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Ievads 
 

Pašlaik Latvijas teritoriālajos ūdeņos jūrā nav izveidota neviena Gliemju ieguves 
audzētava (turpmāk – Gliemju audzētava), kurā gliemjus iegūtu komerciālos nolūkos. 
Projekta CB58 „Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos 
Baltijas jūras reģionā (Baltic EcoMussel)”2 (turpmāk – Projekts) ietvaros paredzēts, ka 
Gliemju (Mytilus edulis, Mytilus trossulus) (turpmāk - Gliemji) audzētava varētu tikt 
izvietota vai nu Baltijas jūrā, vai arī Rīgas jūras līcī, neprecizējot teritoriju (turpmāk - 
jūrā), nemainot jūras ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības, tādējādi nodrošinot gliemju 
augšanai nepieciešamos dabīgos apstākļus.  
 
Paredzēts, ka iegūtos gliemjus transportēs uz sauszemi un pārstrādās proteīnā, kura 
turpmākā izmantošana uz Iepirkuma brīdi netiek definēta.  
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  Atsauce uz CB58 Baltic EcoMusssel, Projektu finansē Centrālās Baltijas jūras reģiona 
INTERREG IV A programmā "INTERREG IV A Programme 2007-2013" ar ERAF atbalstu 

 



 
 

1.Tiesību un normatīvo aktu apkopojums (Latvijas, 
Starptautiskie, Eiropas Savienības tiesību akti), kuri tieši 

vai pastarpināti ietekmē gliemju audzēšanu un ieguvi 
Baltijas jūrā un/vai Rīgas līcī, un to realizāciju komerciālos 

nolūkos. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Atzinumā ir analizētas tās tiesību normas, kuras attiecas uz 
Gliemju audzētavas izveidi un darbību jūrā, Gliemju transportēšanu uz pārstrādes 
uzņēmumu Latvijas teritorijā un Gliemju pārstrādi proteīnā, neprecizējot tā turpmāko 
izmantošanu. 
 
Tā kā Projekta tehniskajā specifikācijā nav minēta Gliemju audzēšanas tehnoloģija, tad 
tiesību normu praktisko pielietojumu lielā mērā noteiks katrā individuālā gadījumā 
izvēlētais Gliemju ieguves veids.  
 
Tiesību normu apkopojums, īss izklāsts ar norādījumiem, ko tas regulē un kā tas 
ietekmē konkrēto jomu dots 1.tabulā. 
 



 

 
 

Tiesību normu apkopojums īss izklāsts ar norādījumiem, ko tas regulē un kā tas ietekmē konkrēto jomu 

1. tabula 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

 
GLIEMJU AUDZĒTAVAS IZVEIDE 

1 Veterinārmedicīnas 
likums 

Definē gliemjus kā akvakultūras 
dzīvniekus un nosaka 
noteikumus par 
blakusproduktiem  

1.pants. 9) akvakultūras dzīvnieks -... dzīvnieku audzētavā vai divvāku 
molusku audzēšanas zonā audzēts ūdenī dzīvojošs dzīvnieks jebkurā 
attīstības stadijā, tā olšūnas, sperma un gametas, ieskaitot jebkuru 
savvaļā iegūtu ūdenī dzīvojošu dzīvnieku, kuru paredzēts turēt 
audzētavā vai divvāku molusku audzēšanas zonā 
 
1.pants.18) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu 
produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē iesaistītā 
persona — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbību Pārtikas un 
veterinārais dienests atzinis vai reģistrējis darbībām ar dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātiem produktiem, kas nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulā (EK) 
Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem 
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un Eiropas Komisijas 
2011.gada 25.februāra regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:01:LV:HTML


 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko 
nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes direktīvu 97/78/EK 
attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic 
veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai. 
 
2.1 pants. Valsts veterinārajai uzraudzībai un kontrolei ir pakļauti šādi 
objekti un personas (turpmāk — valsts veterinārās uzraudzības 
objekti):  

2) dzīvnieku audzētavas;  
 
 
40.pants. 
(4) Blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, savākšana, 
transportēšana, uzglabāšana, pārstrāde un iznīcināšana notiek 
saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Pārtikas un 
veterinārais dienests ir kompetentā iestāde, kurai ir tiesības noteikt 
izņēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.  
(5) Blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, īpašnieks 
nodrošina to savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un 
iznīcināšanu. 
 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

42.1 pants. 
 (1) Ministru kabinets blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku 
patēriņam, aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:  

1) blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē 
iesaistīto personu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtību;  

2) uzņēmumu un iekārtu atzīšanas un atzīšanas anulēšanas 
kārtību;  

3) Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1069/2009 un Komisijas 
regulā Nr. 142/2011 noteikto darbību ar blakusproduktiem, kas nav 
paredzēti cilvēku patēriņam, atļaušanas un aizliegšanas kārtību.  
 
