību jautājums un šāda veida pasākumi ir paredzami
jaunbūvējamos būvobjektos;
Tikai 6 no visām pašvaldībām norādīja, ka tām ir pieredze „zaļo” risinājumu izmantošanā. Pieredze iegūta apmeklējot kādu semināru vai īstenojot LAD
atbalsta pasākumus. Jelgavas pilsētai bijusi veiksmīga sadarbība ar LLU LIF diplomdarba izstrādes ietvaros;
Vairumam no pašvaldībām – 16 no 28 pašvaldībām, kas sniedza atbildes uz jautājumiem par „zaļajiem” risinājumiem, ir viedoklis par ieguvumiem,
īstenojot šos pasākumus - Videi draudzīgi risinājumi, kas ainaviski iekļaujas dabiskā vidē;
Lielākai daļai no pašvaldībām, kas sniedza atbildes uz jautājumiem par „zaļajiem” risinājumiem, bija arī savs viedoklis par to, kādas problēmas ir
sagaidāmas, plānojot šo risinājumu izmantošanu – finansējuma trūkums; „zaļajiem” risinājumiem ir vajadzīgas pietiekami plašas zemes teritorijas;
pašvaldībām nav pieredzes jaunu inovatīvu projektu izstrādē un jaunu materiālu izmantošanā; nav praktisku piemēru (ja ir kāds, tad nav plašas
informācijas); plūdu apdraudētās teritorijas atrašanās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, u.c.

Tāpat pētījums ietver detalizētu analīzi par pretplūdu pasākumiem, apkopojot pašvaldību plānotos pasākumus. Attiecībā uz ZI tika aplēstas projektu ieviešanas
indikatīvās izmaksas mitrzemju risinājumiem, kas Daugavas upju baseina apgabalā kopumā veidotu 14 miljonus EUR, Gaujas– 7 milj. EUR, Lielupes – 10 milj. EUR;
Ventas – 12 milj. EUR. Attiecībā uz hidroelektrostaciju būvniecību un darbību Gaujas upju baseina apgabalā, kā arī uz Upju un ezeru krastu un gultnes, kā arī
jūras piekrastes pārveidojumiem Ventas upju baseina apgabalā rekomendēts veikt hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti
novērtēšanu ar aplēstajām izmaksām līdz 300 tūkst. EUR.
Identificētas arī potenciālās vietas dažādu ZI risinājumu izmantošanai, kas izrietēja no priekšlikumiem pašvaldību aptaujās (pielikums 1). Tāpat pētījums ietvēra
rekomendācijas uz ZI atbalsta aktivitātēm 2014. - 2020. gada finanšu plānošanas perioda ietvaros: „Zaļie risinājumi galvenokārt varētu tikt izmantoti pavasara un
lietus plūdu samazināšanai vai novēršanai. Ņemot vērā ūdens masu, kas veido jūras uzplūdus vai rodas avāriju gadījumā, zaļo risinājumu piemērotība šāda veida
plūdu samazināšanai vai novēršanai ir maz ticama. Šobrīd nebūtu pamatoti prioritizēt 2014. - 2020. gada finanšu plānošanas periodā veicamos šāda veida
pasākumus, tādējādi diskriminējot pašvaldības, kurām līdz šim nav bijusi iespēja iepazīties ar „zaļās infrastruktūras” risinājumu būtību un īstenošanas principiem.
Tāpat jebkura veiksmīga zaļās infrastruktūras risinājuma pamatā ir sakārtoti īpašumtiesību jautājumi, atbilstošs teritoriālais plānojums un detalizēta
hidroģeoloģiskā izpēte (kādā veidā zaļās infrastruktūras risinājuma ietekmē mainīsies ūdens režīms apkārtējās teritorijās), līdz ar to nav iespējams novērtēt zaļās
infrastruktūras risinājumu piemērošanu konkrētas pašvaldības teritorijā bez pašvaldību un specializētu inženieru līdzdalības. Attiecībā uz zaļās infrastruktūras
izmaksām, šobrīd Latvijā tiek veikti pirmie pilotprojekti, līdz ar to uz šo brīdi nav iespējams noteikt pamatotas izmaksas un ieguvumus zaļās infrastruktūras
izveidei.”28

28

Būtisku vides risku apzināšana Latvijas pašvaldībās 2014. - 2020.gada finanšu plānošanas perioda atbalstāmo aktivitāšu identificēšanai 2014, Eiroprojekts.
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2.3 Līdzšinējās aktivitātes Latvijā Zaļās infrastruktūras jomā
Līdzšinējās aktivitātes Latvijā Zaļās infrastruktūras jomā nosacīti var iedalīt vairākās grupās. Šajā aprakstā apkopotas galvenās tendences ZI izpētes un ieviešanas
līdzšinējos projektos, bet paši projektu apraksti pievienoti pielikumā Nr1.
Viena grupa ir lielās aizsargājamās teritorijas, ietverot Natura 2000 tīklu. Šajā grupā veikti gan dažādu pētniecības projekti, gan lielāka un mazāka mēroga
iniciatīvas dabā. Šobrīd norit projekts „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” (2012-2017), kuras mērķi ir izstrādāt un
publicēt nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu Latvijai. Veiktas arī dažādas aktivitātes pieejamības uzlabošanai dabu
aizsargājošā veidā, izveidojot apmeklētāju plūsmu regulējošu infrastruktūru.
Kā otru grupu, kas attiecas arī uz iepriekšējo, var izcelt jūras piekrastes ilgtspējīgu un integrētu apsaimniekošanu, kuras ietvaros veikti gan izpētes, gan ieviešanas
darbi. Šī projektu grupa minēta arī starptautiskajos pētījumos par ZI kā labās prakses paraugs.
Pieaugošs iniciatīvu virziens ir arī ZI pieejas izmantošana jūras aizsardzības plānošanā un attīstībā. Piemēram, pašlaik noritošais izpētes projekts „Inovatīvas
pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (MARMONI)”, kura pieredzes rezultātus
varēs izmantot arī sauszemes un iekšzemes ūdeņu ZI novērtēšanas un pamatojuma sistēmas izveidē.
Būtiskas aktivitātes norit iekšzemes ūdeņu aizsardzības jomā. Tiek veiktas detalizētas izpētes aktivitātes GrandeRio projekta ietvaros, koncentrējoties uz Lielupes
un Gaujas upju baseiniem, kā arī citu projektu ietvaros, tāpat arī tiek izstrādāti upju baseinu apsaimniekošanas plāni. Tuvākajos gados ieplānotais līdzfinansējuma
atbalsts pretplūdu pasākumiem, kas kā prioritāros atbalstāmos ietvers ZI risinājumus, nodrošinājis nepieciešamību pēc pamatotas detalizētas informācijas un
saskaņotiem attīstības plāniem pašvaldībās. Izpētes un ieviešanas pieredze minētā atbalsta ietvaros uzskatāma, gan kā prioritārs aktivitāšu virziens gatavošanās
procesā, gan kā rezultāti, kas būtu izmantojami ZI novērtēšanai un ieviešanai citās jomās.
Vairākas iniciatīvas veiktas mitrāju aizsardzībā un veidošanā, kā arī notekūdeņu attīrīšanā niedru filtros. Pilotprojektu pieredze izceļ dažādas lokālās īpatnības, kas
ņemamas vērā šādu ZI risinājumu veicināšanā nākotnē (projekta mērogs un izmaksas, aizsalšanas ietekme ziemās, u.c.). Pieaug pieredze arī multifunkcionālās un
bioloģiskās un lauksaimniecības jomā.
Uzsāktas vairākas iniciatīvas veloceliņu tīkla attīstībai, kā arī ieviesti dažādi lokāli ZI elementu risinājumi – drenējoši ietvju segumi, apzaļumošanas iniciatīvas ēku
attīstības projektos, zaļais tramvaja sliežu segums Rīgā, dabas vērtību un tūrisma pakalpojumu ieguvumu integrācija u.c. Kaut gan ZI elementu uzskaitījums
varētu būt garš, vairumā gadījumu raksturīgs integrētas pieejas trūkums, ņemot vērā ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu multifunkcionālu guvumu veikšanu.
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2.4 Prioritātes Latvijai Latvijā Zaļās infrastruktūras jomā
Balstoties uz ZI novērtējumu ES kontekstā, vides risku vērtējumu Latvijā, tipisko ZI risinājumu efektivitātes novērtējumu, valsts un lokālā pašvaldību aktualitāšu
un plānu kontekstā (detalizētāk nodaļā 3) , jau iegūtās ZI pieredzes Latvijā kontekstā, var izvirzīt zemāk uzskaitītās ZI virzienu un atbalsta aktivitāšu prioritātes.
Integrēšanai nozaru politikās ievērots pakāpeniskuma un aktualitāšu princips, nodalot īstermiņa prioritātes, kas lielā mērā izriet no jau ieplānotajiem
pasākumiem, kas saistāmi ar ZI. Dažādi ar prioritāšu izvēli un ieviešanu saistītie aspekti detalizētāk aplūkoti nodaļā 4. ZI integrācija rīcībpolitikās.
ZI politikas prioritātes:





Kopējais stratēģiskais ietvars
Multifunkcionalitātes nodrošinājums un starpsektoru integrācija
Novērtēšanas un pamatošanas sistēma nacionālā mērogā
Novērtēšanas un pamatošanas instrumenti lēmumu pieņēmējiem

Prioritātes nozaru politikās īstermiņā:






Pretplūdu ZI risinājumi pilsētvidē + Novērtēšanas un pamatošanas sistēmas un instrumentu pilotprojekts
Pretplūdu ZI risinājumi lauku un mežu teritorijās
Pretplūdu ZI risinājumi jūras piekrastē
Efektivitāte pilsētvidē - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem (lietus notekūdeņu savākšanā, zaļo zonu multifunkcionālie ieguvumi pretstatā
jaunbūvēm, velotransporta infrastruktūra, zaļie jumti un sienas)
Efektivitāte lauksaimniecībā un mežsaimniecībā - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem - pretplūdu pasākumos (divpakāpju meliorācijas grāvji,
mākslīgie mitrāji un mitrzemes, fosfora sedimentācijas baseini, aizsargjoslas, u.c.) un zaļināšanas maksājumu prasītajās aktivitātēs (biotopu
savienojamības koridori).

Prioritātes nozaru politikās ilgtermiņā:



Pilsētvides plānošanā - integrēt ZI pieeju
Lielajās aizsargājamās teritorijās - turpināt uzlabot ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti un ieguvumu izmantošanu (Natura2000, piekraste, jūra – kā zilā
infrastruktūra)
36




Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – integrēt ZI pieeju (augstas dabas vērtības lauksaimniecības zemes bioloģiskajā un multifunkcionālajā
lauksaimniecībā) un uzlabot biotopu savienotību
Jūras zilā infrastruktūra – integrēti aizsardzības pasākumi
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3 ZAĻO INFRASTRUKTŪRU LĪDZFINANSĒJUMS
Finansējuma vajadzības ZI jomā var izdalīt trīs grupās:




politiskā komponente - izpratnes veidošana, izplatīšanas kampaņas noteiktās tēmās u.c.;
sociālā komponente – iesaistīto pušu iesaiste;
dabas un fiziskā komponente – tehniskā projekta ieviešana.

Saskaņā ar ekspertu novērtējumu vissvarīgākās finansējuma vajadzības saistītas ar zemes iegādi, izpēti, lai labāk izprastu attiecīgo ekosistēmu, sagatavošanās un
plānošana, atjaunošanas darbi, monitorings un inovatīvās darbības.
Līdzfinansējuma instrumentu piemērošana ZI atbalstam ES līmenī vēl ir izstrādes stadijā un ir ieviesti tikai daļēji. Izvēles pamatelementi ir cik lielā mērā noteikt ZI
atbalstu esošo instrumentu ietvaros un kā to strukturēt, kā arī, vai veidot atsevišķu ZI atbalsta instrumentāriju. Visticamāk, ka galvenās aktivitātes plānošanas
periodā 2014-2020 norisināsies atbalsta novirzīšanai ZI esošo instrumentu ietvaros, taču EK ir apņēmusies līdz 2014. gada beigām kopā ar EIB izveidot īpaši šim
nolūkam veltītu ES finansēšanas instrumentu, lai atbalstītu tos, kas vēlas attīstīt ZI projektus.
Līdz šim centrālo lomu ZI finansēšanā ieņēmušas programmas LIFE+, ERAF un ELFLA (2. pīlārs Vienotajā lauksaimniecības politikā). EK ZI stratēģiskajā dokumentā
„Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide” noteikts, ka „lai varētu realizēt visu zaļās infrastruktūras potenciālu nākamajā budžeta periodā (no
2014. gada līdz 2020. gadam), pēc iespējas drīzāk jānosaka tās izmantošanas kārtība, lai veicinātu tās integrēšanu projektos, kurus finansē no attiecīgajiem
finansēšanas mehānismiem, kā kopējā lauksaimniecības politika, Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, „Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras
savienošanas instruments, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds un LIFE (vides finanšu instruments).” 29 Zemāk aplūkotas paredzētās līdzfinansējuma
aktivitātes, kas saistāmas ar ZI, sagrupējot šādās kategorijās:
1. Līdzfinansējums praktiskai ZI risinājumu ieviešanai (ES līmenī un Latvijā)
2. Līdzfinansējums ZI politikas un atbalsta aktivitātēm (ES līmenī un Latvijā)
3. Līdzfinansējuma virzieni, kuros varētu ietvert atbalstu ZI risinājumu ieviešanai (Latvijā)
Zemāk uzskaitītās plānotās atbalsta aktivitātes nedaudz detalizētāk aplūkotas arī turpmākajās sadaļās par attiecīgo konkrēto Latvijas rīcībpolitiku novērtējumu,
un rekomendācijas lielā mērā sasaucas arī ar šo atbalsta aktivitāšu īstenošanu.
29

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI. Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla
pilnveide 2013, EK, 8
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3.1 Līdzfinansējums fiziskai ZI risinājumu ieviešanai (ES līmenī un Latvijā)
Šajā kategorijā apkopotas tās līdzfinansējuma programmas un to sadaļas, kas ietver atbalstu tieši ZI praktisko risinājumu ieviešanai, gan ietverot ZI kā noteiktu
pieeju raksturojošu jēdzienu, gan arī definējot noteiktas aktivitātes, kas pēc savas būtības lielā mērā attiecināmas uz ZI. Aplūkoti LIFE instrumenti, Teritoriālās
pārrobežu sadarbības programmas, darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība 2014-2020”, „Lauku attīstības programma 2014-2020”
LIFE
Iepriekšējā plānošanas periodā programmas LIFE+ ietvaros 17 valstīs īstenoti 65 veiksmīgi projekti, kas saistīti ar ZI. Jaunajam plānošanas periodam detalizēta
uzsaukumu programma vēl nav pieejama, taču ES regula par LIFE paredz atbalstīt šādus projektus: "izmēģinājuma projekti", "demonstrējumu projekti",
"paraugprakses projekti", "integrētie projekti", "tehniskās palīdzības projekti", "spēju veidošanas projekti", "spēju veidošanas projekti" un "informēšanas,
izpratnes veidošanas un izplatīšanas projekti".
Tiešā veidā atbalsts ZI iekļauts līdzfinansējuma likmes un projektu izmaksu atbilstības noteikumos rīcības dotācijām: Ar zemes iegādi saistītās izmaksas uzskata
par atbilstīgām ES finansējumam 18. pantā minētajos projektos ar noteikumu, ka: a) iegāde veicinās ar Direktīvas 92/43/EEK 3. pantu izveidotā tīkla Natura 2000
uzlabošanu, uzturēšanu un integritātes atjaunošanu, tostarp savienojamības uzlabošanu, radot koridorus, sugas izplatības atbalsta punktus vai citus zaļās
infrastruktūras elementus.
LIFE daudzgadu darba programma 2014. – 2017. gadam paredz atbalstu:
Bioloģiskās daudzveidības jomas tematiskās prioritātes ietvaros - Izmēģinājuma vai demonstrējumu projekti, ar kuriem testē un tad īsteno zaļās infrastruktūras
darbības, kuros galvenā uzmanība tiek pievērsta:




inovatīvām tehnoloģijām un ar tām saistītu tehnisko standartu izstrādei un piemērošanai;
ekosistēmu saglabāšanai vai atjaunošanai, lai sniegtu labumu cilvēka veselībai; vai
izmaksu ziņā efektīvām tehnoloģijām un metodēm, ar kurām samazina esošo enerģijas un transporta infrastruktūru ietekmi uz bioloģisko daudzveidību,
stiprinot telpiski saistītu ekosistēmu funkcionalitāti.

Finansējums LIFE piešķirts arī diviem izmēģinājuma finanšu instrumentiem ar nolūku sasniegt LIFE regulas 3. pantā noteiktos vispārīgos mērķus.
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Energoefektivitātes privātā finansējuma instruments (PF4EE) – Klimata pasākumu apakšprogrammas izmēģinājuma finanšu instruments, ar kuru testē jaunu
pieeju, lai risinātu jautājumu par ierobežoto piekļuvi pietiekamam un finansiāli pieejamam komercfinansējumam valsts prioritātēs noteiktiem ieguldījumiem
energoefektivitātē. Šis instruments eventuāli varētu atbalstīt zaļo jumtu un sienu risinājumu ieviešanu.
Dabas kapitāla finansēšanas mehānisms (NCFF - Natural Capital Financial Facility) – jauns finanšu instruments, kurš jāizmēģina abās apakšprogrammās, lai
testētu un demonstrētu inovatīvas finansēšanas pieejas projektiem, ar ko veicina dabas kapitāla aizsardzību dabas un bioloģiskās daudzveidības un pielāgošanās
klimata pārmaiņām prioritārajās jomās. No 2014. – 2020. gadam šajā programmā paredzēts atbalstīt 9 - 12 projektus, un viena no atbalstāmajām jomām ir Zaļā
infrastruktūra: zaļie jumti un sienas, lietus ūdens savākšanas un atkārtota lietošanas sistēmas, plūdu aizsardzība un erozijas kontrole. Dabas kapitāla finansēšanas
mehānisma (NCFF) Projektu atlases procedūras tehniskā metodoloģija kā vienu no četrām projektu kategorijām paredz:
„Zaļā infrastruktūra: stratēģiski plānots pilnīgi vai daļēji dabisku teritoriju tīkls kombinācijā ar citiem vides objektiem, kas ir izveidots un tiek pārvaldīts, lai sniegtu
plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Tā ietver zaļās zonas (vai zilās attiecībā uz ūdens ekosistēmām) un citus fiziskus elementus sauszemes (tostarp piekrastes)
un jūras teritorijās. Uz sauszemes zaļā infrastruktūra pastāv lauku un pilsētas apstākļos. Ar zaļās infrastruktūras projektiem var radīt ieņēmumus vai ietaupīt
izmaksas, nodrošinot preces un pakalpojumus, tostarp tādās jomās kā ūdens apsaimniekošana, gaisa kvalitāte, mežsaimniecība, rekreācija,
plūdi/erozija/ugunsgrēku kontrole, apputeksnēšana, palielināta noturība pret klimata pārmaiņu radītām sekām.”
Ņemot prioritāro jomu pārklājumu, paredzams, ka ar ZI saistītu pasākumu īstenošanai LIFE ietvaros nākamajā plānošanas periodā būs pieejams gana plašs
atbalsta instrumentu klāsts.
Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”,
Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”, kas apkopo ERAF, ESF un KF finansējuma plānoto izlietojumu Latvijā 2014-2020 plānošanas periodā, tiešā
veidā atbalstu ZI paredz divos specifiskajos mērķos:
SAM (stratēģiskais atbalsta mērķis) Nr. 5.4.1.: saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas. Indikatīvās atbalstāmās darbības ir
dabas aizsardzības plānu, sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, biotopu apjaunošana, infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve „Natura 2000” teritorijās,
kā arī īpaši aizsargājamos biotopos.
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Paredzētā mērķa grupa ir aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji un apmeklētāji, pašvaldības, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību,
biedrības un nodibinājumi.
Paredzētais finansējums no KF: 15 milj. EUR
Šīs programmas konkursa izstrādē būtiski būtu ietvert prioritātes multifunkcionāliem, bet ilgtspējīgiem ZI risinājumiem, lai palielinātu dabas kapitāla
pakalpojumu labumu efektīvāku izmantošanu labklājības veicināšanai.
SAM Nr. 5.1.1.: novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās.
Indikatīvas atbalstāmās darbības ir jūras krastu erozijas samazināšanas pasākumi, pasākumi ekosistēmu funkcionēšanas nodrošināšanai, piemērojot zaļās
infrastruktūras risinājumus, virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju sakārtošana un attīstīšana, esošo hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija un jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai atbilstoši nacionālajai plūdu pārvaldības programmai.
Saskaņā ar programmu attiecībā uz SAM 5.1.1. „Atbalsts paredzēts plūdu risku un krastu erozijas samazināšanai, primāri izvērtējot ekosistēmu pakalpojumus un
zaļās infrastruktūras izmantošanas iespējas”. „Ievērojot ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu lomu plūdu un erozijas riska mazināšanā, zaļās infrastruktūras
izveide būs primārais risinājums vides risku mazināšanai vietās, kur to pielietošana ir tehniski un ekonomiski iespējama un efektīva. Tomēr zaļās infrastruktūras
risinājumi nav piemērojami situācijās, kad klimata pārmaiņas un to izraisītās ārkārtējās dabas parādības jau apdraud izveidoto infrastruktūru (piemēram, esošās
NAI applūšana vai daļēja ieskalošanas jūrā, izraisot ievērojamu vides piesārņojumu). Lai veicinātu zaļās infrastruktūras pielietošanu un attiecīgu projektu
ieviešanu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos tiks noteikts projekta iesniedzēja pienākums iesniegt sagatavotu analīzi par izvēlēto risinājumu, zaļās
infrastruktūras pielietošanas iespējām konkrētās teritorijas plūdu risku mazināšanai un alternatīvu izvērtējumu, t.sk., par iespējām izmantot zaļo infrastruktūru
kā papildinošu risinājumu tradicionālajiem risinājumiem (infrastruktūras būves), ņemot vērā faktu, ka zaļā infrastruktūra pilnībā neizslēdz citu risinājumu
iespējamību, bet drīzāk tos papildina.”
„Atbalsts paredzēts Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības programmā 2008. – 2015. gadam paredzētajiem, bet neīstenotajiem plūdu riska samazināšanas
pasākumiem, Upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2016. – 2021. gadam noteiktajām pretplūdu aktivitātēm un Liepājas NAI aizsardzībai no jūras krastu
erozijas. Visi pasākumi plūdu aizsardzības jomā tiks īstenoti saskaņā ar Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības programmu 2008.– 2015.gadam un Upju baseinu
apsaimniekošanas plānos 2016. – 2021. gadam iekļautajiem plūdu risku pārvaldības plāniem un tajos noteiktajiem mērķiem, pasākumiem un prioritātēm.”
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju pašreizējā versija paredz, ka, ja „projekta pieteikumā izvērtēta zaļās infrastruktūras risinājumi un projekts paredz zaļās
infrastruktūras risinājumu piemērošanu”, piešķirami 2 punkti, bet, ja „projekta pieteikumā izvērtēta zaļās infrastruktūras risinājuma piemērošana, bet ir secināts
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un pamatots, ka zaļās infrastruktūras risinājumus nav tehniski vai ekonomiski lietderīgi piemērot” – 1 punkts. Tādējādi secināms, ka ZI izvēle kvalitātes kritēriju
kopvērtējumā nodrošina 2 no 12, jeb 17 % no maksimālā novērtējuma apjoma.

Lauku attīstības programma 2014. - 2020.
Apakšpasākums 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Starp atbalstītajām aktivitātēm ir: meliorācijas
kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija. Meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai
atbalsta intensitāte ir līdz 75% apmērā no atbalstāmo izmaksu summas. Atbalsta intensitāte palielināma par 10% par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu
(piemēram - sedimentācijas baseinu) ierīkošanu. Atbalsta intensitāte pašvaldību projektiem un valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un
renovācijai ir līdz 100% apmērā no atbalstāmo izmaksu summas. Šajā atbalstā ZI risinājumu izvēles gadījumā intensitāte tiek palielināta.
Pārējās zemāk aplūkotās aktivitātes, kas paredzētas Lauku attīstības programmā 2014. - 2020., neietver atsauces uz ZI jēdzienu, taču pēc būtības ļoti cieši
saistītas ar ZI risinājumu ieviešanu vai uzturēšanu.
Aktivitāte 10.1.3. „Videi draudzīgas saimniekošanas veicināšana”. Saņemot Kompensācijas maksājums par platību, lauksaimnieks var uzņemties brīvprātīgas
piecu gadu saistības par atbalstam pieteikto platību, īstenojot tajā vienu vai vairākas no minētajām aktivitātēm turpmākos piecus gadus:
1. buferjoslu izveidošana; 2. starpkultūru audzēšana; 3. rugāju lauks ziemas periodā; 4. tauriņziežu audzēšana; 5. zaļās platības. Aktivitāšu mērķa teritorija tiek
noteikta nacionālajos normatīvajos aktos, atbalsta aktivitātes mērķtiecīgi īstenojot saskaņā ar attiecīgās teritorijas īpašajām vajadzībām.
Šis ir ES paredzētais „Zaļināšanas maksājums”, kas no 2015. gada ļaus lauksaimniekiem tiešajos maksājumos saņemt zaļināšanas maksājumu 30 % apjomā. Kā
liecina Zemkopības ministrijas sagatavotā informācija, provizoriski saimnieki saņems 92 eiro/ha, tostarp 58 eiro/ha ir vienotais platību maksājums (VPM), bet 34
eiro/ha – zaļināšanas maksājums. Pakāpeniski līdz 2020. gadam tiešmaksājumu apjoms palielināsies, sasniedzot 150 eiro/ha, no tā zaļināšanas maksājums
plānots 57 eiro/ha.
Šis maksājums ietver prasību saimniecībām, kas ir lielākas un apstrādā vairāk nekā 15 ha aramzemes, 5 % no tās būs jāatvēl ekoloģiskas nozīmes platībām.
Aktivitāte 10.1.1. „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Pasākums paredz kompensācijas maksājums par platību attiecībā uz atbalsta aktivitāti:
Apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes zālāju uzturēšana videi draudzīgā veidā ekstensīvi noganot vai nopļaujot.
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Apakšpasākums 12.2. „Natura 2000 maksājumi mežu platībām” paredz ikgadējo kompensācijas maksājums par platību par mežsaimnieciskās darbības
ierobežojumiem meža zemēs saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK. Līdz precīza kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai atbalsta saņēmējiem tiek
maksāta viena likme 80 EUR/ha neatkarīgi no saimnieciskā darbības ierobežojuma. Pēc precīza kartogrāfiskā materiāla sagatavošanas atbalsta likme tiek
diferencēta pēc saimnieciskās darbības ierobežojuma veida.
Apakšpasākums 8.5. „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas darbības meža
īpašumos: 1) jaunaudžu kopšana un jaunaudžu kopšana ar atzarošanu, 2) neproduktīvo mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu
mežā, 3) valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa vai blīgznas sugu pāraugušās mežaudzēs no 30 gadu vecuma. Lai izvēlētos atbilstošākos projektus, atlases
kritēriji tiks izveidoti, priekšroku sniedzot atbalsta pretendentiem, kas veikuši lielākus ieguldījumus meža īpašumā, piemēram, mežaudzes atjaunojuši mākslīgi,
meža īpašumus ir sertificējuši. Visiem atbalsta pretendentiem ir jāsagatavo meža apsaimniekošanas plāns par platību, kuru paredzēts pieteikt atbalstam.
Apakšpasākums 8.1. „Meža ieaudzēšana, papildinot daļēji aizaugušās lauksaimniecības zemes, un to kopšana. Meža ieaudzēšana un kopšana”. Lai izvēlētos
atbilstošākos projektus, atlases kritēriji tiks izveidoti, priekšroku sniedzot projektiem, kuru ietvaros meža ieaudzēšana paredzēta platībās, kurās ir lielāks erozijas
risks un zemāka augsnes auglība. Visiem atbalsta pretendentiem ir jāsagatavo meža apsaimniekošanas plāns par platību, kuru paredzēts pieteikt atbalstam.
8.2.1.2. Apakšpasākums 1.2. „Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. Konkrētas jomas nav definētas, taču noteikts, ka projektu
atlases kritēriji tiek izstrādāti, lai nodrošinātu atbalstu projektiem, kas visvairāk vērsti uz LAP minēto vajadzību un mērķu sasniegšanu. Tādējādi secināms, ka šis
atbalsta instruments būs attiecināms arī uz ZI.

Teritoriālās pārrobežu sadarbības programmas


Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam
Programma paredz sekojošu indikatīvo atbalstāmo darbību sarakstu prioritātē „Prioritāte: ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā”30:
Investīciju prioritātē „saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu”
- kultūras un dabas mantojuma pieminekļu saglabāšana, ieskaitot infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanu;
Investīciju prioritātē „aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000",
un zaļo infrastruktūru”:
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http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40320078
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- kopīgas ar vides risku (plūdi, ugunsgrēki, piesārņojums u.c.) pārvaldību saistītās darbības, infrastruktūra un aprīkojums;
- kopīgas ar dabas resursu (upes baseinu, aizsargājamo teritoriju, ezeru u.c.) apsaimniekošanu saistītās darbības, kā arī infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana;
- kopīgu ekosistēmas pakalpojumu radīšana un uzlabošana;
Investīciju prioritātē „veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā
pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicināt trokšņa mazināšanas pasākumu”
-publiskās infrastruktūras uzlabošana pašvaldību teritorijās, kurās novērojamas vides problēmas;
Visas indikatīvās atbalstāmās darbības prioritātē „Prioritāte: ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” var tikt tiešā veidā attiecinātas uz ZI risinājumu
pielietošanu.

•

Baltijas jūras reģiona (BSR) transnacionālā sadarbības programma 31
Tematiskā mērķa „Efektīva dabas resursu pārvaldība” investīciju prioritāte „Efektīva jūras nozaru izaugsme” paredz atbalstāmās darbības” - pilotprojekti
jūras resursu izmantošanai u.c.”
Šīs programmas ietvaros eventuāli iespējams atbalstīt „zilās infrastruktūras” pasākumus jūrā.

3.2 Līdzfinansējums ZI politikas un atbalsta aktivitātēm (ES līmenī un Latvijā)
LIFE
LIFE daudzgadu darba programma 2014. – 2017. gadam paredz atbalstu:
Vides pārvaldības un informācijas prioritārā jomas ietvaros: izpratnes veidošanas kampaņas par zaļo infrastruktūru, kuru mērķauditorija ir galvenās ieinteresēto
personu grupas un ar kurām veicina paraugpraksi un/vai uzlabo tehnisko un telpisko datu izstrādi, analīzi un izplatīšanu zaļās infrastruktūras izveidei.
Plašāks apraksts par programmu iekļauts apakšnodaļā 4.1. „Līdzfinansējums praktiskai ZI risinājumu ieviešanai (ES līmenī un Latvijā)”.
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http://www.vraa.gov.lv/uploads/ronalda/science_link/29_04_2014_ilze_krieva.pdf
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ESPON
Programmas mērķis ir izpētes, kapitalizācijas un tehniskās palīdzības projektiem uzlabot teritoriālo plānošanu un sadarbību. 75 % finansējuma avots bija ERAF.
Jaunajam plānošanas periodam programma vēl ir plānošanas stadijā, taču arī 2014-2020 plānošanas periodā programmas misija būs turpināt Eiropas Teritoriālā
Novērtējuma Tīklojuma konsolidāciju un politikas nodrošināšanu pan-Eiropas līmenī ar salīdzināmu, sistemātisku un uzticamu teritoriālo faktu un pierādījumu
bāzi.
Latvijai jau ir pieredze šajā programmā, piemēram, Transnacionālo Tīklojumu aktivitāšu ietvaros projektā „Teritoriālā kohēzija un koordinācija Baltijas jūras
reģionā”.
Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”
SAM Nr. 5.4.1.: saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas. Indikatīvās atbalstāmās darbības ir dabas aizsardzības plānu, sugu un
biotopu aizsardzības plānu izstrāde, biotopu apjaunošana, infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve „Natura 2000” teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamos biotopos.
Paredzētā mērķa grupa ir aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji un apmeklētāji, pašvaldības, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību,
biedrības un nodibinājumi.
Paredzētais finansējums no KF: 15 milj. EUR.
Dabas aizsardzības plānu izstrāde uzskatāms kā viens no būtiskākajiem instrumentiem, kas reglamentētu atsevišķās teritorijās priekšroku dot ZI risinājumiem,
neatkarīgi no ZI kā jēdziena pielietošanas vai nepielietošanas.
SAM Nr. 5.4.2.: nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā.
Indikatīvās atbalstāmās darbības ir vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfiskā materiāla
izstrāde un iegāde, nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošana, sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes.
Indikatīvā mērķa grupa: institūcijas, kas veic vides monitoringu un kontroli, kā arī vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, nacionālas nozīmes
vides izglītības un informācijas centri, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi, plānošanas reģioni. Īpaša sadarbība ar biedrībām un nodibinājumiem, kā arī ar
pašvaldībām tiek plānota vides izglītības jautājumu risināšanā.
Paredzētais finansējums no ERAF: 22,22 milj. EUR.
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Šī atbalsta instrumenta ietvaros būtu būtiski attīstīt dabas kapitāla pakalpojumu uzskaiti un novērtēšanu, paredzot, ka tas būtu izmantojams ZI risinājumu izvēles
pamatotībai, kā arī sagatavot kartējuma sistēmu ZI plānošanas un monitoringa vajadzībām.
SAM Nr.2.2.1.: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību.
Indikatīvās atbalstāmās darbības: centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide un tām nepieciešamo informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) modernizācija;
t.sk. esošu saskarņu pārveidošana, modernizēšana, gan arī jaunu saskarņu izveide; semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu
savietošana; darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, optimizācija un elektronizācija izvēloties izmaksu efektīvus risinājumus
vienas pieturas aģentūras principa nodrošināšanai, kopīgu integrētu darbības procesu vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai: t.sk. lietotāju atbalsta
nodrošināšanas funkcionalitātes izveide publisko datu sniedzējiem un saņēmējiem; IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana; pakalpojumu (t. sk. e-komercija)
pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū; digitalizācija.
Indikatīvie finansējuma saņēmēji: valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes
uzdevumu veikšanai), tiesu varas institūcijas.
Kopējais paredzētais finansējums: 219 181 803 EUR.
Kaut gan pie galvenajām uzskaitītajām e-pārvaldes jomām vides aizsardzība nav izcelta, šī instrumenta atbalstu būtu lietderīgi izmantot vienotas ZI informācijas,
labās pieredzes apmaiņas un kompetences celšanas e-platformas izveidē un savietošanā ar citām sistēmām (ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, telpiskā
plānošana, tūrisma infrastruktūra, meliorācijas sistēmas tīkls u.c.).

Teritoriālās pārrobežu sadarbības programmas
Latvija piedalās vairākās teritoriālās sadarbības programmās:


INTERREG

INTERREG sadarbības atbalsta programma 2014.-2020. atbalstu ZI paredz vispārējos ieguvumos: „starptautiskā kooperācija var veicināt Eiropas reģionu
ilgtspējīgu izaugsmi nodrošinot tiem iespēju integrēt savās programmās veiksmīgi pārbaudītu pieredzi un politikas no citiem reģioniem, ietverot
energoefektivitātes atbalstu, ilgtspējīgu mobilitāti, investīcijas biodaudzveidībā un zaļajās infrastruktūrās kā ekosistēmu pakalpojumu avotos un uzlabojot
resursu efektivitāti. Taču specifiski uz ZI vērsti projektu virzieni nav nodalīti. Iespējams, ka atbalsts var būt pieejams arī fiziskai ZI risinājumu ieviešanai.
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Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020. gadam
Sadaļā „Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana” atbalstāmās tēmas paredzētas:
- dabas un kultūras resursi, kas izveidoti par ilgtspējīgām tūrisma vietām
- ilgtspējīgi plānotas jūras un piekrastes teritorijas
- labāka pilsētvides plānošana Centrālbaltijas reģionā
- samazināta barības vielu, bīstamo vielu un toksīnu ieplūde Baltijas jūrā32
Visas atbalstāmās aktivitātes ir saistāmas ar ZI ieguvumiem un piemērojamas ZI atbalsta aktivitāšu īstenošanai

•

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam33
Programma paredz sekojošu indikatīvo atbalstāmo darbību sarakstu prioritātē „Prioritāte: ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā”:
Investīciju prioritātē „saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu”:
- kultūras un dabas mantojuma pakalpojumu attīstīšana un sekmēšana, ieskaitot e-pakalpojumus;
- kopīgu tūrisma maršrutu un produktu radīšana;
- kopīgs kultūras un dabas mantojuma objektu, maršrutu un produktu Mārketings;
Investīciju prioritātē „aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000",
un zaļo infrastruktūru”:
- sabiedrības izglītošana un izpratnes radīšana saistībā ar dabas aizsardzības ietekmi;
- pieredzes apmaiņa, apmācības un semināri saistībā ar dabas resursu apsaimniekošanu un aizsardzību.
Investīciju prioritātē „veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā
pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicināt trokšņa mazināšanas pasākumu”:
- pieredzes apmaiņa par attīstības plānošanu teritorijās ar vides problēmām.
Visas indikatīvās atbalstāmās darbības prioritātē „Prioritāte: ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” var tikt tiešā veidā attiecinātas uz ZI risinājumu
pielietošanu, tai skaitā multifunkcionāliem risinājumiem.

32
33

http://www.esfinanses.lv/aaddmm/upload/Central-Baltic-Programme-2014-2020.pdf
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40320078
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•

Starpreģionu sadarbības programma URBACTIII 2014. - 2020. gadam
Programmas mērķi34:
- uzlabot pilsētu kapacitāti pārvaldīt ilgtspējīgas pilsētvides attīstības politikas integrētā un iesaistošā veidā
- uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un rīcības plānu kvalitāti
- uzlabot ilgtspējīgo pilsētvides attīstības politiku īstenošanu pilsētās
- nodrošināt , ka praktiķiem un visu līmeņu lēmumu pieņēmējiem ir piekļuve zināšanām un ir iespēja dalīties pieredzē visos ar ilgtspējīgu
pilsētvides attīstības politiku saistītajos jautājumos.
Kaut gan tiešā veidā ZI netiek minēts apskatāmo jautājumu lokā, visi minētie mērķi un tiem pakļautās attīstības aktivitātes tematiski ietver ZI kā vienu no
apakšjomām.

•

Baltijas jūras reģiona (BSR) transnacionālā sadarbības programma 35
Tematiskā mērķa „Efektīva dabas resursu pārvaldība” investīciju prioritāte „Tīri ūdeņi” paredz atbalstāmās darbības „-integrētu rīcības plānu īstenošana
u.c.”
Tematiskā mērķa „Efektīva dabas resursu pārvaldība” investīciju prioritāte „Efektīva jūras nozaru izaugsme” paredz atbalstāmās darbības” - pilotprojekti
jūras resursu izmantošanai; -jūras vides pārvaldības plānu izstrāde u.c.”
Atbalstāmās darbības „inovatīvu enerģijas tehnoloģiju un sadales modeļu demonstrācija un īstenošana u.c.” un „Energoefektivitāte -ilgtspējīgu pilsētu un
lauku enerģētikas stratēģiju sagatavošana, koordinācijas mehānismu ieviešana u.c.” ZI atbalstam var tikt izmantotas pastarpināti, plānojot energokultūru
ietekmes uz vidi samazināšanu.



Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas (LV-LT-BY) pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Programma ir izstrādes stadijā, taču VARAM informatīvais ziņojums „Par Latvijas nacionālo pozīciju par Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmu 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros” kā vienu no mērķiem paredz „risināt kopīgas problēmas tādās
jomās kā vide, sabiedrības veselība, cīņa ar noziedzību un noziedzības novēršana”.

34
35

http://www.varam.gov.lv/files/text/prezent_URBACT_III_programma.pdf
http://www.vraa.gov.lv/uploads/ronalda/science_link/29_04_2014_ilze_krieva.pdf
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Latvijas–Krievijas (LV-RU) pārrobežu sadarbības programma
Šīs programmas statuss pagaidām ir neskaidrs.

