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Saturs

• Dažas definīcijas, jēdzieni
• Dažas teorētiskas pamatnostādnes
• Starptautiskā politika ainavu ekoloģiskajā 

plānošanā
• Citu valstu (meža apsaimniekotāju) pieeja, 

atspoguļotie aspekti, izmantotās metodes
• Kopsavilkums



Definīcijas

• Meža un meža zemju ilgtspējīga 
apsaimniekošana

• Ir meža un meža zemju pārvaldīšana un izmantošana 
tādā veidā un pakāpē, lai saglabātos to bioloģiskā 
daudzveidība, produktivitāte, atjaunošanās spēja, 
vitalitāte un potenciālā spēja veikt nozīmīgas 
ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas 
vietējā, nacionālā un globālā līmenī tagad un 
nākotnē, kā arī, lai neizraisītu draudus citām 
ekosistēmām (Helsinku rezolūcija nr 1)



Definīcijas

• Ainava ir
• 1) ir redzamā apkārtne, vides vizuālais veidols, kas 

piemīt kādai konkrētai vietai vai reģionam (Melluma, 2003)
• 2) ir apgabals, kā to uztver cilvēki, kas izveidojies dabas 

un/vai cilvēka faktoru darbības un mijiedarbības rezultātā 
(EAK)

• 3) ir pietiekami sarežģīta ekoloģiskā sistēma, ko ilgstošā 
vēstures laikā veidojuši divi spēki – daba un cilvēks, un 
tās attīstība notiek joprojām  šo pašu spēku ietekmē 
(Melluma, 2003)

• 4) ir heterogēna zemes platība, kuru veido 
mijiedarbojošos ekosistēmu kopums, kuras atkārtojas 
līdzīgā veidā. (Forman, Gordon, 1986)



Definīcijas

• Ekoloģija ir
• mācība par organismu un vides 

mijiedarbību, kā arī par attiecībām starp 
pašiem organismiem



Ko pēta ainavu ekoloģija?

• Ainavu ekoloģija pēta 
kultūrainavu un dabisko ainavu 
bioloģisko, fizikālo un sociālo 
komponentu izmaiņas telpā un 
laikā.



Celmlauži ainavu ekoloģijā

• Von Humboldt
(19.gs.sāk.)

• Troll C. 1930-tie

• Naveh Z.& Lieberman
A., 1984 (Ainavu ekoloģija, 
teorija un pielietojums)

• Forman R.T.T.& 
Gordon M.,1986 (Ainavu 
ekoloģija)

• Diaz N. & Apostol D. 
1992 (Meža ainavu analīze un 
dizains)



Ainavu ekoloģijas perspektīvas
(Solon, 2005)

– Cilvēks
–Ģeogrāfisks (abiotisks)
– Bioloģiskas (biotisks)



Dažas teorētiskās 
pamatnostādnes

Abiotiskais raksts 
(pattern)
(augsnes tips, …)

Abiotiskie procesi
(Uguns, 
meteoroloģiskie 
apstākļi,…)

Biotiskie procesi
(dzimstība, mirstība, 
pārvietošanās, sugu 
mijiedarbība, primārā 
produkcija, sadalīšanās)

Biotiskais raksts 
(pattern)

(organismu daudzums 
un to sadalījums)

Ainavas struktūra

Wiens, Moss, 2005



Dažas teorētiskās 
pamatnostādnes

Struktūra (fiziskā 
organizācija)

Funkcija (ekoloģiskie un 
evolucionārie procesi)

Dinamika 

Funkcijas

Kompozīcija (elementi)Struktūra
*ainavas kompozīcija 

(elementi)

*ainavas konfigurācija 
(telpiskais izvietojums)

Noss, 1990 Forman, Godron,1986 



Teorijas, kas ir pamatā ainavu 
ekoloģijai (O`Neil, 2005)

• Hierarhijas teorija (O`Neil,1986)

• Perlokāciju teorija (Gardner,1989)

• Telpiskā populāciju teorija
• Ekonomiskā ģeogrāfija
• Sistēmu teorija
• u.c.



Kas ir ainavu ekoloģiskā 
plānošana?

