
     
 

 

REĢIONĀLĀS DARBA GRUPAS DISKUSIJA 

‘Ilgtspējīga un inovatīva Baltijas jūras resursu izmantošana’  

 

2013.gada 23.aprīlī, Pāvilostā  

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, semināru zālē 

 

Diskusijas mērķis ir informēt pašvaldības speciālistus, lēmumu pieņēmējus, zvejniekus, tūrisma 

uzņēmējus un vides speciālistus par ilgtspējīgu un inovatīvu Baltijas jūras resursu izmantošanu un rosināt 

diskusiju par iespējām veicināt Baltijas jūras resursu izmantošanu savās pašvaldībās. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

Laiks Saturs 

10:45 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās 

11:00 – 11:20 Informācija par projektu SUBMARINER - mērķi, uzdevumi, Flagship 

projekta statuss.  Baltijas jūras resursu izmantošana, iespējamais 

saimnieciskais izdevīgums un jūras ūdens kvalitātes uzlabošana, 

SUBMARINER pētniecības jomas : 

a. Niedru audzēšana 

b. Mikroaļģu audzēšana 

c. Makroaļģu audzēšana 

d. Gliemju audzēšana 

e. Zilās biotehnoloģijas 

f. Ilgtspējīgas zivju akvakultūras 

g. Jūras vēja parku teritoriju izmantošanas kombinācijas iespējas 

Elīna Līce, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta 

‘Ilgtspējīga un inovatīva Baltijas jūras resursu izmantošana’ (SUBMARINER) 

eksperte. 

11:20 – 11:50 Pētījums par aļģu (Furcelaria) izmantošanu agara ražošanā Kurzemes 

piekastē 

K.Maulics, Vides attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs 

11:50 – 12:15 Informācija par projektu Baltic EcoMussel – gliemeņu audzēšanas vides 

un ekonomiskie aspekti, līdzšinējā pieredze Baltijas jūras reģionā, biznesa 

iespējas un potenciāls 

L.Laipeniece, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja 

Z.Ozoliņa, SIA ‘Vides Investīciju fonds’ projekta vadītāja 

12:15 – 12:45 Kafijas pauze 

12:45 – 14:00 Diskusija – diskusiju vada L.Laipeniece un Z.Ozoliņa 

Jautājumi diskusijai: 

- Vai tematika ir pavisam jauna jeb iepriekš bija kaut kas par to dzirdēts 

un kādā saistībā? 

- Kādas problēmas kopumā saistās ar piekrasti šobrīd?  



     
 

- Kādu labumu piekraste (jūra) dod pašvaldībai šobrīd?  

- Vai un cik daudz pašvaldība iegulda piekrastes uzturēšanai?  

- Kāda ir uzņēmēju, investoru interese saistībā ar jūras izmantošanu 

šobrīd? 

- Kā kopumā raugās uz pašvaldību iespējām veicināt šo resursu 

izmantošanu savā pašvaldībā?  

- Vai pašvaldība redz iespējas un resursus iekšienē, lai uzņemtos 

iniciatīvu un mobilizētu citas iesaistītās puses (piesārņotājus, 

investorus)? 

- Vai kopumā būtu ieinteresēta  līdzīgu projektu attīstībā? 

- Vai izjūt eitrofikācijas negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību, vai 

būtu ieinteresēta eitrofikācijas problēmu mazināšanai? 

- Kādu redzat pašvaldību pēc 5 gadiem? Kas būs mainījies?  

U.c. 

 

14:00 Kafija un uzkodas, noslēgums 

 

 