(2) Ministru kabinets nosaka veselības aizsardzības un veterinārās 
prasības attiecībā uz blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku 
patēriņam, apriti. 
 

2 Jūras vides 
aizsardzības un 
pārvaldības likums, 
kurā iekļautas tiesību 
normas, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta 
un Padomes 
2008.gada 17.jūnija 

Šis likums ievieš Eiropas 
Savienības tiesību normas un 
nosaka:  
1) Latvijas kontinentālo šelfu un 
ekskluzīvo ekonomisko zonu, 
kā arī Latvijas suverēnās 
tiesības un jurisdikciju tās 
kontinentālajā šelfā un 

3.pants (8) Latvija var atļaut publiskai personai vai privātpersonai veikt 
darbības kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 
atbilstoši šim likumam vai speciālajiem likumiem, kas regulē dabas 
resursu ieguvi un citu darbību veikšanu Latvijas jūras ūdeņos, 
izsniedzot attiecīgajam darbības veidam atbilstošu atļauju vai licenci. 
 
19.pants Publisku personu un privātpersonu tiesības izmantot 
jūru 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1069:20101109:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:01:LV:HTML


 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

direktīvas 
2008/56/EK, ar ko 
izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai 
jūras vides politikas 
jomā (Jūras 
stratēģijas 
pamatdirektīva) 

ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā, ievērojot starptautisko 
līgumu nosacījumus;  
3) kārtību, kādā izstrādā un 
īsteno jūras stratēģiju, ievērojot 
ekosistēmas pieeju un 
vispārējos vides aizsardzības 
principus, kā arī iespējamo 
pārrobežu ietekmi uz jūras 
vides stāvokli Baltijas jūras 
reģionā;  
4) jūras izmantotāju tiesības un 
pienākumus.  

(1) Publiska persona un privātpersona jūru izmanto atbilstoši attiecīgo 
darbības veidu regulējošiem normatīvajiem aktiem un šim likumam, 
ievērojot tā mērķus, vides aizsardzības principus, sabiedrības 
intereses, kā arī jūras telpisko plānojumu; 
(2) Atļauja vai licence ir nepieciešama šādām darbībām jūrā:  
4) mākslīgo salu, būvju un iekārtu, tai skaitā platformu un enerģijas 
ražošanai nepieciešamo iekārtu (turpmāk — būves), būvniecība, 
ierīkošana, arī ar to saistītā izpēte, un būvju ekspluatācija, izņemot 
ostu darbībai nepieciešamo būvju būvniecību, kā arī navigācijas 
līdzekļu un sistēmu izveidi un uzturēšanu, saskaņā ar šā likuma un 
būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;  
 
(3) Pirms Ministru kabinets izsniedz atļauju vai licenci jūras 
izmantošanai, tas ar ikreizēju rīkojumu nosaka konkrētu jūras 
teritoriju (turpmāk — atļaujas vai licences laukums jūrā) šā panta 
otrās daļas 4.punktā noteikto darbību veikšanai, ņemot vērā arī šā 
likuma nosacījumus. Tiesības izmantot atļaujas vai licences laukumu 
jūrā iegūst persona, kura uzvarējusi konkursā par tiesībām izmantot 
atļaujas vai licences laukumu jūrā. 
 
(4) Ministru kabinets reglamentē:  
2) kārtību, kādā rīkojams konkurss par tiesībām izmantot atļaujas vai 
licences laukumu jūrā;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:01:LV:HTML


 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

3) kārtību, kādā izsniedzama, apturama vai anulējama atļauja vai 
licence atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanai šā panta otrās 
daļas 4.punktā minētajām darbībām;  
4) prasības attiecībā uz būvju ierīkošanu, būvniecību jūrā un to 
ekspluatāciju, kā arī prasības attiecībā uz to nojaukšanu vai 
demontāžu pēc darbības pilnīgas izbeigšanas.  
 