• Ainavu ekoloģiskā plānošana ir 
instruments, kas integrē resursu 
izmantošanu ar bioloģisko ilgtspējību, 
ņemot vērā procesus un dabiskās 
izmaiņas dažādos laika un telpas mērogos
http://bioenergy.ornl.gov/papers/bioen96/ugoretz.html

• Ekoloģiskā plānošana ir izprašanas, novērtēšanas un izvēles 
nodrošināšana process ainavas lietošanā, lai nodrošinātu tā labāku 
piemērotību cilvēka dzīvošanai. http://wsunews.wsu.edu/detail.asp?StoryID=3095

http://bioenergy.ornl.gov/papers/bioen96/ugoretz.html
http://wsunews.wsu.edu/detail.asp?StoryID=3095


Kas ir meža ainavu ekoloģiskā 
plānošana?

• Meža ainavu plānošana ietver meža 
apsaimniekošanas alternatīvu vai politikas 
izvērtēšanu lielās platībās un ilgā laika 
periodā (Bettinger et al. 2004)



Starptautiskā politika un ainavu 
ekoloģiskajai plānošanai

• Riodežaneiro Konvencija par bioloģisko 
daudzveidību (1992)

• V sanāksme (2000) lēmums V/6 Ekosistēmas pieeja
(stratēģija integrētai zemes, ūdens un dzīvo resursu apsaimniekošanai, 
kura veicina dabas aizsardzību un ilgtspējīgu lietošanu taisnīgā veidā) (12 
Malawii principi)

• VI sanāksme (2002) lēmums VI/22 Paplašinātā darba 
programma par meža bioloģisko daudzveidību (t.sk. ekosistēmu pieeja visu 
meža tipu apsaimniekošanā)



Starptautiskā politika un ainavu 
ekoloģiskajai plānošanai

• Eiropas ainavu konvencija (2002)
• Viseiropas bioloģiskās un ainavu 

daudzveidības stratēģija (1995) (balstīta 
uz Bernes, Bonnas, Ramsaras 
konvencijām un ES Putnu un Dzīvotņu
direktīvām

• Ministru konference meža aizsardzībai 
Eiropā



Kāpēc meža apsaimniekošanas 
uzņēmumiem vajadzīgs ainavu 

ekoloģiskais plāns?

• Lai demonstrētu savas apsaimniekošanas 
prakses saskaņu ar ekoloģiskajām 
funkcijām,

• Lai attīstītu apsaimniekošanas sistēmu, 
kas palielinātu šo saskaņu

• Lai izpētītu un izmantotu priekšrocības, 
kuras sniedz programmas, kas dod 
alternatīvu aizliedzošajām regulācijām
(Loehle, 2002).



Kāpēc meža apsaimniekošanas 
uzņēmumiem iesaistās t.s. 

Ekosistēmu apsaimniekošanas 
iniciatīvu izstrādē?

• Vēlme efektīvāk apsaimniekot savus resursus
• Vēlme veidot pozitīvas sabiedriskās attiecības, 

būvēt partnerību ar citām interešu grupām
• Iesaistīto indivīdu personiskais gandarījums
• un viedoklis, ka ekosistēmu apsaimniekošana ir 

pievilcīga alternatīva tiesas prāvām (Brody et.al. 
2006).



Plānošanas līmeņi meža 
apsaimniekošanā

• Stratēģiskais (50 gadu vai 1 un pat 
vairākas cirtes aprites)

• Taktiskais - (10-15 (20) gadu)
• Operatīvais – ((1-5) gads)



Meža apsaimniekošanas 
plānošanas ainavu līmenī stadijas

(Aldrich et al., 2004)

• Pašu izraudzīto aizsardzības mērķu definēšana
• Citu definēto mērķu izzināšana
• Ainavas definēšana (aprakstīšana)
• Esošo un potenciālo labumu no ainavas novērtēšana
• Iespējamo zemes lietošanas scenāriju attīstīšana
• Zemes lietošanas veidu iespēju saskaņošana
• Lēmuma pieņemšana
• Ieviešana
• Monitorings un mācīšanās



Pieeja (1) - ainavas ekoloģiskais 
tīkls

http://iucn-ce-org/econets/database/econets.php
• Tīkla galvenie 

komponenti:
• Biocentri (kodola zona un 

buferzona)
• Ekoloģiskie koridori
• Atjaunojamās platības

• Balstīta uz bioloģiskajiem 
aspektiem, izpaliek virkne 
“stadiju”