Apvārsnis 2020
Detalizēta programmas ieviešana vēl ir izstrādes stadijā, taču uz ZI attiecināmās jomas visdrīzāk būs ar bioekonomiku, ilgtspējīgu enerģētiku un klimatu saistītās.
Paredzams, ka tiks atbalstīta padziļināta izpēte par apstākļiem, kādos ZI var palīdzēt sasniegt dažādu politiku mērķus. Pētniecības ietvara programmās atbalsta
piesaistei parasti jāpierāda ekselence starptautiskā mērogā, tādēļ par rekomendējamo stratēģiju būtu ieteicams ar nacionālā kontaktpunkta palīdzību izvēlēties
ZI atbilstošu vietējo pētnieku komandu un konkursos startēt kopā ar ārvalstu partneriem. Aktuālākās izpētes jomas būtu saistāmas ar adekvātas, bet efektīvas
ekosistēmu pakalpojumu multifunkcionālas novērtējumu sistēmas izveidi un ieviešanu Latvijā. Vai arī praktisku risinājumu izstrādi, piemēram, sekojot Latvijas
Universitātes pētnieku izgudrotajam un starptautiski atzītajam ēku noēnošanas risinājumam.
JASPERS
Programma sniedz atbalstu projektu sagatavošanā dalībai konkursos līdzfinansējuma piesaistei. Tā var sniegt atbalstu starptautisku komplicētu projektu
sagatavošanā, kas būtu attiecināmi uz ZI plānošanu un attīstību nacionālajā mērogā, vai liela mēroga ZI ieviešanas projektiem.
Lauku attīstības programma 2014.-2020
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. ietvaros ietvertas šādas aktivitātes, kas var tikt attiecinātas uz ZI atbalsta aktivitātēm36
8.2.1. Pasākums 1. „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”, kura ietvaros paredzēts Ieguldījums 4 prioritātē: „Ar lauksaimniecību un mežsaimniecību
saistīto ekosistēmu atjaunošana, saglabāšana un veicināšana”
8.2.1.1. Apakšpasākums 1.1. „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”. Uz ZI attiecināmā atbalsta intensitāte tiek noteikta sekojoša:
„profesionālās apmācības un prasmju apguves darbībām (teorētiskās apmācības un praktiskā apmācība), kas saistītas ar savstarpējās atbilstības pārvaldības
prasībām vides un augu veselības aizsardzības jomās, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību – līdz 100 %”

36

LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.–2020. GADAM
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8.2.1.3. Apakšpasākums 1.3.„Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem.” Saimniecību un mežu apmeklējumu saturs..., piemēram: saimniecību un mežu
apmeklējumi īstenojami par tēmām, kas saistītas ar konkrētām saimniekošanas metodēm, saimniekošanas veida dažādošanu, jaunu tehnoloģiju izmantošanu u.c.
...tiks noteikti nacionālajos normatīvajos aktos, kas regulē pasākuma īstenošanu”, tādējādi paredzams ka atbalsta pasākums var tikt attiecināts arī uz ZI.
8.2.2. Pasākums 2. „Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” Ieguldījums 4. prioritātē: „Ar lauksaimniecību un
mežsaimniecību saistīto ekosistēmu atjaunošana, saglabāšana un veicināšana
8.2.2.1. Apakšpasākums 2.1. „Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” attiecināms uz iepriekšējās aktivitātes pieejamības veicināšanu.
8.2.12.1. Apakšpasākums 16.1. „Atbalsts lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējīgai Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darbu grupu izveidei un darbībai”.
8.2.12.2. Apakšpasākums 16.2. „ Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Paredzēts daļējs vai pilnīgs atbalsts investīcijām un
pakalpojumiem.
Tiešie atbalsta saņēmēji ir: 1) zemkopības zinātniskās institūcijas 2) lauksaimniecības vai mežsaimniecības uzņēmumi. Galējie labuma guvēji ir lauksaimniecības
ražotāju organizāciju biedri (saimniecības). Abas pēdējās aktivitātes rekomendējams izmantot ZI pieejas uzlabošanai, attīstīšanai un popularizēšanai.
Aktivitāte 10.1.2. „Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana” Pasākums paredz kompensācijas maksājums par platību attiecībā uz atbalsta aktivitāti,
kuras ietvaros lauksaimnieki dārzkopības produktu audzēšanā, pielieto vairākas integrētās augu aizsardzības metodes, kas ir virs obligāti noteiktajām prasībām
integrētās augu aizsardzības ietvaros. Tā kā aktivitāte uzlabo biotopa kvalitāti un veicina bioloģisko daudzveidību, kā arī var radīt papildu koridorus starp
biotopiem, tad rekomendējams to iekļaut uz ZI atbalstu attiecināmo pasākumu kopumā.
Pasākums 11. „Bioloģiskā lauksaimniecība” Pasākums paredz kompensācijas maksājums par platību, atbalstot saimniecības, kuras, apsaimniekojot
lauksaimniecībā izmantojamo zemi: 1) ražo bioloģiskās lauksaimniecības produktus; 2) pāriet uz bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu. Tā kā aktivitāte
uzlabo biotopa kvalitāti un veicina bioloģisko daudzveidību, kā arī var radīt papildu koridorus starp biotopiem, tad rekomendējams to iekļaut uz ZI atbalstu
attiecināmo pasākumu kopumā.
Apakšpasākums 8.3./ 8.4 „Atbalsts to meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli
notikumi”. Tā kā aktivitāte attiecināma uz biotopu un to savienojumu bojājumu novēršanu, tad arī šis uzskatāms par attiecināmu uz ZI. Visiem atbalsta
pretendentiem ir jāsagatavo meža apsaimniekošanas plāns par platību, kuru paredzēts pieteikt atbalstam.
Apakšpasākums 16.3. „Lauku tūrisma attīstības veicināšana” Atbalsta veids ir daļējs vai pilnīgs atbalsts investīcijām un pakalpojumiem.
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19. LEADER pieejas pasākums „Vietējās attīstības stratēģijas”. Atbalsts var tikt izmantots ZI pieejas attīstīšanai, ja vietējās rīcības grupas izvēlēsies šādu rīcības
virzienu.

3.3 Līdzfinansējuma virzieni, kuros varētu ietvert atbalstu ZI risinājumu ieviešanai (Latvijā)
Šajā sadaļā apkopotie finanšu instrumenti un līdzfinansējuma avoti, pirmkārt, attiecas uz kompetenci Latvijas ietvaros – tajos pastāv iespēja sagatavot konkursa
nolikumus tā, lai ZI risinājumiem tiktu dota lielāka priekšroka. Ņemot vērā jau veiktās iestrādes un pieņemtos lēmumus, konkursu nolikumu piemērošana ZI
vajadzībām gan vērtējama kā tehniski sarežģīta. Otrkārt, lielākajā daļā iepriekšējās apakšnodaļās minēto atbalsta aktivitāšu, kur nav tiešas norādes uz ZI,
teorētiski arī iespējams konkursa prasībās priekšroku dot ZI. Zemāk atlasītas tās Latvijā 2014. - 2020. plānošanas periodā paredzētās atbalsta aktivitātes, kurās ZI
eventuāli var dot vislielākos ekosistēmu pakalpojumu ieguvumus un vienlaicīgi paredzams, ka bez ZI prioritizēšanas vairumā gadījumu varētu tikt izvēlēti
tradicionālāki- pelēkie risinājumi. Šo aktivitāšu apkopojums sasaucas ar nākamajās nodaļās izvirzītajām rekomendācijām par ZI integrāciju konkrētās Latvijas
rīcībpolitikās.
Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”
SAM Nr.5.1.2.: Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās.
Indikatīvas atbalstāmās darbības ir hidrotehnisko būvju – Lubāna ezera hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu staciju un aizsargdambju - rekonstrukcija, valsts
nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) rekonstrukcija un renovācija.
Indikatīvie finansējuma saņēmēji paredzēti valsts iestādes un kapitālsabiedrības, kas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ekspluatē un uztur valsts un valsts
nozīmes pretplūdu būves un nodrošina pretplūdu pasākumus Latvijas lauku teritorijā.
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijā un renovācijā būtiski būtu ņemt vērā labo praksi multifunkcionālai ekosistēmu pakalpojumu izmantošanai no veiktajiem ZI
projektiem. Specifiskās prasības konkursa ietvaros balstāmas uz atsevišķas, iepriekš veiktas izpētes rezultātiem, kas ņemtu vērā konkrēto Latvijas valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu apkārtējās vides specifiku.
SAM Nr.4.1.1. veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes rūpniecības nozarē.
SAM Nr.4.2.1. veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās.
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SAM Nr.4.2.2. atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās.
Indikatīvās atbalstāmās darbības minētajā grupā ir ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes
palielināšanai (norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēkas inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācijas, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana), u.c.
Indikatīvā mērķa grupa un Indikatīvie finansējuma saņēmēji: apstrādes rūpniecības komersanti; valsts dzīvojamo māju īpašnieki, valsts institūcijas, valsts
kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības uz attiecīgo ēku ir nostiprinātas uz valsts vārda un ēku izmanto valsts pārvaldes, izglītības, kultūras, veselības vai sociālo
funkciju veikšanai), biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā); pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību
kapitālsabiedrības.
Paredzētais finansējums no ERAF: 25 656 850 EUR un KF: 23 504 873 EUR (kopā ar citām aktivitātēm pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās
nozarēs.
Paredzētā līdzfinansējuma ietvaros iespējams veikt pilotprojektus zaļo jumtu un sienu energoefektivitātes rādītāju izvērtēšanai. Ja šādi risinājumi tiktu iekļauti
atbalstāmajās aktivitātēs, tad jāizvērtē, vai specifiskie energoefektivitātes un ekonomiskā izdevīguma rādītāji būs konkurētspējīgi ar tradicionālajiem
energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem. Potenciāls risinājums būtu ZI projektiem piemērot specifiskas vērtēšanas prasības, ņemot vērā ZI
multifunkcionālos ieguvumus.
SAM Nr.4.5.1.: attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
Indikatīvās atbalstāmās darbības: tramvaju maršrutu tīklu attīstība (esošo līniju pagarināšana, jaunu līniju izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde) ievērojot
pilsētas prioritārās attīstības teritorijas. Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu iegāde aprīkošana to darbībai ar AER. Būtisks
priekšnoteikums investīcijām ir laba transporta sistēmas pārvaldības esamība, kas spētu nodrošināt investīcijas ekonomisko efektivitāti.
Lielie projekti: Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstības projekts. Lielā projekta ietvaros plānota jauna tramvaja maršruta izveide un plānotās izmaksas veido 70%
no SAM plānotā finansējuma.
Rīgā realizētais projekts tramvaja sliežu segumu nosedzot ar zālienu ir efektīvs pilsētvides ZI risinājums. Būtiski būtu nodrošināt šīs pieredzes izmantošanu arī
turpmākajā tramvaju tīkla attīstībā.
SAM Nr. 5.3.1.: attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.
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Indikatīvās atbalstāmās darbības ietver „Papildu pasākumu veikšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai apdzīvotās vietās, kur CE 200 – 2000, uzlabojot
riska ūdensobjektu vides stāvokli” kur noteiktās situācijās priekšrocības var būt ZI risinājumiem.
SAM Nr. 5.5.1.: saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Indikatīvās atbalstāmās darbības: uz attīstības programmām balstīta, nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras atjaunošana,
pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras būvniecība ar mērķi pilnveidot kultūras un dabas mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus, kā arī jaunu
pakalpojumu izveidi.
Šī instrumenta atbalstītajos projektos, kas attiecas uz dabas mantojuma ilgtspējīgu attīstību, būtu īpaši rekomendējams ietvert ZI pieeju, jo attīstības objekts ir
ļoti pateicīgs ZI risinājumu īstenošanai gan teritoriālās specifikas, gan pielietojuma mērķu atvērtības un multifunkcionalitātes iespēju dēļ. Lai adekvātāk noteiktu
rekomendējamos ZI vai to elementu risinājumus, būtu nepieciešams preventīvs potenciālo atbalsta objektu novērtējums, it īpaši multifunkcionalitātes kontekstā.
5.6.1.SAM: veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu
Indikatīvās atbalstāmās darbības: atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajiem sabiedriski nozīmīgajiem objektiem un prioritāri
atbalstāmo degradēto teritoriju revitalizēšanai, veikt maza mēroga sabiedrisku, kultūras, un sporta objektu izveidi un rekonstrukciju, kas nodrošina kvalitatīvu un
daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu.
5.6.2.SAM: teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.
Indikatīvās atbalstāmās darbības: „atbalstu plānots sniegt integrētajās pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem publiskās infrastruktūras
investīciju projektiem, kas vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto
(deprived areas) teritoriju atjaunošanu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās...”
Abi atbalstāmie revitalizācijas pasākumu virzieni ietver demonstratīvu potenciālu pilsētvides ZI risinājumiem, gan attiecībā uz tehniskajiem risinājumiem, gan
publisko un privāto sadarbību.
SAM Nr.6.1.3.: nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu.
SAM Nr. 6.1.4.: pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu.
SAM Nr. 6.1.5.: valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana.
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Kopējais finansējums transporta prioritātei veido 32 milj. EUR no ERAF un 157 milj. EUR no KF.
Minētie trīs SAM ietvers apjomīgus ielu un ceļu pilnveides darbus. Pilsētvidē ZI risinājumi tiek veiksmīgi izmantoti lietus ūdens savākšanai un akumulācijai, lai nav
jānoslogo centralizētie notekūdeņu pārvadi. Šādu risinājumu iekļaušana konkursa prasībās varētu nebūt efektīva specifisko konkrētās vietas īpatnību dēļ. Taču
rekomendējams veikt izpēti par šādu risinājumu pielietošanu un koordinēt turpmākās rīcības pirms detalizētu ceļu plānojumu apstiprināšanas.
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4 ZAĻO INFRASTRUKTŪRU INTEGTRĀCIJA RĪCĪBPOLITIKĀS
4.1 Zaļās infrastruktūras politikas veidošanas pieejas
4.1.1 Zaļo infrastruktūru politikas ieviešanas principi
ZI politikai jāietver mehānisms, kas ZI stratēģiju ļautu ieviest realitātē konkrētos ZI objektos, bet ņemot vērā
lokālās ekoloģiskās un kultūras īpatnības un teritorijas telpisko struktūru. Pamatprincipi, kas ietverami šādas
politikas veidošanā apkopoti pētījumā par ZI pieejas izmantošanas iespējām teritoriālās plānošanas
pilnveidošanai37:
Sadarbība – būtiska ir sadarbība visās ZI ieviešanas fāzēs -koncepcijas un dizaina izstrādē, ieviešanā un
uzturēšanā. Ir pētnieki un ZI pieejas attīstītāji, kas uzskata, ka veiksmīgas ZI iniciatīvas ir balstītas uz daudzu
jomu ekspertu iesaisti, turklāt, uzsverot nepieciešamību pēc sadarbības arī ārpus ekspertu institūcijām iesaistot iedzīvotājus nespeciālistus, kuru subjektīvā uztvere un vajadzības nereti ir izšķirošās veiksmīgu ZI
iniciatīvu formulēšanā un ieviešanā.
Izaugsmes un dabas resursu saglabāšanas samērošana nozīmē, ka ZI plānošana veido ietvaru izaugsmei
nākotnē, pirms tam saplānojot ZI aktīvu un funkciju aizsardzību un uzlabošanu.
Savienojamība kā princips ZI pieejā parādās dažādos līmeņos un attiecas gan uz fizisko ZI vidi, gan ZI
plānošanas procesu. Telpiskā savienojamība ietver bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai veidotos ekoloģiskos
tīklus (pamatzonas, buferzonas un koridori), vienlaicīgi paplašinot to funkcijas, lai sekmētu antropocentrisko
lietderību (zaļās joslas). Mēroga savienojamība paredz plānošanas un ieviešanas integrētu saskaņotību lokālā,
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī (it īpaši tādās jomās, kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana,
plūdu draudu novēršana u.c.). Institucionālā līmenī būtiskas ir operacionālas starpjurisdikcionālās saites starp
dažādām administratīvām organizācijām un partnerības ārpusē.

ZI POLITIKAS IEVIEŠANAS PRINCIPI:
1. Sadarbība
Dažādu jomu Speciālisti, iedzīvotāji

2.Izaugsmes un dabas resursu
saglabāšanas samērošana
3.Savienojamība
Telpiskā, mēroga un institucionālā

4.Multifunkcionalitāte
5.Pamatojamība
Kartēšana, Ieguvumu monetarizācija

Multifunkcionalitātes ieguvums rodas no dažādu jomu (hidroloģija, transports, enerģija, ekonomika u.c.)
37

Scott M, Collier M, Foley K, Lennon M Delivering ecosystems services via spatial planning – reviewing the possibilities and
implications of a green infrastructure approach 2013, University College Dublin
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funkcijām, kas pārklājas ZI risinājumos.
Kā papildus princips izceļams arī „pamatojamība”, jo daudzo ZI pasākumos iesaistīto pušu dēļ ir grūti
nodrošināt sabalansētu motivāciju līdzdalībai. Tādēļ būtiska ir pieeja zinātniski pamatotai un praktiski
pārbaudītai zināšanu bāzei, kas ietvertu progresīvus ZI kartējuma un ieguvumu uzraudzības instrumentus.
Sadarbības, savienojamības un multifunkcionalitātes principu lomu vieglāk izprast, salīdzinot ZI pieeju ar
tradicionālo plānošanas praksi (attēls 3.1.). Ja tradicionāli teritorijas plānošanā dominēja vienas pamatfunkcijas
piešķiršana atsevišķam objektam vai teritorijas elementam (piemēram, drenāža, saglabāšana, atpūta, u.c.), tad
ZI risinājumi paredz lielāku savstarpējo elementu integrāciju un sasaisti, kā arī dažādu funkciju pārklāšanos
konkrētā teritorijas elementā. ZI pieeja orientēta uz integrētu zemes pielietojuma pārvaldību, kur abiotisko,
abiotisko un sociālo sistēmu sinerģijā tiek izmantots multifunkcionālu ekosistēmu potenciāls. 37
Principi procedūru līmenī
Vērtējot ZI procedūru līmenī izceļama horizontālā un vertikālā integrācija. Savienojamības un
multifunkcionalitātes dēļ ZI plānošanā sastopama it kā pilnīgi atšķirīgu mērķu vienlaicīga īstenošana
(piemēram, atpūtas telpu nodrošināšana, bioloģiskā daudzveidība, plūdu novēršana). Tādēļ būtiski ir
nodrošināt koordinētu multidisciplināras, starporganizāciju, pārrobežu partneru komandas izveidi un darbību,
lai nodrošinātu atbilstošu horizontālo integrāciju.38
Būtiski ir izveidots koherentu ietvaru, kas palīdzētu novērst potenciālos pārpratumus un neatbilstības starp
mērķiem dažādos teritoriālos un institucionālos līmeņos vertikālajā integrācijā. 39
Sabalansētai ZI ieviešanai nozīmīga ir arī gala lietotāju līdzdalība ZI aktīvu un funkciju formulēšanā, ieviešanā un
uzturēšanā.
ZI izveides efektivitāti veicina pašvaldību spēcināšana uzņemties vadību ZI plānošanā pilnvarojot tās kā līderus
ZI projektu iniciācijā un ieviešanā. 40

38

TCPA & WT 2012. Planning for a Healthy Environment – good practice guidance for green infrastructure and biodiversity, London,
England, U.K., Town & Country Planning Association & The Wildlife Trusts.
39 ROE, M. & MELL, I. 2013. Negotiating value and priorities: evaluating the demands of green infrastructure development. Journal of
Environmental Planning and Management, 56, 650-673.

Attēls 3.1. Tradicionālās un ZI pieeju salīdzinājums
Avots: Scott M, Collier M, Foley K, Lennon M Delivering
ecosystems services via spatial planning –reviewing the
possibilities and implications of a green infrastructure
approach 2013, University College Dublin
40

ERICKSON, D. 2006. Metrogreen: Connecting Open Space in
North American Cities, Washington, D.C, U.S.A., Island Press.
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4.1.2 Zaļo infrastruktūru politikas stratēģiskās pieejas
Šajā sadaļā aplūkotas divas pieejas, kas palīdz strukturēt prioritātes un politikas ieviešanas secību nacionālā un
lokālā līmenī. Viena nodala četras teritoriālās stratēģijas, kas rezultējas noteiktos ZI instrumentos. Otra nosaka
dažādus scenārijus attiecībā uz ieviešanas intensitāti un integrācijas dziļumu dažādās saistītajās politikās.
ZI teritoriālās stratēģijas
Attiecībā uz teritoriālo plānošanu ZI funkcionalitāti un ieguvumus ērtāk izprast un plānot, izdalot četras
stratēģijas41 (attēls 4.2.):
Preventīvā aizsardzība nozīmē tādu mēru laicīgu pieņemšanu, kas saglabātu ZI aktīvus un funkcijas pirms tos
apdraudējusi erozija vai attīstības izsauktās izmaiņas. Tā ietver tādu ZI elementu īstenošanu, kā nacionālie parki
un dabas liegumi, palieņu zonu attīstība, zaļās joslu un koridoru veidošana.
Reaktīvā aizsardzība, savukārt, ietver rīcības lai aizsargātu ZI aktīvus un funkcijas, kas jau cieš no attīstības
procesu ietekmes. Tā ietver tādu aktivitāšu īstenošanu, kā buferzonas, vides ietekmes mazināšanas pasākumi,
zaļo zonu pieejamības standartu noteikšana.
Ofensīvā stratēģija ietver ietekmi mazinošas vai atjaunojošas aktivitātes lai aizvietotu vai atjaunotu ZI aktīvus
un funkcijas. Galvenās aktivitātes ir jaunu ZI pamatteritoriju un koridoru veidošana, ekoloģiskā atjaunošana,
drenāžas sistēmas ūdenstecēs, vides adaptācijas iniciatīvas, pieejas veicināšana esošajām zaļajām vietām.
Oportūnistiskā stratēģijā identificē un īsteno atšķirīgu vadības un strukturēšanas pieeju tādiem vides
elementiem, kas paši par sevi rada samērā mazu ekosistēmu pakalpojumu apjomu, taču var pastiprināt ZI
tīklojuma aktīvu un funkciju efektivitāti. Populārākas aktivitātes ir dažādas bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas aktivitātes, ilgtspējīgas drenāžas sistēmas, zaļo joslu un pilsētvides apzaļumošanas projekti, ZI
plānu veidošanas iniciēšana.

Attēls 4.2. ZI teritoriālās stratēģijas
Avots: Adaptēts no: Ahern, J. 2007. Green infrastructure for
cities: the spatial dimension. In: NOVOTNY, V. & BROWN, P.
(eds.) Cities for the Future: towards integrated sustainable
water and landscape management. London, England, U.K.:
IWA Publishing

41

AHERN, J. 2007. Green infrastructure for cities: the spatial dimension. In: NOVOTNY, V. & BROWN, P. (eds.) Cities for the Future:
towards integrated sustainable water and landscape management. London, England, U.K.: IWA Publishing.
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ZI politikas ieviešanas scenāriji
Nacionālajā līmenī jānosaka intensitāte, kādā ZI pieeja valstī tiks attīstīta – iesaistes dziļums politikas plānošanā
un ieviešanā, secība un temps. Nosacīti var izdalīt četrus iesaistes līmeņus, kas adaptēti no pozīcijas ES politikas
mērogā42 (katrs nākamais līmenis ietver iepriekšējos):
1. Līdzšinējās darbības modelis - atbalstītas ZI attīstības pašiniciatīvas pašvaldībās, valsts līmenī atbalsts tiek
plānots tikai atsevišķās kompleksās jomās, piemēram Natura 2000 teritorijās. Atbalsts ZI netiek specifiski
koordinēts un ZI aktivitātes netiek īpaši definētas kā ZI.
2. Maksimizēšana esošo pieeju ietvaros - atbalsts ZI pieejas ietveršanai pastāvošo likumdošanas un projektu
realizācijas instrumentu ietvaros, kombinējot dažādus juridiski nesaistošus atbalsta instrumentus. ZI stratēģija
izceltu tādus ZI pasākumus (investīciju veidus, tehnisko palīdzību, pārvaldības instrumentus u.c.), kas veicinātu
dažādu politiku mērķus (ūdens aizsardzības, klimata, sugu un biotopu aizsardzības politikas vai vairāku politiku
mērķus vienlaicīgi (piem., klimata pārmaiņu samazināšana un piemērošanās klimata pārmaiņām, sugu un
biotopu un ūdens aizsardzība). Politikas instrumenti ietvertu atvērtās koordinācijas metodi, plašāku atbalstu
investīcijām, informēšanu, tehnisko atbalstu, kompetences pilnveidošanu, izpēti, integrācijas instrumentu
izveidi teritoriālās un telpiskās plānošanas speciālistiem, vienotas informatīvās bāzes izveidi. Biodaudzveidības
un ZI integrēšanai attīstības plānos tiek uzlabotas vadlīnijas IVN un SIVN veikšanai. Finansējums ietvertu
efektīvāku esošo instrumentu izmantošanu: ERAF, ESF, KF, JASPERS, JESSICA, LIFE+, ELFLA, Horizon 2020.
3. Pilna ZI iekļaušana atbilstošajās esošajās politikās nozīmētu detalizētu pienākumu un atbildības sadalījumu
pastāvošajās politikas jomās, kā arī mērķtiecīga finansējuma ieplānošanu un apsaimniekošanu. Vienota ZI
stratēģija noteiktu, kuros rīcības plānos ZI integrējams un kuras politikas jāadaptē. ZI tiek skaidri definētas un
kartētas, kā arī veikta ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā uzskaite. Tiek paredzēts specifisks finansējums. ZI
tiek pilnvērtīgi integrēts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās.
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Attēls 4.3. ZI politikas ieviešanas scenāriji
Avots: Zaļā brīvība
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4. Visaptverošs un pilnvērtīgs ZI juridiskais instrumentārijs ietvertu savu atsevišķu institucionālo kapacitāti
nacionālā līmenī plānošanas, ieviešanas un uzraudzības aktivitātēm. ZI būtu noteikti specifiski un saistoši mērķi
un atsevišķs finansējums.
ES līmenī tas nozīmētu atsevišķu direktīvu, bet nacionālajā līmenī tā būtu atsevišķa darbības joma VARAM
aktivitātēs ar savu saistošu politiku.
Līdzīga alternatīvo scenāriju pozicionēšana rekomendēta ES līmenī, taču precīza scenārija izvēle vēl ir izstrādes
stadijā. Pētījumi rāda, ka optimālais scenārijs, sabalansējot ieguldījumus un ieguvumus, visdrīzāk būtu trešais –
ar pilnu ZI iekļaušanu esošajās politikās un tās atbilstoši pielāgojot. Nacionālajā līmenī ES scenārija izvēle ir
būtiska, galvenokārt, divu apsvērumu dēļ – kādas prasības nākotnē būs saistošas dalībvalstīm, un kāds būs ZI
pieejamā atbalsta līdzfinansējuma apjoms un strukturējums. Tādējādi, izvēloties komplicētāku scenāriju, nekā
ES līmenī, paredzama saspringtāka finansējuma piesaiste ZI politikas un projektu ieviešanā, savukārt, izvēloties
vienkāršāku scenāriju pastāv neatbilstību risks prasībām nākotnē.

4.1.3 Zaļo infrastruktūru politikas stratēģiskā izvēle
Iepriekš aplūkotās stratēģiskās pieejas pieļauj gan vienlaicīgu elementu izvēli, gan pakāpenisku ieviešanu.
Četras teritoriālās stratēģijas (preventīvā, reaktīvā, ofensīvā un oportūnistiskā) viena otru neizslēdz un var tikt
īstenotas vienlaicīgi. Taču ierobežotu resursu apstākļos būtu rekomendējams izvēlēties prioritārās pieejas,
kurām dot priekšroku ieviešanas secībā (termiņos), gan finansējuma sadalē. Otra izvēle attiecas uz atbildības
un īstenošanas sadalījumu. Tā kā katrai pieejai ir specifisks raksturlielumu komplekts (ekosistēmu pakalpojumu
ieguvumu radītāji un saņēmēji, mērogs un teritoriālā piesaiste), tad katrai no pieejām būtu atsevišķi veidojams
plānošanas, ieviešanas un uzraudzības ietvars.
Savukārt četri aplūkotie ieviešanas scenāriji norāda uz izvēli par valsts intervenci ZI pieejas attīstībā. No vienas
puses dziļāka ZI integrācija nacionālajā politikas sistēmā parasti ietver arī seklākas intervences instrumentus
(piem., atsevišķas ZI politikas izveide ietver arī ZI iekļaušanu esošajos politikas instrumentos). No otras puses ZI
multifunkcionālā un dažādas jomas integrējošā specifika var novest pie situācijas, kad pašiniciatīvas grūti
efektīvi atbalstāmas bez atsevišķas ZI politikas, savukārt, tās izveide pati par sevi arī nerezultēsies ražīgās
pašiniciatīvās. Tai pat laikā minētos scenārijus var īstenot kā secīgus attīstības soļus, turklāt abos virzienos. Gan
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sākot ar atsevišķas ZI politikas izstrādi un turpinot detalizāciju līdz pašiniciējošai ieviešanai konkrētos projektos,
gan arī sākot ar konkrētu aktuālo jomu projektu atbalstu, ko, atkarībā no gūtās pieredzes un apstākļiem, var
izvērst autonomā ZI politikā. Lai izvēlētos optimālo scenāriju, vēlams būtu identificēt ideālo galarezultātu gan
ZI, gan ieviešanas politikas intensitātei valstī. Tas ļautu vieglāk izvēlēties starp hierarhisku/atvērtu (no apakšas
uz augšu vērstu)/ visos līmeņos pakāpenisku ZI politikas plānošanas un ieviešanas attīstību.
Lai panāktu nacionālās un lokālās ZI politikas efektivitāti, jāizvērtē, jāieplāno un jāīsteno konkrēti mehānismi un
instrumenti, kas nodrošinātu iepriekš aplūkoto politikas ieviešanas principu iekļaušanu. Izvērtējums, pirmkārt,
iekļautu jau esošās sabiedriskās un politiskās sistēmas atbilstības izvērtējumu, kā arī veicamās aktivitātes,
šādos pamatjautājumos:







Kādu jomu un kādi pārstāvji būtu iesaistīti efektīvā ZI pieejas īstenošanā?:
Kā nodrošināt sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem, administrācijām un iedzīvotājiem ZI
iniciēšanā un ieviešanā?;
Kā tiek nodrošināta nepieciešamā dabas aizsardzība pirms attīstības projektu īstenošanas?;
Kā nodrošināt saskaņotību telpiskā, mēroga un institucionālā laukā, novēršot mērķu un rīcību
nesaskaņas?;
Kā sasniegt efektīvāko multifunkcionalitāti ZI iniciācijas un plānošanas stadijā?;
Kāda informatīvā un kompetenču bāze jāsagatavo, lai nodrošinātu ticamu un motivējošu pamatojumu
sagatavošanu ZI stratēģijām un projektiem?

Turpmākais šī pētījuma uzdevums ir veikt nepieciešamo izpēti, lai pamatotu stratēģisko virzienu un būtisko
principu ieviešanas mehānismu izvēli ZI politikas veidošanai Latvijā.
Attēls 4.4. ZI politikas attīstības pieejas
Avots: Zaļā brīvība
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4.1.4 Zaļo infrastruktūru elementu noteikšana
Eiropas Vides aģentūras pētījumā „Eiropas zaļās infrastruktūras telpiskā analīze” izstrādāta metodoloģija ZI
elementu identificēšanai, kas elastīgi adaptējama dažādās institūcijās un dažādos mērogos. 43 Metodoloģija
piedāvā veikt identificēšanu, izejot no divām pozīcijām:
1. viena balstīta uz tādu teritoriju novērtēšanu un kartēšanu, kurām ir augstas spējas nodrošināt
regulējošos un uzturēšanas ekosistēmu pakalpojumus (minētā pētījuma ietvaros analizēti astoņi
ekosistēmu pakalpojumi: gaisa piesārņojuma attīrīšana ar veģetāciju, aizsardzība pret eroziju, ūdens
plūsmu regulēšana, piekrastes aizsardzība, apputeksnēšana, augsnes struktūras un kvalitātes
uzturēšana, ūdens attīrīšana, oglekļa piesaiste)
2. otra balstīta uz galveno biotopu identifikāciju un to savstarpējās savienojamības analīzi (minētā
pētījuma ietvaros analizēti lielie meža zīdītāji)
Kopējā metodoloģiskā pieeja attēlota 4.5. attēlā. Pirmā analīzes daļa ir regulējošo un uzturēšanas ekosistēmu
pakalpojumu kartēšana, nodalot maksimālo un mēreno ekosistēmu spēju nodrošināt pakalpojumus. Kartēšana
ietvertu nodalīšanu pa ekosistēmu veidiem, kvalitāti un/vai funkcijām.
Otrā analīzes daļa ir biotopu atbilstības kartēšana, vai noteiktu funkcionālo grupu galveno biotopu kartēšana
(minētajā pētījumā lielie meža zīdītāji). Pētījumā rekomendēts nodalīt pamata biotopus, kas parasti izmantoti
reprodukcijas, ziemošanas un barības meklēšanas funkcijām, pagaidu biotopus, kas tiek izmantoti migrācijai.
Nākamais solis ir telpiskā un savienojamības analīze starp biotopiem, kas ietver pārrāvumu identificēšanu un
robežsliekšņu un kritēriju noteikšanu. Izrietošie teritorijas elementi tiek apvienoti ZI tīkla piedāvājumā, kas
identificē potenciālās teritorijas saglabāšanai un/vai atjaunošanai, balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu
nodrošināšanu, galvenajiem biotopiem un to savienojamību.

43

Attēls 4.5. Kopējā metodoloģiskā pieeja ZI
elementu noteikšanai
Avots: EEA Technical report No 2/2014 “Spatial analysis
of green infrastructure in Europe”

EEA Technical report No 2/2014 “Spatial analysis of green infrastructure in Europe”.
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4.2 Zaļo infrastruktūru integrācija Eiropas Savienības politikās
4.2.1 Eiropas Savienības Zaļo infrastruktūru stratēģija-statuss un pamatelementi
ES ZI stratēģijas statuss
Eiropas Komisija ir pieņēmusi stratēģiju "Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide"
(COM/2013/0249). Šīs stratēģijas mērķis ir "veicināt zaļo infrastruktūru attīstību ES pilsētu un lauku teritorijās".
Šis ir svarīgs solis, lai ieviestu ES 2020 bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, un jo īpaši vērsts uz 2. mērķa
īstenošanu, kurš paredz, ka "līdz 2020. gadam nodrošināt ekosistēmu un to pakalpojumu uzturēšanu un
uzlabošanu, veidojot zaļo infrastruktūru un atjaunojot vismaz 15 % degradēto ekosistēmu".44
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam ietver Komisijas apņemšanos izstrādāt ZI stratēģiju.
„Ceļvedis par resursu efektīvāku izmantošanu” paredz, ka Komisija izstrādās projektu paziņojumam par ZI. Tajā
izklāstīts, kā ES mēroga rīcība var radīt pievienoto vērtību vietējām iniciatīvām, kas pašlaik ir izstrādes stadijā. 45
2013.gadā EK šo dokumentu izstrādāja: komunikācijas dokuments: „Green Infrastructure (GI)”, kas apkopo
stratēģijas pamatnostādnes, kopā ar „Tehniskās informācijas” darba materiāla pavaddokumentu. Stratēģijas
novērtējums un rekomendācijas būtiskajiem plānošanas un ieviešanas aspektiem izteikti „Eiropas Parlamenta
rezolūcijā par Zaļajām infrastruktūrām”, Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un Sociālās Komitejas
„viedokļos par Zaļajām infrastruktūrām”.

ES ZI STRATĒĢIJAS STATUSS:
2013. gadā pieņemts EK paziņojums
„Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas
dabas kapitāla pilnveide” un daļēji
veikti integrācijas pasākumi nozaru
politikās , bet detalizēti ieviešanas un
finansēšanas plāni vēl ir izstrādes
stadijā

Stratēģijas plānošana un ieviešana lielā mērā balstīta uz EK darba grupu „European Green Infrastructure
policy„ (2011) un „Green Infrastructure Implementation and Restoration” (2014) rezultātiem un 2010-2012
gados izstrādātajiem pētījumiem:


Zinātne Vides politikai - padziļināts ziņojums par Zaļo infrastruktūru (2012);
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http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU
KOMITEJAI. Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide 2013, Eiropas Komisija
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Zaļā infrastruktūra īstenošana un efektivitāte (2012);
Dabas un bioloģiskās daudzveidības un zemes izmantošanas datu integrēšana (2012);
Zaļās infrastruktūras projektu dizains, ieviešana un izmaksas (2011);
Ekosistēmu pieejas potenciāla novērtējums klimata pārmaiņām pielāgošanās un novēršanas
pasākumiem Eiropā (2011);
Ceļā uz zaļo infrastruktūru Eiropā: Natura 2000 teritoriju integrācijas lauku teritorijās (2010).20

ES stratēģijas pamatelementi
EK ZI stratēģijas komunikācijas dokumentā: „Green Infrastructure (GI)” nolasāmi šādi stratēģijas
pamatelementi23:
Informācijas uzlabošana, zināšanu bāzes stiprināšana un inovāciju veicināšana - lai veicinātu ZI akceptu
teritoriālās plānošanas un infrastruktūras lēmumu pieņemšanas procesos, būtiski ir pareizi noteikt ekosistēmu
pakalpojumu vērtību un vēlāk arī cenu. Tādēļ ir vajadzīga informācija par ekosistēmu lielumu un stāvokli, to
sniegtajiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu vērtību. Ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšanas un
novērtēšanas metodoloģisko darbu veic, izmantojot Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 5. darbību. Taču
pielietošanai ZI vērtēšanā informācija vēl ir jāpielāgo. Pienesumu novērtēšanas informatīvās bāzes veidošanā
dod arī siltumnīcefekta gāzu uzskaites saskaņošanas tiesību akti, kas pieņemti Klimata pārmaiņu politikas
ietvaros. Lai gan pašlaik ir uzkrāts liels datu apjoms, to iegūšana un novērtēšana vairumā gadījumu nav
saskaņota un koordinēta. Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Vides aģentūru, citām pētniecības iestādēm un
aģentūrām, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām šobrīd strādā pie vienotas sistēmas izveides un
trūkstošo zināšanu ieguvi plānots atbalstīt finansiāli caur „Apvārsnis 2020” un vienotā stratēģiskā satvara
fondiem. Līdz 2015. gadam EK izvērtēs, kādi un cik kvalitatīvi tehniskie un telpiskie dati ir pieejami lēmumu
pieņēmējiem saistībā ar ZI ieviešanu un to, kā varētu uzlabot pašreizējo informācijas aprites kārtību.

ES ZI STRATĒĢIJAS
PAMATELEMENTI::
 ZI labvēlīgu apstākļu radīšana
galvenajās politikas jomās
 Informācijas uzlabošana, zināšanu
bāzes stiprināšana un inovāciju
veicināšana
 ES līmeņa ZI projekti
 Finansējuma pieejamības
uzlabošana

Finansējuma pieejamības uzlabošana – Komisijas pozīcija paredz finansēšanas mehānismu uzlabošanu par
labu ZI plašai izmantošanu visā ES, integrējot ZI galveno rīcībpolitiku īstenošanā, kā arī Komisija un EIB pašlaik
aplūko vairākas iespējas, lai izveidotu finansēšanas instrumentu ar bioloģisko daudzveidību saistītu
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ieguldījumu, tostarp ZI projektu, atbalstīšanai. Detalizētāks finansējuma pieejamības novērtējums sniegts 3.
nodaļā.
ES līmeņa ZI projekti - Līdz šim liela mēroga infrastruktūras iniciatīvas ir veltītas transportam, enerģētikai un
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Līdz 2015. gada beigām Komisija veiks pētījumu, kurā novērtēs ES
TEN-G, Zaļās infrastruktūras prioritārie virzieni Eiropā, iniciatīvas izveides iespējas.
ZI labvēlīgu apstākļu radīšana galvenajās politikas jomās – „Reģionālā/kohēzijas, klimata pārmaiņu un vides
politika, katastrofu draudu pārvarēšana, veselības un patērētāju aizsardzības politika un kopējā
lauksaimniecības politika, tostarp attiecīgie finansēšanas mehānismi, būs galvenās politikas jomas, ar kuru
palīdzību tiks veicināta zaļā infrastruktūra”. „Komisija izstrādājusi tehniskos norādījumus par to, kā zaļā
infrastruktūra tiks integrēta šo rīcībpolitiku īstenošanā no 2014. gada līdz 2020. gadam. Šo galveno politikas
jomu kontekstā tā rīkosies, lai ieinteresēto aprindu nozīmīgākās grupas plašāk informētu par ZI un lai veicinātu
labu praksi, tostarp izstrādātu informācijas apmaiņai paredzētu IT platformu”. Detalizētāks novērtējums ZI
integrācijai politikās sniegts nākamajā nodaļā.

4.2.2 Eiropas Savienības Zaļo infrastruktūru integrācija nozaru politikās
Vēsturiski un administratīvi ZI attīstība ES visvairāk saistīta ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politiku.
Pēdējo 25 gadu laikā paveiktais darbs Natura 2000 ekoloģiskā tīkla izveidošanas un konsolidēšanas jomā
saskaņā ar Biotopu un Putnu direktīvu uzskatāms par pamatu ES ZI attīstībā. Taču paplašinātais skatījums, kas
balstīts uz ekosistēmu pakalpojumu efektīvu izmantošanu, novedis pie veiksmīgiem rezultātiem ZI pieejas
izmantošanai arī attiecībā uz citām jomām.
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ES ZI stratēģija patreizējā versijā izceļ šādu galveno jomu sadalījumu, kas var gūt būtiskus labumus no ZI pieejas
īstenošanas46:
Reģionālā politika, tai skaitā
pilsētvides attīstība un saikne starp pilsētu un lauku teritorijām;
Klimata pārmaiņas un katastrofu draudu pārvarēšana, tai skaitā
dabiskie risinājumi klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai;
klimata pārmaiņu mazināšana, tai skaitā
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā , uzlabojot oglekļa krāju un siltumnīcefekta gāzu bilanci;
transportā un energoapgādē samazinot oglekļa emisijas;
ēku energoefektivitātē;
Dabas kapitāls, tai skaitā
Zeme un augsne;
Ūdens, tai skaitā
upes, jūras;
dzeramais ūdens, gruntsūdens, notekūdeņi;
Dabas aizsardzība, tai skaitā
Bioloģiskā daudzveidība.
ES ZI stratēģija izceļ galvenos ES līmeņa jomas, taču jāņem vērā, ka nacionālajā līmenī ir plašāks spektrs, un
prioritārās jomas, kas var gūt galvenos labumus no ZI īstenošanas var atšķirties. Piemēram, telpiskai
plānošanai, kas ir dalībvalstu suverēno tiesību joma, loma vērtējama kā būtiskāka, taču vairāk attiecināma uz ZI
ieviešanas efektivitāti, nevis uz prioritātēm no ekosistēmu pakalpojumu ieguvumiem.
Zemāk apkopota EK ZI stratēģijas sasaiste ar esošajām politikām, dokumentiem un iespējamie pasākumi ZI
attīstīšanai.