(5) Par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu šā panta otrās 
daļas 4.punktā minēto darbību veikšanai jūras izmantotājs maksā 
valsts pamatbudžetā ikgadēju valsts nodevu. Ministru kabinets 
nosaka nodevas maksāšanas kārtību un apmēru, kā arī atbrīvojumus 
no nodevas maksāšanas.  
 
(6)Atļauju vai licenci noteiktā atļaujas vai licences laukuma jūrā 
izmantošanai izsniedz uz laiku, ne ilgāku par 30 gadiem. 
 
 
(7) Nekāda šā panta otrajā daļā minētā darbība, arī izpēte, jūrā nav 
pieļaujama, ja jūras izmantotājs vai tā pilnvarota persona to veic bez 
Latvijas kompetentās iestādes izsniegtās atļaujas vai licences, un 
šī darbība nekavējoties pārtraucama, ja jūras izmantotājs vai tā 
pilnvarota persona neievēro atļaujas vai licences nosacījumus vai 
neziņo par izmaiņām plānotajā darbībā vai izpētes programmā. 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

(8) Valsts vides dienests vai atļaujas vai licences izsniedzējs 
sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts 
robežsardzi kontrolē jūras izmantošanu un jūras vides aizsardzību 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību, zvejniecību, 
jūrlietu pārvaldi un jūras drošību, kā arī par robežsardzi. Šā panta 
otrās daļas 4. un 6.punktā minēto būvju būvniecības kontroli veic 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par būvniecību. 
 
20.pants. Jūras izmantotāja pienākumi un atbildība  
(1) Jūras izmantotājam ir šādi pienākumi:  
1) nepieļaut jūras piesārņošanu un darbības, kas var negatīvi ietekmēt 
jūras vides stāvokli;  
2) veikt paredzētās jūrā veicamās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi 
novērtējumu;  
3) saņemt normatīvajos aktos paredzētās atļaujas vai licences 
darbībām jūrā;  
4) veikt pasākumus, lai novērstu kaitējuma draudus vai kaitējumu jūras 
videi atbilstoši Vides aizsardzības likumam;  
5) ievērot citu jūras izmantotāju un citu valstu tiesības Baltijas jūras 
reģionā, kā arī šā likuma, Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada 
Jūras tiesību konvencijas, Helsinku konvencijas, citu Latvijai saistošu 
starptautisko līgumu un citu normatīvo aktu prasības.  



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

3 ANO 1982.gada 
Jūras tiesību 
konvencija 

 

Ja gliemju audzētava tiks 
izvietota EEZ teritorijā, tad 
jāņem vērā šī likuma 
nosacījumi. 
 
ANO Jūras tiesību konvencija 
nosaka dalībvalstu pienākumus, 
lai nodrošinātu drošus 
kuģošanas apstākļus, 
taisnīgu jūras dabas resursu 
izmantošanu un jūras vides 
aizsardzību un saglabāšanu, kā 
arī ekspluatācijas prasības 
iekārtām un būvēm, kuras 
izvietotas jūrā. 
Latvija ar likuma spēku ir 
ratificējusi ANO Jūras tiesību 
konvenciju un tāpēc tajā 
iekļautās tiesību normas, kuras 
nosaka prasības Gliemju 
ieguvei jūrā, kā arī iekārtu un 
būvju izvietošanai jūrā ir saistoši 
arī fiziskajām un juridiskajām 

56. pants. Piekrastes valsts tiesības, jurisdikcija un pienākumi 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 
1. Piekrastes valstij ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ir: 
a) suverēnas tiesības izpētīt un izmantot, saglabāt un rīkoties ar dabas 
resursiem, kā dzīvajiem, tā arī nedzīvajiem, ūdeņos, kas sedz jūras 
dibenu, jūras dibenā un tās dzīlēs; 
b) jurisdikcija, kā tas paredzēts šīs Konvencijas attiecīgajos 
noteikumos, attiecībā uz: 
i) iekārtu un būvju izveidošanu un izmantošanu; 
iii) jūras vides aizsardzību un saglabāšanu; 
 