(http://iucn-ce.org/econets/database/?id=27)

http://iucn-ce-org/econets/database/econets.php
http://iucn-ce.org/econets/database/?id=27


Pieeja (2) - ainavu analīze un dizains

Ainavu ekoloģiskā plānošana 
Latvijā (Bell, Nikodemus, 2001)

1. solis. Esošās ainavas analīze
2. solis. Ainavas plūsmu raksturojums
3. solis. Mijiedarbības noskaidrošana 

starp ainavas struktūrām un 
plūsmām

4. solis. Saistība starp pētāmo 
objektu un ainavu daudz 
plašākā skatījumā

5. solis. Izmantojot iepriekšējo stadiju 
rezultātus, ainavas patreizējās 
funkcionēšanas analīze

6. solis. Ainavas dinamikas, vērtējot 
ekoloģisko sukcesiju un 
traucējumus, kā dabisko, tā 
cilvēka izraisīto, analīze

7. solis. Pēc analīzes rezultātiem 
paredzēt vienā vai vairākos 
variantos ainavai vēlamo 
stāvokli nākotnē (VSN).

• Meža ainavu analīze un dizains 
(ASV) (Diaz, Apostolis, 1992)

• I. Analīzes fāze
• 1. solis. Ainavas elementu 

identifikācija (matrice, koridori, 
plankumi)

• 2. solis. Ainavas plūsmas
• 3. solis.  Mijiedarbība starp 

ainavas elementiem un plūsmām
• 4. solis.  Dabiskais traucējums un 

sukcesija
• 5. solis. Saikne ar pieguļošajām 

platībām
• II Dizaina fāze
• (mērķu identificēšana)
• 6. solis Ainavas raksturs no esoša 

meža plāna
• 7. solis. Ainavas rakstura mērķi
• Telpiskais dizains
• 8. solis. Meža ainavas dizains

Metodiski nav paredzēta  interešu grupu iesaistīšana



Ainavu ekoloģiskajā plānā 
atspoguļotie aspekti

• Bioloģiskie aspekti
• Abiotiskie aspekti
• Rekreācijas
• Vizuālie aspekti
• Ekonomiskie

– Koksnes
– Nekoksne



Pieeja bioloģiskās daudzveidības 
modelēšanai (1) Hope (2003.)

• Pamatā balstītas uz sugām (apdraudētām vai 
t.s. fokuss sugām (atslēgsugas, piesegsugas 
retās apdraudētās sugas, indikatorsugas, modes 
sugas), dzīvotnēm vai dabisko traucējumu.

• Uz sugām balstītie modeļi
– Dzīvotņu piemērotības modeļi. (HSI)
– Metapopulāciju modeļi. Kopā ar GIS izmantojami gan stratēģiskajā 

gan taktiskajā plānošanā, Šie modeļi izmantojami dažādu apsaimniekošanas 
scenāriju ietekmes noskaidrošanai t.s. Populāciju vitalitātes analīzē (population
Viability analysis).

– Telpiski noteiktie populāciju modeļi (Spatially
explicit populations models). Atšķirībā no metapopulāciju
modeļi, kuri balstīti uz kopu (grafu) teoriju, telpiski noteiktie populāciju 
modeļi populāciju dinamiku telpā un laikā attēlo tieši.



Pieeja bioloģiskās daudzveidības 
modelēšanai (2) Hope (2003.)

• Meža ainavu dinamikas modeļi. Laikā un 
telpā noteikti modeļi, kuri atspoguļo 
veģetācijas izmaiņas.

• Integrēta pieeja ainavu modelēšanā. 
Telpiski noteiktos populāciju modeļus ar 
ainavas dinamikas modeļiem.



Pieeja bioloģiskās daudzveidības 
modelēšanai (3) (Anglestam et al.2005)

• Trūkumu analīze (Gap analysis)
• Atskaites jeb etalona līmenis (A) 

dabiskais/vēsturiskais (sukcesijas, traucējumi, 
sadalījums vecumgrupās)

• Meža stāvoklis mūsdienās (B)
• Sasniedzamie rādītāji (C) balstīts uz 

sugām



Plānošanas līmeņi

• Stratēģiskais (trūkumu analīze)
• Taktiskais (telpiska konkrētās ainavas 

plānošana izvēle starp dažādām 
alternatīvām)

• Operatīvais (realizācija)



Ticamākais audžu struktūras attīstības režīms
Angelstam (2003)
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Meža tipu sadalījums pa edafiskajām rindām un trofiskuma grupām (Laiviņš 1997)

Kohortu dinamika Sukcesija Pašizrobošanās
Spēcīgas vējgāzes ?