46

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas Un Sociālo Lietu Komitejai Un Reģionu Komitejai, Zaļā
infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide 2013, Eiropas Komisija
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Turpinājums:

Tabula 4.1. EK ZI stratēģijas sasaiste ar esošajām politikām, dokumentiem un iespējamie pasākumi ZI attīstīšanai
Avots: Tehniskā informācija par zaļo infrastruktūru (ZI) Pavaddokuments dokumentam Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas Un
Sociālo Lietu Komitejai Un Reģionu Komitejai 2013, EK
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4.3 Eiropas Savienības rekomendācijas Zaļo infrastruktūru integrācijai nacionālajās politikās
ES ZI stratēģijas pamatnostādņu tehniskās informācijas pavaddokumentā izcelta šādas lomas ZI ieviešanai nacionālajā, reģionālajā un lokālajā līmenī: 47
„jāstiprina arī valstu, reģionālā un vietējā mēroga loma un atbildība par sekmīgāku zaļās infrastruktūras izvēršanu. Atkarībā no kompetenču iedalījuma dalībvalstīs
valstu iestādēm ir būtiska loma ZI stratēģiskā konteksta un redzējuma izstrādē. To varētu paveikt, nodrošinot reģionālajām un vietējām iestādēm nepārprotamas
pamatnostādnes un vadību attiecībā uz to, kā plānot un pārvaldīt ZI, izmantojot to valstu plānošanas politikas programmas, lai noteiktu vajadzību reģionālajām vai
vietējām plānošanas iestādēm izvērtēt iespēju nodrošināt ZI vietējā attīstības plānošanā un politikā. Valstu iestādes var arī palīdzēt apkopot un izplatīt reģionālo
informāciju par ZI, īpaši paraugpraksi attiecībā uz tās projektēšanu, kartēšanu, novērtēšanu, sniegšanu, izvēršanu un integrēšanu politikā un plānošanā.
Svarīga ir arī reģionālo un vietējo iestāžu loma veiksmīgā zaļās infrastruktūras izvēršanā. Lielākajā daļā Eiropas valstu šīs iestādes ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu
telpiskās plānošanas jomā. Dažādām administrācijas nozarēm vajadzētu sadarboties, piemēram, vides, plānošanas, lauksaimniecības un sociālajam departamentam, kā
arī valsts kasei. Tā kā šīs iestādes ir cieši saistītas ar vietējo sabiedrību, ieinteresētajām personām un attīstītājiem, tās var sekmīgi uzlabot saziņu, vairot sabiedrības
līdzdalību un ieinteresēto personu iesaistīšanos.
Reģionālās vai vietējās institūcijas būtu jāuztver kā galvenās organizācijas, kuras veic precīzu ZI (galveno) plānošanu, tostarp ZI vērtību novērtēšanu, ņemot vērā to
atrašanās vietu, apdraudējumus, ierobežojumus, prioritātes, iespējas un reģionālos faktorus (ģeogrāfiskos, vides, sociālos, politiskos, ekonomikas utt.).
ZI izveide un uzturēšana nebūs iespējama, ja šajā procesā pilnībā un apņēmīgi neiesaistīsies ieinteresētās personas un resursu turētāji, nevalstiskās organizācijas un
pilsoniskās sabiedrības interešu grupas. Tiem ir jāsaredz ZI sniegtās priekšrocības to aktīviem, resursiem un saimnieciskajām darbībām, uzlabojot lēmumu pieņemšanas
kvalitāti, veicinot atbildības sajūtu un vairojot izpratni. Savlaicīgi iesaistot tos plānošanas lēmumu pieņemšanā, var novērst konfliktus un kavēšanos procesa vēlākā
posmā. Visos līmeņos būs arī jānodrošina atbalsts saziņai un spēju veidošanai.”

47

Tehniskā informācija par zaļo infrastruktūru (ZI) Pavaddokuments dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN
REĢIONU KOMITEJAI 2013, EK.
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4.5. Attēls: Dažādos līmeņos īstenotie ES pasākumi ZI jomā
Avots: Tehniskā informācija par zaļo infrastruktūru (ZI) Pavaddokuments dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN
SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 2013, EK.
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Pētījumā par ZI projektu dizainu, ieviešanu un izmaksu elementiem 48 izveidots apkopojums par rekomendācijām politikas aktivitātēm nacionālajā un vietējā līmenī:
Radīt visaptverošu un atbalstošu sistēmu nacionālajā līmenī:
o attīstīt nacionālo zaļo infrastruktūru stratēģiju;
o pielāgot teritorijas plānošanas normatīvus un instrumentus;
o integrēt zaļo infrastruktūru (tostarp tās izveidi, aizsardzību un uzturēšanu) visās attiecīgajās politikas jomās (bioloģiskā daudzveidība, lauksaimniecība,
mežsaimniecība, ūdens aizsardzība, tūrisma, veselības u.c.);
o noteikt zaļās infrastruktūras izveides un uzturēšanas mērķus.
• Nodrošināt finansējumu un izpētīt iespējamos finanšu instrumentus:
o izpētīt pieejamos finansējuma avotus ES līmenī un veicināt plašāku ZI ietveršanu uz saistītām jomām orientētajā finansējumā;
o fokusēties uz zaļās infrastruktūras ilgtermiņa mērķiem;
o nodrošināt finansējumu, lai veicinātu izmēģinājuma projektus (piemēram, piemērojot integrētu pieeju, izstrādājot novatoriskas pieejas), segtu projektu
administratīvās un uzturēšanas izmaksas;
o izveidot atbilstošus finansējuma nosacījumus (piemēram, priekšfinansējumu);
o Veicināt publiskā un privātā sektora partnerību (piemēram, zaļās partnerības).
• Veicināt sadarbību, uzraudzību un izpēti:
o atbalstīt nacionālo ekoloģisko tīklu izveidi;
o veicināt labāko prakses piemēru apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī;
o veikt esošo zaļās infrastruktūras projektu / iniciatīvu apzināšanu
o kartēt esošās zaļās infrastruktūras objektus valstī;
o Līdzdarboties EK pētniecības projektos, lai veicinātu rīku un metožu izstrādi zaļās infrastruktūras priekšrocību noteikšanai un projektu izmaksu un ieguvumu
analīzei.

Vietējā / reģionālā un nacionālā līmenī pastāv dažādas iespējas, lai veicinātu un stiprinātu zaļo infrastruktūru un veicinātu ar to saistītus projektus un iniciatīvas. Kā
minēts nodaļas sākumā, nepieciešamās rīcības ir zaļās infrastruktūras jautājumu starpsektorāla integrācija politikas un plānošanas līmenī, lai panāktu lielāku
saskaņotību, zaļās infrastruktūras idejas veicināšanu un stiprinātu kapacitāti. Taču jāatzīst, lai šos pasākumus īstenotu, valdībām zaļā infrastruktūra jāatzīst par vienu no
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Design, implementation and cost elements of Green Infrastructure projects, 2011, European Commision.
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politikas mērķiem un jānosaka zaļās infrastruktūras principus, kas attiecīgi jāinterpretē vietējā / reģionālā un nacionālā līmenī. Ir arī skaidrs, lai veiksmīgi īstenotu zaļās
infrastruktūras projektu, jābūt spēcīgai saiknei starp nacionālo un vietējo līmeni, jo ieviešana notiek tieši vietējā līmenī. 47
Šajā nodaļā aplūkots pirmais aktivitāšu kopums – vispārējais ietvars nacionālajā līmenī.
Nacionālās zaļās infrastruktūras stratēģijas izstrāde
Ir dažādi veidi, kā veicināt zaļo infrastruktūru – var tikt izmantoti gan brīvprātīgie, gan plānošanas un regulējošie instrumenti. Nacionālās zaļās infrastruktūras
stratēģijas izstrāde un ZI integrācija nozaru un teritorijas plānošanas normatīvos tiek uzskatīti par spēcīgākajām pieejām, kas veido visaptverošu un atbalstošu sistēmu
un veicina investīcijas. Tādejādi var izveidot saskaņotu un koordinētu pieeju, palielinot investīciju apjomu zaļajā infrastruktūrā, bet arī deklarēt, ka zaļā infrastruktūra ir
politikas prioritāte un atzīt tās nozīmīgumu valsts attīstībā. Turklāt nacionālā stratēģijas var noteikt mērķus un veicināt ZI attīstību vietējā līmenī, nodrošināt projektu
savstarpējo saskaņotību un efektīvāk demonstrēt ZI priekšrocības, kuras izmanto (apzināti vai neapzināti) dažādas interešu grupas un nozares (lauksaimniecība, ūdens
un mežsaimniecība, transporta, tūrisma un veselības sektori u.c.). 47
Lai nodrošinātu labu sadarbību un saskaņotību starp sektorāliem plānošanas instrumentiem, var izveidot starpministriju darba grupu. Plānošanas procesā pielietojama
arī sabiedrības iesaiste, tai skaitā eksperti no vides institūcijām un NVO. 49
Dažādu interešu grupu informēšana un iesaiste ZI attīstībā veicinātu zaļās infrastruktūras projektu uzsākšanu un veiksmīgu īstenošanu, kā arī paplašinātu finanšu
piesaistes iespējas. Turklāt stratēģijai jārada vajadzīgie apstākļi, lai veicinātu ilgtermiņa investīcijas zaļajā infrastruktūrā, nevis meklē īstermiņa peļņu no alternatīviem
zemes izmantošanas veidiem vai darbībām. Tāpēc stratēģijā ir skaidri jāuzsver potenciālie ZI ieguvumi un atbilstoši jāpielāgo finansējums. 47
Teritorijas attīstības plānošanas normatīvu un instrumentu pielāgošana
Nacionālā līmenī kā viens no pamatinstrumentiem ZI attīstīšanai ir saistoši telpiskās plānošanas normatīvie akti un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
pašvaldību, reģionālā un nacionālā līmenī, tai skaitā telpisko plānošanu ietekmējošie instrumenti, piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), stratēģiskais ietekmes
uz vidi novērtējums (SIVN), Direktīva par atbildību vides jomā (ELD ) u.c.. Telpiskās plānošanas regulējumā jāparedz pasākumi, kas nodrošinātu ZI pamatelementu
integrēšanu, attīstību un uzturēšanu. Pastāv vairākas potenciālās pieejas ZI integrācijai:
•
•

49

nākotnes pilsētu un reģionālajā plānošanā integrēt zaļās infrastruktūras galvenos elementus, piemēram, floru un faunu, klimatu, augsni, ainavu;
ieviest punktu sistēmu jaunu infrastruktūras objektu apstiprināšanā un / vai noteikt augstākus atļauju standartus;
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•
•

izveidot likumdošanas normatīvus, kas prasa pelēkās infrastruktūras projektos iekļaut pasākumus, kuru mērķis ir samazināt ekosistēmu un ainavu
sadrumstalotību;
Veicināt tādas infrastruktūras izveidi, kas "piesārņotājam" uzliek par pienākumu īstenot kompensācijas un / vai sanācijas pasākumus kontekstā ar Direktīvu par
atbildību vides jomā (ELD).

Nacionālajai telpiskajai plānošanai ir potenciāls, lai uzsvērtu zaļās infrastruktūras nozīmīgumu un palīdzētu veicināt tās popularitāti un piemērošanu. Šajā sakarā,
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, attīstības programmām, teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem,
detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem) ir jāveicina ekosistēmas pieejas izmantošana un tādējādi jānosaka piemērotu projekta lielumu pēc funkcionāliem
apsvērumiem, nevis zonējuma vai administratīvajām robežām. Pašvaldību plānotājiem būtu jāļauj integrēt zaļās infrastruktūras vajadzības pēc pieprasījuma un nevis
tikai pie jauna teritorijas plānojuma izstrādes. 47

Zaļās infrastruktūras integrācija nozaru politikās (bioloģiskās daudzveidības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, ūdens aizsardzības, tūrisma, veselības u.c.)
Bez telpiskās plānošanas zaļās infrastruktūras elementiem ir jābūt nepārprotami atspoguļotiem un integrētiem arī citu nozaru plānošanas dokumentos un normatīvajos
aktos, piemēram, bioloģiskās daudzveidības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, ūdens aizsardzības, tūrisma, veselības u.c. Tādā veidā var tikt izcelti dažādi zaļās
infrastruktūras ieguvumi atsevišķās nozarēs un valstī kopumā. 47
Zaļās infrastruktūras izveides un uzturēšanas mērķu noteikšana
Telpiskajā plānošanā un citās nozaru politikās ir jānosaka zaļās infrastruktūras izveides un uzturēšanas mērķi. Nacionālā līmenī ir jānosaka politikas ietvars un
mehānismi, bet jāsaglabā elastība, lai projekti atbilstu vietējiem apstākļiem un ekosistēmu īpatnībām. Dažos gadījumos, šādas atšķirības starp vietējā un nacionālo
līmenī var būt noderīgas, piemēram, ja nacionālās līmenī mērķis ir atbalstīt konkrētus zemes izmantošanas veidus, kuri jāpārbauda un jāaprobē vietējā līmenī, lai
risinātu vietējās vajadzības un sekmīgi ieviestu projektus dzīvē. 47
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4.4 Eiropas Savienības valstu pieredze ZI integrācijā
Dažās valstīs, piemēram, Īrijā, Zviedrijā un Francijā, zaļās infrastruktūras stratēģijas jau ir izstrādātas vai ir izstrādes procesā50. ZI stratēģiju izstrādes un īstenošanas
procesā gūtā pieredze var sniegt pieredzi citām valstīm.
Īrijā zaļās infrastruktūras koncepcija tiek izstrādāta reģionālā līmenī, bet vēl nav ieviesta. Līdzīgu ZI stratēģiju sāk izstrādāt arī Kiprā. Luksemburgas ainavu plāns arī
koncentrējas uz zaļo infrastruktūru. Interesanti, ka Francijas ekoloģijas tīkla programma, TRAME Verte et Bleue, tagad ir oficiāli tulkots, kā "Zaļā un zilā infrastruktūra"
un valdība publikācijas tagad uzsverot šīs pieejas plašākas priekšrocības salīdzinot ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pieeju. Zaļās infrastruktūras telpiskās
stratēģijas un plāni tiek plaši attīstīti Anglijā un arī Zviedrijā (Grönstruktur) un arī Liepājas telpiskajā plānojumā, bet tie izmanto ZI terminu, lai atsauktos uz telpiskās
plānošanas modeli, nevis prioritizētu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.50
Bez tam vairākas Eiropas pilsētas un pašvaldības (piemēram, Stokholma, Kembridžšīra, Liverpūle, Buckinghamshire) ir sākušas izstrādāt vietējās ZI stratēģijas, lai
izveidotu sistēmu, risinot vietējās vajadzības un noteiktu konkrētus mērķus.51
Tikai dažas ES dalībvalstis, piemēram, Nīderlandē, Dānijā, Luksemburga un Polijā, stratēģiskā ietekmes uz vidi regulējumā ir skaidri iekļāvušas ekoloģiskās vienotības
principu49.
Lai gan parasti iespējams identificēt galvenos zaļās infrastruktūras īstenošanas instrumentus un rīkus, praksē zaļās infrastruktūras īstenošanas pasākumi parasti ir
kompleksi, apvienojot plašu instrumentu kopumu.

50
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Green Infrastructure Implementation And Efficiency 2011, European Comission.
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4.5 ZI integrācija Latvijas nozaru politikās
4.5.1 Stratēģiskās nostādnes un vispārējās rekomendācijas ZI politikai Latvijā
ZI politikai raksturīgās īpatnības:
Dažādi ZI risinājumi tiek plānoti un ieviesti politikas līmenī, pašvaldībās un privātajos projektos, tos neidentificējot un nedefinējot kā ZI projektus (dabas aizsardzības
teritorijas, pilsētvides apzaļumošana, dabiskie pretplūdu un notekūdeņu attīrīšanas risinājumi u.c.) un politikas stratēģiskajā scenārijā „kā līdz šim” var turpināt
risinājumu ieviešanas veicināšanu, neveidojot atsevišķu ZI politiku.
ZI pieejai, līdzīgi kā citām vides un dabas aizsardzības jomām raksturīgi, ka ieguvumi, kas rodas ieviešanas rezultātā lielā mērā attiecas uz sabiedrību kopumā, nevis
tieši uz ieviesēju. Taču, līdzīgi, kā, piemēram, klimata politikā, kur energoefektivitātes un alternatīvie energorisinājumi sniedz tiešus ieguvumus ieviesējam, arī ZI
gadījumā daļa risinājumu var būt ekonomiski izdevīgi ieviesējam pat neņemot vērā pilno izmaksu-ieguvumu analīzi, piemēram, pretplūdu, notekūdeņu, pilsētvides
apzaļumošanas, lauksaimniecības un mežsaimniecības risinājumi.
ZI politikas pieeja var atšķirties no citām vides politikām, piemēram, klimata, piesārņojuma vai ūdens politikām, jo tās koncentrējas uz noteiktu vides problēmu
identificēšanu un risināšanu, taču ZI politikas potenciālā loma ir rast efektīvākus risinājumus citu politiku mērķu sasniegšanai.
Ar iepriekšējo faktoru saistīts arī tas, ka atšķirībā no vairākām citām vides un dabas politikām, kas ietver kompetences jomā ietilpstošo problēmu risināšanu nacionālā
un globālā līmenī, ZI politikas fokuss ir lokāli konkrēti risinājumi. Tai pat laikā, efektivitāte ir būtiski saistīta ar plašas ietekmes novērtēšanu un sadarbību starpnozaru,
nacionālā un starptautiskā mērogā, pat vairāk, nekā vairumam citu politiku.
Ņemot vērā, ka ZI ieviesēji pārsvarā ir pašvaldības un privātais sektors, bet būtiska daļa ieguvumu attiecas uz sabiedrību kopumā, efektīvai ZI attīstībai kritiski ir divi
aspekti: ZI izvēles pamatojums un publiskā sektora atbalsts publiskajiem ZI ieguvumiem individuālajos projektos.
Attiecībā uz atbalstu ZI aktivitātēm var izdalīt četras grupas – informatīvais, organizatoriskais, administratīvais un finansiālais atbalsts. Informatīvais ietvertu
nepieciešamās kompetences nodrošināšanu pamatotai lēmumu pieņemšanai. Organizatoriskais ietvertu koordinējošās aktivitātes starpnozaru, publiskai- privātai,
starpnovadu, starpreģionu, starptautiskai sadarbībai, kā arī vertikālajai integrācijai starp iesaistītajām pusēm. Administratīvais ietvertu ZI pamatotības novērtēšanas un
saskaņošanas aktivitātes, finansiālais ietvertu ES struktūrfondu, nacionālo un pašvaldību budžetu prioritizēšanu par labu ZI atbilstošajās sadaļās, kā arī atbalstu
specifisko starptautisko finanšu instrumentu piesaistē, kā arī jaunu lokālu instrumentu izveidē.
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Lai no ZI gūtu maksimālus ekosistēmu pakalpojumu ieguvumus, būtiski ir divi principi: vides savienojamība- ņemt vērā lokālā risinājuma ietekmi uz lokālo un reģionālo
vidi, saskaņā ar nacionālo un starptautisko vides kontekstu un multifunkcionalitāte – ieviešot ZI risinājumu konkrētas problēmas atrisināšanai, ņemt vērā citus
iespējamos ekosistēmu pakalpojumu ieguvumus un attiecīgi pielāgot ZI risinājumu.

ZI politikas izvēles aspekti:
Politikas līmenī dažādos ZI risinājumus definējot kā ZI, rodas priekšnosacījums risinājumu ieviešanas efektivitātei – vienota pieeja atvieglo korektāka pilno izmaksu –
ieguvumu analīzes novērtējuma veikšanu un pamatotāku izvēli, ja tiek pielietota vienota un iespēju robežās visaptveroša ZI izvērtēšanas sistēma.
Ņemot vērā, ka daļa ZI ieguvumu attiecas uz sabiedrību kopumā , bet daļa uz pašu ieviesēju (gan individuālā, gan pašvaldību līmenī), būtiski ir sabalansēt likumdošanas
prasību un nesaistošā atbalsta pasākumus.
Tā kā ZI raksturīgā loma ir rast efektīvākus risinājumus citu politiku mērķu sasniegšanai, tad ZI politikas veidošanā jāizdara izvēle divās dimensijās. Viena nosaka
iesaistes dziļumu, kur pamatā var izdalīt četrus scenārijus – kā līdz šim; maksimizēšana esošo pieeju ietvaros; pilna ZI iekļaušana atbilstošajās esošajās politikās;
visaptverošs un pilnvērtīgs ZI juridiskais instrumentārijs. Otra dimensija ietver atbildības un operatīvās rīcības sadalījumu starp galveno atbildīgo par ZI virzīšanu un
atsevišķām politikām, kuru mērķus ZI var palīdzēt efektīvāk sasniegt.
Pastāv izvēle arī ZI politikas ieviešanas pakāpeniskumā un secībā. Viena pieeja ietvertu visaptveroša ZI ietvara izveidi un pakāpenisku virzību visās saistītajās politikās.
Otra pieeja ietvertu koncentrēšanos uz prioritārajiem ZI virzieniem un konkrētiem lokāliem risinājumiem, gūto pieredzi ar laiku pārvēršot visaptverošā ZI politikas
ietvarā.
Tā kā ZI pieejas izplatības efektivitāti būtiski ietekmē lokālo risinājumu pamatojuma iespējas, jāizvēlas kāds no scenārijiem novērtēšanas sistēmas izveidei nacionālā
mērogā, kas ietvertu pilno izmaksu-ieguvumu analīzi un/vai citus aspektus. Vienkāršākais un ātrākais risinājums būtu veikt atsevišķu ZI projektu detalizētu izvērtējumu
un izveidot atkārtoti pielietojamu novērtējuma sistēmu konkrētiem prioritārajiem ZI risinājumiem. Otrs risinājuma veids būtu izveidot visiem ZI projektiem
piemērojamu novērtējuma instrumentu. Trešais būtu – ietvert atsevišķu ZI izvērtēšanas iespēju kopējā nacionālajā dabas kapitāla uzskaites un monitoringa sistēmā.
Šīs trīs pieejas ir saistītas un nav savstarpēji izslēdzošas, taču ieviešanas laiks un komplicētības līmenis būtiski atšķiras. Tāpat atšķiras datu pamatotības līmenis, jo
daudzu ZI risinājumu novērtēšanai būtiski ir ņemt vērā sasaisti ar vidi plašākā teritoriālā areālā.
Tā kā ZI raksturīgā loma ir rast efektīvākus risinājumus citu politiku mērķu sasniegšanai, kā arī būtiski ir ņemt vērā sasaisti ar vidi plašākā teritoriālā areālā un ieviešot ZI
risinājumu konkrētas problēmas atrisināšanai, ņemt vērā citus iespējamos ekosistēmu pakalpojumu ieguvumus, tad ZI politikas un konkrēto ZI risinājumu efektivitāti
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būtiski ietekmē starpnozaru sadarbības spēja. ZI politikas līmenī izvēle pastāv, vai galvenās sadarbības un saskaņotības aktivitātes koncentrēt politiku saskaņošanas
līmenī, vai lokālo rīcību līmenī, un kurā līmenī noteikt atbildību, lai visas ieinteresētās puses tiktu iesaistītas.
ZI politikas izvēle ietver atbalsta instrumentu groza sabalansēšanu (informatīvais, organizatoriskais, administratīvais un finansiālais), kā arī finansiālā atbalsta
prioritāšu noteikšanu un līdzekļu sadali.
Ņemot vērā ierobežoto administratīvo un finansiālo kapacitāti, jāizvēlas prioritārās ZI atbalsta jomas, balstoties uz prioritārajiem vides riskiem un problēmām, kā arī uz
līdzšinējām iestrādēm.

Būtiskākie politikas instrumenti ZI jomā
Kā galvenos instrumentus, ar kuru palīdzību iespējams veicināt ZI pieejas izplatīšanos un konkrētu projektu ieviešanu, var minēt sekojošos:
•
•
•
•
•
•
•
•

esošie vai jauni ES un dalībvalstu tiesību akti par zaļo infrastruktūru;
ES un dalībvalstu zaļās infrastruktūras apsaimniekošanas plāni;
ES un citi finanšu mehānismi ZI tiešam atbalstam;
netiešais atbalsts, izmantojot ES finansējumu citu nozaru jomās (piemēram, lauksaimniecībā);
nacionālās un reģionālās zaļās infrastruktūras stratēģijas;
telpiskā plānošana un būvniecības normatīvi;
IVN un stratēģiskā IVN prasību stiprināšana;
komunikācija un kapacitātes celšana.

ZI prioritātes Latvijā
Balstoties uz ZI novērtējumu ES kontekstā, vides risku vērtējumu Latvijā, tipisko ZI risinājumu efektivitātes novērtējumu, valsts un lokālā pašvaldību aktualitāšu un
plānu kontekstā (detalizētāk nodaļā 3) , jau iegūtās ZI pieredzes Latvijā kontekstā, kā arī augstāk uzskaitītajiem aspektiem, var izvirzīt zemāk uzskaitītās ZI virzienu un
atbalsta aktivitāšu prioritātes.
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ZI politikas prioritātes





Kopējais stratēģiskais ietvars
Multifunkcionalitātes nodrošinājums un starpsektoru integrācija
Novērtēšanas un pamatošanas sistēma nacionālā mērogā
Novērtēšanas un pamatošanas instrumenti lēmumu pieņēmējiem

Prioritātes nozaru politikās īstermiņā:






Pretplūdu ZI risinājumi pilsētvidē + Novērtēšanas un pamatošanas sistēmas un instrumentu pilotprojekts
Pretplūdu ZI risinājumi lauku un mežu teritorijās
Pretplūdu ZI risinājumi jūras piekrastē
Efektivitāte pilsētvidē - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem (lietus notekūdeņu savākšanā, zaļo zonu multifunkcionālie ieguvumi pretstatā jaunbūvēm,
velotransporta infrastruktūra, zaļie jumti un sienas)
Efektivitāte lauksaimniecībā un mežsaimniecībā - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem - pretplūdu pasākumos (divpakāpju meliorācijas grāvji, mākslīgie
mitrāji un mitrzemes, fosfora sedimentācijas baseini, aizsargjoslas, u.c.) un zaļināšanas maksājumu prasītajās aktivitātēs (biotopu savienojamības koridori)

Prioritātes nozaru politikās ilgtermiņā:





Pilsētvides plānošanā - integrēt ZI pieeju
Lielajās aizsargājamās teritorijās - turpināt uzlabot ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti un ieguvumu izmantošanu (Natura2000, piekraste, jūra – kā zilā
infrastruktūra)
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – integrēt ZI pieeju (augstas dabas vērtības lauksaimniecības zemes bioloģiskajā un multifunkcionālajā lauksaimniecībā) un
uzlabot biotopu savienotību
Jūras zilā infrastruktūra – integrēti aizsardzības pasākumi
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Latvijas ZI politikas vispārējās rekomendācijas
Ieviest ZI pieeju Latvijas vides un dabas aizsardzības politikā un pielietot to tik lielā mērā, cik tas var uzlabot ZI ieviešanas efektivitāti caur vienotiem novērtēšanas un
atbalsta mehānismiem.
Stratēģiskā līmenī kā ilgtermiņa mērķi priekšlikums izvirzīt sekojošo: „Izmantot iespēju ieviest ZI risinājumus visos gadījumos, kad ir pamatota pilno izmaksu un
ieguvumu efektivitāte, kas ir lielāka, nekā alternatīvajiem pelēkās infrastruktūras risinājumiem”
Lai sabalansētu likumdošanas prasības un nesaistošo atbalstu, jāizvērtē, kuri no ZI pasākumiem un to veidiem Latvijā sniedz tiešus materiālus un nemateriālus
ieguvumus to ieviesējiem. Attiecībā uz šiem pasākumiem veicama mērķtiecīga un padziļināta lēmumu pieņēmēju kompetences paaugstināšanas programma.
Attiecībā uz pārējiem – kopējā sabiedriskā labuma ekosistēmu pakalpojumu ieguvumiem no ZI risinājumiem, veicams prioritāšu novērtējums un šīs prioritātes juridiski
saistošā kārtā horizontāli iekļaujamas ar ZI ieviešanu saistītās politikas jomās, ja esošā likumdošana nenodrošina prasības to iekļaušanai ZI risinājumos, un ja(kad)
esošais kompetences līmenis nodrošina iespēju šīs prasības īstenot, kā arī valsts un pašvaldību līdzfinansējuma programmu konkursu prasībās.
Attiecībā uz kopējo ZI attīstības stratēģiju iesaistes dziļuma kontekstā, būtiski ņemt vērā divus faktorus. Pirmais ir ES līmeņa ZI politikas un stratēģijas statuss – tā vēl ir
izstrādes stadijā un šobrīd dominējošā virzība ir uz otro scenāriju „maksimizēšana esošo pieeju ietvaros” vai trešo „pilna ZI iekļaušana atbilstošajās esošajās politikās”,
kas pētījumos tiek rekomendēts kā efektīvākais ES gadījumā.52 Ceturtais scenārijs „visaptverošs un pilnvērtīgs ZI juridiskais instrumentārijs”, kas ietvertu atsevišķu
direktīvu un autonomu politiku, tiek pieļauts kā iespējams tālākā nākotnē. Otrs faktors ir ieplānotais apjomīgais atbalsts pretplūdu un ūdenssaimniecības risinājumiem
2014.-2020. gadu plānošanas periodā ar norādi uz prioritātēm ZI atbalstā un paredzamais galveno līdzfinansēšanas aktivitāšu termiņš- 2016. - 2017. gados. Ņemot vērā
neskaidrības ES ZI politikas un tās integrācijas citās politikās turpmākajā procesā, kā arī steidzamo nepieciešamību pēc skaidra izvēles pamatojuma gaidāmajos
līdzfinansēšanas pasākumos, tiek izvirzītas sekojošas rekomendācijas ZI politikas stratēģiskajai attīstībai:
Īstenot pakāpenisko integrācijas pieeju „no apakšas uz augšu”, kas sākotnēji ietvertu mērķorientētas aktivitātes konkrētu ZI risinājumu atbalstam, politiskā līmenī
balstoties uz scenāriju „kā līdz šim” un pārejot uz „ZI ieviešanas maksimizēšanu esošo pieeju ietvaros”. Paralēli būtu veicama sagatavošanās ZI pieejas ietveršanai citās
politikās, konkrētus ZI projektus izmantojot arī kā pilotprojektus administratīvās pārvaldes un sadarbības struktūru modeļu testēšanai. Neatkarīgi no šīs pieejas,
sākotnēji jāizstrādā ZI pieejas ilgtermiņa attīstības stratēģiskais ietvars, kam būtu ceļrāža funkcija turpmākajās ZI politikas un integrācijas citās politikās aktivitātēm.
Tāpat atbalstāmas ZI politikas un citu politiku uzlabošanas un pielāgošanas aktivitātes, kuras iespējams veikt uzreiz esošās kompetences un resursu ietvaros.
Attiecībā uz ZI virzības administratīvo atbildību pastāv vairākas alternatīvas. Vēsturiski un saturiski vislielākā atbilstība ZI ieguvumiem ir ar bioloģiskās daudzveidības
aizsardzību. ES līmenī ZI attīstības administrēšana pagaidām arī vērtējama kā šīs politikas sastāvdaļa. Šīs politikas kompetencē ir arī dabas kapitāla monitorings un
52

Green Infrastructure Implementation And Efficiency 2011, European Comission.
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uzskaite, kas ir kritisks priekšnoteikums efektīvai ZI pieejas attīstībai, jo pamato ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu priekšrocības salīdzinājumā ar pelēko
infrastruktūru risinājumiem. Savukārt, operatīvajā līmenī vislielākā ietekme ZI virzīšanā ir telpiskās plānošanas politikai un praksei. No trešās puses – 2014.-2020.
plānošanas periodā galvenās ieplānotās līdzfinansējamās aktivitātes, kas ietver ZI prioritātes, ir pretplūdu risinājumi. Tādējādi konkrētu ZI risinājumu atbalstīšanā
būtiska līdzdalība paredzama arī klimata adaptācijas un aizsargājamo teritoriju politiku ietvaros. Tādēļ pastāv izvēle, vai atbildību par ZI pieejas stratēģisko attīstību
deleģēt kādas no minētajām politikām ietvaros, vai izveidot neatkarīgu administratīvu starppolitiku struktūru. Tā kā viens no pamatkritērijiem veiksmīgai ZI pieejas
ieviešanai ir starpnozaru un vertikālā sadarbības spēja, tad efektīvākai politikas īstenošanai priekšrocības būtu starpnozaru darba grupas izveidē, kuras atbildībā būtu
ZI pieejas stratēģiskā plānošana un savstarpējā koordinācija politiku līmenī. Savukārt, konkrētie ZI politikas uzdevumi būtu deleģējami atbilstošajām nozaru un jomu
politikām. Izveidojot šādu darba grupu, būtiski iepriekš novērtēt atbilstošāko risinājumu juridiskā statusa izvēlei (koordinācijas grupa/padome/komisija/VARAM vai
ārpusministrijas pakļautībā), kā arī pilnvaru, atbildības un pieejamo resursu piemērošanā. ZI politikai un praksei attīstoties, administratīvās pārvaldības formāts varētu
tikt mainīts atbilstoši apstākļiem. Darba grupas funkcijās būtu lietderīgi iekļaut arī aktīvu līdzdalību konkrētu ZI pilotprojektu ieviešanā un novērtēšanā, lai validētu
darba grupas struktūras un eventuālās ZI politikas atbilstību praktiskās ieviešanas aktualitātēm.
ZI pamatojuma novērtēšanas un monitoringa sistēmu rekomendējams piemērot ZI attīstības stratēģiskajai pieejai – sākotnēji izstrādāt instrumentus prioritāro ZI
risinājumu novērtēšanai, kuru ieviešana paredzama tuvākajā nākotnē, balstoties uz šobrīd Latvijā un ārvalstīs pieejamo metodiku un informāciju un aprobēt tos
konkrētos ZI pilotprojektos. Tā kā nacionālā dabas kapitāla monitoringa un uzskaites sistēma ir vēl izstrādes stadijā, tad būtiski būtu procesus apvienot, nacionālās
sistēmas izstrādē ietverot ZI projektu novērtēšanai un rezultātu monitoringam nepieciešamos parametrus. Tas nozīmē, ka sākotnēji jāizstrādā pētījums par ZI
efektivitātes vērtēšanai izvēlamo sistēmu un nepieciešamajiem rādītājiem. To iespējams apvienot ar iepriekš minēto „pagaidu instrumentu” izstrādi tūlītējai lietošanai.
Vertikālā integrācijā būtiskākā loma ir plānošanas reģionu un pašvaldību kompetencei un spējai piesaistīt līdzekļus ZI projektos, kur sākotnējās investīcijas ir
augstākas, nekā pelēkās infrastruktūras risinājumiem. Ņemot vērā, ka reģionu un pašvaldību līmenī attīstības plāni 2014.-2020. periodam praktiski jau izstrādāti,
nacionālā līmeņa atbalstam ir jābūt pietiekoši motivējošam, lai plānus varētu modificēt un ietvert ZI, kur tam ir pārliecinošs kopējo ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu
pamatojums. Kā optimālais risinājums rekomendējams pētījumu un vadlīniju izstrāde pašvaldībām gan par pamatotu ZI risinājumu izvēli, gan par atbilstošo
ieinteresēto pušu iesaistīšanu, gan ieviešanas un uzraudzības aspektiem. Praktisko izglītojošo un koordinējošo aktivitāšu organizēšanu produktīvi būtu uzticēt
plānošanas reģioniem, kas pārzina reģiona specifiku un aktualitātes. Iepriekš jāizstrādā šāda mehānisma finansēšanas shēma, paredzot līdzekļus no valsts vai
pašvaldību budžeta vai piesaistot ES struktūrfondu vai citu līdzfinansējumu attīstības projektos. Līdzfinansējuma piesaistē efektivitāte būtiski uzlabotos, ja plānošanas
reģioni konkursos startētu kā vienota komanda. Jāņem vērā, ka būtisku plānošanas reģionu projektu līdzfinansējuma daļu pašreiz veido pārrobežu sadarbības projekti,
jo ieplānotā valsts finansējuma un ES struktūrfondu līdzfinansējuma pieejamība plānošanas reģioniem ir ļoti ierobežota, un vienota pieteikšanās var nebūt iespējama,
jo plānošanas reģioniem ir dažādi kaimiņreģioni un, attiecīgi, dažādas pieejamās līdzfinansējuma programmas. Tādēļ nacionālā pārvaldības līmeņa kompetencē (ZI
darba grupai) būtu šo nepilnību novēršana ar papildfinansējumu vai zināšanu pārneses instrumentiem.
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Attiecībā uz atbalsta instrumentu groza sabalansēšanu (informatīvais, organizatoriskais, administratīvais un finansiālais), rekomendējams iespēju robežās piemērot
pašorganizācijas principu. Tas būtu paveicams, attiecīgi motivējot lēmumu pieņēmējus konkrētu ZI risinājumu ieviešanā (pašvaldības un privātie investori) un
telpiskos plānotājus, kā arī pietiekoši informējot iesaistītās puses (NVO un plašāka lokālā sabiedrība). Šāda pieeja veicinātu pieprasījuma attīstību pēc atbilstošām
pētnieciskām, izglītojošām un administratīvām aktivitātēm, padarot tās efektīvākas. Attiecībā uz pašvaldībām un telpiskajiem plānotājiem viens no motivātoriem būtu
saistošā regulējuma pilnveide, iekļaujot ZI prioritizēšanu un izvērtēšanu esošajos attīstības un telpiskās plānošanas normatīvajos aktos. Attiecībā uz privātajiem
investoriem izveidojami ZI labvēlīgi publiskās-privātās partnerības piedāvājumi, kā arī instrumentārijs ekosistēmu pakalpojumu ietveršanai objektu tirgus vērtībā.
Pēdējais veidojams saskaņā ar ZI projektu pamatotības novērtēšanas instrumentiem. Attiecībā uz NVO un plašāku sabiedrību veicami informēšanas un izglītošanas
pasākumi, kā arī iesaistes un koordinējošas aktivitātes ZI attīstības plānošanas procesos. Attiecībā uz finansiālo atbalstu rekomendējami četri aktivitāšu bloki. Pirmais
ietver jau paredzētu atbalstu pretplūdu pasākumiem, kur ZI izvirzīta kā prioritāte. Šim atbalstam vajadzētu kalpot arī kā administratīvam pilotprojektam. No ZI pieejas
attīstības aspekta efektīvāka būtu pretplūdu pasākumu konkursu izsludināšana divās kārtās, kur pirmajā kārtā būtu paredzēts atbalsts tikai ZI risinājumiem, un gūtā
pieredze tiktu izmantota otrajā kārtā, kas attiektos gan uz ZI, gan pelēkās infrastruktūras risinājumiem. Efektīvākos konkursa pieredzes elementus rekomendējams
piemērot arī konkursu atlasē citu stratēģiskās attīstības mērķu atbalstāmajās aktivitātēs, kur ZI risinājumu pielietošana var būt pilno izmaksu-ieguvumu novērtējumā
efektīvāka par alternatīvajiem pelēko infrastruktūru risinājumiem. Ietekmējošais mehānisms būtu augstāka vērtējuma piešķiršana konkursa vērtēšanā, ja piemērots ZI
risinājums. Trešais aktivitāšu bloks ietvertu pieejamības uzlabošanu alternatīviem ZI finansējuma instrumentiem, gan informējot potenciālos saņēmējus, gan
koordinējot dažādu finansējuma instrumentu sasaisti. Atbalsta potenciāls ietver arī nodokļu (NĪN) izmantošanu ZI stimulēšanai. Ceturtais aktivitāšu bloks attiecināms
uz administratīvo kapacitāti un kompetences celšanu dažādos līmeņos. Nacionālās pārvaldības loma būtu dažādu reģionālo un lokālo projektu koordinācijā un
saskaņošanā. Tāpat arī jāizvēlas finansiālais nodrošinājums stratēģiskā līmeņa pārvaldībai, neatkarīgi no tā, vai tā būtu starpnozaru darba grupa vai arī kāda no
esošajām VARAM struktūrvienībām.
Nākamajā sadaļā izvērtētas ZI integrācijas iespējas esošajās LV politikās, iekļaujot šo novērtējumu un rekomendācijas, kā arī izvirzot detalizētākas rekomendācijas
aktivitātēm būtiskākajās ZI attīstības jomās.
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4.5.2 Pieeja novērtējumam ZI integrācijai Latvijas nozaru politikās
Pirmais solis zaļās infrastruktūras analīzes integrācijā nozaru politikā bija atrast jau esošas mijiedarbības/
sakarības starp zaļās infrastruktūras ieguvumiem un citu nozaru un vides politikas mērķiem.
Pieņēmums/hipotēze - abi varētu būt savstarpēji atbalstoši- zaļā infrastruktūra var palīdzēt sasniegt plašākus
politikas mērķus, savukārt, īstenojot šo politiku var atbalstīt zaļās infrastruktūras attīstību, vai vismaz sinerģiju
vienā virzienā. Galvenie jautājumi - vai šī saistība ir atzīta plānošanas dokumentos vai tās īstenošanā, un vai
sinerģiju ir iespējams pastiprināt.
Otra iespēja ir, ka pastāv konflikti starp politikas mērķi un zaļo infrastruktūru – politikas mērķi varētu negatīvi
ietekmēt zaļo infrastruktūru ieviešanu, vai zaļās infrastruktūras īstenošana varētu būt pretrunā ar citu politikas
mērķi. Šādos gadījumos, zaļās infrastruktūras integrāciju būtu iespējams īstenot, risinot konfliktsituāciju, vai arī
tā jāīsteno daļēji, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi.
Turpinājumā detalizētāk izvērtētas konkrētas plānotās aktivitātes katras saistītās nozaru politikas ietvaros un
to esošā vai potenciālā savstarpējā ietekme ar ZI pieeju un risinājumiem.
Nobeigumā izvirzītas rekomendācijas katras politikas ietvaros, kā tā var izmantot ZI priekšrocības, vai veicināt
ZI pieejas izplatību un konkrētu projektu ieviešanu.

Nozaru politiku potenciālos konfliktus un
sinerģijas var iedalīt četrās grupās:

1. Konflikti:
•
•

zaļās infrastruktūras ieguvumi ir
pretrunā ar politikas mērķi;
politikas mērķi ir pretrunā ar zaļās
infrastruktūras ieguvumiem;

2. Sinerģijas:
•
•

zaļā infrastruktūra atbalsta
politikas mērķus;
politikas mērķi atbalsta zaļo
infrastruktūru
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4.5.3 Dabas aizsardzības politika
ZI jēdziens un elementi Dabas aizsardzības politikā
Tā kā vēsturiski ES administratīvajā līmenī ZI visvairāk saistīts ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politiku un šī saglabāšana, savukārt, uzskatāma par vienu no
galvenajiem ekosistēmu pakalpojumu ieguvumiem, ko sniedz efektīva ZI risinājumu pielietošana, jēdziena pielietošana dabas aizsardzības politikas attīstībā uzskatāma
par atbilstošu un vēlamu.
Tiešā politikas pārziņā esošos ZI elementus skatīt 4.2. tabulā.
Tabula 4.2. ZI elementi atkarībā no mēroga Dabas aizsardzības politikā
Vietējais līmenis

Reģionālais līmenis

ES līmenis

Apraksts

Vietējie dabas rezervāti, ūdeņu un ainavu
aizsargājamās teritorijas, Natura 2000
teritorijas.