60. pants. Mākslīgās salas, iekārtas un būves ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā 
1. Ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā piekrastes valstij ir ekskluzīvas 
tiesības veidot un pilnvarot un regulēt veidošanu, ekspluatāciju un 
izmantošanu attiecībā uz: 
b) iekārtām un būvēm 56.pantā paredzētajos nolūkos, kā arī citos 
ekonomiskos nolūkos; 
2. Piekrastes valstij ir ekskluzīva jurisdikcija pār šādām mākslīgajām 
salām, iekārtām un būvēm, ieskaitot jurisdikciju attiecībā uz muitas, 
finansu, veselības, drošības un imigrācijas likumiem un noteikumiem. 
3. Par mākslīgo salu, iekārtu un būvju veidošanu ir pienācīgi 
informējamas pārējās valstis, un patstāvīgie brīdināšanas līdzekļi par 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
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personām, kuras ir nolēmušas 
nodarboties ar Gliemju ieguvi 
jūrā. 
 

veidojumu atrašanos vienmēr jāuztur darba kārtībā. Jebkuras iekārtas 
vai būves, kas ir pamestas vai netiek izmantotas, ir likvidējamas, lai 
nodrošinātu kuģošanas drošību. Nepieciešams sniegt informāciju par 
pilnībā nelikvidētu iekārtu vai būvju dziļumu, atrašanās vietu un 
izmēriem. 
4. Piekrastes valsts apkārt šādām mākslīgajām salām, iekārtām un 
būvēm drīkst, kur tas ir nepieciešams, izveidot saprātīgas drošības 
zonas, kurās tā var veikt piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu gan 
kuģošanas drošību, gan arī mākslīgo salu, iekārtu un būvju drošību. 
5. Drošības zonu platumu nosaka piekrastes valsts, ņemot vērā 
piemērojamos starptautiskos standartus. Šādas zonas tiek noteiktas 
tādā veidā, lai tās būtu samērīgas ar mākslīgo salu, iekārtu un būvju 
raksturu un funkcijām, un tās nepārsniedz 500 metru rādiusu, kuru 
mēra no katra tās ārējās malas punkta, izņemot gadījumus, kad to 
atļauj vispārpieņemtie starptautiskie standarti vai to rekomendē 
kompetenta starptautiskā organizācija. Par drošības zonas apmēriem 
ir sniedzama pienācīga informācija. 
6. Visi kuģi respektē šīs drošības zonas un ievēro vispārpieņemtos 
starptautiskos standartus attiecībā uz kuģošanu mākslīgo salu, iekārtu, 
būvju un drošības zonu tuvumā. 
7. Mākslīgās salas, iekārtas un būves un drošības zonas ap tām nevar 
tikt veidotas, kur tas var radīt šķēršļus atzīto jūras ceļu izmantošanai, 
kuriem ir liela nozīme starptautiskajā kuģošanā. 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

 
61. pants. Dzīvo resursu saglabāšana 
1. Piekrastes valsts savā ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā nosaka 
pieļaujamo dzīvo resursu nozveju. 
2. Piekrastes valsts, ņemot vērā tās rīcībā esošos labākos zinātniskos 
pētījumus, ar atbilstošiem saglabāšanas un vadības pasākumiem 
nodrošina, ka dzīvo resursu saglabāšana ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā nav apdraudēta pārmērīgas ekspluatācijas rezultātā.  
 
62. pants. Dzīvo resursu izmantošana 
1. Piekrastes valsts veicina dzīvo resursu optimālu izmantošanu 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ja tas negatīvi neietekmē 61.pantā 
minētos pasākumus un mērķus. 
 
194. pants. Pasākumi, kas vērsti uz jūras dabas vides 
piesārņojuma samazināšanu un kontroli 
4. (d) piesārņojumiem no citām iekārtām un ierīcēm, kas darbojas 
jūras vidē, veicot praktiskus pasākumus, lai novērstu negadījumus un 
regulējot šādu iekārtu un ierīču dizainu, konstrukciju, ekipējumu, 
darbību un nodrošināšanu ar personālu. 
 
196. pants. Tehnoloģiju pielietošana vai jaunu veidu ieviešana 
1. Valstīm jāveic visi pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu, 
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mazinātu un kontrolētu jūras vides piesārņojumu, ko izraisa tehnoloģiju 
pielietojums saskaņā ar to kompetenci vai kas ir to kontrolē vai, tiešu 
vai nejaušu, ārvalstu vai jaunu tehnoloģiju ieviešanu uz noteiktu jūras 
vides daļu, kas var izraisīt tai ievērojamas un kaitīgas pārmaiņas. 
 