Ekonomiskie aspekti (Meža pilnā 
ekonomiskā vērtība) (Pearce, Moran, 1994)

• TEV=UV+NV= lietošanas vērtība+ 
nelietošanas vērtība

• UV=(DU+IU) = tiešas + netiešas 
lietošanas vērtība

• NV=(EV+ BV+OV)= eksistences vērtība + 
novēlējuma vērtība + izvēles vērtība

• DU= (CV+NV)= patērējoša lietošana + 
nepatērējošas lietošanas vērtība



Rekreācijas plānošana

• Recreation opportunity spectrum (ROS) ASV(1979)
• MicroROS (Austrālija) (2000)
• The Limits of Acceptable Change (LAC) ASV (1985)
• Visitor Impact Management (VIM) ASV (1990)
• Visitor Experience and Resource Protection (VERP) 

ASV (1997)
• Visitor Activities Management Process (VAMP) Kanāda 

(1991)
• Protection Area Visitor impact management (PAVIM) 

ASV (2002)
• Rekreācijas vērtības optimizācija (RVO) (Репшас, 

1994).



Rekreācijas plānošana (ROS)

• Balstot uz
– Pieejamības
– Citi izmantošanas veidi
– Apsaimniekošanas pakāpe
– Sociālā mijiedarbība
– Apmeklētāju ietekmes pieņemamība
– Organizētības pakāpe

• 6 klases Primitīva - urbāna



Vizuālās ainavas vērtēšanas 
metodes

• Ainavu dizaina novērtēšanā izstrādātas 
virkne metodes piem., Bell 1992, 1994, 
1998, Bell, Nikodemus, 2000

• Vizuālās ietekmes novērtējums (Visual
impact assessment) 

• (http://www.for.gov.bc.ca/TASB/LEGSREGS/FPC/FPCGUIDE/visual

/via10003.htm#E9E2

http://www.for.gov.bc.ca/TASB/LEGSREGS/FPC/FPCGUIDE/visual


Darbs ar ieinteresētajām 
pusēm (stakeholder)

• Ieinteresēto pušu identificēšana
• Ieinteresēto pušu iesaistīšana



Daudzkritēriju plānošanas 
metodes

• AHP analītiskais hierarhijas process (Saaty, 
2001),

• SMART (Simple multi atribute rating techique)
• AWOT (AHP+SWOT)
• HERO (heursitic optimisation),
• Ranžēšanas metodes Outranking methods

(PROMETHEE II, ELECTRE III kolektīvajā 
plānošan

• Voting theory (Laukkanen et. al. 2001)



Meža attīstības modelēšana

• Datorprogrammas t. sk. GIS
• MELA modelis (Somija)
• MONSU modelis (Somija)
• FVS (ASV)
• LANDIS (ASV)
• HARVEST (ASV)
• EMDS (ASV)



AEP vieta plānošanas sistēmā

• Nacionālā līmenī – virs teritorijas attīstības 
plāna

• Meža apsaimniekošanas līmenī – kā 
princips daudzmērķu meža 
apsaimniekošanai



Plānošanas sistēma Somija, 
Metsahallitus

Sabiedriskā līdzdalība

Reģionālais dabas resursu plāns
Stratēģiskā plānošanaàilgtermiņa vadlīnijas
Zemes lietošana

Ainavu ekoloģiskais plāns
Vispārēja dabas vērtību izpēte

Operatīvais plāns
Mežizstrāde, mežkopība utt.