Reģionālie un Nacionālie dabas parki (t.sk.
Natura 2000 teritorijas)

Pārrobežu ekoloģiskie tīkli (t.sk. Natura
2000 teritorijas)

Pamatteritorijas /
aizsargājamās teritorijas

Avots: Adaptēts no Milena Novakova, Presentation: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital 2013, Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks, 5th meeting, Strasbourg

Latvijā izveidotas 689 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, no kurām 332 iekļautas Natura 2000 tīklā un aizņem 11,5 % no Latvijas sauszemes teritorijas un 15 % jūras
teritorijas. Tās uzskatāmas par lielākajām ZI Latvijā.
Taču netiešā veidā, ietverot biodaudzveidības un citu dabas vērtību saglabāšanu, ietekme pastāv arī uz visiem citiem ZI elementiem, kas attiecināmi uz citu politiku
tiešo ieviešanas kompetenci.
„ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības stāvoklis tiek izvērtēts reizi sešos gados pēc vienotas metodikas visā ES - 2007. un 2012. gadā. 2013. gadā
labvēlīgā aizsardzības stāvoklī atradās tikai 28 % sugu un 13 % biotopu. Pārējo sugu un biotopu stāvoklis novērtēts kā dažādās pakāpēs nelabvēlīgs, kas nozīmē, ka
sugas vai biotopa ilgstoša pastāvēšana bez aktīvas cilvēku līdzdalības situācijas labošanā nebūs iespējama.”53 Tas nozīmē, ka ZI loma politikas mērķu sasniegšanā ir
būtiska.

53

VARAMstrat_25042014; VARAM darbības stratēģija 2014.-2016. gadam.
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ZI un politikas savstarpējās ietekmes identifikācija
Dabas aizsardzības politiku Latvijā veido trīs pamatvirzieni: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Sugu un biotopu aizsardzība, No ĢMO brīvas teritorijas.
Galvenie saistošie nacionālie politikas plānošanas dokumenti ir Vides politikas pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam.; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas darbības stratēģija 2014. - 2016. gadam; Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (2000); Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma,
Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014-2020.
ZI konkrēto risinājumu ieviešanu tiešā veidā atbalsta Vides politikas pamatnostādņu 2014. - 2020. mērķi:
„Nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību” un tā paredzētos rīcības virzienus: (C1) Saglabāta un atjaunota ekosistēmu un to dabiskās
struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidību, kas paredz rīcības virzienu - (C1.4) Atbilstoši Natura 2000 apsaimniekošanas programmā noteiktajām prioritātēm
veikta aizsargājamo biotopu atjaunošana.
Vides politikas pamatnostādņu 2014. - 2020. mērķi veicina ZI pieejas izplatību:
„Nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību” un tā paredzētos politikas rezultātus:
(C1) Saglabāta un atjaunota ekosistēmu un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidību, kas paredz rīcības virzienus:
C1.1 Nodrošināt aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi un ieviešanu;
C1.2 izstrādāt sugu un biotopu aizsardzības plāni un uzsākta to ieviešana;
C1.3 Noteikt aizsardzības mērķus ES nozīmes sugām un biotopiem valstī.
(C2) Pilnveidots ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkls, balstoties uz sugu un biotopu izplatības kartēšanu, kā arī ņemot vērā jaunāko
zinātnisko pētījumu un regulāra monitoringa datus, kas paredz rīcības virzienus:
C2.1. Veikt ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu izplatības kartēšanu visā valstī
C2.2. Nodrošināt kvalitatīvas zinātniskās informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi lēmumu pamatošanai, kā arī nepieciešamo ziņojumu gatavošanai
(saistīts ar pasākumu A5.6. - A5.6. Paaugstināt Vides zinātnes un izglītības padomes lomu lietišķo pētījumu pasūtīšanā un veikšanā)
C2.3. Veikt Natura 2000 teritoriju robežu precizēšanu, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju un monitoringa rezultātus
(C3) Apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana, saskaņojot dabas aizsardzības un sociāli-ekonomiskās intereses, kas paredz rīcības virzienus
C3.1. Veicināt pašvaldību iesaistīšanos ĪADT apsaimniekošanā, veidojot publisko un privāto partnerību, kā arī sekmējot biedrību un nodibinājumu
līdzdalību ĪADT apsaimniekošanā, t.sk. veicinot dabas aizsardzības jautājumu iekļaušanu vietējo rīcības grupu stratēģijās;
C3.2. Pilnveidot sabiedriskā monitoringa sistēmu, kā arī veicināt plašākas sabiedrības iesaistīšanos sabiedriskā monitoringa aktivitātēs
C.3.3. ĪADT dabas aizsardzības plānu un pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu integrēšana
C3.4. Izstrādāt koncepciju par atsevišķu ar ĪADT pārvaldību saistītu funkciju nodošanu plānošanas reģioniem
C3.5. Izstrādāt rezultatīvo rādītāju dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotības noteikšanai
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(C4) Nodrošināta aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošana un atbilstoša apsaimniekošana, sākot ar plānošanu un nepieciešamo atbalsta pasākumu
veicināšanu, kas paredz rīcības virzienus:
C4.1. Aktivizēt finansējuma piesaisti ĪADT apsaimniekošanai (īpaši atbalstot inovatīvus dabas aizsardzības pasākumus)
C4.2. Nodrošināt finansējumu atbalsta un kompensējošiem maksājumiem, t.sk. par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un/ vai papildus
nosacījumiem aizsargājamās teritorijās, u.c.
Redzams, ka vienu rīcības virzienu ZI ieviešana ietekmē pozitīvi, bet visi pārējie politikā paredzētie rīcības virzieni lielākā vai mazākā mērā pozitīvi ietekmē ZI pieejas
izplatību, nodrošinot veicinošus priekšnosacījumus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģija 2014. - 2016. gadam ietver paredzamos rezultātus, kas var veicinās ZI pieejas attīstību:
C2.1 Pieejamas ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu izplatības kartes – 20 %;
C3.1. „Pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu, kurās integrētas dabas aizsardzības plānu prasības, skaits” un uzsākta to ieviešana 40% teritoriju
C3.2. Izveidoti un attīstīti dabas izglītības centri (turpmāk – DIC), tajā skaitā iekļaujot Līgatnes dabas taku attīstību dabas izglītības līmeņa celšanai. Sagatavoti
priekšlikumi Izglītības ministrijai dabas izglītības programmu integrēšanai skolu mācību procesā
C1, C2, C3 Dabas ekspertu kompetences centra attīstība un metodiskā apmācība, profesionālu dabas ekspertu tīkla izveidei
C3 VARAM zemju un infrastruktūras ilgtspējīga attīstība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kā pilotteritorijas ar vislabākajiem apsaimniekošanas piemēriem – 7
no plānošanas periodā paredzētajām 31.
Finansiālā atbalsta prioritātes nosaka Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014 - 2020:
5.4.1. Specifiskais atbalsta mērķis: nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību, saglabājot bioloģisko daudzveidību un aizsargājot ekosistēmas,
kur indikatīvās atbalstāmās darbības ir: infrastruktūras (gājēju laipas, informatīvās zīmes, labiekārtotas takas, putnu vērošanas torņi, skatu torņi, tiltiņi, ūdenstūristu
apmetņu vietas, auto stāvlaukumi u.c.) izbūve, dabas aizsardzības plānu sugu un biotopu aizsardzības plāna izstrāde, , biotopu atjaunošana (t.sk. projektēšana,
izvērtēšana, būvuzraudzība).
5.4.2. Specifiskais atbalsta mērķis: nodrošināt sabiedrību un kompetentās institūcijas ar savlaicīgu un kvalitatīvu informāciju augstas vides kvalitātes un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai, kā arī veicināt zaļo domāšanu ilgtspējīga dzīves veida sekmēšanai, kur indikatīvās atbalstāmās darbības ir: Vides monitoringa tīkla
paplašināšana un modernizācija. Vides monitoringa un kontroles iekārtu iegādes. Programmatūras iegāde/izstrāde monitoringa īstenošanai un vides datu bāzu
pilnveidošanai, t.sk. aktuālu un kvalitatīvu nepieciešamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamības nodrošināšana elektroniskā veidā. Nacionālas nozīmes vides
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informācijas un izglītības centru izveidošana. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi šādās jomās: klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata
pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu funkciju un pakalpojumu saglabāšana, videi draudzīgu atjaunojamo energoresursu attīstība, resursu efektivitāte,
zaļais iepirkums un zaļais patēriņš, zema oglekļa ekonomika, atkritumi, kā neizmatots resurss.
Politikas virzienu, kas Vides politikas pamatnostādnēs 2014. - 2020 un stratēģijā traucētu ZI ieviešanu, nav. ZI ieviešana arī netraucē pamatnostādņu īstenošanu un
stratēģijas ieviešanu.
Administratīvās struktūras, kas var veicināt ZI pieejas attīstību
Dabas aizsardzības Departaments, Īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu koordinācijas padome, Vides konsultatīvā padome (attiecināma arī uz citām
VARAM pārziņā esošajām politikām), jaunveidojamais Dabas ekspertu kompetences centrs, jaunveidojamie dabas izglītības centri.
Komentāri, rezumējums un rekomendācijas
ZI risinājumi var būtiski uzlabot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politikas mērķu sasniegšanu. Tas attiecas gan uz plaša mēroga aizsardzības teritorijām, gan
lokāliem „karstajiem punktiem”, piemēram, pilsētvidē.
Politikas ietekme uz ZI risinājumu ieviešanu vērtējama kā visbūtiskākā, jo vēsturiski ZI pieejas viens no galvenajiem priekštečiem ir aizsargājamo teritoriju risinājumi. ES
līmenī ZI pieejas attīstības administratīvais saturs visvairāk ietverts tieši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politikā.
Latvijas bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma tiešā veidā neietver norādes uz ZI. Iemesls tam ir programmas izstrādes laiks – 2000. gads, kad ZI pieeja vēl
nebija guvusi plašu atzinību Eiropas mērogā. Programmā maz izcelti integrētie risinājumi paši par sevi, kas būtu attiecināmu uz ZI, taču detalizēti ietverta bioloģiskās
daudzveidības mērķu un vajadzību ietveršana dažādu nozaru politikās. 1999. gadā izveidota starpministriju komisija bioloģiskās daudzveidības jautājumu
koordinēšanai.
Taču praksē integrācija dažādās politikās un ieviešanas koordinācija sastapusies ar grūtībām. Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam šīs problēmas ir
identificētas: „Sugu un biotopu aizsardzībai nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi tiek skatīti atrauti no teritorijas saimnieciskās attīstības, nenotiek pilnībā vai
daļēji īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos paredzētie pasākumi bieži netiek ieviesti vai arī to ieviešana netiek veikta koordinēti, nosakot
prioritātes sugu biotopu, teritoriju vai reģionālā griezumā.”, kā arī „Nepietiekoša vai nepilnīga informācija par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību, to
aizsardzības mērķiem, kā arī atsevišķos gadījumos par sugu un biotopu ekoloģiskām prasībām, kavē dabas aizsardzības prasību integrēšanu un ievērošanu citu nozaru
attīstības plānos līdzsvarojot dabas aizsardzības un sociāli-ekonomiskās attīstības vajadzības.”
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Vides politikas pamatnostādnēs 2014. - 2020. un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģijā praktiski visi mērķi un rīcības virzieni ir
attiecināmi uz ZI pieejas veicināšanu, neskatoties uz to, ka tiešā veidā ZI jēdziens politikā neparādās. Galvenās ZI pieejas ieviešanas prioritātes arī atbilst rīcību
virzieniem un ir tajos integrējamas (skat. rekomendācijas zemāk).
Negatīva ietekme nav novērota ne politikas ietekmē uz ZI, ne ZI ietekmē uz politiku. Vienīgais risks pastāv neefektīvā koordinācijas mehānismā ar citām politikām, jo
viens no pamatprincipiem ZI pieejai ir ieguvumu maksimizācija no multifunkcionāla ZI risinājumu pielietojuma. Šis uzskatāms par vienu no galvenajiem izaicinājumiem
ZI pieejas plašā ieviešanā – kā administrēt koordināciju starp dažādām jomām – vai iekļaut to noteiktas jomas politikas, piemēram, dabas aizsardzības, kompetencē, vai
virzīt kā neatkarīgu horizontālo attīstības virzienu, līdzīgi, kā „ilgtspējīgas attīstības” pieeju, jo arī saturiski situācija ir līdzīga – daudzi risinājumi jau tiek praksē plānoti
un ieviesti, taču problēma ir fragmentācija un integrētas attīstības pieejas iztrūkums daudzos gadījumos, kā arī netiek pielietots apzīmējums „zaļā infrastruktūra”. Izvēli
komplicētāku padara tas, ka mērķu aptvērums ZI gadījumā gan ir šaurāks, nekā IA. Patreizējā attīstība ES līmenī norāda uz sekojošu scenāriju: stratēģiskā pārvaldība
sākotnēji iekļaujas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politikas kompetencē, bet saistītajās politikās integratīvie elementi tiek attīstīti paralēli, taču lokālajā
operatīvajā plānošanā dominējošā loma visvairāk atbilst teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas politikai un instrumentiem. Tās kompetencē tad arī atrastos
starpnozaru integrācijas un koordinācijas nodrošināšana praksē. Attiecībā uz integrēšanas efektivitāti, vadlīnijās izteikts priekšlikums, ka „Izvērtējama ir atsevišķu ar
ĪADT pārvaldību noteiktu funkciju nodošana plānošanas reģioniem”. „Plānošanas reģioniem iespējams nodot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju konsultatīvo padomju
darba organizēšanu, kas ir instruments, lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.” „Lai varētu ĪADT
integrēt saimnieciskajā dzīvē, visām ĪADT jāizstrādā dabas aizsardzības plāni vai arī jābūt izstrādātiem aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plāniem vai
apsaimniekošanas vadlīnijām. Dabas aizsardzības plāni domāti dabas aizsardzības un saimniecisko interešu, tai skaitā tūrisma, interešu saskaņošanai.” „Pie
nepietiekošas apsaimniekošanas jāpieskaita arī dabas tūrisma infrastruktūras trūkums ĪADT.”
Attiecībā uz ZI risinājumu pamatojamību, vadlīnijas ir norādes par ekosistēmu pakalpojumu pieejas attīstību: „Kopš 2010.gada pakāpeniski notiek dabas aizsardzības
politikas maiņa no sugu un biotopu aizsardzības uz plašāku ekosistēmu aizsardzību un to sniegto pakalpojumu funkcionēšanas nodrošinājumu. Tādēļ nepieciešams
ekosistēmu novērtējums un atjaunošanas prioritāšu noteikšana.”
Rekomendācijas:
Kā prioritārie ZI elementi, kas attiecināmi uz politikas tiešo kompetenci izvirzāmi Natura 2000 un citas aizsargājamās dabas teritorijas, taču plānošanas līmenī politikai
ir ietekme uz visiem ZI risinājumiem.
Izvēlēties ZI stratēģiskās attīstības pārvaldības administrāciju. Pastāv izvēle, vai atbildību par ZI pieejas stratēģisko attīstību deleģēt Dabas aizsardzības
departamentam, citas politikas administratīvai struktūrvienībai vai izveidot neatkarīgu „ZI darba grupu” kā administratīvu starppolitiku struktūru, izvēloties
piemērotāko juridisko formātu. Kritiskais jautājums ir kā efektīvāk nodrošināt multifunkcionālu ekosistēmu pakalpojumu labumu gūšanu ZI risinājumu ieviešanā. Šādā
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aspektā priekšrocības būtu starpnozaru darba grupai, taču tad tai jāparedz atbilstošs atbildības, pilnvaru un resursu apjoms, lai pilnvērtīgi iekļautos vides un dabas
aizsardzības, kā arī citu politiku administratīvajos un finansējuma sadales procesos. Ja ZI stratēģiskās attīstības pārvaldības administrācija tiek attiecināta uz esošu
VARAM struktūrvienību, nepieciešamība izveidot starpnozaru koordinējošo veidojumu vienalga saglabājas.
ZI stratēģiskās attīstības pārvaldības administrācijai viena no funkcijām būtu rūpēties par ZI jēdziena ietveršanu citās politikās. Sākotnēji rekomendējams orientēties
uz tāda līmeņa ZI jēdziena integrēšanu, kas nodrošina efektīvāku vienotu un salīdzināmu ZI risinājumu izvēles pamatošanu. Citos gadījumos intensīva ZI lietošana
pagaidām ietver risku pārpratumiem un neadekvātai pielietošanai.
Iestrādāt ZI novērtēšanas un pamatošanas vajadzības ekosistēmu un to pakalpojumu stāvokļa un ekonomiskās vērtības novērtēšanas un kartēšanas nacionālajā
sistēmā, kas veidojama saskaņā ar EK stratēģijas „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam” plānu:
„Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību līdz 2014. gadam kartēs un novērtēs ekosistēmu un to pakalpojumu stāvokli attiecīgajā valsts teritorijā, un līdz 2020. gadam
novērtēs šādu pakalpojumu ekonomisko vērtību un veicinās tās iekļaušanu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sistēmā ES un valstu līmenī.” Sistēma lielā mērā
balstāma uz Natura 2000 teritoriju savienojamības novērtējumu. Rekomendējams izmantot Integrēto modeļu platformas un indikatoru komplektu 54, kas izstrādāts
JRC’s FORESTMOD aktivitāšu ietvaros, jo tas var nodrošināt efektīvāku datu salīdzināmību starptautiskā mērogā, kā arī atvasinātu instrumentu atvieglotu pielietošanu.
Pieeja ir balstīta uz trīs publiski pieejamiem modeļiem – bezmaksas programmatūras GUIDOS morfoloģiskā telpiskā slāņa pielietošana, Ainavu mozaīkas slānis un
Conefor Sensinode savienojamības atvērtā koda programmatūra, kas ir daļēji sakombinētas. Aktivitātes iekļaujamas rīcības virzienos C2.1. Veikt ES nozīmes
aizsargājamo sugu un biotopu izplatības kartēšanu visā valstī un C2.2. Nodrošināt kvalitatīvas zinātniskās informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi lēmumu
pamatošanai, kā arī nepieciešamo ziņojumu gatavošanai.
Izstrādāt ZI un Natura 2000 saskaņotības rīcības plānus, kas iekļaujami teritoriālā plānošanā ar mērķi uzlabot vispārējo savienotību starp biotopiem. Tie varētu ietvert
nepieciešamības pēc jaunu ZI vai to paplašināšanas identifikāciju, nepieciešamos un vēlamos koridorus biotopu savienojamībai, kā arī atjaunošanas prioritātes.
Aktivitātes veicamas saskaņā ar Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020. rīcības virzieniem: C1.1., C1.2., C1.3. un C2.1., C2.2., C2.3.un to ietveros.
Izstrādāt ZI efektivitātes novērtēšanas un pamatojuma instrumentus, ko var izmantot ZI attīstītāji – pašvaldības un privātie investori. Instruments balstāms uz dabas
kapitāla un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu. Instrumentiem veidojamas divas versijas – bāzes versija, balstoties uz jaunākajām iestrādēm ES līmenī un citās
valstīs un pagaidu versija, kas pielietojama ierobežotas informācijas (ieejas datu) apstākļos. Viens scenārijs paredz veidot savu instrumentāriju, balstoties uz pieredzi
līdzšinējos novērtējumos Latvijā (Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāze “Ozols”, kā arī informācija no veiktajiem piekrastes un ūdeņu aizsardzības pētījumu
projektiem). Otrs scenārijs paredz jau izstrādātas sistēmas adaptēšanu Latvijas apstākļiem. Rekomendējams adaptācijai izvērtēt šādas sistēmas:
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1.
2.
3.

Zaļās infrastruktūras novērtēšanas instruments (Green Infrastructure Valuation Toolkit), ko izveidojusi Green Infrastructure Valuation Network (GIVaN)
Lielbritānijā55
Pakāpeniskās vērtēšanas pieeja (TEEB stepwise approach to valuation), ko izstrādājusi organizācija The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Šis
instruments varētu tikt izmantots kā pagaidu risinājums.56
Pagaidu risinājumam iespējams izmantot arī citās valstīs novērtēto projektu references datu bāzi, kas iekļaujama rokasgrāmatā par ZI izvēli un pamatotību. Šāds
novērtējums ļauj izvēlēties prioritāros virzienus, bet ir pārāk neprecīzs stingram atsevišķu projektu pamatojumam.

Aktualitātes novērtēšanas sistēmā ES līmenī meklējamas ūdeņu un biodaudzveidības informācijas sistēmās - WISE (Water Information System for Europe) un BISE
(Biodiversity Information System for Europe)57. Iespējams, ka nākotnē tiks izveidota ZI fokusēta ES informācija sistēma, vai arī tiks
Aktivitātes iekļaujamas rīcības virzienā C2.2. Nodrošināt kvalitatīvas zinātniskās informācijas iegūšanu, apstrādi un analīzi lēmumu pamatošanai, kā arī nepieciešamo
ziņojumu gatavošanai.
Atbalstīt ZI pilotprojektu realizāciju prioritārajos virzienos. Aktivitātes iekļaujamas rīcības virzienā C3 VARAM zemju un infrastruktūras ilgtspējīga attīstība un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kā pilotteritorijas ar vislabākajiem apsaimniekošanas piemēriem – 7 no plānošanas periodā paredzētajām 31
Nodrošināt dabas izglītības centru un ekspertu kompetences centra speciālistu kompetenci ZI jautājumos. Aktivitātes iekļaujamas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas darbības stratēģijā 2014. - 2016.gadam paredzētajās aktivitātēs: 1) Izveidoti un attīstīti dabas izglītības centri; 2) Dabas ekspertu kompetences
centra attīstība un metodiskā apmācība, profesionālu dabas ekspertu tīkla izveidei.

4.5.4 Telpiskās plānošanas politika un Pašvaldību sistēmas attīstības politika
ZI jēdziens un elementi Telpiskās plānošanas un Pašvaldību sistēmas attīstības politikā
Politikas tiešā kompetencē formāli nav uzskatāma neviena specifiska ZI elementa ieviešana, taču politikas ietvaros veiktie plānošanas pasākumi, kā arī īstenotie
veicināšanas un ierobežošanas pasākumi tiešā veidā nosaka ZI pieejas un elementu ieviešanas izplatību un efektivitāti. ZI jēdziena pielietošana padarītu efektīvāku
noteiktu prasību piemērošanu vienotām telpisko elementu grupām. No otras puses, attiecībā uz ieviešanas kompetenču sadalījumu – ZI attīstīšana aizsargājamās
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www.bit.ly/givaluationtoolkit
http://www.teebweb.org/
57 water.europa.eu, biodiversity.europa.eu
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teritorijās attiecināma uz dabas aizsardzības politiku, lauku teritorijās – lielā mērā uz lauksaimniecības un politiku, upēs un piekrastēs uz ūdeņu aizsardzības un klimata
adaptācijas politiku, taču ZI virzīšana pilsētvidē, kam ir sava specifika, atšķirībā no visām minētajām teritorijām, nav tik tieši attiecināma uz kādu citu politiku. Tādēļ
attiecībā uz teritorijas attīstības plānošanas un pašvaldību sistēmas attīstības politikām darbību ZI virzībā būtu rekomendējams orientēt divos virzienos:
1. vispārējā ZI integrācija pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
2. padziļināts atbalsts ZI pieejas attīstībai pilsētvidē.

Tabula 4.3. ZI elementi atkarībā no mēroga Telpiskās plānošanas un Pašvaldību sistēmas attīstības politikās
Vietējais līmenis

Reģionālais līmenis

ES līmenis

Apraksts

Dabiskās un daļēji dabiskās ekosistēmas,
piemēram, ganības, meža zemes, dīķi,
purvi, upes un palienes, mitrāji

Plašas lauksaimniecības un meža zemes,
lieli purvi un mitrāji, upes un palienes,
krasta / piekrastes zonas.

Saldūdens sistēmām, lielākie upju baseini,
kalnu grēdas, reģionālie jūras baseini

Pamat dabas teritorijas ārpus aizsargājamajām
teritorijām

Vietējie dabas rezervāti, ūdeņu un ainavu
aizsargājamās teritorijas, Natura 2000
teritorijas.

Reģionālie un Nacionālie dabas parki (t.sk.
Natura 2000 teritorijas)

Pārrobežu ekoloģiskie tīkli (t.sk. Natura
2000 teritorijas)

Pamatteritorijas /
aizsargājamās teritorijas

Atjaunotas degradētās vai fragmentētās
dabas teritorijas, rūpnieciskās teritorijas
vai neizmantoti karjeri.

Atjaunotās ekosistēmas

Atjaunoti ainavu apvidi, kas aptver
ievērojamu daļu lauksaimniecības /
mežsaimniecības zems un rūpnieciskās
teritorijas, tostarp pārrobežu zonas.

Atjaunotās teritorijas

Augstas dabas vērtības lauksaimniecības
zemes un multifunkcionāli meži
(piemēram, ūdensšķirtņu meži);
aizsargmeži (pret lavīnām, zemes un
akmens nogruvumiem, ugunsgrēkiem),

Plašas lauksaimniecības teritorijas,
ilgtspējīgi pārvaldīti reģionāli vai nacionāli
meža masīvi un funkcionālas piekrastes
sistēmas.

Pārrobežu ainavas upju baseinu vai kalnu
grēdu līmenī, ilgtspējīgi apsaimniekotas
piekrastes un jūras teritorijas.

Ilgtspējīgi apsaimniekotas
teritorijas

89

dabas buferzonas, piemēram, piekrastes
aizsargjoslas.
Dižkoki un alejas, pilsētu meži / meži,
augstvērtīgas zaļā zonas un teritorijas;
zaļie jumti un vertikālie dārzi; mazdārziņi
un dārzi; lietusūdens savākšanas dīķi un
kanāli; pilsētas aizsargteritorijas t.sk.
Natura 2000.

Zaļās zonas un koridori, pilsētas parku
sistēmas.

Lielpilsētu teritorijas ar būtisku
augstvērtīgas zaļās zonas daļu, tai skaitā
saskaņotas pārrobežu pilsētu zonas.

Zaļas urbānās teritorijas

Dzīvžogi, akmens sienas, meži, dīķi,
savvaļas teritorijas, upmalas, pārejas
ekosistēmas.

Multi-funkcionāls, ilgtspējīgi
apsaimniekotas lauksaimniecības
teritorijas, piekrastes zonas.

Starpreģionāli koridori, strukturāli
bagātas lauksaimniecības,
mežsaimniecībā vai dabas teritorijas.

Dabīgie savienojumi

Eco-kanāli, zaļie tilti, dzīvnieku tuneļi,
zivju ceļi, ceļmalas, EcoLogEkoviadukti,
dzīvnieku tuneļi, zivju ceļi, ceļmalas

Nesadrumstalota ainava, uzlabotas
aizsargjoslas gar transporta un
enerģētikas tīkliem, dzīvnieku migrācijas
koridori

Eiropas mēroga vai starptautiski
defragmentācijas pasākumi.

Mākslīgie savienojumi

Avots: Adaptēts no Milena Novakova, Presentation: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital 2013, Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks, 5th meeting, Strasbourg

ZI un politikas savstarpējās ietekmes identifikācija un savstarpējā ietekme
Telpiskās plānošanas un zemes politikā Latvijā ietver vairākas aktivitāšu jomas - Zemes politika, Ainavu politika, Jūras telpiskā plānošana, Piekrastes telpiskās attīstības
plānošana, bet pašvaldību sistēmas attīstības politika ietver pašvaldību teritoriālo attīstības plānošanu.
Galvenie plānošanas dokumenti šajās jomās ir:




Latvijas Ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un tās sastāvā esošā Telpiskās attīstības perspektīva
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam - Prioritāte "Izaugsmi atbalstošas teritorijas"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģija 2014. - 2016.gadam
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Nacionālie dokumenti teritoriju attīstības jomā:



Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam
Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija (2009)

Zemes politikas jomā: Zemes pārvaldības likuma koncepcija
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS): TAPIS koncepcija, vīzija un attīstības apraksts
Uzsākta Jūras telpiskā plānojuma un Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrāde
Saskaņošanas stadijā ir Koncepcija dabas aizsardzības prasību integrēšanai pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (2014)
Būtiskākie normatīvie akti: Attīstības plānošanas sistēmas likums,Teritorijas attīstības plānošanas likums, Zemes pārvaldības likums, Būvniecības likums un Aizsargjoslu
likums.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam Telpiskās attīstības perspektīva paredz mērķi Saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras
mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas, kura sasniegšanu ZI pieejas pielietošana var veicināt.
Rekomendētie risinājumi ietver:
-

Integrētu un ilgtspējīga teritoriju attīstības plānošanu un īstenošanu, paredzot , jānodrošina arī nozaru attīstības prioritāšu savstarpēja koordinācija un sasaiste
ar teritoriju attīstības prioritātēm, apvienojot fiziskos, sociālos, infrastruktūras, kultūras un vides aspektus, kā arī paredzot ietekmi uz apkārtējām teritorijām;
Pilsētvides attīstību, ietverot pilsētu zaļo zonu uzturēšanu;
Rekomendācijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā (skat pie lauksaimniecības un mežsaimniecības politikas), identificējot, ka Lauku attīstības telpai ir
nepieciešams integrēts (pārnozaru) valsts redzējums par kvalitatīvām pārmaiņām Latvijas laukos, ietverot ekonomiskos, sociālos un vides aspektus.

Šie risinājumi var būtiski atbalstīt ZI pieejas attīstību un ieviešanu.
Latvijas Nacionālais attīstības plāna 2014. – 2020. gadam Prioritāte "Izaugsmi atbalstošas teritorijas" paredz Rīcības virzienu "Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana". Tas ietver mērķi Saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un
cilvēka darbības radītos riskus vides kvalitātei. Paredzēti uzdevumi ir:
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Stimulēt zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas – ZI uzskatāms par efektīvu līdzekli
uzdevuma izpildē, kā arī aktivitātes uzdevuma ietvaros var veicināt ZI izplatību.
Palielināt ūdenstilpju un lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas ražošanai, t.sk. uzlabojot publisko ūdens režīmu regulējošo infrastruktūru – ZI
uzskatāms par instrumentu, lai zemes un ūdens resursu palielināta izmantošana pārtikas ražošanai noritētu vides stāvokli nepasliktinošā veidā.
Palielināt augsnes auglību un meža resursu vērtību, pēc iespējas mazinot ietekmi uz vidi un pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas – uzdevums ietver ZI risinājumu
pielietošanu, kā arī paredz tās veicināšanu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģija 2014. - 2016. gadam ietver paredzamos politikas rezultātus, kas var veicinās ZI pieejas
attīstību :
- Integrētas valsts informācijas sistēmas izveide, kas nodrošinās ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi saistītu pakalpojumu ērtu pieejamību
elektroniskā vidē, kas ietver uzdevumus:
1.Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas darbības kārtības noteikšana (MK noteikumi), teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
izveide, „piepildīšana” un informācijas aktualizēšana un aprite.
2. Iespējas saņemt informāciju par teritorijas izmantošanu, tās aprobežojumiem, par teritorijas attīstības plānošanas procesu pašvaldībā un piedalīties
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, izmantojot TAPIS.
3. Pašvaldību plānošanas speciālistu apmācība, konsultēšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas jautājumos.
- Jūras un piekrastes teritorijas sabalansēta attīstība, kas ietver uzdevumus:
1.Jūras plānojuma izstrāde
2.Piekrastes plānojuma izstrāde
- Tiesiska un efektīva vide ilgtspējīgas zemes izmantošanas nodrošināšanai
1. Zemes pārvaldības likumu izstrāde un pieņemšana. Zemes pārvaldības likuma ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde.
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2.Izstrādāt Zemes politikas pamatnostādnes 2015.-2022.gadam. Uz teritoriālās plānošanas politiku tiešā veidā attiecināmi arī divi dabas aizsardzības politikas
rīcību virzieni:
C.3.1.Veicināt pašvaldību iesaistīšanos ĪADT apsaimniekošanā, veidojot publisko un privāto partnerību, kā arī sekmējot biedrību un nodibinājumu līdzdalību ĪADT
apsaimniekošanā, t.sk. veicinot dabas aizsardzības jautājumu iekļaušanu vietējo rīcības grupu stratēģijās
C.3.3. ĪADT dabas aizsardzības plānu un pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu integrēšana
Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija paredz problēmas un rekomendētos risinājumus, no kuriem lielākā daļa ir atrisināti, vai ir risināšanas stadijā, tādēļ
detalizēts koncepcijas novērtējums ZI kontekstā netiks veikts, bet aplūkoti izstrādes stadijā esošie risinājumi.
Administratīvās struktūras, kas var veicināt ZI pieejas attīstību
Jūras telpiskā plānojuma darba grupa
Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa
Komentāri, rezumējums un rekomendācijas
Teritoriālās plānošanas politikai ir tieša ietekme uz vienu ZI ieviesēju grupu – pašvaldību, kā arī pastarpināti uz privātajiem investoriem, nosakot kārtību, kādā ņemami
vērā teritorijas apguves prioritātes un ierobežojumi.
Tādēļ attiecībā uz telpiskās plānošanas un pašvaldību sistēmas attīstības politikām darbību ZI virzībā būtu rekomendējams orientēt divos virzienos:
-

vispārējā ZI integrācija pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
Padziļināts atbalsts ZI pieejas attīstībai pilsētvidē, kuras attīstība nav tieši attiecināma uz kādu citu politiku.

Attiecībā uz ES politiku, Pilsētvides tematiskā stratēģija ir revidēta un ietver tiešas norādes uz ZI lomu pilsētvides uzlabošanā, sniedzot ieguldījumu dzīves kvalitātē un
dažādu ekosistēmu pakalpojumu pieejas nodrošināšanā. Ir identificēta tādu pakalpojumu nodrošināšana, kā gaisa kvalitātes uzlabošana, ar rekreāciju saistīti veselības
ieguvumi, mikroklimata regulācija, lietusūdeņu novades pārvaldība, ilgtspējīgs transports (zaļās joslas gājējiem un velosipēdistiem), enerģijas ietaupījumi un vides risku
pārvaldība un veicināta ekosistēmās balstītu risinājumu veicināšana šo pakalpojumu nodrošināšanai.58

58

GREEN INFRASTRUCTURE IMPLEMENTATION AND EFFICIENCY Annex VI: Detailed Policy Area Specific Changes 2011, EC, 33.
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Izvērtējot ZI potenciālās funkcijas Latvijas teritorijas attīstības plānošanā, var izdalīt trīs galējos scenārijus ZI ietveršanai teritorijas attīstības plānošanas politikā. Viens
paredz brīvprātīgu ZI īstenošanu un kompetences veicināšanu, otrs paredz ZI koncepta neizmantošanu vai minimālu izmantošanu, pielietojot tikai pieeju un izrietošās
metodes infrastruktūras attīstībā. Trešais paredz pilnvērtīgu ZI koncepta izmantošanu un integrēšanu teritorijas attīstības plānošanas politikā:





Paaugstināt plānošanas lēmumu pieņēmēju (reģionu, pašvaldību, plānošanas speciālistu, privāto investoru) kompetenci ZI risinājumu iespējās, priekšrocībās un
trūkumos, kā arī ieviešanā, neizvirzot saistošas prasības.
Izmantot ZI pieeju integrēta novērtējuma un multifunkcionalitātes veicināšanai, plānošanas likumdošanā neietverot ZI kā atsevišķi definētus fiziskus objektus,
bet nodefinējot objektus, kuru plānošanā paredzama specifiska padziļināta novērtējuma procedūra attiecībā uz ekosistēmu pakalpojumu ieguvumiem, ietverot
pilno izmaksu-ieguvumu novērtējumu. Objekti ietvertu gan īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, gan citus par prioritāriem noteiktus objektus. Šajā scenārijā
liela loma būtu par dažādiem ZI objektiem atbildīgo politiku īstenotājiem, veicinot ieviešanu gan ar likumdošanas, gan ar mērķtiecīga līdzfinansējuma virzīšanu.
ZI jēdziens tiek ietverts teritorijas attīstības plānošanas politikā, ietverot gan īpaši aizsargājamas dabas teritorijas gan citas teritorijas, kur a) attiecināmas
pastiprinātas prasības ietekmes uz vidi un/vai vides ietekmes samazināšanai, b) tiek gūti dažādi būtiski ekosistēmu pakalpojumu ieguvumi. Tādējādi tiktu
ieviests jauns līmenis, kas ir plašāks par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Administratīvi un funkcionāli tam piemērotās prasības būtu analoģiskas īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju ietvērumam teritorijas attīstības plānošanā, taču saturiskā aspektā ietvertu mazāk ierobežojumu, bet būtu orientētas vairāk uz
prasībām pēc integrēta izvērtējuma

Trešais scenārijs būtu visaptverošākais un pilnvērtīgāk nodrošinātu ekosistēmas pakalpojumu ieguvumu efektīvu izmantošanu ilgtspējīgākā veidā. Pie galvenajiem
trūkumiem minami: 1) ZI definējuma robežu nenoteiktība; 2) identifikācijas un pamatojuma izvērtēšanas sistēmas trūkums pašlaik; 3) esošās administratīvās sistēmas
inerce, kaut gan būtu iespējams izmantot pašreiz notiekošos dabas aizsardzības prasību integrēšanas pasākumus pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos.
Scenāriji ir pakāpeniski un nākamais lielā mērā ietver iepriekšējos. Kā optimāls attīstības modelis iespējams pakāpeniskais – sākotnēji ieviešot pirmos scenārijus, taču
sistēmas plānošanā paredzot iespēju nākotnē pāriet uz trešo scenāriju.
Saskaņošanas stadijā ir Koncepcija dabas aizsardzības prasību integrēšanai pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Tā paredz tālākai izvērtēšanai 4
scenārijus:
1)
2)
3)
4)

esošās situācijas uzlabojumi
dalīta valsts un pašvaldību atbildība par individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas stājas spēkā ar teritorijas attīstības plānu starpniecību
pašvaldību apstiprināts dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
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Salīdzinot rekomendētos ZI ietveršanas un dabas aizsardzības prasību integrēšanas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos scenārijus, var secināt, ka
visi trīs ZI ietveršanas scenāriji nodrošinātu precīzāku ZI pieejas ietvērumu lokālās situācijas uzlabošanai, ja dabas aizsardzības prasību integrēšanai pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos tiktu izvēlēti 3. un 4. scenārijs, kur pašvaldībām tiek deleģēta būtiska lēmumu pieņemšanas daļa. Tas gan prasītu
pastiprinātu kompetences paaugstināšanu gan pašvaldību līmenī, gan būtisku uzraudzības kapacitātes paaugstināšanu VARAM dabas departamenta un dabas
aizsardzības pārvaldes līmenī. No otras puses, ja tiek izvēlēts 3. vai 4. scenārijs dabas aizsardzības prasību integrēšanai pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos, pašvaldību kompetences pieaugums paredzams kopā ar atbildības pieaugumu un kompetences celšanas pasākumiem. Tas varētu nodrošināt, ka
pielietojot ZI integrēšanu teritorijas attīstības plānošanas politikā 1. scenāriju, kas balstīts uz būtisku kompetences celšanu par ZI , neizvirzot papildu saistošās prasības,
paredzama ievērojami plašāka un efektīvāka ZI pieejas izmantošana pašvaldību plānošanā, salīdzinot ar pašreizējo modeli dabas aizsardzības prasību integrēšanai
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.
Šobrīd izstrādes un testēšanas procesā ir jaunā Latvijas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS). „Attīstības plānošanas informācijas sistēma
(TAPIS) nodrošinās nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu, reģiona līmeņa
dokumentu - plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un attīstības programmu, vietējā līmeņa dokumentu - vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu, kā arī visu līmeņu tematisko plānojumu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu, datu
apkopošanu no citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu uzturēšanu un publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu”59
atbalstu, sabiedrisko apspriešanu, elektronisko pakalpojumu „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu”, kā arī
atbalstīs tās pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama ģeotelpiskā informācija.” Šobrīd projekts jau ir beigu stadijā, taču struktūra,
principā pieļauj arī ZI informācijas ietveršanu, tai skaitā grafiskā veidā.
Lai attīstību raksturotu no visiem minētajiem skatu punktiem, reģionālās attīstības indikatoru modulim ir izstrādāta konceptuāli jauna, uz sistēmisku pieeju balstīta
attīstības indikatoru sistēma. Reģionālās attīstības indikatoru modulis ir viens no "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu" (TAPIS) apakšprojektiem.
Modulim pastāv potenciāls indikatoros ietvert arī ZI noklājumu vai arī detalizētāku rādītāju, kas attēlotu dažādu ekosistēmu pakalpojumu pārklājumu.
ES ZI stratēģijas īstenošanai rekomendēts izveidot vienotu ES ZI integrācijas instrumentāriju (EU GI integration toolkit for spatial and regional planners) priekš telpiskās
un reģionālās plānošanas speciālistiem.60 Tas rada dilemmu, cik lielā mērā sistēmu izstrādāt vietējā mērogā, un ko gaidīt no vienota ES instrumentārija.
Uz ZI novērtēšanu un plānošanu vairāk attiecināma Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS, kas paredzama kā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
sastāvdaļa Tā ietver gan īpaši aizsargājamo teritoriju, gan mikroliegumu, gan sugu dzīvotņu, gan īpaši aizsargājamo biotopu, kā arī tūrisma infrastruktūras un dabas
59
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aizsardzības teritoriju apsaimniekošanas kartējumu. Šis varētu būt pateicīgākais instruments, kuru papildināt ar biotopu savienojamības kartējumu, kas ir viens no ZI
ekosistēmu pakalpojumu pamatieguvumiem. Esošais tūrisma infrastruktūras ietvērums ir priekšrocība multifunkcionalitātes kontekstā. Taču atklāts paliktu jautājums
par citu ekosistēmu pakalpojumu kartēšanu ZI novērtēšanas un plānošanas vajadzībām.
Attiecībā uz ZI novērtēšanas un pamatojuma procedūru rekomendējams izvērtēt iespējas izmantot kā instrumentu ietekmes uz vidi novērtējumu. EK paredzējusi
iespēju papildināt IVN reglamentējošo direktīvu ar aspektiem, kas attiecināmi uz ZI pielietošanu.
Attiecībā specifiski uz pilsētplānošanas kvalitātes uzlabošanu, atbalsta sistēmas izveidē rekomendējams izmantot šādus pētījumus:



TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2011). TEEB Manual for Cities: Ecosystem Services in Urban Green Growth Studies 2013, OECD;
A Conceptual Framework for Multifunctionality in Green Infrastructure Planning for Urban Areas 2014, Rieke Hansen, Stephan Pauleit.