204. pants. Piesārņojuma riska vai seku monitorings 
1. Valstīm, rīkojoties saskaņā ar citu valstu tiesībām, jātiecas, cik vien 
tas praktiski iespējams, tieši vai ar starptautisko organizāciju palīdzību, 
ar atzītu zinātnisku metožu palīdzību veikt jūras vides piesārņošanas 
riska un seku novērošanu, mērīšanu, novērtēšanu un analīzi. 
 
205. pants. Ziņojumu publicēšana 
Valstīm jāpublicē ziņojumi par saņemtajiem rezultātiem, izpildot 
204.panta prasības vai jāiesniedz tādi ziņojumi noteiktā termiņā 
kompetentām starptautiskajām organizācijām, kurus tās padarīs 
pieejamus visām Dalībvalstīm. 

4 Likums „Par 
ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 

Likuma mērķis ir novērst vai 
samazināt fizisko un juridisko 
personu paredzēto darbību vai 
plānošanas dokumentu 
īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi 
uz vidi. 

4.pants. Ietekmes novērtējuma nepieciešamība  
(1) Ietekmes novērtējums ir nepieciešams paredzētajām darbībām:  
3) kurām to nosaka šā likuma 6.pantā minētā kompetentā institūcija: 
a) saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma rezultātiem.  
(2) Ja paredzētajai darbībai ietekmes novērtējums nav nepieciešams, 
reģionālās vides pārvaldes vadītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
izdod tehniskos noteikumus katrai konkrētajai paredzētajai darbībai. 
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Saskaņā ar Jūras vides 
aizsardzības un pārvaldības 
likuma 20.pantu Gliemju 
audzētavai jūrā ir nepieciešams 
ietekmes uz vidi novērtējums, 
bet pārstrādes rūpnīcas 
izveidošanai – sākotnējais 
izvērtējums. 

Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai 
nepieciešami tehniskie noteikumi, prasības attiecībā uz tehnisko 
noteikumu saturu, to pieprasīšanas un sagatavošanas kārtību. 
 
4.1 pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes aizsargājamās 
dabas teritorijas (Natura 2000) 
(1) Ja paredzētā darbība, kuras īstenošana saskaņā ar šā likuma 
6.pantā minētās kompetentās institūcijas lēmumu var būtiski ietekmēt 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), bet kura 
nav minēta šā likuma 1.pielikumā un kuras īstenošanai nav jāveic 
ietekmes novērtējums saskaņā ar šā likuma 14.pantu, tās ietekmi uz 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē 
saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību. 
 
5.pants. Ietekmes novērtējuma finansēšana 
Ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes sākotnējo izvērtējumu 
finansē paredzētās darbības ierosinātājs. Par ietekmes sākotnējo 
izvērtējumu paredzētās darbības ierosinātājs maksā valsts nodevu 
Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. 
 
6.1 pants. Ietekmes novērtējuma procesa termiņi 
(1) Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde veic ietekmes 
sākotnējo izvērtējumu 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 
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(2) Ja Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde veic ietekmes 
sākotnējo izvērtējumu, kompetentā institūcija lēmumu par paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai 
nepiemērošanu pieņem 20 dienu laikā pēc sākotnējā izvērtējuma 
rezultātu saņemšanas. 
(3) Kompetentā institūcija izsniedz ietekmes novērtējuma programmu 
(turpmāk — programma) 30 dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. Ja kompetentajai institūcijai nepieciešama informācija no 
ierosinātāja, tā pagarina programmas izsniegšanas termiņu par 
laikposmu, kādā ierosinātājs sniedzis informāciju. 
 

8.
1
 pants. Paredzētās darbības pieteikšana Valsts vides dienestam  

Paredzēto darbību, kuru plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos 
jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, 
ierosinātājs piesaka Valsts vides dienestam, iesniedzot rakstveida 
iesniegumu, kurā norāda vismaz divas alternatīvas attiecībā uz 
paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Ja 
paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo 
dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus 
iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un 
izmantojamo tehnoloģiju veidiem. 

