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PROJEKTA MĒRĶIS 
 
«Sekmēt ekonomiski 
dzīvotspējīgas gliemeņu 
audzēšanas nozares attīstību 
Baltijas jūras reģionā uz līdz 
šim veikto pētījumu bāzes» 



CĒLOŅSAKARĪBAS 
• Saimnieciskās darbības veids ir attīstīts vairākās ES valstīs un 

sekmīgi attīstās arī Zviedrijas rietumu piekrastē;  
• Pēdējos gados vairākos projektos ir veikti un notiek pētījumi par 

gliemeņu audzēšanas komercializācijas iespējām Baltijas jūras 
reģionā;  

• Pētījumos ir secināts, ka nozares attīstībai ir potenciāls, pozitīva 
ietekme uz nodarbinātību, kā arī pozitīva ietekme uz vidi;  

• Joprojām ir daudzi šķēršļi un neskaidrības, galvenokārt 
jautājumos, kas attiecas uz audzēšanas tehnoloģijām (metodēm) 
un biznesa attīstību;  

• Baltijas jūras reģiona valstīs ir atšķirīgas ‘sākuma’ pozīcijas;  
• Nozares attīstībai ir nepieciešama sadarbība visā Baltijas jūras 

reģiona mērogā.  



PAR PROJEKTU 

• Vadošais partneris:  

– Austrumzviedrijas Enerģētikas aģentūra (East 
Sweden Energy Agency, Zviedrija)  

• Partneri:  

– Kurzemes plānošanas reģions (Latvija) 

– SIA "Vides investīciju fonds" (VIF) (Latvija) 

– „Novia” Augstskola (Novia University of Applied 
Sciences, Somija) 

• Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2013.  



SAGAIDĀMIE REZULTĀTI  

• Vadlīnijas gliemeņu audzēšanas uzsācējiem (uzņēmējiem)  
– audzēšanas vietas 

– tehnoloģijas 

– pamatinformācija biznesa plānam.  

• Sociālekonomisko ietekmju izpēte un iespējamo 
sadarbības modeļu starp nozarēm izstrāde. 

 



EKOLOĢISKIE ASPEKTI 



PLĀNOTAIS PIESĀRŅOJUMA 
SAMAZINĀJUMS BALTIJAS JŪRĀ 

Atbilstoši HELCOM plānam, lai sasniegtu labu vides stāvokli*, gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 
* http://www.helcom.fi/BSAP/ActionPlan/en_GB/SegmentSummary/ 

http://www.eea.europa.eu/soer/countries/lt/national-and-regional-story-lithuania/table-2-country-wise-provisional/view  

Fosfors (t) Slāpeklis (t) 
Dānija 16 17 210 
Igaunija 220 900 
Somija 150 1 200 
Vācija 240 5 620 
Latvija 300 2 560 
Lietuva 880 11 750 
Polija 8 760 62 400 
Krievija 2 500 6 970 
Zviedrija 290 20 780 
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GLIEMENES –  
DABISKĀS ŪDENS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS 

• Pieredze no pētījumiem Zviedrijā (Hållsviken un Kalmarsund) 
ir parādījusi, ka 1kg kultivētu gliemeņu var uzņemt un 
pārstrādāt 8.5-12 g slāpekli (N), 0.6-0.8 g fosforu (P) un 40-50 
g oglekli (C) (Lindhal et al. 2005).  

• Gada laikā Baltijas jūrā sastopamās ziemeļu ēdamgliemenes 
izfiltrē ūdens daudzumu, kas ir līdzvērtīgs visai Baltijas jūrai. 

• Zviedrijā Lysekil pašvaldība ieguldīja gliemeņu audzēšanā, 
investīcijas bija mazākas, salīdzinot ar attīrīšanas iekārtu 
izveidi un uzturēšanu. 

• Dānijā, veidojot 5.akvakultūras fermu, ir jābūt vismaz 1 
gliemeņu fermai, kas attīra ūdeni. 