Attiecībā uz konkrētiem ZI risinājumiem pilsētvidē, līdzšinējie pētījumi pierāda, ka tiem ir augsta efektivitāte vērtējot pilno izmaksu-ieguvumu ietekmi(skat pielikumu).
Galvenokārt tas ir pateicoties augstai iedzīvotāju koncentrācijai, kas rada lielu kumulatīvo ieguvumu, vērtējot ekosistēmu pakalpojumu izmantošanu.
Starp populārākajiem risinājumiem ir multifunkcionālie parki, kas veidoti balstoties uz dabisku biotopu principiem, apvienojot veselības ieguvmus gan no tīrāka gaisa,
gan no rekreācijas iespējām, kā arī palielinot apkārt esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtību. Pie trūkumiem minami paaugstinātas putekļu koncentrācijas risks sausas
augsnes gadījumā, kā arī grūtības atvēlēt platības parkiem augsto nekustamā īpašuma cenu dēļ, kas raksturīgi prioritārajām vietām – augsta apdzīvotības blīvuma
urbānajās teritorijās.
Otra populāra ZI niša ir apzaļumoti ēku jumti un sienas. Papildus bioloģiskās daudzveidības ieguvumiem fragmentētajā urbānajā vidē, tiem ir ietekme uz klimata
pārmaiņām – gan tiešā veidā piesaistot oglekli, gan samazinot energopatēriņu ar siltināšanas efektu, bet izteiktāk ar atvēsināšanas efektu vasarā – gan noēnojot, gan
ar gaisa izolācijas slāni. Zaļo jumtu priekšrocība ir arī lietus notekūdeņu regulācija. Pie trūkumiem minama papildus veģetācija (pelējums, sūnas) uz ēkas konstrukcijām,
nepieciešamība pēc papildus konstrukcijām izturības nodrošināšanai, kas dzīves cikla analīzes novērtējumā eventuāli var atsvērt energoefektivitātes un oglekļa
piesaistes ieguvumus, kā arī relatīvi augstās izmaksas. Taču attiecībā uz izmaksām pieredze Cīrihē, kur tika veikta vērienīga programma jumtu un sienu apzaļumošanai,
ierīkošanas izmaksas vairāku gadu laikā samazinājās no 85 uz 16 EUR/m2 (skat pielikumu).
Par trešo populārāko nišu uzskatāma ZI risinājumu pielietošana lietus notekūdeņu novadīšanā, kas ietver caurumotu ietvju segumu, notekgrāvjus ar mitrzemju efektu
un akumulācijas padziļinājumiem u.c. risinājumus. Īpaši populāra šī pieeja ir ASV, kur šis bieži ir praktiski vienīgais risinājumu kopums, ko ietver ZI pieeja un stratēģijas.
Kā labo piemēru var minēt Čikāgai izstrādātās vadlīnijas61. Kaut gan ne kā ideālais, tomēr tas var tikt izmantots kā paraugs urbāno ZI vadlīniju izstrādei Latvijā, jo
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apskata arī citas jomas, īpašu uzmanību pievēršot koku stādīšanas pamatojuma rekomendācijām. Šīs vadlīnijas uzskatāms par labu līdzsvaru starp vienkāršību
pielietojamībā un detalizētu un skaitlisku pamatotību.
Attiecībā uz pilsētu un lauku mijiedarbību ZI kontekstā kā labs paraugs rekomendējams Jorkšīras izvērtējums Lielbritānijā62.
Kā labo piemēru ZI pieejas īstenošanā var minēt Piekrastes telpiskās attīstības plānošanu. Izstrādātas Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017.
gadam, kā arī veikti virkne pētniecības, izglītības un praktisko infrastruktūras projektu (skat pielikumā).
Pamatnostādnes ietver tiešas norādes uz ZI pretplūdu aizsardzībā kāpu joslā:
„5.Rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai. 5.1.Kvalitatīvas piekrastes infrastruktūras izveidošana. Lai piekrastē mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, uzlabotu
piekļuvi jūrai un veicinātu ekonomisko darbību, ar valsts atbalstu izveidot klimata pārmaiņām pielāgotu piekrastes infrastruktūru, kas ietver: 1. eroziju ierobežojošas
būves, ietverot „zaļos” pasākumus („zaļie” pret erozijas pasākumi – pludmales un kāpu veģetācijas stādījumi un pasākumi esošās veģetācijas saglabāšanai).”
Izstrādātas Piekrastes apbūves vadlīnijas (2011), kas paredzēts piekrastes teritorijām Latvijā ārpus apdzīvotām vietām vai retinātas apbūves teritorijās apdzīvotās
vietās, bet neapskata piekrastes pilsētu un urbanizētu ciemu apbūves risinājumus. Piemēra pēc zemāk uzskaitītas tās vadlīniju rekomendācijas, kas attiecināmas uz ZI.











Izvairīties no tāda būvju izvietojuma, kas aizsedz dabiskos skatu punktus uz jūru.
Pārāk blīva apbūve iznīcina ne tikai piekrastes dabu, bet arī rekreācijas un tūrisma resursus.
Nav vēlama zemes transformācija – būvniecība jāveic, maksimāli saglabājot raksturīgā reljefa iezīmes un dabisko veģetāciju.
Nav vēlama vienlaidus apbūve visā piekrastes garumā. Piekrastē jāsaglabā mazskarta, atpūtai un izklaidei piemērota vide ar tradicionālo piekrastes ainavu un
apbūvi.
Jāizvairās no regulāra ārtelpas plānojuma –struktūra jāpakļauj dabīgajam reljefam un veģetācijai.
Celiņu labiekārtošanā dodama priekšroka dēļu klāja un grants, oļu un neliela izmēra šķembu iesegumam, koka stabiņu “stāvsegumam”. Pieļaujams arī neliela
izmēra betona vai dabīgā bruģakmens iesegums. Nav ieteicams (pieļaujams) asfaltbetona seguma pielietojums.
Ēku apdarē jāizmanto dabīgie materiāli, galvenokārt koks. Pieļaujams arī apmetuma pielietojums sienu apdarē. Mērķtiecīgi novirzīta tūrisma plūsma pa takām,
laipām, kā arī pārdomāta stāvvietu ierīkošana veicina trauslās piekrastes ekosistēmas saglabāšanu.
Populārākās gājēju takas labiekārtojamas ar koka laipām, vairākus īsākos piekļuves ceļus apvienojot vienā visērtākajā. Dažādus sabiedriskas nozīmes objektus,
kas radītu jaunas darba vietas un veicinātu tūrismu un aktīvā tūrisma zonas, jāveido tālāk no krasta, radot tam speciālas vietas un infrastruktūru
Nepieciešamība attīstīt vienotu veloceliņu tīklu gar visu jūras piekrasti, izmantojot esošo infrastruktūru, piemēram, bijušās dzelzceļa trases vai
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vēsturiskos piekrastes ceļus (7.2. att.), ko vairs neizmanto autotransporta vajadzībām. Vietās, kur privāto zemes īpašnieku zemes robežas šķērso veloceliņa
izbūves zonu, velotūrismam jāizmanto pludmales zona. Ja pludmales raksturs neatbilst velobraukšanai, jāierīko veloceliņa posmi pludmales kāpu pusē . Šāds
risinājums pieļaujams tajās piekrastes zonās, kuras neapdraud krasta erozija.
Plānojot būvniecību, ieteicams izanalizēt konkrētajam apbūves gabalam pieguļošā krasta tipu (G. Eberhards, J. Lapinskis. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.
2008.g.). Pastāv trīs krastu tipi, kas raksturo to erozijas vai akumulācijas dinamiku: 1) akumulācijas krasti, kuros smiltis uzkrājas un veidojas kāpas; 2) abrāzijas
krasti, kuri noskalojas, norit erozijas process; 3) dinamiskā līdzsvara krasti, kuros vērojami gan akumulācijas, gan erozijas procesi. Krasta kāpu aizsargjoslas
platumu erozijas apdraudētajās vietās nosaka, ņemot vērā krasta erozijas dinamiku. Dabiskās veģetācijas sakņu sistēmas saglabāšana un attīstīšana
(apmežošana) ir vienīgais krasta līnijas saglabāšanas veids. Graudzāles priekškāpās, sūnas, ķērpji, krūmāji pelēkajās kāpās un kāpu meži - tā ir dabiska jūras
krasta robeža, dzīvesvieta daudziem dzīvniekiem un pati lielākā piekrastes vērtība mums visiem. Taču apzinātas būvniecības ierobežojumu ignorēšanas
rezultātā tieši šī vērtība izzūd.

Šis uzskatāms par labo piemēru ZI principu ietveršanai vadlīnijās, balstoties uz integrētu pieeju. Vadlīnijas gan vairāk koncentrētas uz kultūrvēsturisko mantojumu,
nevis vides aizsardzības aspektiem. Vadlīnijas vairāk cilvēku darbības skartās teritorijās varētu tikt papildinātas ar rekomendācijām plašākai integrācijai biotopu
savienojamībai un cilvēku plūsmas kontrolei, kā arī klimata pārmaiņu ietekmes adaptācijai.
Integrēta piekrastes plānošana un apsaimniekošana Latvijā tiek izcelts kā labais ZI piemērs starptautiskajos pētījumos. Rekomendējams piekrastes attīstības projektos
gūto pieredzi ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu novērtēšanā, kā arī plānošanā un ieviešanā izmantot integrētas pieejas un ZI risinājumu izmantošanas veicināšanai arī
citās Latvijas teritorijās.
Labs piemērs, kas daļēji būtu attiecināms arī uz transporta politiku, ir Velotūrisma praktiķa un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata, ko Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ietvaros izveidojusi Vidzemes Tūrisma asociācija.
Attiecībā uz Jūras telpisko plānojumu, tas var tikt attiecināts uz „zilo infrastruktūru” un šī pētījuma ietvaros detalizētāk nav aplūkots. Taču citu valstu pieredze un ES
stratēģijas pieredze liecina, ka zilā infrastruktūra var tikt plānota vienotā stratēģijā ar ZI un nereti ZI termins tiek izmantots lai apzīmētu arī zilo infrastruktūru. Taču
korektāka pieeja ir, piemēram, Francijā, kur izstrādāta „Zaļās un zilās infrastruktūras stratēģija”. Tāpat minams, ka detalizētie pētījumi, kas Latvijā tiek veikti ekosistēmu
pakalpojumu novērtēšanai (skat pielikumu), metodoloģiski var tikt pārnesti arī uz ZI novērtēšanas sistēmu.
Rekomendācijas:
Izvēlēties kādu no scenārijiem ZI ietveršanai teritorijas attīstības plānošanā:


Paaugstināt plānošanas lēmumu pieņēmēju kompetenci par ZI, neizvirzot saistošas prasības
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Izmantot ZI pieeju integrēta novērtējuma un multifunkcionalitātes veicināšanai, plānošanas likumdošanā neietverot ZI kā atsevišķi definētus fiziskus
objektus
ZI jēdziens tiek ietverts teritorijas attīstības plānošanas politikā kā atsevišķs teritoriju definējuma slānis, ietverot gan īpaši aizsargājamas dabas teritorijas
gan citas teritorijas

Nodefinēt teritoriālās plānošanas objektu prioritāro sarakstu, kuru īstenošanā ZI risinājuma pielietošana paredzama efektīvāka pilno izmaksu-ieguvumu novērtējuma
kontekstā, salīdzinot ar citiem risinājumiem.
Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidošanas procesā ietvert prasību prioritāti dot ZI risinājumiem (attiecībā uz iepriekš nodefinēto prioritāro
objektu sarakstu, kuru īstenošanā ZI risinājuma pielietošana paredzama efektīvāka pilno izmaksu-ieguvumu novērtējuma kontekstā, salīdzinot ar citiem risinājumiem),
izņemot gadījumus, kad var pamatot alternatīvu risinājumu priekšrocības pilno ieguvumu –izmaksu novērtējuma kontekstā.
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) paredzēt iespēju ietvert ZI slāni. Pamatošanas un pielietošanas vajadzībām būtiski būtu izdalīt prioritāro ZI
slāni. Tas varētu būt arī kā pirmais solis ceļā uz visaptverošas nacionālās ZI identifikācijas, novērtēšanas un kartēšanas sistēmu. Taču pirms tam veikt izpēti par to, kādu
atbalstu eventuāli var sagaidīt no rekomendētā vienotā ES ZI integrācijas instrumentārija (EU GI integration toolkit for spatial and regional planners) priekš telpiskās un
reģionālās plānošanas speciālistiem, ja tāds vispār tiks izveidots.
Izmantot EPSON sadarbības un atbalsta programmu rekomendētajām ZI iestrādēm politikas plānošanā un īstenošanā.
Izstrādāt vadlīnijas pašvaldībām par ZI risinājumiem un to priekšrocībām (katalogs ar priekšrocībām, trūkumiem un ieviešanas aprakstu).
Attiecībā uz lauku teritorijām un mežiem, vadlīnijas saskaņojamas (papildināmas) ar Baltic Deal projekta ietvaros izstrādāto rokasgrāmatu „Agrovides pasākumi Baltijas
jūras Reģionā”, kā arī citām vadlīnijām, kas attiecināmas uz ZI un izstrādātas ZM un VARAM pārraudzībā.
Būtiskākais ieguldījums būtu veicams attiecībā uz risinājumiem pilsētplānošanā. Vadlīnijas ietvertu ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu multifunkcionalitātes iespēju
aprakstu esošajos un jaunajos ZI, iekļautu novērtēšanas metodiku ZI izvēles pamatojumam, kā arī apkopotu arī citu politiku ietvaros izstrādātos rekomendējošos
materiālus.
Rekomendējams piekrastes un jūras telpiskās attīstības pētījumu un ieviešanas projektos gūto pieredzi ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu novērtēšanā, kā arī
plānošanā un ieviešanā izmantot integrētas pieejas un ZI risinājumu izmantošanas veicināšanai arī citās Latvijas teritorijās.
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4.5.5 Klimata politika
ZI elementi Klimata politikā un politikas savstarpējā ietekme
Klimata adaptācijas politika, savukārt, var veicināt ZI ieviešanu, ja tiek noteikts atbalsts ZI risinājumu pielietošanai pelēkās infrastruktūras vietā, kur tam ir
tehnoloģiskas un ekonomiskas priekšrocības. Tas attiecas uz jūras un upju piekrastu apsaimniekošanu, kā arī uz meliorācijas sistēmām un lietus notekūdeņu
novadīšanu pilsētās. Līdzšinējā projektu pieredze pasaulē liecina, ka šādi ZI risinājumi bez savas tiešās funkcijas nodrošina arī vairākus citus ekosistēmu pakalpojumus,
tai skaitā, bioloģisko daudzveidību, ainavu aizsardzību, atpūtas iespējas un vērtējot ilgtermiņa bieži ir būtiski ekonomiski izdevīgāki par pelēkajiem risinājumiem.
Klimata un enerģētikas politikas var atbalstīt ZI pieejas attīstību, samazinot pretrunas starp biomasas un biodegvielas kultūraugu audzēšanu un biodaudzveidību un
augsnes auglību, uzlabojot saskaņotību starp klimata, enerģētikas, lauksaimniecības un biodaudzveidības politikām. Otra ietekme uz ZI attīstību ir energoefektivitātes
politika, precīzāk nosakot zaļo jumtu un sienu lomu un priekšrocību dažādos apstākļos.
Vērtējot citu politiku ietekmi uz ZI ieguvumu izmantošanu klimata politikas mērķu sasniegšanai, izceļamas ir teritoriālās un pilsētplānošanas politikas, lauksaimniecības,
biodaudzveidības, enerģētikas, būvniecības, zinātnes un izglītības politikas.
Salīdzinot dažādu ZI ieguvumu relatīvo nozīmību, vislielākās priekšrocības eventuāli ir plūdu novēršanā, kur ZI var kļūt par dominējošo risinājumu. Citās jomās ZI var
radīt tikai daļu no ieguvumiem mērķu sasniegšanai, savukārt, zaļo jumtu un sienu efektivitāte atkarīga no līdzsvara starp klimatiskajiem, apstākļiem, pielietošanas
vietas, ēku veida, pielietotās tehnoloģijas un iespējamām alternatīvām.

Klimata adaptācijas politika
Ne Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, ne Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam neparedz specifiskas prioritātes, mērķus,
rīcības virzienus, vai uzdevumus, kas tiešā veidā būtu attiecināti uz adaptāciju klimata pārmaiņām vai arī uz ZI vispār. Savukārt, Vides politikas pamatnostādnes 20142020. gadam detalizēti apskata klimata adaptācijas risinājumus, kā arī ZI risinājumu iespējamos pielietojumus. Klimata adaptācija praktiski ir vienīgā politikas joma
Latvijā, kur ZI risinājumu pielietošana ir iekļauta esošajā politikas redakcijā. Galvenā ZI ieguvumu joma – plūdu novēršana un ietekmes mazināšana Vides politikas
pamatnostādnēs 2014-2020. gadam attiecināta uz Ūdens resursu un Baltijas jūras apsaimniekošanas sadaļu un noteikta Politikas rezultātā F4: „Nodrošināta iedzīvotāju
dzīves kvalitāte, samazinot plūdu riskus” un tam sekojošajā Darbības rezultātā: „Izbūvēta, paplašināta vai rekonstruēta virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas
infrastruktūra un hidrotehniskās aizsargbūves pilsētās un apdzīvotās vietās, kas pakļautas plūdu riskam”. Vēlamās uzlabojumu prognozes paredz:


Samazināts apdraudēto iedzīvotāju skaits līdz 400 000 iedzīvotājiem (2023. gads), 2012. gadā – 600 000 iedzīvotāji;
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Samazinājusies applūstošo teritoriju platība no 82300 ha 2013. gadā līdz 35000 ha 2023. gadā;
Līdz 2023. gadam jārekonstruē 30 hidrobūvju objekti (8 objekti 2013. gadā);
Līdz 2023. gadam jārekonstruē valsts nozīmes notekas 3620 km kopgarumā.

Tas Vadlīnijās ir nokomentēts, ka „Patlaban kā prioritārie stratēģiskie rīcības virzieni pielāgošanās jomā izvirzīti virszemes noteces regulēšana un plūdu riska novēršana.
Tomēr ne mazāk svarīga ir krasta erozijas risku izvērtēšana un ņemšana vērā piekrastes attīstības plānošanā. Detaļās izstrādāts pielāgošanās pasākumu kopums ir tikai
mežsaimniecības nozarē”
Nacionālā klimata adaptācijas stratēģija ir izstrādes stadijā, taču pašvaldību līmenī ar klimata pārmaiņu adaptāciju saistītas stratēģijas ir izstrādājušas Rīga un
Salacgrīva.
Taču tiešākā sasaiste ar ZI ietverta Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014-2020 paredzētās prioritātes un līdzfinansējamās aktivitātes:
5.1.1. SAM: novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, kur indikatīvās atbalstāmās darbības ir: ir jūras krastu erozijas samazināšanas
pasākumi, virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras (t.sk. atbilstoša zaļā infrastruktūra) būvju sakārtošana un attīstīšana, plūdu apdraudēto
teritoriju aizsardzība, veicot gan esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukciju, gan jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecību un zaļās infrastruktūras izveidi atbilstoši plūdu
riska pārvaldības plāniem.
5.1.2. SAM: samazināt plūdu riskus lauku teritorijās, kur indikatīvās atbalstāmās darbības ir: ir hidrotehnisko būvju – Lubāna ezera hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu
staciju un aizsargdambju – rekonstrukcija, potamālo upju regulēto posmu renovācija.
Saskaņā ar programmu attiecībā uz SAM 5.1.1. „Atbalsts paredzēts plūdu risku un krastu erozijas samazināšanai, primāri izvērtējot ekosistēmu pakalpojumus un zaļās
infrastruktūras izmantošanas iespējas”. „Ievērojot ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu lomu plūdu un erozijas riska mazināšanā, zaļās infrastruktūras izveide būs
primārais risinājums vides risku mazināšanai vietās, kur to pielietošana ir tehniski un ekonomiski iespējama un efektīva. Tomēr zaļās infrastruktūras risinājumi nav
piemērojami situācijās, kad klimata pārmaiņas un to izraisītās ārkārtējās dabas parādības jau apdraud izveidoto infrastruktūru (piemēram, esošās NAI applūšana vai
daļēja ieskalošanas jūrā, izraisot ievērojamu vides piesārņojumu). Lai veicinātu zaļās infrastruktūras pielietošanu un attiecīgu projektu ieviešanu, projektu iesniegumu
vērtēšanas kritērijos tiks noteikts projekta iesniedzēja pienākums iesniegt sagatavotu analīzi par izvēlēto risinājumu, zaļās infrastruktūras pielietošanas iespējām
konkrētās teritorijas plūdu risku mazināšanai un alternatīvu izvērtējumu, t.sk., par iespējām izmantot zaļo infrastruktūru kā papildinošu risinājumu tradicionālajiem
risinājumiem (infrastruktūras būves), ņemot vērā faktu, ka zaļā infrastruktūra pilnībā neizslēdz citu risinājumu iespējamību, bet drīzāk tos papildina.”
„Atbalsts paredzēts Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības programmā 2008. – 2015. gadam paredzētajiem, bet neīstenotajiem plūdu riska samazināšanas
pasākumiem, Upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2016. – 2021. gadam noteiktajām pretplūdu aktivitātēm un Liepājas NAI aizsardzībai no jūras krastu erozijas. Visi
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pasākumi plūdu aizsardzības jomā tiks īstenoti saskaņā ar Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības programmu 2008. – 2015. gadam un Upju baseinu
apsaimniekošanas plānos 2016. – 2021. gadam iekļautajiem plūdu risku pārvaldības plāniem un tajos noteiktajiem mērķiem, pasākumiem un prioritātēm.”
Savukārt SAM 5.1.2. atbalsta īstenošana paredzēta lauksaimniecības politikas ietvaros un specifisks atbalsts ZI šobrīd nav paredzēts.

Komentāri, rezumējums un rekomendācijas
Pēdējos gados ir veikti izpētes darbi Valsts pētījuma programmas „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” ietvaros, izpēti veikušas ar vides ministra rīkojumu
izveidotas divas (ekspertu un zinātnieku) darba grupas, kas pilnveidoja zinātnisko pamatojumu, lai izstrādātu klimata pārmaiņu pielāgošanās indikatoru sistēmu un
nodrošinātu atbilstošu monitoringu un datu vākšanu. Latvijai ir izstrādātas jūras krasta erozijas prognozes turpmākajiem 15 un 50 gadiem. Ir izstrādāts arī krasta
erozijas un vētru vējuzplūdu apdraudējuma novērtējums visu piekrastes pašvaldību teritorijām, un atbilstoši katra konkrētā riskam pakļautā objekta specifikai ir
izvērtēti iespējamie risinājumi – kuru ietvaros izvērtēta arī „zaļās infrastruktūras” risinājumu piemērotība.
2012. gadā sagatavota „Analīze un priekšlikumu sagatavošana informatīvā ziņojuma par piemērošanos klimata pārmaiņām izstrādei Vides politikas pamatnostādņu
2009.-2015. gadam īstenošanas ziņojuma ietvaros”, taču pētījums neietver tiešas norādes uz zaļajām infrastruktūrām.
Jau 2008. gadā VARAM sagatavots Informatīvais ziņojums „Par piemērošanos (adaptāciju) klimata pārmaiņām”, kas neietver ZI formulējumu, taču saturiski identificē
būtiskākos aspektus, norādot, piemēram, ka „būtiska ir dabisko biotopu nozīme plūdu riska mazināšanā vai novēršanā”, un, ka „svarīgi, lai pasākumi, kas veikti klimata
pārmaiņu seku vājināšanai, piemēram, pretplūdu aizsardzība, pārmaiņas lauksaimniecībā vai atjaunojamo energoresursu ieguve, nekaitētu ekosistēmām un
bioloģiskajai daudzveidībai.”
2013. gadā sagatavots ceļvedis: „Sekmējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrādi Latvijā”. ZI kā īstenošanas instruments tiešā veidā netiek minēts.
Saskaņā ar vadlīnijām nepieciešams īstenot pretplūdu pasākumus atbilstoši Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajai programmai 2008. - 2015. gadam un
upju baseinu apsaimniekošanas plāniem, kuros būs integrēti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas plūdu riska pārvaldības plāni. Taču Plūdu riska novērtēšanas un
pārvaldības nacionālajai programma 2008. - 2015. gadam neietver tiešas norādes uz ZI risinājumu izvēli tāpat kā Piekrastes telpiskas attīstības pamatnostādnes 2011. 2017. gadam.
Vadlīnijās noteikts, ka, tā kā pielāgošanās klimata pārmaiņām rīcībpolitikai ir starpsektoriāls raksturs, valstī nepieciešams izstrādāt mehānismu pielāgošanās klimata
pārmaiņām stratēģisko dokumentu ieviešanas vienotai pārvaldības sistēmai.
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Attiecībā Darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 2014. – 2020. uz paredzēto atbalstu ZI risinājumiem pretplūdu pasākumiem pilsētās, kritiskais ir
izvērtēšanas un pamatošanas aspekts, jo šobrīd nav vienotas pieejas ZI pamatotības izstrādei konkrētajās situācijas. Arī izmantojamo datu pieejamība ekosistēmu
pakalpojumu izvērtējumam ir ierobežota. Nepieciešams izstrādāt metodiku, kas būtu pielietojama gan konkursa vērtētājiem, gan projektu iesniedzējiem. Ņemot vērā,
ka projektu konkursu izsludināšana paredzēta pirmajā plānošanas perioda pusē, vērtēšanas sistēmas izstrādi vēlams pozicionēt kā pilotprojektu plašākai ZI
novērtējuma un pamatojuma sistēmai. Detalizētāks sistēmas un pieeju apraksts ir dabas aizsardzības politikas sadaļā.
Savukārt, attiecībā uz SAM 5.1.2., kas attiecināma uz lauksaimniecības politikas tiešo kompetenci, ZI risinājumi programmā nav paredzēti un paredzēto objektu atbalsts
ietver daudz mazākas iespējas pielietot ZI, taču būtu rekomendējams veikt atsevišķu novērtējumu par ZI risinājumu ietveršanas iespējām atbalstāmajās aktivitātēs, kā
arī saskaņotību ar citiem potenciālajiem ZI risinājumiem projektu ietvaros ietekmētajās teritorijās nākotnē.
Rezumējums
Ņemot vērā detalizētos pētījumus par klimata pārmaiņu adaptāciju, kā arī progresu politikas izstrādē un ieviešanā, var novērtēt, ka ZI risinājumi ir ietverti relatīvi
intensīvi. Augstāk minētie pētījumi un programmas ietver norādes uz konkrētiem atsevišķiem ZI risinājumiem, būtiskiem konceptuāliem ieviešanas aspektiem, kā arī
adaptācijas politikas saistību ar citām politikām, taču iztrūkst satvara par ZI pieeju kā vienotu konceptuālu risinājumu. Ņemot vērā ZI multifunkcionālā pielietojuma
tendences, būtiski būtu pārbaudīt, vai esošajos pētījumos un plānos minētie risinājumi nodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju un risinājumu pielietošanu. Tādā
gadījumā būtu iespējams arī iztikt bez specifiskas ZI politikas ietveršanas klimata pārmaiņu adaptācijas politikā, koncentrējoties uz atbalstu konkrētu labāko risinājumu
izvēlē.
Pretplūdu risinājumiem raksturīga relatīvi neliela sasaiste starp dažādām ieviešanas vietām risinājumu veida kontekstā – ja pretplūdu pasākums nodrošina
nepieciešamo funkcionalitāti noteiktā ātrumā sasaistē ar citām ietekmētajām teritorijām, tad, neņemot vērā citus apstākļus, nav būtiski, vai izmantota zaļā vai pelēkā
infrastruktūra. Respektīvi, koordinēta tieši ZI ieviešana starp dažādām pašvaldībām nav obligātais nepieciešamais priekšnosacījums – koordinācija vairāk attiecas uz
pretplūdu aizsardzību kā tādu.
Juridiski saistošu noteikumu ieviešana ZI izmantošanai būtu efektīva, ja kādā ZI veidā būtu pārliecinoši ekonomiskie ieguvumi visos pielietojuma gadījumos, vai arī ja
pilno izmaksu- ieguvumu analīze uzrāda ļoti augstu „slēpto ieguvumu” īpatsvaru kombinācijā ar augstām projekta ieviešanas finansiālajām izmaksām. Tādēļ būtiski
būtu veikt pētījumu par pilno ilgtermiņa izmaksu-ieguvumu analīzi par Latvijai eventuāli tipiskajiem pretplūdu ZI pasākumiem.
Ņemot vērā visus šos aspektus, stratēģisko pieeju nodaļā aplūkoto ieviešanas scenāriju kontekstā var secināt, ka atsevišķas ZI politikas veidošana klimata pārmaiņu
adaptācijas kontekstā vai detalizēta ZI iekļaušana esošajās politikās nav kritisks faktors ZI risinājumu ieviešanai šajā jomā. Pietiktu ar ZI ietveršanas maksimizēšanu
esošajās pieejās un politikas instrumentos. Taču pirmo divu scenāriju gadījumā paredzama lielāka efektivitāte un multifunkcionāla vides pakalpojumu izmantošana,
būtiski nepalielinot projektu izmaksas. Tādēļ priekšrocības būtu pakāpeniskā pieeju attīstībā, koncentrējoties uz zināšanu bāzes attīstību un ZI projektu iekļaušanu
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pašvaldību plānos, kombinācijā ar padziļinātu saskaņošanu pelēkās infrastruktūras pretplūdu risinājumiem, tai pat laikā paredzot ātras reaģēšanas iespējas intensīvākai
ZI iekļaušanai klimata pārmaiņu adaptācijas politikā, ja pretplūdu sistēmas attīstība uzrāda neapmierinošus signālus.
Rekomendācijas










Izstrādāt detalizētu novērtējumu dažādu ZI pretplūdu risinājumu pamatotībai un trūkstošās informācijas ieguvei
Izstrādāt vai adaptēt instrumentu ZI pretplūdu risinājumu pamatotības novērtēšanai ar mērķi izmantot to līdzfinansējuma atbalsta konkursā, kā ar mērķi
notestēt ZI novērtēšanas iespējas plašākas dažādu ZI risinājumu novērtējuma un pamatojuma sistēmas izstrādes vajadzībām.
Veikt kompetences celšanas aktivitātes attiecībā uz lēmumu pieņēmējiem pirms pretplūdu pasākumu konkursa izsludināšanas (informatīvie
materiāli/vadlīnijas, semināri/konference)
Atbalstīt Zemkopības ministriju ZI risinājumu alternatīvu izvērtēšanā attiecībā uz pretplūdu pasākumiem
Sagatavot vadlīnijas pašvaldībām ZI risinājumu izvēlēm un ieviešanai
Saskaņot ar konkrētajām pašvaldībām ZI risinājumu plānus un ekosistēmu pakalpojumu multifunkcionālo ieguvumu izmantošanu vai arī citu risinājumu
pamatotību
Ietvert ZI risinājumu novērtēšanas un pielietošanas koncepciju nākamajās Piekrastes telpiskas attīstības pamatnostādnes no 2018. gada
Ietvert ZI risinājumu pielietošanas politiku nacionālajā klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijā
Veicināt ZI risinājumu pielietošanas prioritāšu ietveršanu lokālajās klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijās

Klimata pārmaiņu samazināšanas politika
Latvijas klimata politikas definētais mērķis ir nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, līdzsvarojot vides, sociālās un ekonomiskās
intereses. Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam paredz trīs darbības rezultātus: Ierobežotas SEG emisijas nozarēs, kas nav iekļautas ETS; Samazinātas SEG
emisijas ETS nozarēs; Nodrošināts CO2 piesaistes mērķis mežsaimniecības sektorā. Neskatoties uz veiksmīgiem dažādiem politikas instrumentiem, kā piemēram, KPFI
finanšu instruments, kura ietvaros tika atbalstītas dažādas aktivitātes, tai skaitā atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes projekti, Vides politikas pamatnostādnes
2014-2020 akcentē:
•
•

Vienotas rīcībpolitikas trūkums SEG emisijas ierobežošanai no darbībām, kas nav iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (klimata mērķu nepietiekama
integrācija nozaru politikas plānošanas dokumentos, atbalsta instrumentos un pasākumos, īpaši lauksaimniecības un transporta sektoros);
CO2 piesaistes mērķa mežu apsaimniekošanas sektorā (references līmeņa13) nenodrošināšanas risks;
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•

Atbalsta mehānismu nepietiekama ekonomiskā un tehniskā pamatotība un ekonomisko instrumentu nesaskaņotība kavē AER plašākas izmantošanas
veicināšanu u.c.

ZI kā pieeja tiešā veidā klimata politikā netiek izcelta (izņemot iepriekš aplūkoto klimata pārmaiņu adaptācijas politiku), taču ir vairāki virzieni, kuros ZI var sniegt
atbalstu klimata mērķu sasniegšanā, kaut gan šis atbalsts vērtējams kā relatīvi neliels.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem, kur ZI var sniegt atbalstu ir enerģētiskās biomasas audzēšana nesamazinot biodaudzveidību un nenoplicinot zemi – ar integrētiem
risinājumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. ZI risinājumi, kā arī iekļaušana politikās vairāk gan attiecas nevis uz klimata politiku tiešā veidā, bet klimata,
enerģētikas, lauksaimniecības un bioloģiskās daudzveidības politiku savstarpējo saskaņotību, tādēļ šajā nodaļā specifiski netiks aplūkoti, bet gan pie pārējo trīs politiku
novērtējuma. Šādi ZI var kalpot arī kā instruments klimata mērķu integrācijai saistītajās politikās, jo klimata politikas mērķu sasniegšana tiešā veidā ir atkarīga no
integrētas rīcības citās politikās.
Līdzīgi ZI var sniegt ieguldījumu tādas mežu struktūras optimizēšanā, kas palielina CO2 piesaisti.
ZI ieviešana vietās, kur pirms tam ir bijusi pelēkā infrastruktūra, pati par sevi rada CO2 piesaistes efektu, taču Latvijas apstākļos tā potenciāls nebūtu vērtējams kā
relatīvi nozīmīgs.
Zaļie jumti un zaļās sienas var sniegt ieguldījumu ēku energoefektivitātē. Taču būtu nepieciešams detalizētāks komplekss izvērtējums par šādu risinājumu efektivitāti
Latvijas apstākļos, turklāt, ņemot vērā dzīves cikla ietekmes analīzi arī projekta ieviešanas procesā, kam sekotu atbilstošu vadlīniju un normatīvu izstrāde būvniecības
sektorā.
Netiešā veidā ZI var samazināt SEG izmešus, veicinot pāreju uz alternatīvu transportu, šajā gadījumā – velotransportu, multifunkcionālo ZI projektu pieredze liecina par
veloceliņu, kā viena no ZI elementiem, popularitāti. Taču šī ZI joma vairāk attiecināma uz transporta politiku un tiks aplūkota atbilstošajā sadaļā.
Komentāri, rezumējums un rekomendācijas
Rezumējot ZI un klimata politikas savstarpējās saites, secināms, ka ZI ir virkne ar lomām klimata mērķu sasniegšanā, taču tās nav vērtējamas kā relatīvi nozīmīgas.
Efektīvi pielietojot, relatīvi nozīmīgākā loma eventuāli iespējama multifunkcionālu ZI risinājumu ietekmē uz klimata prioritāšu integrāciju citās jomās un politikās.
Tādējādi, stratēģisko pieeju nodaļā aplūkoto ieviešanas scenāriju kontekstā lielāka efektivitāte būtu vienotas ZI politikas pieejas īstenošanai kā instrumentam klimata
mērķu integrētā sasniegšanā. Savukārt, ja kopējā ZI politikas attīstībā tiek izvēlēts scenārijs ar ZI ietveršanas maksimizēšanu esošajās pieejās, tad būtiskākais atbalsts
orientējams uz multifunkcionālo ZI risinājumu ieviešanas efektivitāti.
Balstoties uz šiem apsvērumiem VARAM rekomendējami šādi rīcību virzieni un aktivitātes ZI iekļaušanai klimata politikā:
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•
•

Labās prakses apkopošana un izplatīšana atbilstošajās nozarēs par multifunkcionālajiem ZI risinājumiem, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu
Esošo pētījumu apkopojums un komplekss izvērtējums par zaļo jumtu un sienu risinājumu efektivitāti Latvijas apstākļos, ņemot vērā dzīves cikla ietekmes
analīzi

4.5.6 Lauksaimniecības un mežsaimniecības politika
ZI jēdziens un elementi Lauksaimniecības un mežsaimniecības politikā
Ja lauksaimniecībā un mežsaimniecībā piemērotu tādu pašu ZI jēdziena pieeju, kā pilsētvidē, tad visa lauksaimniecības zeme un meži var tikt uzskatīti par ZI. Ir autori,
kas ZI klasifikācijā tā arī norāda. Ja seko ES izvēlētajai ZI definīcijai: „Zaļā infrastruktūra ir stratēģiski plānots pilnīgi vai daļēji dabisku teritoriju tīkls kombinācijā ar citiem
vides objektiem, kas ir izveidots un tiek pārvaldīts, lai sniegtu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu”, tad ar ZI lietderīgi apzīmēt tās teritorijas un veidojumus, kuru
veidošanā un uzturēšanā ņemta vērā tīklveida ietekme uz pārējās teritorijas vidi, kombinācijā ar plānotiem dažādiem ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu
uzlabojumiem, papildus tradicionālajām saimnieciskajām lauksaimniecības un mežsaimniecības funkcijām. Tādējādi rekomendējams izdalīt ZI elementus divās grupās.
Viena ietvertu tipiskos ZI elementus, kuru pielietošanā multifunkcionāla ekosistēmu pakalpojumu izmantošana ir pierādīta un īstenojas praktiski visos ieviešanas
gadījumos, bet otrajā grupā – tos, kuri ietver būtisku potenciālu multifunkcionālai ekosistēmu pakalpojumu izmantošanai, bet kas ir atkarīga no ieviešanas pārvaldības
un efektivitātes, un uz kuru ieviešanu lietderīgi pielietot ZI ekosistēmu pakalpojumu un pilno ekonomisko izmaksu – ieguvumu novērtējumu.
Uz lauksaimniecībā un mežsaimniecības politiku kompetenci attiektos tabulā ietverto elementu ieviešana un/vai apsaimniekošana.
Tabula 4.4. ZI elementi atkarībā no mēroga Lauksaimniecības un mežsaimniecības politikās
Vietējais līmenis

Reģionālais līmenis

ES līmenis

Apraksts

Dabiskās un daļēji dabiskās ekosistēmas,
piemēram, ganības un ilgtspējīgi
apsaimniekoti zālāji, meža zemes, dīķi,
purvi, upes un palienes, divpakāpju
meliorācijas grāvji, mākslīgie mitrāji un
mitrzemes, fosfora sedimentācijas

Plašas lauksaimniecības un meža zemes,
lieli purvi un mitrāji, upes un palienes,
krasta / piekrastes zonas.

Lielākie upju baseini, kalnu grēdas,
reģionālie jūras baseini

Pamat dabas teritorijas ārpus aizsargājamajām
teritorijām
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baseini, aizsargjoslas (t.sk. fitosanācijas),
akmeņainu sēkļu atjaunošana
Vietējie dabas rezervāti, ūdeņu un ainavu
aizsargājamās teritorijas, Natura 2000
teritorijas.

Reģionālie un Nacionālie dabas parki (t.sk.
Natura 2000 teritorijas)

Pārrobežu ekoloģiskie tīkli (t.sk. Natura
2000 teritorijas)

Pamatteritorijas /
aizsargājamās teritorijas –
lauksaimniecības un
mežsaimniecības pārvalde
šajās teritorijās

Atjaunotas degradētās vai fragmentētās
dabas teritorijas.

Atjaunotās ekosistēmas

Atjaunoti ainavu apvidi, kas aptver
ievērojamu daļu lauksaimniecības /
mežsaimniecības zemes, tostarp
pārrobežu zonas.

Atjaunotās teritorijas

Augstas dabas vērtības lauksaimniecības
zemes un multifunkcionāli meži
(piemēram, ūdensšķirtņu meži);
aizsargmeži (pret zemes nogruvumiem,
ugunsgrēkiem), dabas buferzonas.

Multifunkcionālas ilgtspējīgi
apsaimniekotas plašas lauksaimniecības
teritorijas, ilgtspējīgi pārvaldīti reģionāli
vai nacionāli meža masīvi un funkcionālas
piekrastes sistēmas.

Pārrobežu ainavas upju baseinu līmenī,
ilgtspējīgi apsaimniekotas piekrastes.

Ilgtspējīgi apsaimniekotas
teritorijas

Zaļās joslas un koridori, dzīvžogi, akmens
sienas, meži, dīķi, savvaļas teritorijas,
upmalas, pārejas ekosistēmas.

Multifunkcionālas ilgtspējīgi
apsaimniekotas plašas lauksaimniecības
teritorijas, ilgtspējīgi pārvaldīti reģionāli
vai nacionāli meža masīvi un funkcionālas
piekrastes sistēmas.

Starpreģionāli koridori, strukturāli
bagātas lauksaimniecības,
mežsaimniecībā vai dabas teritorijas.

Dabīgie savienojumi

Nesadrumstalota ainava

Eiropas mēroga vai starptautiski
defragmentācijas pasākumi.

Mākslīgie savienojumi

Avots: Adaptēts no Milena Novakova, Presentation: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital 2013, Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks, 5th meeting, Strasbourg
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Ar ekosistēmu pakalpojumu pilnvērtīgāku izmantošanu saistīti arī šādi agrovides pasākumi:
•
•
•
•
•
•

Attiecībā uz nosusināšanu un apūdeņošanu: nosusināšana, regulējošā drenāža, drenu saīsināšana, drenu noteces atkārtota izmantošana, zemaugsnes
mitrināšana.
Attiecībā uz augsnes apstrādi: minimālā augsnes apstrāde un bezaršanas tehnoloģija.
Attiecībā uz kultūraugu mēslošanu: dažādi precīzās lauksaimniecības plānošanas un realizēšanas mehānismi.
Attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu: dažādi risinājumi attiecībā uz kūtsmēslu slēgto uzglabāšanu, kompostēšanu, iestrādi un biogāzes ražošanu.
Attiecībā uz platību apgūšanu: kārklu audzēšana enerģijas ieguvei
Attiecībā uz augu segu: starpkultūras un uztvērējaugi un to izmantošana biogāzes ražošanā, salmu iestrādāšana augsnē, ziemāju kultūraugu agrīnā sēja, augu
sega rudenī un ziemā, dzelteno sinepju sēja, eļļas rutku sēja, daudzgadīgās ganību airenes sēja.

