
 
 

Gliemju audzēšanas biznesa attīstīšana  

Baltijas jūras teritorijā 

 

Kurzemes Plānošanas reģions aicina uz sadarbību Latvijas zivsaimniekus projekta 

„Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras reģionā” (Baltic 

EcoMussel) ietvaros. 

Lai informētu vairāk par šo projektu, kā arī uzsāktu diskusiju par gliemju audzēšanas biznesa 

potenciālu, aicinām uz pirmo reģionālo diskusiju 2012.gada 30.augustā, Liepājā, viesnīcas 

„Europa City Amrita” Jēkaba hallē, plkst. 11:00. 

Projekta mērķis ir attīstīt gliemju audzēšanas biznesa Baltijas jūras reģionā. Gliemju 

audzēšana ir populāra tādās Eiropas valstīs kā Francija, Spānija, Nīderlande, Itālija, Vācija u.c. 

un Baltijas jūras reģionā līdz šim nav attīstīta. Tomēr Somijā veiktā pētījuma rezultāti liecina par 

gliemju audzēšanas potenciālu arī Baltijas jūras teritorijā.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltijas jūrā izaudzētie gliemji var tikt izmantoti pārtikas ražošanā, zivju un putnu barībai, 

biodegvielas ražošanai u.c. Līdz ar gliemju audzēšanas nozares attīstību Latvijas zivsaimniekiem 

tiktu sniegta iespēja palielināt ražotās produkcijas apjomu, tādējādi palielinot ieņēmumu 

potenciālu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diskusija tiek rīkota projekta „Baltic EcoMussel” ietvaros. To īsteno Austrumzviedrijas 

Enerģētikas aģentūra Zviedrijā, Kurzemes plānošanas reģions un Latvijas Vides investīciju fonds 

Latvijā un „Novia” Augstskola Somijā. Projekta ilgums 24 mēneši, tā aktivitātes turpināsies līdz 

2013. gada decembrim. 

Projekta ietvaros plānots gliemju audzēšanu attīstīt kā komerciāli izdevīgu zivsaimniecības 

virzienu. Tiks izstrādāti praktiski pielietojami rīki un metodes, kā arī tiks rīkoti informatīvie 

pasākumi un izdoti informatīvie materiāli potenciālo uzņēmēju un citu ieinteresēto pušu  

iesaistīšanai gliemju audzēšanas nozares attīstībā. Projekta laikā tiks veikti pētījumi un izstrādāta 

metodoloģija racionālai un ilgtspējīgai nozares attīstībai Baltijas jūras reģionā. 

Projektu 77,5 % apmērā līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta kopējais 

budžets ir 723 051 EUR.  

 

Kontaktinformācija: 

 

Vides investīciju fonds 

Projektu vadītāja 

Zaiga Ozoliņa 

Ģertrūdes iela 10/12,  

Rīga, LV-1012 

Mob.t. 29 155 120 

Tālr.   67 845 111 

 

 

Kurzemes plānošanas reģions 

Projektu vadītāja 

Ligita Laipeniece 

Pulkveža Brieža iela 4-3 

Rīga, LV 1010 

Mob.t. 29400634 

E-pasts:ligita.laipeniece@kurzemesregions.lv 

www.kurzemesregions.lv 

 

 

  

http://www.kurzemesregions.lv/


 
 

 

REĢIONĀLĀS DARBA GRUPAS SANĀKSME 

2012.gada 30.augustā, Liepājā 

viesnīcas „Europa City Amrita” Jēkaba hallē 

 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

 

Laiks Saturs 

11:00 – 11:30 Dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās 

11:30 – 11:40 Uzrunas 

K. Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs  

11:40 - 12:00 Informācija par projektu „Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un 

izmantošana Baltijas jūras reģionā”, L.Laipeniece, Kurzemes plānošanas 

reģiona projekta vadītāja 

12:00 - 13:00 Gliemju audzēšana - biznesa perspektīva zvejniekiem  

Z.Ozoliņa, Vides investīciju fonds, projektu vadītāja 

13:00 - 13:20 Kafija un uzkodas 

13:30 - 14:30 Diskusija  

Daži no jautājumiem diskusijai: 

- projekta darbību un rezultātu pielietojamība uzņēmējiem Latvijā; 

- ieteikumi reģionālās darba grupas darbībai projekta laikā. 

14:30 - 15:00 Noslēgums 

 