ZIEMEĻU ĒDAMGLIEMENE  
(LATVIJĀ - MYTILUS TROSSULUS)  



FOTOFIKSĀCIJA NO LATVIJAS  

• Gliemenes iegūtas 2013.gada maijā pie Kolkas 

• 1 gadu vecas, vidēji - 2 cm 



BALTIC ECOMUSSEL PĒTNIECĪBAS REZULTĀTI 

• Nosēdumi zem fermas nav 

• Ūdens ap fermu ir dzidrāks 

• Samazinās fosfora (P) 
daudzums ūdenī 

• Palielinās bezmugurkaulnieku 
sastopamība  

 

NOVIA turpina pētniecību par 
hipoksiju un H2S 



EKONOMISKIE ASPEKTI 

 



REALIZĀCIJAS IESPĒJAS 
"Ūdens attīrītājs"       "Akvakultūra" 

 Subsīdijas          Tirgus cena 

 • Samazina fosforu par 160 t 
gadā 

• Samazina slāpekli par 2270 t 
gadā 

 

Subsīdiju apjoms – 260 T EUR 

 

Augsnes mēslotājs 

Blakusprodukts 

• Pārdošanas cena –  
470 EUR/tonnu (330 LVL/t). 

• Prognozējamie ieņēmumi – 
107 T EUR / gadā. 

 

Investīciju apjoms - 260 T EUR 

Subsīdiju apjoms – 130 T EUR 

 

Barības piedeva vistām, zivīm 



APJOMI 
• Gliemeņu apjoms: 

– Latvija - 2,5-5 kg/m; 

– Dānija – 10-15 kg/m; 

• Apjoms, kad audzēšana sāk 
atmaksāties LV ap 200 tonnām. 

• Nepieciešamais laukums ap 20 ha. 

• Potenciālās audzēšanas vietas – 
izpēte turpinās - Kurzemes piekraste 
– Nīca, Pāvilosta u.c. 

Denmark 
20-30 
PSU 

Latvia 
6-10 
PSU 

Finland 
6-8 
PSU 

Rīgas 
līcis 4 
PSU 

Gliemeņu lielums 

 

 

 

 

 



 



FERMAS VIETAS IZVĒLI  
IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

Ideāla 
vieta 

Sāļums 

Viļņu iedarbība 

Barības vielas Hlorofila koncentrācija 

Kāpuru esamība 

Citi 



NOIETA VIETAS* 

• Vistu barība; 

• Zivju barība (salīdzinājumā ar citiem 
produktiem, pārdošanas cenai ir jābūt 
zemākai); 

• Augstvērtīgs mēslojums laukam; 

• Dekoratīvs elements; 

• Pārtikas pārstrādes 
uzņēmumiem; 

• U.c. 
*http://longislandsoundstudy.net/wp-
content/uploads/2010/02/Lindahl_presentation.pdf 

 

 

 

 

Cena! 





PROGNOZE 
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS, TEUR 

 TEUR Latvija 
Ieņēmumi 107 
Atalgojums 24 
Ražošanas izmaksas 18 
Citas izmaksas 5 
Nolietojums 27 
Peļņa / zaudējumi 33 

 Neto rentabilitāte 31% 

 

 

 

 

 

 

• NPV ir pozitīvs 131 TEUR, IRR (MIRR) ir 29%. 



GLIEMJU AUDZĒTAVAS IZVEIDES IEROBEŽOJOŠIE 
FAKTORI UN NORMATĪVU APSKATS 

Pieredzes trūkums – nav līdzīgu piemēru par saimnieciskās darbības veikšanu 
jūrā, kurai būtu nepieciešams ierīkot stacionāras būves vai objektus.  

 

Jūras telpiskā plānojuma (JTP) trūkums – nav izstrādāts JTP, kas paredz 
saskaņot dažādu ieinteresēto pušu intereses, tad nav skaidrs, cik daudz vietas 
un kādās teritorijās tiks paredzēts akvakultūrai, tai skaitā gliemeņu 
audzētavai. 

  

Īpašumtiesības – jūras ūdens un tā resursi pieder valstij un fiziskai vai 
juridiskai personai nav iespējams nopirkt vietu jūrā. Lai iegūtu tiesības veikt 
saimniecisko darbību jūrā ir nepieciešams saņemt MK atļauju par licences 
lauku jūrā, uz kā pamata varētu būt noslēgts nomas līgums par konkrētas 
teritorijas izmantošanu. Atļauju vai licenci izsniedz uz laiku, ne ilgāku par 30 
gadiem. 