Detalizēti agrovides pasākumu apraksti pieejami projekta Balticdeal ietvaros izveidotajā rokasgrāmatā „Agrovides pasākumi Baltijas jūras reģionā”.
Zemāk aprakstīti 2014.-2020. plānošanas periodā paredzētie atbalstāmie pasākumi. Iepriekšējā tabulā slīprakstā iezīmētie ZI elementi ir tie, kuri uzskatāmi kā tiešā
veidā ietverti atbalsta plānos. Attiecībā uz reģionālo un starptautisko līmeni atbalstītie pasākumi tabulā nav iezīmēti, jo nav tik precīzi nodefinēti. Taču paredzams, ka
tie būs ietverti atbalstītajos pētniecības, sadarbības un plānošanas darbos.
ZI un politikas savstarpējās ietekmes identifikācija
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam rekomendētie risinājumi Lauku attīstības telpai var veicināt vai kavēt ZI pieejas attīstību un ieviešanu.
ZI risinājumi var būtiski veicināt Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. mērķu sasniegšanu (četru no pieciem):
-

Veicināt zināšanu pārnesi un inovācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku teritorijās.
Uzlabot lauku saimniecību dzīvotspēju un visu lauksaimniecības veidu konkurētspēju visos reģionos un veicināt inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu
Atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību
Veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības,
pārtikas un mežsaimniecības nozarēs

Kaut gan ZI kā koncepts tiešā veidā nav ietverts Lauku attīstības programmā 2014. – 2020., visi no minētajiem mērķiem ietver aktivitātes, kas vērstas uz konkrētu ZI
risinājumu veicināšanu, vai arī paredz aktivitātes, kuru ietvaros ZI iespējams kā alternatīva.
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ZI ieviešana var traucēt Lauku attīstības programmas 2. mērķa sasniegšanu: „Uzlabot lauku saimniecību dzīvotspēju un visu lauksaimniecības veidu konkurētspēju visos
reģionos un veicināt inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un ilgtspējīgu meža”, situācijās kad ZI ieviešana samazina intensīvo lauksaimniecību vai ekonomiski izdevīgākās
lauksaimniecības un mežsaimniecības alternatīvas.
Minēto mērķu īstenošana var traucēt ZI risinājumu ieviešanu, ja lēmumu pieņemšanā īstermiņa ekonomiskie ieguvumi dominē pār ilgtermiņa pilnajiem ieguvumiem.
Citi politikas dokumenti: Deklarācija par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada; Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā (2008); Latvijas
meža politika(1998); Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes (2006). Šie dokumenti neietver tiešas norādes uz ZI konceptu. Tā kā to izstrāde notikusi relatīvi
sen, bet politikas aktualitātes un prioritātes ietvertas Lauku attīstības programmā 2014. - 2020., tad detalizēti turpinājumā tiks aplūkota tikai pēdējā.
ZI un politikas savstarpējās ietekmes novērtējums
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam rekomendētie risinājumi Lauku attīstības telpai var veicināt vai kavēt ZI pieejas attīstību un ieviešanu:






Lauku saimniecību pārprofilēšanās. Jāatbalsta lauku saimniecību (īpaši mazo un vidējo) pārprofilēšanās un nodarbes veidu dažādošana, attīstot un kombinējot
lauku tūrismu, amatniecību, bioloģisko lauksaimniecību un citus virzienus
Inovācijas un modernizācija lauksaimniecībā. Nepieciešams sekmēt zināšanu un inovāciju pārnesi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
Zemes ielabošanas pasākumi. Jāsniedz atbalsts lauku saimniecībām meliorācijas un zemes ielabošanas pasākumu veikšanai.
Lauku tūrisma un nelauksaimnieciskā biznesa attīstība. Nepieciešams veicināt lauku tūrisma attīstību piekrastē, kultūrvēsturisko vērtību un ainavu areālos. Šī
rekomendācija veicinātu multifunkcionālas pieejas attīstību ekosistēmu pakalpojumu izmantošanā, kas ir viens no ZI efektivitātes pamatkritērijiem.
Zemju apmežošana. Jāsniedz atbalsts mazvērtīgu neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošanai.

Neefektīva risinājumu ieviešana var traucēt ZI pieejai rekomendētajā risinājumā:




Lauksaimniecības zemju konsolidācija. Nepieciešams atbalstīt vērtīgo lauksaimniecības zemju konsolidāciju un lielāku ražojošo lauku saimniecību veidošanos,
palielinot nozares konkurētspēju eksporta tirgos, vienlaikus ņemot vērā un izvērtējot ainavu ekoloģisko, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību.
Agrārās industrijas attīstība. Jāatbalsta specializētas, augstražīgas un tehnoloģiski modernas agrārās industrijas attīstība pārtikas produktu un rūpniecības
izejvielu ražošanai. Šī rekomendācija var traucēt ZI pieejas attīstībai, ja balstīsies vienkārši uz intensīvo, nevis uz precīzo un inovatīvo lauksaimniecību.
Biomasas izmantošana. Jāplāno biomasas kā atjaunojamā energoresursa ražošana tajās teritorijās, kur lauksaimniecības zemes ir mazāk labvēlīgas pārtikas
ražošanai. Šī rekomendācija var traucēt ZI attīstībai, ja rezultātā tiek noplicināta augsne, samazināta bioloģiskā daudzveidība un biotopu savienojamība.
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Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. ietvaros ietvertas šādas aktivitātes, kas attiecināmas uz ZI63:
Pasākumu kopums „Agrovide un klimats” un „Bioloģiskā lauksaimniecība”, paredz, ka lauksaimnieki var uzņemties brīvprātīgas saistības kas ir virs tradicionālās
lauksaimniecības prakses, katru gadu saņemot atbalsta maksājumu, kas sedz uzņemto saistību dēļ radušos izdevumus un neiegūtos ienākumus. Uz ZI attiecināmi visi
atbalsta veidi lauku līmenī: maksājumi teritorijās ar dabas vai citiem specifiskiem ierobežojumiem, bioloģiskā lauksaimniecība, integrētās dārzkopības ieviešana un
veicināšana, bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos, videi draudzīgas saimniekošanas veicināšana, buferjoslu ierīkošana, rugāju saglabāšana ziemas periodā,
starpkultūru audzēšana, tauriņziežu audzēšana. Lai izvairītos no lauksaimnieku pārkompensācijas, saistības par attiecīgo platību var uzņemties vienā no pasākumiem
vai aktivitātēm. Kaut gan videi draudzīgāka zemes apstrāde ne vienmēr tiek ietverta ZI elementu pārskatos, tā tomēr atbilst ES ZI definīcijai, un tai piemērojama tāda
pati pamatojuma novērtēšana un ietekmes monitorings kā citiem ZI risinājumiem, tādēļ rekomendējams to iekļaut uz ZI pieejas attīstību vērsto aktivitāšu uzmanības
lokā.
1) Aktivitāte 10.1.3. „Videi draudzīgas saimniekošanas veicināšana”. Saņemot Kompensācijas maksājums par platību, lauksaimnieks var uzņemties brīvprātīgas piecu
gadu saistības par atbalstam pieteikto platību, īstenojot tajā vienu vai vairākas no minētajām aktivitātēm turpmākos piecus gadus:
1. buferjoslu izveidošana; 2. starpkultūru audzēšana; 3. rugāju lauks ziemas periodā; 4. tauriņziežu audzēšana; 5. zaļās platības. Aktivitāšu mērķa teritorija tiek noteikta
nacionālajos normatīvajos aktos, atbalsta aktivitātes mērķtiecīgi īstenojot saskaņā ar attiecīgās teritorijas īpašajām vajadzībām.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi ietver:
•
•
•
•
•
•

gar virszemes ūdensobjektiem izveido zālāja buferjoslu vismaz 3 m platumā un 100 m garumā (papildus obligātās prasībās noteiktajam). Izveidoto zālāju vismaz
reizi gadā nopļauj un nopļauto zāli novāc, buferjoslā nelieto mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus;
kārtējā gadā vismaz 10 % no saimniecības aramzemes (sējumu) platības aizņem starpkultūras (vai jebkāda šo kultūru jaukta platības procentuālā attiecība);
pēc ražas novākšanas līdz 31. martam saglabā neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas - rugājus - vismaz 10 ha platībā;
kārtējā gadā vismaz 25 % no saimniecības aramzemes platības aizņem tauriņzieži;
rudens un ziemas periodā vismaz 75 % saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem zaļās platības.

Atbalsta apjoma aprēķina metodika paredz šādas prasības:
Rugāju saglabāšana - savstarpējās atbilstības prasībās noteikta prasība saglabāt rugaini LIZ platībās, kurās nogāzes slīpums ir lielāks par 10 grādiem. Turklāt tradicionāli
augus vai augu atliekas un rugājus iestrādā augsnē rudenī. Atbalsta maksājums sedz papildus izdevumus un neiegūtos ieņēmumus, kas rodas mainot ražošanas
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struktūru un veicot aršanu pavasarī, kas pēc agronomiskajiem pieņēmumiem samazina ražību par 15 %, jo sējas termiņš ir vēlāks, kā arī tie vairāk cieš no slimībām un
nezālēm.
Starpkultūru, tauriņziežu audzēšana – zaļā komponenta ietvaros lauksaimnieks nodrošina, ka vismaz 5 % apmērā no saimniecības aramzemes ir ekoloģiskās nozīmes
platības, atbalsta maksājums sedz papildus izdevumus un neiegūtos ieņēmumus, kas rodas audzējot papildus starpkultūras 5 % un tauriņziežus 20 % apmērā no
saimniecības aramzemes, tādējādi samazinot graudaugu intensitāti augu sekā, kā arī mēslojuma un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību.
Buferjoslu ierīkošana – savstarpējās atbilstības prasībās ir noteikta prasība 10 m platā joslā nelietot mēslošanas līdzekļus, zaļās komponentes ietvaros lauksaimnieks
neapstrādā 2 m platu buferjoslu gar virszemes ūdensobjektiem vai 1 m gar ūdens notekām, novadgrāvjiem un kanāliem. Atbalsta maksājums sedz papildus izdevumus
un neiegūtos ieņēmumus, kas rodas izveidojot papildus zālāja buferjoslu 3 m platumā gar virszemes ūdensobjektiem, samazinot piesārņojumu virszemes un pazemes
ūdeņos. Zaļās platības – savstarpējā atbilstībā ir noteikta prasība saglabāt zaļās platības īpaši jutīgajā vides teritorijā rudens un ziemas periodā jānodrošina zaļās
platības 50 % no saimniecības LIZ, savukārt zaļā komponenta ietvaros jānodrošina 5 % ekoloģiskās fokusa platības, kas var būt arī zaļās platības. Atbalsta maksājums
sedz papildus izdevumus un neiegūtos ieņēmumus, kas rodas nodrošinot papildus zaļās platības 20 % apmērā, tādejādi saglabājot augsnē organisko vielu daudzumu un
samazinot augu barības vielu izskalošanās un noplūdes risku.
Aktivitātes tiks ieviestas jau no 2015. gada, bet atbalstāmās darbības „Buferjoslu ierīkošana” īstenošana tiks uzsākta īstenot pēc grozījumu Aizsargjoslu likumā
pieņemšanas.
Šī ir ES Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros noteiktā galvenā aktivitāte, kas ietekmēs ZI attīstību un ekoloģiskas nozīmes platību nodrošināšanai ieskaitīs
laukmalas, buferjoslas, koku un krūmu grupas, papuves, dižkokus, dižakmeņus, alejas, dīķus, arī starpkultūras.
Latvijas eksperti gan ir skeptiski par atsevišķām šo prasību niansēm-LOSP valdes locekle Aija Balode: „Vidzemē un daļā Latgales daudzas saimniecības ir mežu zonā,
tomēr tās neatbrīvo no ekofokusa prasībām, un tas ir nepareizi.” M. Dzelzkalēja: “Mums Latvijā šādu mazu saimniecību ir ļoti daudz un tieši tām jaunās prasības ieviest
būs visgrūtāk. Tām zaļināšanas pasākums izmaksās ļoti dārgi un ieguvums videi būs ļoti apšaubāms tāpēc, ka pasākumi ir vairāk piemēroti citām – vecajām Eiropas
valstīm. Latvijai pēc iespējas ātrāk ir jāsāk izpēte šajā jautājumā, lai mums būtu pamatoti rezultāti turpmākām sarunām ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem un lai
Eiropas Komisijā sasteigti pieņemtās prasības, kas Latvijas apstākļiem nav piemērotas, tiktu mainītas,”64
2) Apakšpasākums 10.1. „Agrovides un klimata maksājumi” Aktivitāte 10.1.1. „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Pasākums paredz kompensācijas
maksājums par platību attiecībā uz atbalsta aktivitāti: Apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes zālāju uzturēšana videi draudzīgā veidā ekstensīvi noganot
vai nopļaujot. Prasības ietver: noganot, lopu blīvumam jābūt ne vairāk kā 0,3 - 0,9 nosacītajām lauksaimniecības dzīvnieku liellopu vienībām uz 1 ha. Ganīšanas
64
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intensitāte jāizvēlas atļautajā intervālā, nepieļaujot zālāja pārganīšanu; nopļauj līdz 15. septembrim, nopļauto zāli novāc un aizved prom no lauka (izņemot, ja tas nav
paredzēts konkrētā zālāja apsaimniekošanas vadlīnijās); nedrīkst bojāt augsnes virskārtu, kā arī jāievēro pļaušanas virziens dabai draudzīgā veidā, piemēram, no lauka
vidus uz malām; aizliegts veikt iekultivēšanas pasākumus (piemēram, lietot mēslošanas līdzekļus, pesticīdus, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju u.c.).
3) 8.2.10.1. Apakšpasākums 12.2. „Natura 2000 maksājumi mežu platībām” paredz ikgadējo kompensācijas maksājums par platību par mežsaimnieciskās darbības
ierobežojumiem meža zemēs saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK. Līdz precīza kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai atbalsta saņēmējiem tiek maksāta
viena likme 80 EUR/ha neatkarīgi no saimnieciskā darbības ierobežojuma. Pēc precīza kartogrāfiskā materiāla sagatavošanas atbalsta likme tiek diferencēta pēc
saimnieciskās darbības ierobežojuma veida
4) 8.2.3.3. Apakšpasākums 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Starp atbalstītajām aktivitātēm ir:
meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija. Meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai
atbalsta intensitāte ir līdz 75% apmērā no atbalstāmo izmaksu summas. Atbalsta intensitāte palielināma par 10 % par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu (piemēram sedimentācijas baseinu) ierīkošanu. Atbalsta intensitāte pašvaldību projektiem un valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai ir līdz
100% apmērā no atbalstāmo izmaksu summas. Šajā atbalstā ZI risinājumu izvēles gadījumā intensitāte tiek palielināta. Taču kā trūkums minams, ka šis stimulējošais
instruments nav attiecināts uz pašvaldībām un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām.
5) 8.2.6.3. Apakšpasākums 8.5. „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas darbības
meža īpašumos: 1) jaunaudžu kopšana un jaunaudžu kopšana ar atzarošanu, 2) neproduktīvo mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu
mežā, 3) valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa vai blīgznas sugu pāraugušās mežaudzēs no 30 gadu vecuma. Lai izvēlētos atbilstošākos projektus, atlases kritēriji
tiks izveidoti, priekšroku sniedzot atbalsta pretendentiem, kas veikuši lielākus ieguldījumus meža īpašumā, piemēram, mežaudzes atjaunojuši mākslīgi, meža īpašumus
ir sertificējuši. Visiem atbalsta pretendentiem ir jāsagatavo meža apsaimniekošanas plāns par platību, kuru paredzēts pieteikt atbalstam.
6) 8.2.6.1. Apakšpasākums 8.1. „Meža ieaudzēšana, papildinot daļēji aizaugušās lauksaimniecības zemes, un to kopšana. Meža ieaudzēšana un kopšana”. Lai
izvēlētos atbilstošākos projektus, atlases kritēriji tiks izveidoti, priekšroku sniedzot projektiem, kuru ietvaros meža ieaudzēšana paredzēta platībās, kurās ir lielāks
erozijas risks un zemāka augsnes auglība. Visiem atbalsta pretendentiem ir jāsagatavo meža apsaimniekošanas plāns par platību, kuru paredzēts pieteikt atbalstam.
Nākamā grupa ietver atbalstu informatīvu, izglītojošu, pētniecisku, pieredzi izplatošu un piemēru rādošu pasākumu veicināšanu, kas var tikt izmantoti arī ZI pieejas
veicināšanai.
1) 8.2.1. Pasākums 1. „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”, kura ietvaros paredzēts ieguldījums 4 prioritātē: „Ar lauksaimniecību un mežsaimniecību
saistīto ekosistēmu atjaunošana, saglabāšana un veicināšana. Paredzot atbalstu profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumiem, kā arī īstermiņa pieredzes
apmaiņas un saimniecību apmeklējumiem un to ietvaros īstenojot apmācības un citus informācijas pasākumus par tēmām, kas paaugstinās lauksaimniecībā un
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mežsaimniecībā nodarbināto izpratni un zināšanas par vides aspektiem un sekmētu videi un klimatam draudzīgu lauksaimniecības pozīciju uzlabošanos, ilgtspējīgu
dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu saimniekošanas metožu pielietošanu, tiks uzlabotas vispārējās lauksaimnieku un mežsaimnieku zināšanas un izpratne, lai
veicinātu atbilstošu lauksaimniecisko darbību un mežu apsaimniekošanu, kas nodrošinātu 4.prioritātes īstenošanu.” Ieguldījums horizontālajos mērķos – vide, klimats
un inovācijas: „Nodrošinot zināšanu pārneses un informācijas pasākumus lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, MVU un pārtikas ražošanā iesaistītajiem par specifiskām
tēmām, kas saistītas ar vides aspektiem, lai sekmētu videi un klimatam draudzīgu lauksaimniecības pozīciju uzlabošanos, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu
veicinošu saimniekošanas metožu pielietošanu, kā arī jaunu zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamību (piemēram, tehnoloģijas, metodes), tiek nodrošināts
ieguldījums vides un inovāciju horizontālo prioritāšu sasniegšanā.”
2) 8.2.1.1. Apakšpasākums 1.1. „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”. Uz ZI attiecināmā atbalsta intensitāte tiek noteikta sekojoša: „profesionālās
apmācības un prasmju apguves darbībām (teorētiskās apmācības un praktiskā apmācība), kas saistītas ar savstarpējās atbilstības pārvaldības prasībām vides un augu
veselības aizsardzības jomās, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību – līdz 100%”
3) 8.2.1.2. Apakšpasākums 1.2. „Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. Konkrētas jomas nav definētas, taču noteikts, ka projektu
atlases kritēriji tiek izstrādāti, lai nodrošinātu atbalstu projektiem, kas visvairāk vērsti uz LAP minēto vajadzību un mērķu sasniegšanu. Tādējādi secināms, ka šis atbalsta
instruments būs attiecināms arī uz ZI.
4) 8.2.1.3. Apakšpasākums 1.3. „Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem.” Saimniecību un mežu apmeklējumu saturs…, piemēram, saimniecību un mežu
apmeklējumi īstenojami par tēmām, kas saistītas ar konkrētām saimniekošanas metodēm, saimniekošanas veida dažādošanu, jaunu tehnoloģiju izmantošanu u.c.
...tiks noteikti nacionālajos normatīvajos aktos, kas regulē pasākuma īstenošanu”, tādējādi paredzams ka atbalsta pasākums var tikt attiecināts arī uz ZI.
5) 8.2.2. Pasākums 2. „Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” Ieguldījums 4. prioritātē: „Ar lauksaimniecību un
mežsaimniecību saistīto ekosistēmu atjaunošana, saglabāšana un veicināšana Paredzot konsultāciju pasākumiem par tēmām, kas paaugstinās lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā nodarbināto izpratni un zināšanas par vides aspektiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, savstarpējās atbilstības prasībām vides jomā un
sekmētu videi un klimatam draudzīgu lauksaimniecības pozīciju uzlabošanos, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu saimniekošanas metožu
pielietošanu, tiks uzlabotas vispārējās lauksaimnieku un mežsaimnieku zināšanas un izpratne, lai veicinātu atbilstošu lauksaimniecisko darbību un mežu
apsaimniekošanu, tādā veidā sekmējot 4. prioritātes īstenošanu.” Kā arī Ieguldījums horizontālajos mērķos – vide, klimats, inovācijas: „Nodrošinot konsultāciju
pasākumus lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, MVU un pārtikas ražošanā iesaistītajiem par specifiskām tēmām, kas saistītas ar vides aspektiem, videi draudzīgām
saimniekošanas metodēm, Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām savstarpējās atbilstības prasībām vides jomā un šo prasību ievērošanu ražošanā un
lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes apsaimniekošanā, lai uzlabotu saimniecību un uzņēmumu ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, to ilgtspējīgu
apsaimniekošanu, kā arī to darbības nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, lai sekmētu videi un klimatam draudzīgu lauksaimniecības pozīciju
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uzlabošanos, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu saimniekošanas metožu pielietošanu, kā arī jaunu zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamību
(piemēram, tehnoloģijas, metodes), tiek nodrošināts ieguldījums vides, klimata un inovāciju horizontālo prioritāšu sasniegšanā.”
8.2.2.1. Apakšpasākums 2.1. „Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” attiecināms uz iepriekšējās aktivitātes pieejamības veicināšanu.
6) 8.2.12.1. Apakšpasākums 16.1. „Atbalsts lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējīgai Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darbu grupu izveidei un darbībai”
7) 8.2.12.2. Apakšpasākums 16.2. „ Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Paredzēts daļējs vai pilnīgs atbalsts investīcijām un
pakalpojumiem.
Tiešie atbalsta saņēmēji ir: 1) zemkopības zinātniskās institūcijas 2) lauksaimniecības vai mežsaimniecības uzņēmumi. Galējie labuma guvēji ir lauksaimniecības ražotāju
organizāciju biedri (saimniecības). Abas minētās aktivitātes rekomendējams izmantot ZI pieejas uzlabošanai, attīstīšanai un popularizēšanai.
Tālāk apkopoti citi atbalsta pasākumi, kas mazāk saistāmi ar ZI tiešā veidā, bet var tikt izmantoti ZI pieejas un risinājumu attīstīšanai un kuru īstenošanai, savukārt, var
tikt izmantoti ZI:
1) 8.2.3.1. Apakšpasākums 4.1. „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” Viens no attiecināmo ieguldījumu posteņiem ir ilggadīgo stādījumu ierīkošana, otrs, kas
attiecināms uz ZI būvniecība un rekonstrukcija, neprecizējot ierobežojumus, tādējādi instruments var tikt attiecināts uz ZI.
2) Aktivitāte 10.1.2. „Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana” Pasākums paredz kompensācijas maksājums par platību attiecībā uz atbalsta aktivitāti, kuras
ietvaros lauksaimnieki dārzkopības produktu audzēšanā, pielieto vairākas integrētās augu aizsardzības metodes, kas ir virs obligāti noteiktajām prasībām integrētās
augu aizsardzības ietvaros. Tā kā aktivitāte uzlabo biotopa kvalitāti un veicina bioloģisko daudzveidību, kā arī var radīt papildu koridorus starp biotopiem, tad
rekomendējams to iekļaut uz ZI atbalstu attiecināmo pasākumu kopumā.
3) 8.2.9. Pasākums 11. „Bioloģiskā lauksaimniecība” Pasākums paredz kompensācijas maksājums par platību, atbalstot saimniecības, kuras, apsaimniekojot
lauksaimniecībā izmantojamo zemi: 1) ražo bioloģiskās lauksaimniecības produktus; 2) pāriet uz bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu. Tā kā aktivitāte
uzlabo biotopa kvalitāti un veicina bioloģisko daudzveidību, kā arī var radīt papildu koridorus starp biotopiem, tad rekomendējams to iekļaut uz ZI atbalstu attiecināmo
pasākumu kopumā.
4) 8.2.6.2. Apakšpasākums 8.3./ 8.4 „Atbalsts to meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un
katastrofāli notikumi” Atbalstāmās aktivitātes ir: 1) Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana.

114

2) Ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās pēc vēja un uguns postījumiem, kaitēkļu un slimību bojājumiem cietuša meža potenciāla atjaunošana. Tā kā aktivitāte
attiecināma uz biotopu un to savienojumu bojājumu novēršanu, tad arī šis uzskatāms par attiecināmu uz ZI. Visiem atbalsta pretendentiem ir jāsagatavo meža
apsaimniekošanas plāns par platību, kuru paredzēts pieteikt atbalstam.
5) 8.2.12.3. Apakšpasākums 16.3. „Lauku tūrisma attīstības veicināšana” Atbalsta veids ir daļējs vai pilnīgs atbalsts investīcijām un pakalpojumiem
Attiecināmās izmaksas ir: izpētei; aktivizēšanai; sadarbībai; noieta veicināšanas pasākumiem; tiešās izmaksas konkrētiem projektiem un citiem inovācijām veltītiem
Pasākumiem. Atbalsta saņēmējs ir biedrība, kuras biedri projekta iesnieguma iesniegšanas dienā vismaz 50 % apmērā ir zemnieku saimniecības un individuālie
komersanti. Attiecībā uz ZI instruments rada potenciālu palielināt ZI nodrošināto ekosistēmu pakalpojumu vērtības pieaugumu, pastiprinot multifunkcionalitāti.
Konkursa kritērijos ZI pakalpojumu vērtības palielināšanās var tikt uzskatīta par priekšroku.
6) 19. LEADER pieejas pasākums „Vietējās attīstības stratēģijas”. Atbalsts var tikt izmantots ZI pieejas attīstīšanai, ja vietējās rīcības grupas izvēlēsies šādu rīcības
virzienu.
Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” paredz pasākumus, kuru īstenošana attiecināma uz ZM kompetenci.
5.1.2.specifiskais atbalsta mērķa: „pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot plūdu riskus, lai nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī veicinātu uzņēmējdarbības
konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu” indikatīvās atbalstāmās darbības ir „hidrotehnisko būvju – Lubāna ezera hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu staciju un
aizsargdambju - rekonstrukcija, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) rekonstrukcija un renovācija” .
Administratīvās struktūras, kas var veicināt ZI pieejas attīstību





Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība (2014)
Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padome (2014)
Konsultatīvā padome meliorācijas jautājumos (2003)
Meža konsultatīvā padome (2012)

Rezumējums un rekomendācijas
Kopumā vērtējams, ka 2014. - 2020. plānošanas periodā paredzēts atbalsts praktiski visu galveno ZI risinājumu ieviešanai lokālā līmenī. Turklāt, ieviešana paredzama
plašā mērogā, tā kā atbalsts ZI „zaļināšanas pasākumu” veidā tiek ietverts kā daļa no vienotā platību maksājuma. Straujā ieviešana no 2015. gada, kā to paredz ES
kopējās lauku politikas prasības, daudziem lauksaimniekiem radīs grūtības un var negatīvi ietekmēt risinājumu ieviešanas efektivitāti, vērtējot no multifunkcionāla
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ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu aspekta. Attiecībā uz reģionālo, nacionālo un starptautisko līmeni nav identificētas specifiski uz ZI orientētas ieplānotās aktivitātes.
Bet tās var tikt veiktas zināšanu pārneses un inovāciju pasākumu ietvaros, jo vairāk attiecināmas, nevis uz lokāliem instrumentiem, bet uz plašāku teritorijas pārvaldību,
tai skaitā novērtēšanas un ietekmes un uzraudzīšanas instrumentiem. Tāpat arī netiek izceltas ekosistēmu pakalpojumu kā tīklojuma funkcijas, kas rada draudus
ieviesto ZI risinājumu neatbilstībai vispārējām bioloģiskās daudzveidības politikas interesēm.
Rekomendācijas:
1. Uzlabot bioloģiskās daudzveidības tīklojumu identifikācijas un novērtēšanas ietveršanu nacionālajos, reģionālajos un lokālajos ZI risinājumu plānojumos. Pasākumu
koordinēšana attiecināma uz Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienības un Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padomes kompetenci.
Pasākumi veicami saskaņā ar VARAM politikas rīcības virzienu: C2.1. Veikt ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu izplatības kartēšanu visā valstī .
2. Uzlabot ZI un citu agrovides uzlabošanas un bioekonomikas kopumā pasākumu novērtēšanu un monitoringu attiecībā uz ekosistēmu pakalpojumu ieguvumiem un
pilno izmaksu-ieguvumu analīzi. Prioritāri attiecināmi uz risinājumiem, kur kopējie ieguvumi ir lieli, taču ieviesējam ir ekonomiski neizdevīgi. Sistēmas izveidi attiecībā u
ZI rekomendējams deleģēt VARAM, taču būtiska ir izmantošanas iespējamība arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, ietverot arī tādus agrovides risinājumus, kas
tradicionāli netiek ietverti ZI pamatblokā. Pasākumu koordinēšana attiecināma uz Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienības un Lauksaimniecības un vides
aizsardzības konsultatīvās padomes kompetenci. Ja tiks izveidota mērķorientēta „Zaļo infrastruktūru darba grupa”, tad zemkopības ministrijai paredzama
pārstāvniecība tajā.
3. Ietverot ZI lauksaimniecības un mežsaimniecības politikā būtiski ir nevis uzsvērt ZI jēdzienu, kas var izsaukt neadekvātu uztveri lauksaimnieku un mežsaimnieku vidū,
bet gan izcelt ZI politikas kritiskos elementus –ekosistēmu pakalpojumu multifunkcionalitātes nepieciešamību un iespējas, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu un
monitoringu un stratēģisko tīklveida pieeju plānošanā.
4. Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 8.2.3.3. Apakšpasākums 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”
konkursa vērtēšanas noteikumos iestrādāt prioritāti ZI risinājumiem attiecībā uz pašvaldībām un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām, vai nodrošināt ZI risinājumu
izmantošanu tur, kur tas sniedz papildu ieguvumus, ar citu instrumentu palīdzību.
5. Attiecībā uz Lauku attīstības programmas 2014.-2020 8.2.6. Pasākumu 8.„Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” visiem atbalsta
pretendentiem ir jāsagatavo meža apsaimniekošanas plāns par platību, kuru paredzēts pieteikt atbalstam. Tāpat plāns jāsagatavo arī citos normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos. Rekomendējams izstrādāt sistēmu, kā uzlabot plāna atbilstību biotopu un to savienojumu atbilstošas uzturēšanas vajadzībām. Sistēma
izstrādājama sadarbībā ar VARAM un tās pakļautībā esošajām kompetentajām iestādēm. Pasākumu koordinēšana attiecināma uz Lauksaimniecības un vides
aizsardzības konsultatīvās padomes kompetenci.
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6. Attiecībā uz darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa: „pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot plūdu riskus, lai
nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī veicinātu uzņēmējdarbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu” indikatīvām atbalstāmām darbībām:
„hidrotehnisko būvju – Lubāna ezera hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu staciju un aizsargdambju - rekonstrukcija, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku)
rekonstrukcija un renovācija” rekomendējams sekojošais: Sadarbībā ar VARAM izstrādāt pētījumu par ZI izmantošanas iespējām un gaidāmajiem ieguvumiem.
Situācijās, kur ZI priekšrocības ir pamatotas, salīdzinājumā ar citiem risinājumiem, iekļaut prioritizēšanu līdzfinansējuma konkursa nolikumā un vērtēšanā. Ja atbalsta
aktivitātes norisināsies pēc 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa: „pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu, lai nodrošinātu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu” īstenošanas, kura ietvaros indikatīvās atbalstāmās darbības būs „virszemes noteces un
lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju sakārtošana un attīstīšana, esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība plūdu
apdraudēto teritoriju aizsardzībai atbilstoši Plūdu programmai; jūras krastu erozijas samazināšanas pasākumi”, tad rekomendējams ņemt vērā konkursa pieredzi, jo
tajā jau šobrīd paredzēta ZI prioritizēšana.

4.5.7 Ūdens aizsardzība un saimniecība
ZI elementi Ūdens aizsardzības politikā
Galvenās aktivitātes saistāmas ar ūdens piesārņojuma novēršanu un sugu apdzīvotības uzturēšanu upju un jūras ūdeņos. Vairums ZI pasākumu, kas attiecināmi uz
ūdens aizsardzību uzskatāmi kā esoši arī citu politiku tiešā kompetencē. Populārākie ZI risinājumi attiecināmi uz pretplūdu pasākumiem, kas attiecināmi uz vides risku
pārvaldību un adaptāciju klimata pārmaiņām, pelēkās infrastruktūras vietā izmantojot dabiskus risinājumus – mitrājus, palienes, kur tas iespējams un atbilst riska
pakāpei. Par otru būtiskāko grupu uzskatāma lauksaimniecības zemju notekūdeņu un meliorācijas sistēma, kas attiektos uz lauksaimniecības tiešo kompetenci, bet kur
ZI risinājumu pielietošana var būtiski samazināt ūdeņu piesārņojumu ar nitrātiem un fosfātiem – buferzonas pie meliorācijas grāvjiem, upēm, sedimentācijas dīķi,
mitrāji un citi apūdeņošanas un atūdeņošanas risinājumi, kas daļēji saistīti ar ZI (nosusināšana, regulējošā drenāža, drenu saīsināšana, drenu noteces atkārtota
izmantošana, zemaugsnes mitrināšana). Ar bioloģiskās daudzveidības politiku saistīta zivju ceļu nodrošināšana, kā arī upju apsaimniekošana aizsargājamās teritorijās.
Otrs ZI risinājumu bloks attiecināms uz ūdenssaimniecību, kas ir saistīta ar ūdens aizsardzību.
Ar pilsētplānošanu, transporta politiku un komunālo sistēmu saistīta lietusūdens savākšanas sistēmas ZI risinājumi, nenovadot ūdeni centralizētajā attīrīšanas sistēmā.
Ar kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanu saistīti bioloģiskās attīrīšanas risinājumi - niedru filtrācijas lauki notekūdeņu attīrīšanai, kā arī lauksaimniecības
notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi.
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Vietējais līmenis

Reģionālais līmenis

ES līmenis

Apraksts

Dabiskās un daļēji dabiskās ekosistēmas,
piemēram, dīķi, purvi, upes un palienes,
mitrāji.

Plašas lauksaimniecības un meža zemes,
lieli purvi un mitrāji, upes un palienes,
krasta / piekrastes zonas.

Saldūdens sistēmām, lielākie upju baseini,
reģionālie jūras baseini

Pamat dabas teritorijas ārpus aizsargājamajām
teritorijām

Vietējie dabas rezervāti, ūdeņu un ainavu
aizsargājamās teritorijas, Natura 2000
teritorijas.

Reģionālie un Nacionālie dabas parki (t.sk.
Natura 2000 teritorijas)

Pārrobežu ekoloģiskie tīkli (t.sk. Natura
2000 teritorijas)

Pamatteritorijas /
aizsargājamās teritorijas

Atjaunotas degradētās teritorijas –
piesārņotās vietas

Atjaunotās ekosistēmas

Atjaunoti ainavu apvidi, kas aptver
ievērojamu daļu lauksaimniecības /
mežsaimniecības zems un rūpnieciskās
teritorijas, tostarp pārrobežu zonas.

Atjaunotās teritorijas

Dabas buferzonas, piemēram, piekrastes
aizsargjoslas.

Plašas lauksaimniecības teritorijas,
ilgtspējīgi pārvaldīti reģionāli vai nacionāli
meža masīvi un funkcionālas piekrastes
sistēmas.

Pārrobežu ainavas upju baseinu līmenī,
ilgtspējīgi apsaimniekotas piekrastes un
jūras teritorijas.

Ilgtspējīgi apsaimniekotas
teritorijas

lietusūdens savākšanas dīķi un kanāli;
lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas

Zaļas urbānās teritorijas

Upmalas

Upmalas

Starpreģionāli koridori

Dabīgie savienojumi

Zivju ceļi

dzīvnieku migrācijas koridori

Eiropas mēroga vai starptautiski
defragmentācijas pasākumi.

Mākslīgie savienojumi

Avots: Adaptēts no Milena Novakova, Presentation: Green Infrastructure – Enhancing Europe's Natural Capital 2013, Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks, 5th meeting, Strasbourg.
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ZI un politikas savstarpējā ietekme
Kā būtiskāko saistību ar ZI ūdeņu aizsardzības un saimniecības jomās var izcelt Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014-2020 paredzētās prioritātes un
līdzfinansējamās aktivitātes:
5.1.1. SAM: novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, kur indikatīvās atbalstāmās darbības ir: ir jūras krastu erozijas samazināšanas
pasākumi, virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras (t.sk. atbilstoša zaļā infrastruktūra) būvju sakārtošana un attīstīšana, plūdu apdraudēto
teritoriju aizsardzība, veicot gan esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukciju, gan jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecību un zaļās infrastruktūras izveidi atbilstoši plūdu
riska pārvaldības plāniem.
5.1.2. SAM: samazināt plūdu riskus lauku teritorijās, kur indikatīvās atbalstāmās darbības ir: ir hidrotehnisko būvju – Lubāna ezera hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu
staciju un aizsargdambju – rekonstrukcija, potamālo upju regulēto posmu renovācija..
5.3.1. SAM: attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, kur indikatīvās atbalstāmās darbības
ir: kanalizācijas tīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, t.sk. māju kanalizācijas pievadu izbūve; notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu tehnoloģiju uzlabošana; ūdensapgādes sistēmas attīstība dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai, sabiedrības informēšanas pasākumi.
Stratēģiskie atbalsta mērķi 5.1.1. un 5.1.2. ietver tiešu prasību izmantot ZI, ja netiek pamatota citu risinājumu priekšrocība. Taču primāri šīs aktivitātes attiecināmas uz
klimata pārmaiņu adaptācijas politikas kompetenci. Ūdeņu politikas loma būtu uzlabot risinājumu izvēles pamatotību, ņemot vērā ietekmi uz ūdeņu kvalitātes
aizsardzību.
Savukārt, SAM 5.1.3. tiešā veidā attiecas uz ūdens saimniecības politiku. Galvenās atbalstāmās aktivitātes attiecināmas uz centralizēto pieslēgumu izveidi lielās
aglomerācijās, taču iekļauta arī papildu pasākumu veikšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai apdzīvotās vietās, ar apdzīvotības aglomerāciju 200 – 2000,
uzlabojot riska ūdensobjektu vides stāvokli. Šajā nišā ZI risinājumiem var būt priekšrocības, attīstot bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas.
Komentāri, rezumējums un rekomendācijas
Saistībā ar ūdeņu aizsardzību Latvijā veikti vairāki pētījumi, kas ietver padziļinātu ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu, kas izmantojams ZI veicināšanai, kā arī veikti
un plānoti konkrēti projekti, piemēram, Lielupes baseinā (skat pielikumu). Ieplānots vērienīgs līdzfinansējuma atbalsts pretplūdu pasākumiem, kas rada nepieciešamību
savlaicīgi veikt sagatavošanos un paredzētajos risinājumos atbilstoši ņemt vērā ūdeņu aizsardzības prasības.
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Tā kā ar ūdeņu aizsardzību saistītie ZI pasākumi nereti vairāk attiecināmi uz citu politiku tiešo kompetenci, tad būtiski ir noteikt kompetenču un atbildības sadalījumu
attiecīgo ZI risinājumu veicināšanā un ieviešanā. Kā optimālais modelis varētu būt ūdens politikas kompetencē noteikt nepieciešamo pētījumu un pamatojuma
sistēmas izstrādi lēmumu pieņemšanai, saskaņojumā ar kopējo ZI novērtēšanas un pamatojuma sistēmu, kas balstīta uz ekosistēmu pakalpojumu efektīvāku
multifunkcionālu izmantošanu, ņemot vērā pilno izmaksu – ieguvumu novērtējumu, kas rekomendēta dabas aizsardzības un telpiskās plānošanas politiku vai
starppolitiku darba grupas kompetencē. Savukārt, lauksaimniecības un mežsaimniecības politikas, kā arī pilsētplānošanas jomas kompetencē būtu iegūto rezultātu
ietveršana konkrētu ZI risinājumu lokālajā izvēlē, izmantojot saistošus (normatīvo aktu) vai rekomendējošos (vadlīnijas) instrumentus.
Būtiska loma saistībā ar ūdeņu aizsardzību un ZI ir pārrobežu projektiem un to atbalsta instrumentiem, jo daļa Latvijas upju plūst ārpus valsts robežām.
Attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu SILAVA ir veikusi pētījumu un izstrādājusi brošūru par niedru filtrācijas laukiem notekūdeņu attīrīšanai65, ko var izmantot turpmākai
ZI risinājumu popularizēšanai. Vācijā ir veiksmīgs piemērs ūdeņu aizsardzības saistībai ar ūdensapgādi – komunālās saimniecības ūdens tiek iegūts no urbumiem
specifiski aizsargātā parku teritorijā.
Rekomendācijas:
Noteikt kompetenču un atbildības sadalījumu attiecīgo ZI risinājumu veicināšanā un ieviešanā, saskaņā ar citām politikas jomām, kuru tiešajā kompetencē ir konkrēto
risinājumu ieviešana.
Rekomendējams ūdeņu aizsardzības pētījumu un ieviešanas projektos gūto pieredzi ekosistēmu pakalpojumu ieguvumu novērtēšanā, kā arī plānošanā un ieviešanā
izmantot integrētas pieejas un ZI risinājumu izmantošanas veicināšanai arī citās jomās.
Savlaicīgi piemērot vēlamās ūdeņu aizsardzības prasības 2014-2020 plānošanas periodā paredzētajiem līdzfinansētajiem projektiem pretplūdu jomā un atbalstīt
līdzfinansējuma konkursa īstenošanai vēlamā ZI izvērtēšanas instrumenta izveidi.
Sagatavot izvērtējumu un rekomendācijas lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas sistēmu ieviešanas iespējām vietās, ar apdzīvotības aglomerāciju 200 – 2000, lai
varētu atbalstīt ZI ieviešanu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014-2020 stratēģiskā attīstības mērķa 5.3.1. ietvaros.
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http://www.silava.lv/userfiles/file/Info%20materi%C4%81li/Notekudenu%20dunas%20leafleti%20Lazdins%202005/Treatment%20of%20wastewater%20in%20reed%20beds.pdf
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4.5.8 ZI aspekti citās politikās
4.5.8.1 Transporta politika
Ar transporta nozari ZI ieviešana saistīta vairākos veidos:





Transporta infrastruktūra (ceļi) var iedarboties kā traucējošs elements bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai noteiktās aizsardzības zonās vai koridoros.
o Plānošanas procesā negatīvo ietekmi var mazināt, saskaņojot attīstību ar dabas aizsardzības teritoriju plāniem
o Esošas infrastruktūras ietekmes mazināšanai var izmantot „zaļos viaduktus”, kas nodrošina sadalītā biotopa savienojumu
Veloceliņi nereti ir zaļo infrastruktūru sastāvdaļa un veicina fosilās degvielas transporta izmantošanas samazināšanu.
Pilsētas ielu infrastruktūrā iespējams izmantot ZI risinājumus, piemēram, lietus notekūdeņu savākšanas un akumulēšanas sistēmas, apzaļumotās tramvaju
sliedes, apstādījumi ielu un stāvvietu malās.