Augšanas un 
simulācijas modelis
(MELA),
(Regulācijas, normas, 
pētījumi)

Mežaudžu datu bāze
GIS

Lauku inventarizācija
un aerofotogrāfijas
(Satelītattēli)



Ainavu ekoloģiskā plāna 
struktūra (Somija, Krievija)

Pamatinformācija par teritoriju
Krāja
Ūdensšķirtnes
Pašreizējā un nākotnes
lietojums

Biotopu klases
(Kūdrāji)

Augsnes un pamatieži
Aizsargājamās un 
rekreācijas platības

à Plānošanas mērķi

Ainavas
ekoloģiskais plāns

Aizsargājami biotopi
Apdraudētas sugas

Ekoloģiskās atjaunošanas
platības

Bioloģiskās daudzveidības
apsaimniekošanas platības

Precizētie plāna mērķi (uzdevumi)

Ekoloģiskās saites Medījamo dzīvnieku
dzīvotnes

Ainavas platības kultūras
vērtības

Vajadzības uz dabas
vērtību izmantošanu
saistītai eksistencei



Metsähallitus izmanto funkcionālas plānošanas 
sistēmas

Dabas resursu plānošana

Operatīvā 
plānošana

Ainavas 
ekoloģiskā 
plānošana

Speciālā 
plānošanaLīdzdalība

• ieinteresētās puses 
piedalās plānošanā



Plānošanas sistēma 
Zviedrijā, Sveaskog

Katras teritorijas pilns ainavu plāns sevī ietver:
• Ainavas aprakstu un tā dabisko potenciālu
• Zemes lietošanas vēstures kopsavilkumu
• Ziņojumu par mežu pašreizējo stāvokli
• Dabas aizsardzības vērtību aprakstu
• Ekoloģisko analīzi
• Aizsardzības mērķus ainavā
• Pasākumu plānu



Ilgtspējiga meža 
apsaimniekošana: no 

koncepcijas uz praksi divos 
Kanādas Modeļu mežos (MM)

R. Keith Jones
McGregor Model Forest

David Andison
Foothills Model Forest



IMA instrumenti

Modeļi

Vietējā līmeņa 
Indikatoru

sistēma

Ziņojumi
Kartes
Grafiki

Vizualizācija

Informācijas
sistēmasDabiskās

 variācijas
diapazons

Scenāriju 
Plānošanas

process

Definētā meža platība

Vides, Ekonomiskās un 
sociālās vērtības

Augsta līmeņa mērķi un 
plāni

• Starptautiskās
• Nacionālās
• Provinces
• Reģionālās
• subreģionālās
• sabiedrības

IMA pamats
+ Ekoloģiskais + Sociālais + Ekonomiskais

• Informācija • Zināšanas
• Pieredze

Adaptīvas
apsaimniekošanas

ciklsPielāgotPielāgot

NovērtētNovērtēt

Izveidot stratēģijuIzveidot stratēģiju

IeviestIeviest

Novērot (monitorings)Novērot (monitorings)

Novērtēt iespējasNovērtēt iespējas

R. Keith Jones
McGregor Model Forest
David Andison
Foothills Model Forest



McGregor MM pieeja 
ilgspējīgai meža 
apsaimniekošanai

• Scenāriju 
plānošana

• Modeļi
• Vizualizācija

R. Keith Jones
McGregor Model Forest
David Andison
Foothills Model Forest



R. Keith Jones
McGregor Model Forest
David Andison
Foothills Model Forest



NOW 2050

2100

R. Keith Jones
McGregor Model Forest
David Andison
Foothills Model Forest



R. Keith Jones
McGregor Model Forest
David Andison
Foothills Model Forest



Foothills Modeļu meža
Dabisko traucējumu 
programma

• Dabiskie traucējumi –
ekoloģiskie procesi 
apsaimniekošanas vadlīnijas

• Smalkā filtra (sugu) pieejas 
ierobežojumi

• Ainavas dinamika laikā un 
telpā – Rupjā filtra pieeja

• Saprast un tad apsaimniekot 
dabiskās variācijas 
diapazona  (DVD) ietvaros



• Mērķis
• Dalībnieki
• Datu bāzes
• Vērtības
• Mērķi
• Indikatori
• Trendi
• Problēmas

Scenāriju
Plānošanas

process

“Nākotnes 
meža 

apstākļi”

• Pieņēmumi
• Nenoteiktība
• Riski
• Trūkumi

• Prognozēšanas 
modeļi

Lēmuma
 scenāriji

Mācīšanās
 scenāriji

• Scenāriju 
salīdzināšana

• Piemērotākā 
scenārija 
izvēle

• Vai 
scenāriji ir 
saskanīgi,
ticami?

