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Mērķauditorija privāto zālāju 
īpašnieki:
– ES nozīmes zālāju biotopu īpašnieki;
– Ilggadīgo zālāju īpašnieki (710 kods 

LAD sistēmā);
– Potenciālo BVZ īpašnieki

Latvijas mēroga proporcionāla izlase 
gan pēc zālāju veida, gan 
pašvaldībām

Derīgo anketu skaits 442



Respondentu profils

44% augstākā izglītība

40% saistīta ar lauksaimniecību

27% papildizglītība

Ienākumi no lauksaimniecības 0-10% -
38%; vairāk par 50% - 16%

Vidējais īpašumtiesību ilgums 18 gadi

Zālāju īpašnieki pēc dzīvesvietas



Saimniecības profils

93% plāno turpināt apsaimniekot 
ilggadīgos zālājus

70% īpašums neatrodas ĪADT

35% mājsaimniecība bez specializācijas

60% nopļauj, 35% apsaimnieko kombinēti

42% audzē zālēdājus

42% ir tehnika zālāju apsaimniekošanai

70% apsaimnieko īpašumu kā fiziskas 
personas



Kādiem atbalsta risinājumiem Jūs dotu priekšroku, lai veicinātu dabas 
daudzveidību un citas vērtības Jūsu ilggadīgajos zālājos? 
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Nepieciešamais atbalsts, lai turpinātu uzturēt 
ilggadīgus zālājus

konsultatīvs atbalsts,
lai zinātu, kur un
kādas darbības būtu
veicamas

finansiāls atbalsts, lai
zālāju
apsaimniekošana būtu
ekonomiski pievilcīga

tehnisks atbalsts
atbilstošai zālāju
apsaimniekošanas
nodrošināšanai

pastāvīgs izglītojošs
atbalsts dabas vērtību
atpazīšanai

atbalsts
apsaimniekošanas
darbu organizēšanā

Citi
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Kādas konsultāciju formas izvēlētos, sekmīgai 
dabas vērtību saglabāšanai

individuāla
konsultācija zālāju
lauka apsekošanā

konsultācija vienlaikus
vairākiem zālāju
apsaimniekotājiem uz
lauka

konsultācijas attālināti
(pa telefonu vai e-
pastā u.tml.)

svarīgi, lai konsultants
ir ar agronoma
izglītību

svarīgi, lai konsultants
ir eksperts dabas
aizsardzības
jautājumos

svarīgi, lai
konsultācijas ir
bezmaksas

svarīgi, lai konsultants
ir no mana reģiona

cits



noteikti jā drīzāk jā drīzāk nē noteikti nē nezinu

Novērtēt sava zālāja puķu daudzveidību (izstaigāt zālāju) 33% 37% 19% 5% 6%
Novērtēt sava zālāja tauriņu daudzveidību (izstaigāt 

zālāju) 24% 34% 26% 9% 8%
Uzskaitīt griezes (iet vairākus vakarus krēslā pa pļavu un 

atzīmēt kartē aptuvenas vietas, kur grieze dzied) 21% 28% 29% 12% 10%
Novērtēt ganīšanas/pļaušanas ietekmi uz zālāja dabas 

vērtībām (izmīdīti laukumi, kūlas segums, krūmu atvašu 

segums, erozija u.tml.)
21% 36% 22% 8% 12%

Izstrādāt savu zālāju apsaimniekošanas plānu un pildīt to 

uzņemto saistību ietvaros 19% 41% 20% 9% 11%

Vai Jums būtu interese pašam iesaistīties šādos 
ilggadīgo zālāju aizsardzības pasākumos?

Ilgums, ko gatavi veltīt sava zālāja dabas vērtību novērtēšanai – 1DIENA (24%)



Kādi šķēršļi apgrūtina Jūsu iespējas uzturēt ilggadīgos 
zālājus?
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Cik liels aptuveni ir tauriņziežu (piemēram, āboliņš, dedestiņas, vīķi) 
īpatsvars starp citiem augiem Jūsu ilggadīgajos zālājos? 
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