Latvijas transporta politikas plānošanas dokumenti neietver ZI risinājumu izmantošanu tiešā veidā.
Vērtējot ZI risinājumu iespējas atbalstīt politikas mērķu sasniegšanu, veloceliņu attīstība vērtējama kā primārā. Taču Latvijas Transporta attīstības pamatnostādnes
2014. – 2020. gadam neietver specifiskus mērķus un aktivitātes velotransporta attīstībai, izņemot iekļautos mērķus Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā
2007. - 2027. gadam - Paaugstināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju mobilitāti izveidojot veloceliņu tīklu, garantējot gājēju un velosipēdistu drošību un nodrošinot
alternatīvas pārvietošanās iespējas. Taču velotransporta infrastruktūras attīstība noteikta kā prioritāte atsevišķu pašvaldību attīstības plānos.
Priekšnoteikums efektīvai veloceliņu tīkla izveidei, integrētas ietekmes uz bioloģisko daudzveidību un veselību kontekstā, būtu tādu telpisko risinājumu veicināšana, kas
mazina antropogēno slodzi uz biotopiem un ļauj izvairīties no palielinātā gaisa piesārņojuma brauktuvju malās. Tas praksē varētu mainīt veloceliņu telpiskā
novietojuma struktūru, pretstatā ekonomiski izdevīgākajam novietojumam brauktuves malā. Tādēļ būtu vēlams uzlabot koordināciju iesaistīto plānošanas un
pārvaldības iestāžu starpā, kā arī sagatavot pilno ieguvumu un izmaksu ekonomiskā novērtējuma vadlīnijas pamatotākai veloceliņu teritoriālās plānošanas risinājumu
izvēlei. Tāpat rekomendējams velotransporta infrastruktūras attīstību vairāk iestrādāt nacionālajā transporta plānošanā, kā arī veicināt Rīgas pašvaldības labās
pieredzes izplatīšanu citās Latvijas pašvaldībās.
Pārējie sākumā minētie ar transportu saistītie ZI risinājumi ietekmē citas politikas - dabas un gaisa aizsardzības.
Lai novērtētu transporta un dabas aizsardzības politiku un ieviešanas padziļinātas integrācijas nepieciešamību, būtisks būtu novērtējums, vai esošais ceļu
infrastruktūras attīstības regulējums paredz pietiekošu saskaņotību ar dabas aizsardzības (biotopu savienojamības) vajadzībām.
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Attiecībā uz apzaļumotajām tramvaju sliedēm vēlams veicināt Rīgā pārbaudītās prakses izmantošanu arī turpmāk, it īpaši ņemot vērā, ka nākamajā plānošanas periodā
ir paredzēts ievērojams līdzfinansējums tramvaju tīkla infrastruktūras attīstībai.
Lietus notekūdeņu savākšanas un akumulēšanas sistēmas un apstādījumu ielu un stāvvietu malās attīstīšanas iespējas aplūkotas sadaļā par teritoriālās plānošanas
politiku, taču rekomendējams atbalstīt pašvaldības lietus notekūdeņu savākšanas un akumulēšanas sistēmu pilotprojektu īstenošanā.
„Zaļie viadukti” jeb „eko-dukti” ir mākslīgās savienojamības risinājums, ko mēdz pielietot lai novērstu biotopu sašķeltību ar intensīvas satiksmes automaģistrālēm. Taču
šādi risinājumi ir ļoti dārgi un daudzu šādu veidojumu pozitīvā ietekme uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pagaidām nav pierādīta un pagaidām tiek
rekomendēts šādu risinājumu izmantot tikai tad, kad fragmentācijas ietekmi nevar novērst nevienā citā veidā.
Latvijai tāpat kā citām ES dalībvalstīm līdz 2020. gadam ir jāsasniedz 10 % AER saražotās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā. 2011. gadā Latvija
sasniedza 3,24 % AER enerģijas īpatsvara transporta sektorā, 2012. gadā – 3,10 %. Saistība ar ZI ir netieši caur atjaunojamās enerģijas izejvielu ražošanu (skat tālāk pie
enerģētikas politikas).

4.5.8.2 Enerģētikas politika
Primārā saistība ar ZI enerģētikas politikai ir netieši caur atjaunojamās enerģijas izejvielu ražošanu. Pieredze liecina, ka enerģijas kultūraugu intensīva ražošana
paātrināti samazina augsnes auglību, kā arī var atstāt iespaidu uz biodaudzveidības saglabāšanu. Taču sabalansētas multifunkcionālās lauksaimniecības pieeja, kas
uzskatāma par vienu no ZI elementiem, šo ietekmi var mazināt.
Latvijai ir noteikts saistošs mērķis sasniegt 40 % enerģijas, kas ražota no AER, īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā. Tas izriet no AER direktīvas un Latvijas
nacionālās reformu programmas „ES 2020”stratēģijas īstenošanai. Sasniegtais AER īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā 2011. – 2012. gadā bija 34,7 % (2011. gadā –
33,55 % un 2012. gadā – 35,78 %).66
Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014. – 2020. 4.3. ieguldījumu prioritāte „veicināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas ražošanu
un sadali” paredz stratēģisko attīstības mērķi 4.3.1.: veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, kuras ietvaros indikatīvās
atbalstāmās darbības ir: rekonstrukcija siltumavotu energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz AER izmantošanu centrālapkurē, t.sk. tehnoloģisko iekārtu
iegāde un uzstādīšana, kā arī siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcija un būvniecība ar mērķi samazināt enerģijas zudumus (lai samazinātu
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Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam; projekts.
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kurināmā patēriņu uz vienu MWh) vai samazināt patērētā fosilā kurināmā apjomus (lai samazinātu atkarību no trešo valstu enerģijas importa) vai paaugstināt AER
katlumāju efektivitāti.
Energokultūru ietekme uz augsnes kvalitāti attiecināma uz lauksaimniecības kompetenci, tādēļ uz enerģētikas politiku tiešā veidā var attiecināt vienīgi atjaunojamo
energoresursu apjomu un struktūras saskaņošanu ar dabas aizsardzības, lauksaimniecības un mežsaimniecības, kā arī klimata politikas prioritātēm un aktivitātēm.

4.5.8.3 Tūrisma politika
Tūrisma pakalpojumu uzlabošanās tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no multifunkcionālu ZI risinājumu ekosistēmu pakalpojumu ieguvumiem, ko mēdz ietvert arī
kopējā ZI efektivitātes novērtējumā. Tipiskie sasaistes elementi ir cilvēku plūsmu organizēšana un attiecīgas, ietekmi uz vidi mazinošas infrastruktūras izveide
aizsargājamajās teritorijās (gājēju laipas, maršrutu plānošana). Detalizētāk par šo skatīt pie dabas aizsardzības politikas un teritorijas attīstības politikas aprakstiem.
Otrs bieži minētais ZI elements saistībā ar tūrismu ir veloceliņu tīkla izveide, kas ietver potenciālu samazināt fosilās degvielas transporta izmantošanu. Tā kā transporta
politikas prioritātēs veloceliņu tīkla izveide nav ietverta, tad tūrisma politikas un teritoriālās attīstības plānošanas politikas ietvaros no ZI attīstības skatu punkta būtu
lietderīgi ietvert to prioritāšu sarakstā.
Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.-2015. gadam sadaļā „Latvijas stratēģiskie tūrisma produkti” ietver norādi : „Mežu teritorijās jāveido jauni pārgājienu,
velomaršruti un tūrisma produkti, kas balstīti uz dzīvnieku u.c. bioloģisko resursu saprātīgu izmantošanu (piemēram, dzīvnieku vērošanas produkti zinošu gidu
pavadībā).
ZI pieejas attīstīšana var dot ieguldījumu Latvijas kā zaļās valsts tēla veidošanā. Integrētie multifunkcionālie risinājumi, kā arī kartējumi ZI novērtēšanas sistēmas
ietvaros var tikt izmantoti kā mārketinga un tūrisma plānošanas līdzekļi. Attīstoties ZI identifikācijas un kartēšanas sistēmai Latvijā, eventuāli tā var tikt savietota ar
tūrisma infrastruktūras kartējumu.

4.5.8.4 Gaisa aizsardzības politika
Galvenā saikne gaisa aizsardzībai un piesārņojuma mazināšanai attiecas uz ZI risinājumiem lielpilsētās. Kā viens no pilsētvides ZI multifunkcionālajiem ekosistēmu
pakalpojumu ieguvumiem tiek izcelta koku un augu spēja piesaistīt cietās daļiņas. Latvijā gaisa piesārņojuma ar cietajām daļiņām aktualitāte galvenokārt attiecināma
uz Rīgu. Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011.-2015. neparedz nekādus risinājumus, kas būtu saistīti ar apzaļumošanu, bet vairāk
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koncentrējas uz emisiju avotu ierobežošanu. Tādēļ būtu nepieciešams izstrādāt novērtējumu par ZI ietekmi uz gaisa piesārņojuma mazināšanu Rīgā. Novērtējums
varētu ietvert iepriekš veiktus novērtējumus citās pilsētās, kas attiecīgi adaptēts Rīgas apstākļiem. Novērtējuma veikšanas kompetence varētu attiekties gan uz Rīgas
pašvaldību, gan uz VARAM vides aizsardzības departamentu, savukārt, rekomendāciju un vadlīniju izstrāde būtu iekļaujama ZI materiālos, kas gatavojami teritoriālās
attīstības plānošanas politikas ietvaros.

4.5.8.5 Veselības politika
Galvenā saikne veselības uzlabošanai attiecas uz ZI risinājumiem lielpilsētās. Pilsētvides ZI multifunkcionālo ekosistēmu pakalpojumu ieguvumos tiek ietverti veselības
uzlabojumi, kas saistīti ar temperatūras pazemināšanos pilsētā karstajā laikā; sporta un rekreācijas iespējām parku infrastruktūras gadījumā, kā arī psiholoģiskās
veselības uzlabošanos.
Latvijas Nacionālais attīstības plānā 2014. – 2020. gadam ietverts rīcības virziens "Vesels un darbspējīgs cilvēks" ar uzdevumiem.
Veselīga un aktīva dzīvesveida paraduma nostiprināšana sabiedrībā kopumā, nostiprinot veselības veicināšanas sadarbības tīklus: (a) veselīga uztura, aktīva
dzīvesveida un garīgas veselības veicināšana, (b) bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta attīstība.
Atsaucoties uz šo prioritāti, veselības politikas pārziņā būtu uzticams veselības uzlabošanās novērtējums parku un zaļo zonu attīstības pamatošanai lielpilsētās.
Novērtējumam izmantojami virkne ārvalstu pētījumu, kuru rezultāti adaptējami Latvijas situācijai.

4.5.8.6 Atkritumu apsaimniekošanas politika
Atkritumu apsaimniekošanas tiešākā saistība ar ZI risinājumiem ir pastarpināti caur plūdu apdraudējuma risku novēršanu piesārņojuma koncentrācijas vietās. Lielāks
apdraudējums esošajā novērtējumā attiecas nevis uz atkritumu glabātuvēm, bet uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (piem., Liepājas rajonā). Tāpat jāatzīmē, ka
vairumā gadījumu ZI risinājumi nav piemērojami jau apdraudētām piesārņojuma koncentrācijas vietām, jo var nenodrošināt atbilstošas pakāpes drošību objektos. Taču
tiem var būt preventīvi risinājumi ilgākā termiņā. Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas politiku nav rekomendējamas citas aktivitātes, kā tās, kas tiks ietvertas upju
apsaimniekošanas plānos.
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PIELIKUMS 1. Ar zaļo infrastruktūru izpēti un ieviešanu saistītie piemēri Latvijā
Natura 2000 teritorijas Latvijā
Natura 2000 tīklā Latvijā tika veidots no jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pievienojot klāt vēl 122 jaunas. Pašlaik tīklā ir iekļautas 333 teritorijas – 4
dabas rezervāti, 4 nacionālie parki, 239 dabas liegumi, 37 dabas parki, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 7 aizsargājamās jūras teritorijas un 24 mikroliegumi67. Sauszemes
Natura 2000 teritorijas aizņem 12 % jeb 787 729 ha no Latvijas sauszemes kopplatības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi aizsardzības un apsaimniekošanas režīmi – no
minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidos līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam dabas rezervātos.
LIFE–Nature projekts “PIEKRASTES BIOTOPU AIZSARDZĪBA UN APSAIMNIEKOŠANA LATVIJĀ”
Projekta īstenošana noritēja 2002. – 2006. gados. Projekta mērķis bija Eiropas Savienībā aizsargājamo Latvijas piekrastes biotopu aizsardzība, atjaunošana un
apsaimniekošana. Uzsākot projektu, bija zināms, ka Latvijā jūras piekrastē sastopami 23 Eiropā aizsargājami biotopi (no tiem 7 prioritāri aizsargājami), 9 biotopi, kas
aizsargājami saskaņā ar Bernes konvenciju, 4 Biotopu direktīvā minētas augu sugas un 16 Putnu direktīvā minētas sugas.
Projekta teritorija — Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu aizsargjosla — apmēram 300 metrus plata josla jūras piekrastes sauszemes daļā, un pludmale.
Projektā ietvertie galvenie pasākumi:






67
68

Piekrastes aizsargājamo biotopu kartēšana un novērtēšana;
Dabas aizsardzības plānu izstrāde 4 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām;
Apsaimniekošanas pasākumi vietās, kur apmeklētāji apdraud aizsargājamos piekrastes biotopus;
Jūrmalas pļavu un pelēko kāpu atjaunošana un uzturēšana vietās, kur nepieciešami tūlītēji aizsardzības pasākumi (koku un krūmu ciršana, pļaušana, ganīšana);
Iedzīvotāju iepazīstināšana ar projektu un izglītošana par apdraudētajiem piekrastes biotopiem un to aizsardzību.68

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/natura_200011/
LIFE–Nature projekts “PIEKRASTES BIOTOPU AIZSARDZÈBA UN APSAIMNIEKOÍANA LATVIJÅ” Projekta pārskats LIFE02 NAT/LV/008498 2002. – 2006. gads. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte.
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LIFE projekta kopējās izmaksas: 1,7 miljoni EUR no kuriem 2 % paredzēti dabas aizsardzības
pasākumiem. Līdz ar to tiešās dabas atjaunošanas izmaksas projektā bija 46 €/ha. Taču šajās
izmaksās iekļautas arī tūrisma infrastruktūras izveides izmaksas. Papildus tam 20 % no
kopējām projekta izmaksām paredzētas teritoriju uzturēšanai, kurās arī ietverti dabas
atjaunošanas un pārvaldības pasākumi. Kopējās projekta izmaksas uz vienu hektāru vidēji
sastāda 12,5 €/ha69.

BaltCICA - Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā
BaltCICA starptautiskā projekta (2009 - 2012) teritorija Latvijā ir Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta Rīgas jūras līča piekraste un Salacas upes sateces baseins. Projekta līdzfinansējuma
avots - ERAF. Projekta kopējais finansējums Latvijā - 80 097 LVL. Projekta mērķis bija sekmēt
valsts politikas ieviešanu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, izveidot reģionālo izziņas
un apmācības centru globālo klimata pārmaiņu skaidrošanai, kā arī iesaistīt ieinteresētās
puses un sabiedrību aktīvai un apzinātai darbībai klimata pārmaiņu mazināšanai vietējā
līmenī.
Projekta galvenie uzdevumi bija aktīvi iesaistīt vietējo sabiedrību ūdens kvalitātes un
piekrastes erozijas procesu sabiedriskajā monitoringā un klimata pārmaiņu seku mazināšanā;
organizēt seminārus vietējās sabiedrības informēšanai par valsts politiku un tās ieviešanu
attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu; izveidot interaktīvu izstādi par klimata pārmaiņām
un to mazināšanas iespējām. Veicot projektā paredzēto pasākumu kopumu, ir iecere veidot
ZBR informācijas un izglītības centru par Vides ministrijas reģionālo atbalsta centru klimata
pārmaiņu mazināšanas politikas un pilotprojektos sasniegto risinājumu skaidrošanā plašai
sabiedrībai.70

69
70

IN-DEPTH CASE ANALYSIS – GREEN INFRASTRUCTURE IMPLEMENTATION AND EFFICIENCY – ENV.B.2./SER/2010/0059, 45.
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/interreg_iii_b/klimata_izmainas1/print
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ZI ieviešanas efektivitātes pētījumā šis projekts tika analizēts kā viens no izpētes gadījumiem un secinājumos efektivitāte novērtēta kā laba, kaut gan izmaksu –
ieguvumu attiecība novērtēta kā zemāka, nekā LIFE–Nature projektam “Piekrastes biotopu aizsardzība Latvijā. Taču iemesls var būt arī ietekmes datu trūkums un tas,
ka detalizētāk tika analizētas rīcības Lietuvā. 71

NAT-PROGRAMME
Programmas LIFE+ projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” (2012-2017) mērķi ir izstrādāt un publicēt nacionālo
Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu Latvijai, lai sekmētu vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000
sauszemes teritorijās Latvijā; izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām Natura 2000 teritorijās Latvijā, lai sekmētu
aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu; sabiedrības vides apziņas celšana - informējot par dabas aizsardzības pasākumiem
un pieejamiem finanšu resursiem Natura 2000 teritorijās, kā arī iesaistot sabiedrību biotopu apsaimniekošanā.
Projekta galvenie uzdevumi un pasākumi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
71

Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu
grupām;
Veikt eksperimentālus aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas darbus katrā no augstāk minētajām biotopu grupām, lai dabā pārbaudītu dažādas biotopu
apsaimniekošanas metodes un izvērtētu to efektivitāti.
Organizēt seminārus un darba grupu sanāksmes apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrādei augstāk minētajām biotopu grupām.
Izstrādāt un publicēt nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu;
Apkopot un izvērtēt esošos sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumus Natura 2000 teritorijās Latvijā;
Izvērtēt pašreizējo sugu un biotopu aizsardzības stāvokli un tā atbilstību Natura 2000 teritoriju dabas vērtībām;
Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz citu valstu dabas aizsardzības nozares organizācijām, lai iepazītu tur lietotās vai plānotās apsaimniekošanas
programmas un vadlīnijas.
Analizēt un papildināt šobrīd pieejamo Natura 2000 biotopu kartējumu nākamā perioda 2014 – 2020 Lauku attīstības programmas kontekstā.
Digitalizēt un integrēt projektā iegūtos dabas datus vienotajā dabas datu pārvaldības sistēmā «Ozols».
Sagatavot un izvietot informācijas stendus par veiktajiem biotopu apsaimniekošanas veidiem un pasākumiem Natura 2000 teritorijās.
Izveidot projekta interneta mājas lapu.

IN-DEPTH CASE ANALYSIS – GREEN INFRASTRUCTURE IMPLEMENTATION AND EFFICIENCY – ENV.B.2./SER/2010/0059, 45.
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•

Organizēt informatīvus seminārus un apmācības valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, dabas aizsardzības speciālistiem, vietējiem
uzņēmējiem, zemes īpašniekiem un citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem.

Projekta kopējais finansējums ir 1,6 milj. EUR, no kā puse ir ES līdzfinansējums. Projekts attiecas uz visām Natura 2000 sauszemes teritorijām, taču neattiecas uz jūras
teritoriju72.

Mitrāju pilotprojekts Baltic Deal ietvaros
Nozīmīgākie Latvijas mitrāji - Engures ezers, Kaņiera ezers, Teiču un Pelečāres purvs, Papes ezers un Nidas purvs, Liepājas ezers, Sātiņu zivju dīķi, Rīgas jūras līča
rietumu piekraste, Babītes ezers, piekraste starp Ainažiem un Svētupes grīvu, Sokas, Oļļas un Nigulas purvu masīvs, Sedas tīrelis, Lubānas zemiene. 2011. gadā tika
uzsākts pilotprojekts jaunu mitrāju izveidošanai starptautiskās iniciatīvas Baltic Deal ietvaros.
Projekta mērķis bija radīt mākslīgā mitrāja demonstrējumu saimniecību, lai sadarbībā ar zinātni veiktu ūdens kvalitātes mērījumus. Projekts tika izstrādāts ar Pasaules
dabas fonda atbalstu un līdzfinansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa «Eiropas teritoriālā sadarbība» Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas 2007. — 2013. gadam un NEFCO/NIB Baltijas jūras rīcības plāna fonda.
Saimniecība tika izvēlēts 2011. gada rudenī. Plānošanas process un projekta izmaksu novērtējums tika veikts 2012. gadā. Sākotnējās projekta izmaksas bija pārāk
augstas (50 000 EUR). Pieredze tika izmantota, lai meklētu jaunas saimniecības, bet ar mazāku sateces baseina, lai samazinātu ieguldījumu izmaksas.
Projekta ietvaros izstrādāts lielu mākslīgo mitrāju sateces baseina būvniecības projekts un noteikts nepieciešamais finansējuma apjoms. Projektā gūtā pieredze bija
noderīga izstrādājot Lauku attīstības plānu, kurā mitrāju izveide ir starp iekļauta starp atbalstāmajām aktivitātēm. Projekta rezultāti ir publiski pieejami un izmantojami
citu mākslīgos mitrāju izveidei.73

72
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http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme/
http://www.balticdeal.eu/advisory/latvian-wetland-case/
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Baltijas jūras aizsargājamās teritorijas (Igaunija, Latvija un Lietuva)
Projekta mērķis bija nodrošināt Austrumu Baltijas jūras aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Projekts aptver Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Natura 2000 jūras
teritorijās un tā ietvaros tika izvērtēja un samazināta blakusnozvejas ietekme uz putnu un zīdītāju sugām. Projekts arī pievērsa uzmanību citiem draudiem, piemēram,
būvniecības attīstībai, ekonomiskajām vai atpūtas aktivitātēm un piesārņojumam.

GrandeRio projekta aktivitātes Lielupes un Gaujas/Koivas upju baseina apgabalos
Vērienīgas izpētes aktivitātes veiktas projekta GrandeRio ietvaros. Zemāk atsevišķi aplūkoti pasākumi Lielupes un Gaujas/Koivas upju baseina apgabalos. Visa
informācija gūta no projekta mājaslapas balticrivers.

Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā
Projekta (2011-2012) vispārējais mērķis ir uzlabot Lielupes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus ūdens apsaimniekošanas pasākumus efektīvai ūdens resursu
apsaimniekošanai pierobežas reģionā.
Projektu finansēja: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (2007-2013). Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions.
Projekta mērķi:
1. Veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu plānošanas attīstību Lielupes baseina apgabala pierobežas apdzīvotajās vietās.
2. Paaugstināt sabiedrības vides apziņu, piedāvājot informāciju, paaugstinot zināšanas un prasmes par ūdens resursu apsaimniekošanu.
3. Uzlabot ūdens un dabas resursu, kā arī Lielupes baseina apgabala resursu kvalitāti.
Projekta rezultāti:





Projekta informatīva ziņu lapa latviešu, angļu un lietuviešu valodā.
Interneta vietne par ūdens apsaimniekošanas un citām saistītām tēmām.
Koncepts par kopējām vides prasībām tehnisko projektu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei pretendentiem pirms publisko iepirkuma veikšanas.
Izpēte par esošajiem risinājumiem un infrastruktūru lauku teritorijās lietus ūdens, dzeramā ūdens un kanalizācijas ūdens apsaimniekošanas jomā.
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Seminārs „Praktiski soļi upju tīrīšanā" Bauskā.
Pārrobežu seminārs „Esošie praktiskie risinājumi ūdens resursu apsaimniekošanā" Pakruojis, Lietuva.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātu Salacgrīvā un Klaipēdas Universitāti, lai gūtu pieredzi jaunās paaudzes apmācīšanā.
Vides kampaņas projekta partneru teritorijās.
Vasaras skola Lielupes baseina skolēniem (5 dienas, Birži).
Kalendārs 2012.-2013. gadam ar noderīgiem padomiem ūdens kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai.
TEPi ūdens pakalpojumu uzlabošanai lauku teritorijās (Gardene, Grenctāle, Mūsa Ceraukstē, Mūsa Gailīšos, Mežotne, Dāviņi, Jumpravas, Vecsaule, Bērzi,
Guntas un Gravas).
Tehniskie projekti ūdens pakalpojumu uzlabošanai lauku teritorijās (Gardene, Grenctāle, Mūsa Ceraukstē, Mūsa Gailīšos, Mežotne, Dāviņi, Jumpravas,
Vecsaule, Bērzi, Guntas un Gravas).
Lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmas inventarizācija un esošās situācijas reģistrācija Pakruojī, Lietuvā.
Rekomendācijas un labojumi upju baseinu apsaimniekošanas plānā, iekļaujot tajā pasākumus piesārņojuma samazināšanai.
Veikti upju krastu labiekārtošanas darbi Bauskā un Pakruojis pilsētā.
Iztīrīti upju krasti Rundāles novadā, Bauskas novadā, Pakruojis pilsētā Lietuvā un Biržos Lietuvā.
Uzstādītas atpūtas vietas un citas infrastruktūras vienības Mežotnes pilskalnā, Bauskas pilsētā pie Mēmeles, Mūsas ciemā Ceraukstē pie Mūsas, Gailīšu pagasta
Uzvarā pie Mūsas, Mežotnes ciemā pie Lielupes, Kirkilai ezera krastā Biržu pašvaldībā.
Veikta laivošanas ekspedīcija, lai paņemtu ūdens paraugus un to rezultātus iesniegtu atbildīgajām institūcijām. 74

Projekta ietvaros veiktajā pētījumā „Koncepts par kopējām vides prasībām tehnisko projektu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei pretendentiem pirms
publisko iepirkuma veikšanas.”

Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai (Gauja/Koiva)
Projekta (2011-2013) vispārējais mērķis bija uzlabot virszemes un pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu, atbalstot kopīga Gaujas/ Koivas upes pārrobežu baseina
apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes iniciatīvu.
Projekta ilgums: 01.07.2011 – 31.12.2013, projekta nr. EU 38839
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http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1247&catid=93&Itemid=155
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Projektu finansēja: Igaunijas-Latvijas programma 2007.-2013. gadam
Projekta vadošais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Specifiskie mērķi:






saskaņot pārrobežu ūdens objektu ģeogrāfiskās robežas;
precizēt un noteikt vienotus sasniedzamos ūdens kvalitātes mērķus visam upes baseina apgabalam;
harmonizēt pieejas un metodes upes baseina apsaimniekošanas plāna galvenajiem jautājumiem;
atlasīt izmaksu efektīvus pasākumus, lai uzlabotu ūdens resursu stāvokli;
informēt un iesaistīt sabiedrību ūdens resursu apsaimniekošanas procesā.

Galvenās aktivitātes:












izstrādāt visam upes baseina apgabalam kopīgas ĢIS kartes ar savietojamiem datu slāņiem;
izstrādāt pārskatu par esošajām ūdens kvalitātes stāvokļa noteikšanas metodēm un tipoloģiju;
iegūt jaunus pētījuma datus, lai novērtētu ūdens kvalitātes stāvokli pārrobežu ūdens objektos;
izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām, lai varētu harmonizēt tipoloģiju un kvalitātes klasifikāciju starp abām valstīm;
izvērtēt kvalitātes mērķus saskaņā ar specifiskiem kvalitātes parametriem;
salīdzināt metodoloģiju slodžu ietekmes uz ūdeņiem novērtēšanai, salīdzināt esošos slodžu vērtējumus;
izvērtēt novērotās ietekmes un to tendences;
veikt nozīmīgāko ūdens resursu lietojumu ekonomisko analīzi, potenciālās tendences nākotnē un izmaksu segšanas mehānismus;
izstrādāt priekšlikumus pasākumu programmai, lai uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu;
izstrādāt dažādus informatīvos materiālus – karti, brošūras, informācijas stendus, kā arī mājas lapu, kas ietvertu dažādus aspektus kopīgai ūdens resursu
apsaimniekošanai;
organizēt pārrobežu pasākumus par ūdens resursu izmantošanu, slodzēm un projekta rezultātiem.

Attiecībā uz Latviju projekta ietvaros izstrādāti šādi pētījumi:



Izkliedētā piesārņojuma slodžu un to radītās ietekmes analīze (Latvijas ziņojums);
Punktveida piesārņojuma avotu radīto slodžu un to ietekmes analīze (Latvijas ziņojums);
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Ūdenstilpju un ūdensteču hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu radīto slodžu un to ietekmes analīze (Latvijas ziņojums);
Ziņojums "Gaujas upju baseinu apgabala pārrobežu ūdens objektu (upju, ezeru, piekrastes) kvalitātes novērtējums" (ar 1. pielikumu);
Ziņojums "Jaunas pieejas pielietošana un jaunu slodžu novērtējumu izstrāde Gaujas baseinam Latvijā un Igaunijā";
Ziņojums par izmaksu efektīviem pasākumiem slodžu samazināšanai Gaujas baseina ūdens objektos Latvijā un Igaunijā.

Pētījums „Ierosinātie izmaksu efektīvie pasākumi slodžu samazināšanai Gaujas/Koivas upju baseinu apgabala ūdens objektos” ietvēra izmaksu efektivitātes analīzei
izstrādāto metodoloģisko pieeja, kas balstīta uz daudzkritēriju analīzes metodoloģiju, kuras mērķis parasti ir apvienot politikas līdzekļu (piem., pasākumi) pozitīvo un
negatīvo ietekmi kopējā ietvarā, lai tos varētu salīdzināt pēc vairākiem kritērijiem. Svarīga DKA iezīme - tā ļauj salīdzināt līdzekļus, kuru ietekme ir izteikta dažādi (piem.,
kvalitatīvi, kvantitatīvi un monetāri dati/novērtējums) un ar dažādas pakāpes noteiktību.
Galvenie secinājumi ietvēra gan vispārējas norādes attīstībai, gan rekomendācijas konkrētu pasākumu ieviešanai, no kuriem lielākā daļa vērtējami kā ZI pasākumi:
„Pirmkārt, ir ļoti nepieciešami papildus lauka darbi un pētījumi visiem upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas uzdevumiem, lai iegūtu empīriskus datus un
informāciju. Otrkārt, ir jāpastiprina pētījumi un modelēšana, kas saistīti ar slodžu un ietekmes skaitlisko vērtību noteikšanu. Treškārt, ir jāturpina dažāda veida
novērtējumu koordinācija starp abām valstīm.”
„Neskatoties uz ierobežotajām zināšanām, neskaidrībām un nepilnībām ekoloģiskajā, slodžu un ekonomiskajā novērtējumā, ir izstrādāti iespējamie papildus pasākumi,
kas varētu dot labumu ūdens kvalitātes uzlabošanai tajos ūdens objektos, kuros kvalitāte ir novērtēta zemāk par labu. Pārsvarā šie pasākumi jau tiek ieviesti un tika
atbalstīti pirmā UBAP vai ir nesen ieviesti projektu ietvaros.”
Rekomendētie papildus pasākumi (kas nav ietverti Ūdens pamatdirektīvā) biogēno vielu slodzes samazināšanai:
Balstoties uz pastāvošo informāciju un zināšanām, sociālekonomiski visefektīvākie pasākumi biogēno vielu piesārņojuma samazināšanai saskaņā ar pielietoto
kvantitatīvo novērtējumu un pasākumu prioritātes noteikšanu, izmantojot visus kritērijus, izrādījās: sedimentācijas dīķi meža un lauksaimniecības zemēs, videi
draudzīga lauksaimniecības meliorācijas sistēmu apsaimniekošana, zaļas zonas ziemā un rugāju lauki, kā arī mežu buferjoslas.
Visi minētie pasākumi attiecināmu uz ZI, izņemot zaļas zonas ziemā un rugāju laukus, ko var attiecināt nosacīti, jo tā vairāk attiecas uz lauksaimniecības metodi, kas
balstīta uz izvairīšanos no zemes aršanas pēc ražas novākšanas.
Pārējie izvērtētie un rekomendētie pasākumi kas tiešā veidā attiecināmi uz ZI ietver:



Regulēto upju ekoloģiskās funkcionalitātes uzlabošana, dabiski pārveidojot upes gultni,
Sedimentācijas dīķi, lai samazinātu augsnes eroziju no mežsaimniecības aktivitātēm,
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Lauksaimniecības zemju buferzonas gar ūdens objektiem un ūdenstecēm,
Ekoloģisko procesu uzlabošana, apsaimniekojot regulētas upes,
Labas ciršanas prakse,
Videi draudzīga mežsaimniecības meliorācijas sistēmu apsaimniekošana,
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas sistēmu ierīkošana pienotavās,
Lauksaimniecības zemju buferzonas meliorācijas sistēmām,
Biogēnās vielas aizturoši dīķi lauksaimniecības meliorācijas sistēmās.

„Lai gan augstāk atspoguļotie Latvijas pētījumu rezultāti tika aprēķināti, balstoties uz labāko pieejamo informāciju un ekspertu vērtējumu, sliktās informācijas bāzes dēļ
tos pasākumu novērtējuma izstrādei būtu jāizmanto uzmanīgi”75.
Projekts “Nevalstisko organizāciju (NVO) līdzdalība Latvijas ūdens apsaimniekošanas politikā” tika realizēts no 2004.gada oktobra līdz 2005.gada jūlijam. Projekta
ieviešanu vadīja biedrība "Baltijas Vides Forums". Projekta mērķis bija attīstīt un stiprināt NVO līdzdalību ūdens apsaimniekošanas politikā vadoties pēc upju baseinu
pieejas. Projekta aktivitāšu ieviešanai bija izvēlēts starptautiskais Lielupes upes baseins. Projekta galvenā mērķa grupa bija NVO, kas aktīvi darbojas ar ūdens
jautājumiem saistītās jomās, jo īpaši Lielupes pārrobežu upes baseina apgabalā, kā arī upju baseinu pārvaldes institūcijas. Projekta galvenās aktivitātes ietvēra
stratēģijas izstrādi NVO līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas politikā, informācijas un pieredzes apmaiņa vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī dialoga
veicināšana starp atbildīgajām valsts institūcijām un NVO. Tika noorganizēti starptautisks seminārs un vairākas mazākas sanāksmes, izstrādātas NVO stratēģija un
informatīvais buklets) kā arī izveidota NVO un ūdens apsaimniekošanas jautājumiem veltīta mājas lapa. Mājas lapas rezultāti tagad ir integrēti šajā Lielupes baseinam
veltītajā mājas lapā, kā arī pieejami http://www.bef.lv/274/309.
Projektu atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonda administrētas ES Phare grantu programmas "Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana" ietvaros.

Projekts „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā”
Projekta ilgums: 18 mēneši
Projekta ieviešanas laiks: 16/04/2012 – 15/10/2012
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Projekta partneri:










Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions
PP2: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
PP3: Rokišķu rajona pašvaldība
PP4: Dobeles novada pašvaldība
PP5: Akmenes rajona pašvaldība
PP6: Jaunjelgavas novada pašvaldība
PP7: Biržu rajona pašvaldība
PP8: Pļaviņu novada pašvaldība
PP9: Birštonas novada pašvaldība

Projekta budžets: 1,156,700.42 EUR, kur ERAF finansējums sastāda 983,195.36 EUR
Projekta mērķis: Saglabāt zaļās zonas un ūdenstilpnes Zemgales reģiona un Ziemeļlietuvas reģiona pilsētās, veicot investīcijas zaļos zonu infrastruktūrā, kas samazinās
pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, un saglabājot zaļās teritorijas nākamajām paaudzēm.
Rezultāti ietver:
1.
2.
3.
4.

Sakārtoti 8 infrastruktūras objekti
Izstrādāta tehniskā dokumentācija 4 teritorijām
Paaugstinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas 30 plānotājiem par ilgtspējīgas plānošanas principiem (5 apmācību semināri)
Vides izglītības pasākumi:
 Konkurss sakoptākā teritorija 8 projekta pašvaldībās.
 Floristikas kompozīciju konkurss un izstāde Rokišķos.
 Koku stādīšanas pasākums Akmenē.
 Literatūras un zīmējumu konkurss Pļaviņās.
 Teritorijas sakopšanas pasākums Jēkabpilī.
 Vides sakopšanas un izzināšanas pasākumi Jaunjelgavā.
 3 dienu plenērs skulptoriem Birštonā.
5. Divu dienu ainavu arhitektu plenērs Dobelē.
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6. Izstrādāta rokasgrāmata teritorijas un attīstības plānotājiem.

Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā
Projekta kopējais budžets: 1 497 889 EUR
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 1 161 001 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada janvāris – 2013. gada jūnijs
Programma: Centrālbaltijas INTERREG IV A programma 2007.-2013.
Īss projekta ietvaros plānoto darbību apraksts:





Projekta vadība, publicitātes pasākumi.
Maršrutu tīkla plānošana un sadarbība.
Tūrisma produktu un servisa attīstība.
Mārketinga pasākumi

Īss projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu apraksts:







Nodrošināta projekta efektīva vadība.
Identificēts kopīgs velomaršrutu tīkls, noteiktas produktu un pakalpojumu attīstības atšķirības, apzināts velotūrisma iespēju potenciāls. Tiks veikta tirgus
situācijas izpēte, izstrādāts velotūrisma apskats, trīs darba semināri Latvijā – Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē, kā arī viens pieredzes apmaiņas un labas prakses
pārņemšanas seminārs Somijā, arī tematiskais seminārs Igaunijā un Zviedrijā.
Izveidoti tūrisma produkti.
Ceļa marķējošās norādzīmes un informācijas stendi Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē. Velosipēdu novietnes tiks izveidotas daudzu pašvaldību teritorijās, kas
piedalās projektā, tajā skaitā Jelgava.
Izveidots Centrālbaltijas reģiona kā atraktīva velotūrisma tēls, pieaudzis tūristu skaits šajā reģiona.
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Bukleti, informācijas stendi gan visiem projekta partneriem, gan individuāli. Mājas lapu uzlabošanas pasākumi. Tiks veidotas tūristiem un velosipēdistiem kabatas
grāmatiņas, organizētas iepazīšanās tūres.

„Upju teritoriju Rīcības plāni” (Teritories of Rivers Action Plans) Zemgalē
Īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2014.
Projekta ilgums: 36 mēneši
Projekta kopējais budžets: 1 935 936,60 €

SNOWBAL – Saving the Sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically
Projekta norises laiks: 2011. gada 1. jūnijs – 2013. gada 30. decembris
Izpildītājs - Uppland Foundation (Zviedrija)
Partneri: Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Dabas fonds
Projekta ilgtermiņa mērķis ir paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par ilgtspējīgām apsaimniekošanas metodēm, kas samazina barības vielu noteci uz Baltijas
jūru. SNOWBAL mērķis ir parādīt, ka saimniekošana, ekoloģisko funkciju saglabāšana, dabas aizsardzība un bizness var tikt apvienoti, saimniekojot ilgtspējīgi.
Rezultāti:







Palielināta sabiedrības informētība par SNOWBAL metodēm;
Informācija par SNOWBAL metodēm izplatīta vietējo interešu grupu starpā;
Notikusi zināšanu un pieredzes pārnese starp valstīm un ekspertiem;
Projektā izmantota labākā pieejamā informācija par videi draudzīgu saimniekošanu;
Identificētas problēmas metožu ieviešanai un risinājumi piedāvāti;
SNOWBAL metodes tiek ieviestas saimniekošanā ikdienā;
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Palielināta lēmumu pieņēmēju un institūciju informētība par metodēm, kas veicinājis labāku sadarbību Lauku attīstības plānošanas procesā.

Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (projekta akronīms: MARMONI)
Projekta norises laiks - 2010. gada oktobris - 2015. gada marts
Izpildītājs: Baltijas Vides Forums - Latvija
Partneri





Latvijā: Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Vides risinājumu institūts, Latvijas Dabas fonds un Dabas aizsardzības pārvalde
Igaunijā: Baltijas Vides Forums-Igaunija un Igaunijas Jūras institūts
Somijā: Somijas Vides institūts un Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts
Zviedrijā: Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

Galvenais projekta mērķis: izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu cilvēka ietekmes apmērus.
Projekta ietvaros tiks izstrādāta inovatīva jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringa un novērtējuma pieeja, balstoties uz vienotu indikatoru sistēmu; kā arī praksē
tiks pārbaudītas un izvērtētas monitoringa un novērtējuma metodes. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Baltijas jūrā Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas
teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvi ekonomiskajās zonās. Projektā ir plānots piemērot reģionālo pieeju, veicot jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringu, kā arī
īstenot pārrobežu sadarbības principus, novērtējot jūras bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā. 76

LIFE+ projekts DVIETE - http://www.dvietespaliene.lv/lv/
Dvietes paliene ir unikāla Latvijas teritorija - sava veida Daugavas palu ūdeņu "akumulātors", kas pie lieliem paliem turpat 20 km garā senleja uzkrāj Daugavas ūdeņus,
mazinot to ietekmi tālākā tecējumā. Dabas parks "Dvietes paliene" izveidots 2004. gadā 4989 ha platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas. Dabas parka
teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 Latvijā vai ES aizsargājamas putnu sugas, 7 Eiropā un 2 Latvijā aizsargājami biotopi.

76

http://marmoni.balticseaportal.net
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Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā. Daugavas palu ūdeņiem ieplūstot Dvietes senlejā, ūdens līmenis Dvietes lejtecē pavasarī var celties vairāk nekā
6 m virs mazūdens perioda līmeņa. Sevišķi augstos palos Daugavas ūdeņi applūdina Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā.