 
 
 
 

Iesniegums 
Zemkpības 
ministrijā

Starpministriju 
Darba grupa un 
saskaņošana ar 

atbildīgām 
institūcijām

MK rīkojums 
par konkrētu 
teritoriju jūrā

MK 
noteikumu 
izstrāde par  
konkursua 

noteikumiem

Konkurss Atļaujas 
izsniegšana

1.mēnesi
 

3.-4. mēneši 6.mēneši 1.mēnesi
 

Attēls 2. Process atļaujas saņemšanai gliemju audzētavas izveidei jūrā 

VALSTS 
PĀRRAUDZĪBAS VIDES 
BIROJS 
  
Ietekmes uz vidi 
novērtējums 
  
Sākotnējais - 150 LVL 
  
Pilnais – ap 15000 LVL 

 

LATVIJAS JŪRAS 
ADMINISTRĀCIJA 

 
Atzinumu par 

plānoto teritoriju 
no kuģošanas 

drošības aspekta. 

 

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS  
 
Gliemju audzētavas reģistrācija 
MK 02.06. 2008. noteikumi Nr.400 

LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA  
 
Saskaņo par navigācijas līdzekļu izvietojumu 
un vizuālo noformējumu 
MK noteikumi Nr.1024 un Nr.1032 

BIOR un Dabas aizsardzības pārvalde 
Saskaņojums 

Zvejniecības likuma 23.pants 



POTENCIĀLS EKONOMIKAI 

Gliemju ražu 
nodot 

pārstrādei 

 

Vides ieguvums -  piesārņojuma samazināšana Baltijas 
jūrā, maksājot subsīdijas 

Ekonomiskais ieguvums - darbavietu izveide, nodokļu 
ieņēmumu palielināšanas iespējas 

Zvejnieki  - tiek palielināts produkcijas klāsts, ieņēmumi 

Ražotāji - jauns noieta virziens, produkcijas  
diversifikācijas iespējas 

Valsts 
subsīdijas par 

izzvejoto 
 P un N apjomu 

Akvakul-tūras 
attīstība 

Vides ieguvums - nav ieguvums vai tas ir neliels 

Ekonomiskais ieguvums - darbavietu izveide, nodokļu 
ieņēmumu palielināšanas iespējas 

Zvejnieki - ieguvums kā pakalpojuma sniedzējam  

Ražotāji - produkcijas  diversifikācijas iespējas, jaunas 
produkcijas  ražošanas iespējas 

Gliemju 
fermu izveide 

kā 
piesārņojuma 
likvidētājs 

Gliemju ražas 
pārstrāde 

ārpus 
projekta 
valstīm 

Vides ieguvums -  piesārņojuma samazināšana 
Baltijas jūrā, nemaksājot subsīdijas 

Ekonomiskais ieguvums - nav 

Zvejnieki  - nav ieguvums 

Ražotāji - nav ieguvums 

Gliemju fermu 
izveide - 

ārvalstu 
uzņēmums 



KOPSAVILKUMS 

EKONOMISKIE ASPEKTI 
+ Blakus ieņēmumi 

+ Zvejas rīku papildus 
izmantošana 

+ Videi draudzīgs blakus 
produkts 

 

- Ieņēmumi reizi pa 2 gadiem 

- Daudz riski 

- Cenu svārstības 

 

 

EKOLOĢISKIE ASPEKTI 
+ Ūdens caurspīdība 

+ Samazinās P, N un C ūdenī 

+ Uzlabo apstākļus citiem 
dzīvniekiem 

+ Barotava putniem 

+ Nepiesārņo jūru 

 

- Var saturēt smagos metālus 
un polialumīnija hlorīdu 

 

 

 





PALDIES 

Zaiga Ozoliņa 
Projektu vadītāja 

SIA Vides investīciju fonds 
 
Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010, Latvija 
 
Tālr:  + 371 67845111 
Fax:   + 371 67845222 
E-mail:     pasts@lvif.gov.lv 
 
http:\\www.lvif.gov.lv 
 



The Programme has three  
common priorities 
 
• Safe and healthy environment 
• Economically competitive and innovative region 
• Attractive and dynamic societies  

 
 
Joint Technical Secretariat Main Office 
c/o Regional Council of Southwest Finland 
 
Mailing address  Visiting address 
P.O. Box 273   Läntinen Pitkäkatu 35, 5th floor 
20101 Turku   Tel: +358 2 2100 988 
Finland    Fax: +358 2 2100 901  
 
 

Disclaimer: The contents of the website reflect the authors' views.  
The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IV A Programme 
cannot be held liable for information published by the project partners. 
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