Sākotnējās
 scenāriju

tēmas

Ekoloģisko
sistēmu sapratne

DVD
Pamatscenārijs

• Attīstīt kopējo 
sapratni

• Manipulēt 
ainavu

• saistīt
lēmuma
procesu

Atsauces
ietvars

R. Keith Jones
McGregor Model Forest
David Andison
Foothills Model Forest



Kanādas pieredze ainavu 
ekoloģiskajā plānošanā (Alberta)
• Integrētā resursu apsaimniekošana (IRA) 

tie balstīta uz:
• Kooperāciju
• Komunikāciju
• Koordināciju
• Visu vērtību ievērtēšanu
• Konsultācijām pirms darbības



“AEP” process ASV

Konceptuālais modelis

Ekoloģiskais modelis
Vērtību noteikšana katrai 
alternatīvai

Grupu vienošanās

Lēmuma modelis
Ranžēt alternatīvas

Ieviest & monitorētPieņemt

Pārskatīt

Svērt katra 
kritērija nozīmi



Ainavu plānošana un ainavu 
aizsardzība Nīderlandē

• Ainava tiek uzskatītā par kvalitāte tiek vērtēta no 
estētiska, ekoloģiski un ekonomiskā viedokļa

• Estētiskā kvalitāte
• Ekoloģiskā kvalitāte
• Ekonomiskās funkcionēšanas kvalitāte
• 1. Elastīgums (Flexibility)
• 2. Multifunkcionalitāte Multifunctionality



Ainavu plānošana un ainavu 
aizsardzība Nīderlandē

• Nīderlandes Meža dienests izdalījis 26 ainavu tipus un to apsaimniekošanai ir trīs 
stratēģijas:

• a) Kultūrainavas stratēģija (Cultural landscape strategy):
• Mērķis ir nodrošināt modernās multifunkcionālās vajadzības. Atsauces periods ir 

mūsdienas. Vienlīdz svarīgas ir ekonomiskās, estētiskās un ekoloģiskās vērtības.

• b) Kultūrvēsturiskās ainavas stratēģija (Cultural-historical
landscape strategy):

• Mērķis ir saglabāt vai atjaunot ainavas vizuālo skatu, kurš saskan ar atsauces 
periodu 1850. -1900. gadi. Šādai ainavai uzsvars ir uz estētisko un ainavas 
ekoloģiskajām īpašībām. No lauksaimniecības viedokļa ekonomiskās funkcijas ir 
ierobežotas, bet šeit ir augsta rekreācijas un tūrisma vērtība. 

• c) Dabiskās ainavas stratēģija Natural landscape
strategy:

• Mērķis – atjaunot dabiskos procesus ainava. Uzsvars ir uz ekoloģiskajām un 
estētiskajām vērtībām, lauksaimniecības šeit nav, bet ir uzsvars uz rekreāciju un 
tūrismu. Atskaites periods – pirms cilvēku lietošanas



Kopsavilkums

• Ainavu ekoloģija pēta kultūrainavu un 
dabisko ainavu bioloģisko, fizikālo un 
sociālo komponentu izmaiņas telpā un 
laikā

• Virkne konceptuāli neatrisinātu jautājumu
• Pieejas balstītas

– balstītas uz ekosistēmas apsaimniekošanas plānošanu kopumā 
(Nīderlandes, ASV)

– galvenokārt attiecinot uz mežu apsaimniekošanu (Somija, 
Kanāda, arī Lielbritānijas) Taču arī šai gadījumā gan Metsahalitus
(Somija) gan Britu Kolumbijas, Albertas provinču gadījumā ainavu ekoloģiskais 
plāns un arī meža apsaimniekošanas plāns tajā vai citā veidā ir pakārtots 
teritorijas / pilnam dabas resursu plānam. 



Kopsavilkums

• Gandrīz visos gadījumos tiek piedāvāts 
pašreizējo ainavu salīdzināt ar kādu 
references periodu, taču ne vienmēr 
(Nīderlandes, Liebritānijas piemēros) šī 
atskaites sistēma ir „tuvu dabiskam”.



Kopsavilkums

• Bioloģiskā daudzveidības modelēšana
– Balstot pamatā uz sugām
– Balstot pamatā uz ainavas dinamiku

• Lēmumpieņemšanā aiz vien lielāka loma 
sabiedrībai

• Modeļi ieņem ar vien lielāku lomu 
apsaimniekošanas plānošanā



• Paldies!