Niedru filtri – notekūdeņu attīrīšana
Nesen Latvijā ienākusi vēl viena notekūdeņu attīrīšanas sistēma - tās ir vairāku tilpņu nosēdakas,
no kurām notekūdeņi nonāk speciālā niedru laukā, kurš tiek izmantots notekūdeņu attīrīšanā.
Latvijā ir īstenoti vairāki šādi projekti taču diemžēl trūkst informācijas un pētījumu par šo
projektu izmaksām un ieguvumiem salīdzinājumā ar alternatīvu pelēko infrastruktūru. Biedrība
“Zvannieku mājas” īsteno projektu “Saimes ēkas ārējās kanalizācijas atjaunošana ar videi
draudzīgām tehnoloģijām”.
Projekta mērķis ir ārējās kanalizācijas atjaunošana, uzstādot notekūdeņu niedru filtra attīrīšanas
sistēmu. Šī ūdens attīrīšanas sistēma sastāv no vairākiem dīķiem, kur ūdens pārtek no viena otrā,
pa īpaši veidotu kaskādi, kas nodrošina airāciju. Ūdens turpina filtrēties caur niedru filtru
(meldri, niedres, vilkuvāles un īriss) un šķembām kamēr attīrās līdz tādai pakāpei, kad tos var
ievadīti gruntsūdeņos.
Analoga attīrīšanas sistēma 2003. gadā ir izveidota Valmieras rajona Rencēnu pagasta,
“Rožkalnos”.
Līdzīga sistēma izveidota arī z/s Mežacīruļi, kas atrodas Zaļenieku pag. Mitrājs izvietots uz grāvja,
kas ietek Eglones upē. Sateces baseina platība ir 75,8 ha. Projektā paredzēta lietus kanalizācijas
attīrīšana pazemes plūsmas mitrājā un lauksaimniecības noteces attīrīšana virszemes plūsmas
mitrājā.

Avots: http://www.zvannieki.lv/2013/04/top-niedru-filtru-diki/
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Arī Tērvetē ir izveidota "Konstruētā mitraine Niedrulauks", kas ir cilvēku mākslīgi radīta un
speciāli izstrādāta mitraines vieta, lai attīrītu notekūdeņus ar dabīgiem un dzīviem augiem.
Notekūdeņi pa kanalizācijas tīkliem vispirms tiek novadīti uz divām nosēdakām, tur nosēžas
biezā un šķidrā frakcija. Pēc tam šie notekūdeņi pašplūsmā aiztek uz bufertvertnēm, kas ir
izbūvētas tā, lai radītie notekūdeņi varētu uzkrāties šajās buferakās. Vienā no buferakām ir
ievietots sūknis, kas ieslēdzas reizi sešās stundās un padod uz niedru lauku 1 kubikmetru
notekūdeņu. Tālāk aizplūst uz smilšu filtru, kas ir apaudzēts ar niedrēm, sākumpunktā ūdens
filtrējas vertikāli. Nonākot pie zoles vai pie dibena, turpina horizontālu filtrācijas ceļu. No dobes
centra tiek izvadīti caur drenāžu uz izplūdi. Pa akmens gultni plūstot, ūdeņi vēl daļēji bagātinās
ar skābekli, tiek vēl vairāk attīrīti, pazeminot slāpekļa un nitrātu klātbūtni. Pēc novērojumiem
notekūdeņi pa šo ceļu infiltrējas, pazūd augsnē.
Līdzīgi projekti īstenoti arī Pedvālē un Tīnūžos, Ikšķiles novadā.
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Z/s Lielkrūzes, Jaunpiebalgas novadā
Palielinot atbalsta intensitāti tiem meliorācijas rekonstrukcijas projektiem, kas paredz
risinājumus augu barības vielu noteces mazināšanai, un ūdens piesārņojumu mazinošiem
risinājumiem, piemēram, nosēddīķu izveide pirms grāvju ietekām ezeros, dabiskās un regulētās
ūdenstecēs, maģistrālajos novadgrāvjos un meliorācijas sistēmu grāvju līkumošana un/vai grāvju
šķērsprofila maiņa (divpakāpju grāvji), lai veicinātu barības vielu akumulāciju un mazinātu augu
barības vielu noteci, būtiski veicinātu ZI attīstību šajā jomā.

Meliorācijas grāvja dabiskošana – meandru izveide, saimniecībā
Lielkrūzes (foto: G. Dolmanis)
Sedimentācijas dīķa izveide z/s Lielkrūzes - grāvī, kurš tiek izmantots zivju dīķu nolaišanai
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Ūdens līmeņa regulēšana
2012. gadā z/s Mežāres, sadarbībā ar Latvijas dabas fondu, uzsākts projekts sedimentācijas
veicināšanai meliorācijas grāvjos. Izstrādāti meliorācijas grāvī ierīkojamu ūdens līmeņa
regulēšanas sliekšņa projekti atbilstoši biežāk izmantotajiem meliorācijas grāvju projektētajiem
parametriem un sagatavotas rekomendācijas ūdens līmeņa regulēšanas sliekšņa izbūves vietas
optimālai izvēlei (sateces baseins, (ne)intensiva saimniekošanas prakse, u.c.). Ūdens līmeņa
regulēšanas sliekšņa ietekmes zonas, uzkrātā ūdens apjoms un ietekme uz gruntsūdens līmeņa
izmaiņām.

z/s Valti, notekūdeņi
Avots: LDF

Līdzīga metode izmantota arī MPS Vecauce
Avots: LDF
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PIELIKUMS 2. Semināra materiāli
2014. gada 12. decembrī, sadarbībā ar VARAM, biedrības Zaļā brīvība Latvijas dabas muzeja telpās organizēja izvērtējuma semināru, kurā iesaistītās puses tika
informētas par projekta rezultātiem un sagatavoto ziņojuma projektu, kā arī tika apkopota dažādu interešu grupu līdzšinējā pieredze ZI projektos un apspriesti
priekšlikumi Ziņojuma uzlabošanai un priekšlikumi ZI integrācijai Latvijas vides un attīstības plānošanas politikās.
Dalībai seminārā kopā bija pieteikušies 33 cilvēki no sekojošajām organizācijām: Latvijas Vides Ģeoloģijas Meteoroloģijas Centa, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
un Latvijas Universitātes, Finanšu, Satiksmes un Zemkopības ministrijām, VARAM (Vides aizsardzības, Klimata, Telpiskās plānošanas un Investīciju departamenti), Dabas
Aizsardzības Pārvaldes, biedrībām Latvijas dabas fonds un homo:ecos, Pierīgas reģionālās administrācijas un uzņēmuma ELLE. Seminārā tika prezentēts sagatavotais
ziņojuma projekts (prezentācijas materiālus skatīt zemāk) un diskusijā apspriesti sekojošie jautājumi: Atšķirīgās pieejas ZI definēšanā un novērtēšanā? Kāds ir atbildību
sadalījums starp dažādām jomām un institūcijām: klimats, dabas aizsardz, ūdens (VARAM, ZM), teritoriālo plānošana u.c.? Kā nodrošināt ZI integrāciju sektorpolitikās
un īstenošanā (projektos)? Kādi tiesiskie, institucionālie un monitoringa mehānismi Latvijā būtu piemērotākie?
Galvenās atziņas no semināra diskusijas:
-

Zaļās pilsētvides teritorijas, piemēram, parki nav ZI, bet tajās mērķtiecīgi attīsta kādus ekosistēmu pakalpojumus, tos var uzskatīt par ZI vai par tās elementu;
ZI blīvi apdzīvotās teritorijās var sniegt lielākus ekosistēmu paskalojumus ekonomiskos ieguvumus, jo tos izmanto plašāks lietotāju skaits;
DAP uzsvēra lielos ieguldījumus dabas aizsardzības teritoriju uzturēšanā un infrastruktūras attīstībā, kas var tikt uzskatītas par investīcijām ZI, it īpaši tūrisma
infrastruktūras attīstības projekti. Arī Baltijas vides forums ir īstenojis Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības projektu par ekosistēmu pakalpojumu sasaisti;
Latvijā trūkst pieredzes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā. DAP ir uzsākts projekts šajā jomā, kas paredz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu vairākās
pilotteritorijās. DAP kopā ar biedrību Baltijas Krasti ir īstenojuši projektu par piekrastes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu Saulkrastos un Jaunķemeros;
No 2016. līdz 2020. gadam Latvijā tiks veikta ekosistēmu kartēšana, kas sniegs būtisku datu atbalstu labākai ZI plānošanai un attīstībai;
Labākai datu pieejamībai, nepieciešams apstrādāt esošos CORINE datubāzes datus par Latviju;
Siguldas pilsētā ir veikti zālāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums, izmantojot CORINE un Lauku atbalsta dienesta datubāzes. Ekosistēmu pakalpojumu
novērtējumi stratēģiskā līmenī veikti arī Rāznā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā;
Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi pārvalda meliorācijas kadastru un Lauku atbalsta dienesta datubāze par zemes lietojumu, kas arī var kalpot par
būtisku datu avotu ZI attīstībā un plānošanā;
ZI Baltijas jūras kontekstā ir sarežģītāka, jo iesaistītas daudzas institūcijas: pašvaldības (2km jūras plānojums), Zemkopības ministrija (zivju resursu izmantošana),
HELCOM rīcības plāns, teritoriālās plānošanas departaments izstrādā Jūras telpisko plānojumu;
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-

-

Viena no ZI jomām, kas pētījumā un citos politikas dokumentos nav pietiekami atspoguļota ir augsnes sniegto ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana un
veicināšana, kur ZI var spēlēt būtisku lomu;
Dalībnieki uzsvēra, ka Ziņojumā ir labi aprakstīti pretplūdu pasākumi, bet nepietiekama uzmanība pievērta pret-erozijas pasākumiem, kur ZI arī varētu būt ļoti
noderīga;
Ekosistēmu pakalpojumi sniedz funkcijas arī citām politikas jomām, piemēram, labklājības, veselības, zemkopības. Līdz ar to šo jomu atbildīgās iestādes būtu
jāiesaista ZI politikas attīstībā, ieviešanā un uzraudzībā;
Zaļās infrastruktūras integrācijas nodrošināšanai būtiski ir attīstīt vairākus savstarpēji papildinošus mehānismus:
o Tiesiskie un plānošanas instrumenti – plānošanas dokumenti un normatīvie akti, kas nodrošina politikas principu un mērķu saskaņotību.
o Institucionālie instrumenti - organizatoriskās struktūras (formālās un neformālās konsultatīvās un zinātniskās padomes, aģentūras, koordinācijas un audita
struktūras), šo struktūru kapacitāte, informācijas kanāli,
o Monitoringa un novērtējuma instrumenti - mehānismi un procedūras, kas tiek izmantotas horizontālās un vertikālās integrācijas nodrošināšanai,
piemēram, ilgtspējības novērtējums, ieguvumu un izmaksu analīze, risku novērtējums, indikatori u. c.
ZI jāintegrē normatīvajos aktos, piemēram, jāparedz, ka IVN un stratēģiskā IVN ir jāvērtē ietekmes uz ekosistēmu pakalpojumiem un ZI;
ZI īstenošanā jāiesaista arī privātuzņēmēji, kur ir daudzi labās prakses piemēri;
Starpdisciplinaritāte ir jāīsteno ne tikai starpministriju sadarbības padomē, bet arī īstenotajos projektos;
Par ZI attīstību ir jābūt atbildīgam viena departamentam, bet jāveido arī starpministriju sadarbības padome, integrācijas nodrošināšanai (iesaistot arī Pārresoru
koordinācijas centru, kas atbildīgs par attīstības politikas koordināciju);
Semināra dalībnieki ieteica VARAM, balstoties uz šo pētījumu, izstrādāt Informatīvo ziņojumu par ZI, ko iesniegt apstiprināšanai MK, un noteikt par ZI atbildīgo
departamentu.

Zaļo infrastruktūru iniciatīvu un atbildības sadalījums politiskajā līmenī
Semināra laikā 19 eksperti no saistītajām nozarēm veica vērtējumu par ZI iniciatīvu un atbildības sadalījums politiskajā līmenī. Anketās tika pieļauts sekojoša vērtējumu
amplitūda, kas bija jāattiecina kairai ZI prioritātei uz kādu no valsts pārvaldes institūcijām: 3- galvenās iniciatīvas un atbildība, 2- iesaiste savas kompetences jomās, 1saplānoto aktivitāšu atbalsts īstenošanai praksē savas kompetences jomās, 0- iesaistes nav vai nebūtiska.
Atbilžu variantos netika iekļauts atsevišķas starpnozaru darba grupas variants, lai stimulētu izvēlēties starp esošajām institūcijām, kaut gan prezentācijā šādas darba
grupas nozīme un potenciālās funkcijas tika izceltas. Darba grupa kā risinājums tika minēta atbildēs pie citiem variantiem tikai dažos gadījumos. Taču, ja tā būtu
iekļauta izvēles sarakstā, tās loma, visticamāk, tiktu novērtēta augstāk.
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Kopējais stratēģiskais ietvars
Prioritāte vērtējumos kopumā dota VARAM, kaut gan vērojama tendence līdzvērtīgam iniciatīvu un atbildības sadalījumam arī ar ZM, EM un minot arī SM. Viedokļos
izcelta arī DAP, NVO un augstskolu loma, kā arī versija, ka iniciē VARAM, VAD vai DAD nodrošina ar informāciju par esošo situāciju, bet RPD un TDP veic stratēģiskās
plānošanas darbus.
VARAM ietvaros kā atbilstošāka struktūrvienība novērtēta VAD, kam seko DAD un RPD. Taču attiecībā uz VAD un DAD lomu ir arī vislielākā viedokļu dažādība
(vērtējumu standartnovirze).
Atšķiras arī vispārējā novērtējuma pieeja: ir vērtējumi, kur visām VARAM institūcijām noteikta vai nu primārā vai sekundārā loma; primārā loma sadalīta pa vairākām
(piem., VAD un RPD vai VAD, DAD un RPD). Taču par stratēģisko ietvaru ir vismazākās viedokļu atšķirības, vērtējot katras institūcijas lomu, salīdzinot ar visiem pārējiem
jautājumiem.
Rezumējot var secināt, ka nav viennozīmīgi saskanīgu pozīciju par kopējā ZI stratēģiskā ietvara iniciatīvu un atbildības lomu sadalījumu, taču prioritāte tiek dota VARAM
ar VAD, DAD un RPD priekšgalā.

Multifunkcionalitātes nodrošinājums un starpsektoru integrācija
Augstāko novērtējumu lomu sadalījumā ieguva VARAM struktūrvienības TPD, kam sekoja VAD. Attiecībā uz TPD ir gandrīz vismazākā viedokļu dažādība, taču VAD –
otra lielākā. Vismazākā loma, bet ar vislielāko viedokļu dažādību attiecināta uz EM. Taču kopumā multifunkcionalitātes jautājumā ir vismazākā atšķirība (salīdzinot ar
visiem citiem jautājumiem) starp dažādu institūciju vidējiem novērtējumiem. Tas varētu būt skaidrojams ar ideju par visu iesaistīto pušu līdzvērtīgu iesaisti un
atbildības par multifunkcionalitāti deleģēšanu, nevis centralizētu koordinēšanu.

Novērtēšanas un pamatošanas sistēma nacionālā mērogā
Augstāko novērtējumu lomu sadalījumā ieguva VARAM struktūrvienības VAD, kam sekoja DAD. Taču vislielākā nevienprātība vērojama attiecībā uz EM lomu. Vairāk kā
pusē vērtējumu vērojams, ka novērtēšanas un pamatošanas sistēmas veidošanas un uzturēšanas atbildība attiecināma uz lielāko daļu no izvēlei piedāvātajām
institūcijām. Tas liecina par decentralizētas sistēmas ideju. Komentāros vairākkārt izcelta DAP loma, kā arī VVD, LAD un NVO lomas.
Novērtēšanas un pamatošanas instrumenti lēmumu pieņēmējiem.
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Kopējā novērtējuma struktūra ir analoģiska iepriekšējās prioritātes lomu sadalījumam. Relatīvi nedaudz mazāka ir VAD loma. Nedaudz pieaug vērtējums un viedokļu
dažādība attiecībā uz DAD un RPD.
Rezumējot novērtēšanas un pamatošanas sistēmas un instrumentu izveidi un uzturēšanu, secināms, ka nav vienas viennozīmīgas institūcijas, kuras pārvaldībā šī
prioritāte būtu uzticama, taču galvenās aktivitātes attiecināmas uz VARAM departamentiem VAD un DAD, kā arī pakļautībā esošajām iestādēm DAP, VVD.

Prioritātes nozaru politikās īstermiņā:
Pretplūdu ZI risinājumi pilsētvidē + Novērtēšanas un pamatošanas sistēmas un instrumentu pilotprojekts
Galvenā loma tika noteikta TPD, kam sekoja VAD. Otrā grupā ierindojas KPD un RPD, pārējās institūcijas atstājot ar krietni zemākiem attiecināmības vērtējumiem.
Attiecībā uz TPD vērojama vislielākā viedokļu vienprātība.
Pretplūdu ZI risinājumi lauku un mežu teritorijās
Likumsakarīgi vislielākā loma novērtēta ZM, taču otrajā vietā ir VARAM VAD.
Pretplūdu ZI risinājumi jūras piekrastē
Izteikti galvenā loma piešķirta VARAM VAD, taču otrajā vietā ir TPG. Izteikta vienprātība ir par DAD, piešķirot tam novērtējumu „iesaiste savas kompetences jomās”.
Efektivitāte pilsētvidē - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem (lietus notekūdeņu savākšanā, zaļo zonu multifunkcionālie ieguvumi pretstatā jaunbūvēm,
velotransporta infrastruktūra, zaļie jumti un sienas)
Attiecībā uz efektivitāti pilsētvidē, praktiski vienādi iniciatīvu un atbildības lomas novērtētas VARAM TPD un VAD. Abiem gan ir arī diezgan augsta viedokļu dažādība.
Efektivitāte lauksaimniecībā un mežsaimniecībā - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem - pretplūdu pasākumos (divpakāpju meliorācijas grāvji, mākslīgie mitrāji
un mitrzemes, fosfora sedimentācijas baseini, aizsargjoslas, u.c.) un zaļināšanas maksājumu prasītajās aktivitātēs (biotopu savienojamības koridori)
Likumsakarīgi vislielākā loma novērtēta ZM, taču otrajā vietā līdzvērtīgas lomas ir VARAM VAD un DAD. Izteikta vienprātība ir par DAD, piešķirot tam novērtējumu
„iesaiste savas kompetences jomās”
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – uzlabot biotopu savienotību un integrētu pieeju (augstas dabas vērtības lauksaimniecība
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Vislielākā loma attiecināta uz ZM, taču otrajā vietā ir VARAM DAD, taču viedokļu atšķirības par pēdējo ir relatīvi lielas. Tāpat arī par pārējo institūciju lomu.

Prioritātes nozaru politikās ilgtermiņā:
Pilsētvides plānošanā - integrēt ZI pieeju
Galvenā loma ievērtēta VARAM TDP. Taču vērojamas viedokļu atšķirības, gan lomu sadalot pa gandrīz visām institūcijām, gan TDP vietā izvēloties VAD un DAD un KPD.
Lielajās aizsargājamās teritorijās - turpināt uzlabot ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti un ieguvumu izmantošanu (Natura2000, piekraste, jūra – kā zilā
infrastruktūra)
Galvenā loma attiecināma uz VARAM DAD un arī viedokļu atšķirības attiecībā uz DAD ir relatīvi zemas.
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – integrēt ZI pieeju (augstas dabas vērtības lauksaimniecības zemes bioloģiskajā un multifunkcionālajā lauksaimniecībā) un
uzlabot biotopu savienotību
Vislielākā loma attiecināta uz ZM, taču otrajā vietā ir VARAM DAD, bet viedokļu atšķirības attiecībā uz abām institūcijām ir relatīvi mazas.
Jūras zilā infrastruktūra – integrēti aizsardzības pasākumi
Galvenās lomas dala VARAM VAD un DAD, taču attiecībā uz pārējiem VARAM departamentiem viedokļu atšķirības ir relatīvi lielas.
Horizontālās prioritātes

VARAM

VAD
Kopējais stratēģiskais ietvars

Multifunkcionalitātes nodrošinājums un starpsektoru integrācija

DAD

KPD
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EM

Standartnovirze
vidējam un
vidējā
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TPD

CITAS
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0.61
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1.94
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Tematiskās prioritātes
Īstermiņa prioritātes
Pretplūdu ZI risinājumi pilsētvidē + Novērtēšanas un pamatošanas sistēmas un
instrumentu pilotprojekts

Pretplūdu ZI risinājumi lauku un mežu teritorijās

Pretplūdu ZI risinājumi jūras piekrastē
Efektivitāte pilsētvidē - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem (lietus notekūdeņu
savākšanā, zaļo zonu multifunkcionālie ieguvumi pretstatā jaunbūvēm,
velotransporta infrastruktūra, zaļie jumti un sienas)
Efektivitāte lauksaimniecībā un mežsaimniecībā - konkrētiem potenciāliem ZI
elementiem - pretplūdu pasākumos (divpakāpju meliorācijas grāvji, mākslīgie mitrāji
un mitrzemes, fosfora sedimentācijas baseini, aizsargjoslas, u.c) un zaļināšanas
maksājumu prasītajās aktivitātēs (biotopu savienojamības koridori)

v

v

v
v

v

147

Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – uzlabot biotopu savienotību un integrētu
pieeju (augstas dabas vērtības lauksaimniecība
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Ilgtermiņa prioritātes
Pilsētvides plānošanā - integrēt ZI pieeju

Lielajās aizsargājamās teritorijās - turpināt uzlabot ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti
un ieguvumu izmantošanu (Natura2000, piekraste, jūra – kā zilā infrastruktūra)
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – integrēt ZI pieeju (augstas dabas vērtības
lauksaimniecības zemes bioloģiskajā un multifunkcionālajā lauksaimniecībā)

Jūras zilā infrastruktūra – integrēti aizsardzības pasākumi

v

v

v

v

148

Zaļo infrastruktūru veidi
Zaļo Infrastruktūru
pasākumu attīstība Latvijā

2014. gada 12. decembrī

Šodienas darba gaita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kas ir zaļā infrastruktūra un kādi ir ieguvumi
Vispārējās politikas pieeju alternatīvas
ES politika
Kas ir būtiskākais
Zaļo infrastruktūru prioritātes Latvijā
Piemēri Latvijā
Novērtēšana un pamatošana
Finansējums
Kā sadalīt iniciatīvas un atbildību? Kā sadarboties?
Individuālais vērtējums
Pārtraukums
Iniciatīvu sadalījuma priekšlikumi
Atvērtā diskusija

• Pamatteritorijas - ārpus aizsargājamajām
teritorijām
• Aizsargājamās teritorijas
• Atjaunotās teritorijas
• Ilgtspējīgi apsaimniekotas teritorijas
• Zaļās pilsētvides teritorijas
• Dabīgie savienojumi
• Mākslīgie savienojumi

Aizsargājamās teritorijas
Vietējais līmenis
Vietējie dabas rezervāti, ūdeņu un ainavu
aizsargājamās teritorijas, Natura 2000 teritorijas.
Reģionālais līmenis
Reģionālie un Nacionālie dabas parki, t.sk.
Natura 2000 teritorijas
ES līmenis
Saldūdens sistēmas, lielākie upju baseini,
reģionālie jūras baseini

Pamatteritorijas - ārpus aizsargājamajām teritorijām

Atjaunotās teritorijas

Vietējais līmenis
Dabiskās un daļēji dabiskās ekosistēmas, piemēram,
ganības un ilgtspējīgi apsaimniekoti zālāji, meža zemes,
dīķi, purvi, upes un palienes, divpakāpju meliorācijas
grāvji, mākslīgie mitrāji un mitrzemes, fosfora
sedimentācijas baseini, aizsargjoslas, akmeņainu sēkļu
atjaunošana
Reģionālais līmenis
Plašas lauksaimniecības un meža zemes, lieli purvi un
mitrāji, upes un palienes, piekrastes zonas
ES līmenis
Saldūdens sistēmas, lielākie upju baseini, reģionālie
jūras baseini

Vietējais līmenis
Atjaunotas degradētās vai fragmentētās dabas
teritorijas, rūpnieciskās teritorijas vai neizmantoti
karjeri.
Reģionālais līmenis
Atjaunotās ekosistēmas
ES līmenis
Atjaunoti ainavu apvidi, kas aptver ievērojamu
daļu lauksaimniecības / mežsaimniecības zems
un rūpnieciskās teritorijas, tostarp pārrobežu
zonas.
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Ilgtspējīgi apsaimniekotas teritorijas
Vietējais līmenis
Augstas dabas vērtības lauksaimniecības zemes un
multifunkcionāli meži (piemēram, ūdensšķirtņu meži);
aizsargmeži (pret lavīnām, zemes un akmens
nogruvumiem, ugunsgrēkiem), dabas buferzonas,
piemēram, piekrastes aizsargjoslas.
Reģionālais līmenis
Plašas lauksaimniecības teritorijas, ilgtspējīgi pārvaldīti
reģionāli vai nacionāli meža masīvi un funkcionālas
piekrastes sistēmas.
ES līmenis
Pārrobežu ainavas upju baseinu vai kalnu grēdu līmenī,
ilgtspējīgi apsaimniekotas piekrastes un jūras teritorijas.

Dabīgie savienojumi
Vietējais līmenis
Dzīvžogi, akmens sienas, meži, dīķi, savvaļas
teritorijas, upmalas, pārejas ekosistēmas
Reģionālais līmenis
Multifunkcionāls, ilgtspējīgi apsaimniekotas
lauksaimniecības teritorijas, piekrastes zonas
ES līmenis
Starpreģionāli koridori, strukturāli bagātas
lauksaimniecības, mežsaimniecības vai dabas
teritorijas.

Zaļās pilsētvides teritorijas

Mākslīgie savienojumi

Vietējais līmenis
Dižkoki un alejas, pilsētu meži / meži, augstvērtīgas zaļā
zonas un teritorijas, zaļie jumti un vertikālie dārzi,
mazdārziņi un dārzi, lietusūdens savākšanas dīķi un
kanāli, lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas, pilsētas aizsargteritorijas t.sk. Natura 2000.
Reģionālais līmenis
Zaļās zonas un koridori, pilsētas parku sistēmas.
ES līmenis
Lielpilsētu teritorijas ar būtisku augstvērtīgas zaļās zonas
daļu, tai skaitā saskaņotas pārrobežu pilsētu zonas.

Vietējais līmenis
Ekoviadukti, dzīvnieku tuneļi, zivju ceļi, ceļmalas
Reģionālais līmenis
Nesadrumstalota ainava, uzlabotas
aizsargjoslas gar transporta un enerģētikas
tīkliem, dzīvnieku migrācijas koridori
ES līmenis
Eiropas mēroga vai starptautiski
defragmentācijas pasākumi
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Politikas ieviešanas scenāriji
1. Līdzšinējās darbības modelis
2. Maksimizēšana esošo pieeju
ietvaros
3. Pilna ZI iekļaušana atbilstošajās
esošajās politikās
4. Visaptverošs un pilnvērtīgs ZI
juridiskais instrumentārijs

ES politikas konteksts
• Stratēģija

KAS IR BŪTISKĀKAIS?
• Savienotības princips

1. Kopējais stratēģiskais ietvars

2. Multifunkcionalitātes nodrošinājums un starpsektoru integrācija

• Multifunkcionalitātes princips
• Pamatojamība

Prioritātes Latvijā - kritēriji
• Vides riski

3. Novērtēšanas un pamatošanas sistēma nacionālā mērogā
4. Novērtēšanas un pamatošanas instrumenti lēmumu pieņēmējiem

Tematiskās prioritātes - Īstermiņa
Pretplūdu ZI risinājumi pilsētvidē + Novērtēšanas un pamatošanas sistēmas un
instrumentu pilotprojekts
Pretplūdu ZI risinājumi lauku un mežu teritorijās
Pretplūdu ZI risinājumi jūras piekrastē

• Pilno izmaksu-ieguvumu efektivitāte

• Integrācija politikās

Horizontālās prioritātes

• Esošā zaļo infrastruktūru situācija Latvijā
• Jau ieplānotie pasākumi

Efektivitāte pilsētvidē - konkrētiem potenciāliem ZI elementiem (lietus
notekūdeņu savākšanā, zaļo zonu multifunkcionālie ieguvumi pretstatā
jaunbūvēm, velotransporta infrastruktūra, zaļie jumti un sienas)
Efektivitāte lauksaimniecībā un mežsaimniecībā - konkrētiem potenciāliem ZI
elementiem - pretplūdu pasākumos (divpakāpju meliorācijas grāvji,
mākslīgie mitrāji un mitrzemes, fosfora sedimentācijas baseini, aizsargjoslas,
u.c) un zaļināšanas maksājumu prasītajās aktivitātēs (biotopu
savienojamības koridori)

151

Tematiskās prioritātes - Ilgtermiņa
Pilsētvides plānošanā - integrēt ZI pieeju

Lielajās aizsargājamās teritorijās - turpināt uzlabot ekosistēmu
pakalpojumu kvalitāti un ieguvumu izmantošanu (Natura2000,
piekraste, jūra – kā zilā infrastruktūra)
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – integrēt ZI pieeju (augstas
dabas vērtības lauksaimniecības zemes bioloģiskajā un
multifunkcionālajā lauksaimniecībā) un uzlabot biotopu
savienotību
Jūras zilā infrastruktūra – integrēti aizsardzības pasākumi

Piemēri Latvijā

• Niedru filtri – notekūdeņu attīrīšana
(Rožkalni, Zvannieki, Tērvete,
Pedvāle…)
• Meliorācijas grāvja dabiskošana –
meandru izveide, saimniecībā Lielkrūzes
• LIFE+ projekts DVIETE
• Projekts „Aizsargāta zaļā zona un
ūdenstilpnes Zemgalē un
Ziemeļlietuvā”
• u.c.

Novērtēšana un pamatošana – ES konteksts
EK stratēģijas „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas
kapitāls — bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz
2020. gadam” plāns:
„Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību līdz 2014. gadam
kartēs un novērtēs ekosistēmu un to pakalpojumu
stāvokli attiecīgajā valsts teritorijā, un līdz 2020. gadam
novērtēs šādu pakalpojumu ekonomisko vērtību un
veicinās tās iekļaušanu grāmatvedības uzskaites un
pārskatu sistēmā ES un valstu līmenī
ES ZI integrācijas instrumentārijs (EU GI integration
toolkit for spatial and regional planners) priekš
telpiskās un reģionālās plānošanas speciālistiem, ja tāds
vispār tiks izveidots.

Novērtēšana un pamatošana – pieejas
Biotopu savienotība - Integrēto modeļu
platformas un indikatoru komplektu no JRC’s
FORESTMOD (GUIDOS morfoloģiskā telpiskā
slāņa pielietošana, Ainavu mozaīkas slānis un
Conefor Sensinode savienojamības atvērtā koda
programmatūra)
Komplekss novērtējums - Green Infrastructure
Valuation Toolkit ko izveidojusi Green
Infrastructure Valuation Network (GIVaN)
Lielbritānijā

Novērtēšana un pamatošana – pieejas
Vienkāršā metode - TEEB stepwise approach to
valuation, ko izstrādājusi TEEB - The Economics
of Ecosystems and Biodiversity.
Citi instrumenti - ES ūdeņu un biodaudzveidības
informācijas sistēmās - WISE (Water Information
System for Europe) un
BISE (Biodiversity Information System for
Europe)

Novērtēšana un pamatošana – pieejas
Analoģijas metode – ieguvumu piemēri
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Novērtēšana un pamatošana – kurš vērtē?

ZI ieviesējs

1. Praktiskai ZI elementu ieviešanai (Latvijā)
• SAM Nr. 5.4.1.: saglabāt un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas.
– Indikatīvās atbalstāmās darbības ir ....biotopu apjaunošana,
infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve „Natura 2000” teritorijās,
kā arī īpaši aizsargājamos biotopos.

Teritorijas attīstības (telpiskais) plānotājs
Centralizēts vērtējums prioritārajiem
objektiem

Finansējums
1. Praktiskai ZI elementu ieviešanai
• LIFE
– Ar zemes iegādi saistītās izmaksas
– Izmēģinājuma vai demonstrējumu projekti, ar kuriem
testē un tad īsteno zaļās infrastruktūras darbības
– arī divi izmēģinājuma finanšu instrumenti
• Energoefektivitātes privātā finansējuma instruments (PF4EE)
• NCFF - Natural Capital Financial Facility - viena no
atbalstāmajām jomām ir Zaļā infrastruktūra: zaļie jumti un
siensas, lietus ūdens savākšanas un atkārtota lietošanas
sistēmas, plūdu aizsardzība un erozijas kontrole

• SAM Nr. 5.1.1.: novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu pilsētu teritorijās.
– Indikatīvas atbalstāmās darbības ir jūras krastu erozijas
samazināšanas pasākumi, pasākumi ekosistēmu
funkcionēšanas nodrošināšanai, piemērojot zaļās infrastruktūras
risinājumus, virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas
infrastruktūras būvju sakārtošana un attīstīšana, esošo
hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un jaunu pretplūdu
aizsargbūvju būvniecība plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai
atbilstoši nacionālajai plūdu pārvaldības programmai.

1. Praktiskai ZI elementu ieviešanai (Latvijā)
• Zaļināšanas maksājums - Tiešajos maksājumos
no nākamā gada lauksaimnieki saņems zaļināšanas
maksājumu 30 % apjomā. Šis maksājums ietver prasību
saimniecībām, kas ir lielākas un apstrādā vairāk nekā 15
ha aramzemes, 5 % no tās būs jāatvēl ekoloģiskas
nozīmes platībām. Ekoloģiskas nozīmes platību
nodrošināšanai ieskaitīs laukmalas, buferjoslas, koku un
krūmu grupas, papuves, dižkokus, dižakmeņus, alejas,
dīķus, arī starpkultūras.

2. ZI politikas un atbalsta aktivitātēm
LIFE
– izpratnes veidošanas kampaņas par zaļo infrastruktūru, kuru
mērķauditorija ir galvenās ieinteresēto personu grupas un ar
kurām veicina paraugpraksi un/vai uzlabo tehnisko un telpisko
datu izstrādi, analīzi un izplatīšanu zaļās infrastruktūras izveidei
Interreg
– Interreg sadarbības atbalsta programma 2014.-2020. atbalstu ZI
paredz vispārējos ieguvumos: „starptautiskā kooperācija var
veicināt Eiropas reģionu ilgtspējīgu izaugsmi nodrošinot tiem
iespēju integrēt savās programmās veiksmīgi pārbaudītu
pieredzi un politikas no citiem reģioniem, ietverot
energoefektivitātes atbalstu, ilgtspējīgu mobilitāti, investīcijas
biodaudzveidībā un zaļajās infrastruktūrās kā ekosistēmu
pakalpojumu avotos un uzlabojot resursu efektivitāti. Taču
specifiski uz ZI vērsti projektu virzieni nav nodalīti

2. ZI politikas un atbalsta aktivitātēm
SAM Nr. 5.4.1.: saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un
aizsargāt ekosistēmas.
– Indikatīvās atbalstāmās darbības ir dabas aizsardzības plānu, sugu un biotopu
aizsardzības plānu izstrāde, biotopu apjaunošana...

SAM Nr. 5.4.2.: nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības
līdzdalību vides pārvaldībā.
- Indikatīvās atbalstāmās darbības ir vides monitoringa un kontroles sistēmu
tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfiskā
materiāla izstrāde un iegāde, nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības
centru pilnveidošana, sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes
aktivitātes.

SAM Nr.2.2.1.: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu
un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību.
– Indikatīvās atbalstāmās darbības: centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu
izveide un tām nepieciešamo informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) modernizācija;
t.sk. esošu saskarņu pārveidošana, modernizēšana, gan arī jaunu saskarņu
izveide
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3. Finanšu instrumenti, kurus varētu izmantot ZI politikas
un atbalsta aktivitātēm
Teritoriālās pārrobežu sadarbības programmas
•
•
•
•

Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.2020.gadam
Starpreģionu sadarbības programma URBACTIII 2014.-2020.gadam
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
2014.–2020. gadam

Apvārsnis 2020
•

Detalizēta programmas ieviešana vēl ir izstrādes stadijā, taču uz ZI
attiecināmās jomas visdrīzāk būs ar bioekonomiku, ilgtspējīgu
enerģētiku un klimatu saistītās. Paredzams, ka tiks atbalstīta
padziļināta izpēte par apstākļiem, kādos ZI var palīdzēt sasniegt
dažādu politiku mērķus.

3. Finanšu instrumenti, kurus varētu izmantot
• ESPON
– Programmas mērķis ir izpētes, kapitalizācijas un tehniskās
palīdzības projektiem uzlabot teritoriālo plānošanu un sadarbību.
Jaunajam plānošanas periodam programma vēl ir plānošanas
stadijā. 75% finansējuma avots bija ERAF.

• JASPERS
– Programma sniedz atbalstu projektu sagatavošanā dalībai
konkursos līdzfinansējuma piesaistei.

• LEADER
– Vietējās iniciatīvas grupas.

4. Finanšu instrumenti, kuros varētu ietvert atbalstu ZI
risinājumu ieviešanai
SAM Nr. 5.5.1.: veicināt reģionālo attīstību, sekmējot
starptautiski nozīmīga kultūras un dabas mantojuma
un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību

4. Finanšu instrumenti, kuros varētu ietvert atbalstu ZI
risinājumu ieviešanai
• SAM Nr.5.1.2.: samazināt plūdu riskus lauku teritorijās.
– Indikatīvas atbalstāmās darbības ir hidrotehnisko būvju –
Lubāna ezera hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu staciju un
aizsargdambju - rekonstrukcija, valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu (ūdensnoteku) rekonstrukcija un renovācija.

– Indikatīvās atbalstāmās darbības: uz integrētajām attīstības
programmām balstīta starptautiski nozīmīga kultūras un dabas
mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras renovācija,
rekonstrukcija un izbūve, kā arī kultūras un dabas mantojuma
objektā nodrošināto pakalpojumu pilnveidošana, jaunu
pakalpojumu izveide. Indikatīvā mērķa grupa: pašvaldības,
saistīto pakalpojumu sniedzēji (MVK), iedzīvotāji, vietējie un
starptautiskie tūristi.

• SAM Nr. 5.3.1.: attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un
nodrošināt pieslēgšanas iespējas.
– Indikatīvās atbalstāmās darbības: ..... Papildu pasākumu
veikšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanai apdzīvotās
vietās, kur CE 200 – 2000, uzlabojot riska ūdensobjektu vides
stāvokli.

4. Finanšu instrumenti, kuros varētu ietvert atbalstu ZI
risinājumu ieviešanai
• SAM Nr.4.1.1. veicināt efektīvu energoresursu
izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu
apstrādes rūpniecības nozarē.
• SAM Nr.4.2.1. veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās.
• SAM Nr.4.2.2. atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu pašvaldību ēkās.

4. Finanšu instrumenti, kuros varētu ietvert atbalstu ZI risinājumu
ieviešanai
SAM Nr. 5.6.1.: veicināt pilsētas revitalizāciju, vides kvalitātes uzlabošanos un
investīciju piesaistīšanu, veicot ilgtspējīgus ieguldījumus nacionālas
nozīmes sabiedriskos objektos un multifuncionālā sabiedriskā infrastruktūrā.
Indikatīvās atbalstāmās darbības: Degradēto teritoriju atjaunošana, nacionālas nozīmes
kultūras, darījumu tūrisma un sporta objektu rekonstrukcija un jaunu objektu izbūve, kas
nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu.

SAM 5.6.2.: teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām.
•

Indikatīvās atbalstāmās darbības: atbalstu plānots sniegt integrētajās pašvaldību attīstības
programmās noteiktajiem prioritārajiem publiskās infrastruktūras investīciju projektiem, kas
vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, rūpniecisko teritoriju un citu degradēto (t.i.
deprived areas) teritoriju atjaunošanu (teritorijas iekārtošanas darbi) nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās un to funkcionālās teritorijās (t.sk. novada teritorija ārpus
attīstības centra un apkārtējās pašvaldības). Sakārtotās degradētās teritorijas, kur iespējams
un nepieciešams, tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās, lai sekmētu nodarbinātību
un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās. Atbilstība integrētai pašvaldības attīstības programmai,
t.sk. investīciju plānam tiks paredzēta kā nosacījums ES fondu finansējuma saņemšanai.
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Kā sadalīt iniciatīvas un atbildību?
Kā sadarboties?
• Praktiskā ieviešana

• Stratēģiskā attīstība-

Novērtēšanas un pamatošanas
sistēma nacionālā mērogā
Novērtēšanas un pamatošanas
instrumenti lēmumu
pieņēmējiem

KPD

?

?

ZM
RPD

EM

CITI

TPD

Efektivitāte lauksaimniecībā un mežsaimniecībā konkrētiem potenciāliem ZI elementiem pretplūdu pasākumos (divpakāpju meliorācijas
grāvji, mākslīgie mitrāji un mitrzemes, fosfora
sedimentācijas baseini, aizsargjoslas, u.c) un
zaļināšanas maksājumu prasītajās aktivitātēs
(biotopu savienojamības koridori)

<>biodaudzveidības politika
<>klimata adaptācijas politika
<>teritorijas attīstības plānošana
<>?

VARAM

VAD

DAD

?

Efektivitāte pilsētvidē - konkrētiem potenciāliem
ZI elementiem (lietus notekūdeņu savākšanā,
zaļo zonu multifunkcionālie ieguvumi pretstatā
jaunbūvēm, velotransporta infrastruktūra,
zaļie jumti un sienas)

– Zaļo infrastruktūru starpsektoru darba grupa

Multifunkcionalitātes
nodrošinājums un
starpsektoru integrācija

VAD

Pretplūdu ZI risinājumi jūras piekrastē

• Sadarbība

Kopējais stratēģiskais ietvars

Pretplūdu ZI risinājumi pilsētvidē + Novērtēšanas
un pamatošanas sistēmas un instrumentu
pilotprojekts
Pretplūdu ZI risinājumi lauku un mežu teritorijās

– pašvaldības un privātie investori

Horizontālās prioritātes

VARAM

Tematiskās prioritātes
Īstermiņa prioritātes

DAD

KPD

ZM

RPD

EM

CITI

TPD
Vai ZI
DG

?

ZI DG

?
SM, VM

Tematiskās prioritātes
Ilgtermiņa prioritātes

VARAM
VAD

DAD

KPD

ZM
RPD

EM

CITI

TPD

Pilsētvides plānošanā - integrēt ZI
pieeju
Lielajās aizsargājamās teritorijās turpināt uzlabot ekosistēmu
pakalpojumu kvalitāti un ieguvumu
izmantošanu (Natura2000,
piekraste, jūra – kā zilā
infrastruktūra)
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā –
integrēt ZI pieeju (augstas dabas
vērtības lauksaimniecības zemes
bioloģiskajā un multifunkcionālajā
lauksaimniecībā) un uzlabot biotopu
savienotību
Jūras zilā infrastruktūra – integrēti
aizsardzības pasākumi

?

155