22.pants. Paredzētās darbības akceptēšana 
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(5) Lēmumu akceptēt vai neakceptēt Latvijas Republikas 
iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā paredzēto darbību pieņem Ministru kabinets. 
(6) Paredzēto darbību akceptē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
 
2. pielikums  
Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums 
6) zivju audzēšanai paredzētu dīķu ierīkošana, kuru kopējā platība 
pārsniedz 10 hektārus, zivju audzēšanas kompleksu ierīkošana 
dabiskās ūdenstilpēs un ūdenstecēs;  
10) parējās darbības; 
11) iekārtu būvniecība tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
pārstrādei, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā, kuras noteiktas 
Regulā (ES) Nr.142/2011 (2011.gada 25.februāris), ar kuru īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1069/2009, ar ko nosaka 
veselības aizsardzības noteikumus attiecība uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti 
cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz 
dažādiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās 
pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai; 

5 Ministru kabineta 
2011.gada 
25.janvāra noteikumi 

Plānotās darbības sākotnējais 
izvērtējums jāpiesaka Valsts 
vides dienestam un saskaņā ar 

1. Noteikumi nosaka:  
1.1. paredzētās darbības iesnieguma saturu;  
1.2. kārtību, kādā veic paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo 
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Nr.83  
”Kārtība, kādā 
novērtējama 
paredzētās 
darbības ietekme 
uz vidi” 

 

šajos noteikumos noteikto, 
jāveic sākotnējais sabiedriskais 
novērtējums. 

izvērtējumu (turpmāk – sākotnējais izvērtējums);  
1.3. kārtību, kādā organizē paredzētās darbības, arī būvniecības 
ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 
(turpmāk – sākotnējā sabiedriskā apspriešana);  
1.4. minimālās prasības paredzētās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējuma programmas (turpmāk – programma) saturam un tās 
izstrādāšanas kārtību;  
1.5. paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
(turpmāk – ziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību, kā arī kārtību, 
kādā sabiedrība tiek informēta par ziņojumu, un paziņojuma 
publicēšanas kārtību;  
1.6. kārtību, kādā Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – birojs) 
nosūta ziņojumu ierosinātājam pārstrādāšanai un sniedz atzinumu par 
ziņojumu. 
 

6 Ministru kabineta 
2011.gada 15.marta 
noteikumi Nr.200 
“Paredzētās 
darbības 
akceptēšanas 
kārtība” 

Nosaka kārtību, kā saņemt 
atļauju gliemju audzētavu 
izveidei jūrā, gan kā vides 
attīrīšanas pilotprojektu, gan kā 
komerciāla rakstura gliemju 
audzētavu 

1. Lai saņemtu paredzētās darbības akceptu, paredzētās darbības 
ierosinātājs (turpmāk – ierosinātājs) likuma "Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu" 22.panta pirmajā daļā minēto iesniegumu un citus 
dokumentus iesniedz pašvaldībā, ja normatīvajos aktos nav noteikts, 
ka paredzēto darbību akceptē valsts institūcija vai cita likumā noteiktā 
institūcija. 
 
10. ... ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos 

http://likumi.lv/doc.php?id=51522
http://likumi.lv/doc.php?id=51522
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jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, 
ierosinātājs šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedz : 
10.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija attiecībā - 
uz vides aizsardzībai nepieciešamajām būvēm un objektiem, dabas 
resursu izpētei, dabas resursu ieguvi.... 
10.5. Zemkopības ministrijā – attiecība uz zivsaimniecības nozarei 
nepieciešamām būvēm un objektiem. 
 
11.  Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos 
jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā zonā un paredzētās 
darbības īstenošanai ir nepieciešams infrastruktūras pievadu 
pieslēgums piekrastes pašvaldības teritorijā, ierosinātājs piecu darba 
dienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu 
iesniegšanas attiecīgajā ministrijā informē par to piekrastes 
pašvaldību... 
 
12. Šo noteikumu 10.punktā minētās ministrijas pēc šo noteikumu 2. 
un 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas atbilstoši savai 
kompetencei sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu 
par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu. Ministru 
kabineta rīkojuma projektam pievieno iesniegumu, ziņojumu vai 
novērtējuma ziņojumu par ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un Vides parraudzības 
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valsts biroja atzinumu par ziņojumu (kopiju), kā arī piekrastes 
pašvaldības viedokli (ja tāds sniegts) par paredzētās darbības 
īstenošanai nepieciešamo infrastruktūras pievadu pieslēgumu 
pašvaldības teritorijā.  

7 Ministru kabineta 
2007.gada 9.oktobra 
noteikumi Nr.689  
”Noteikumi par 
valsts nodevu par 
paredzētās 
darbības ietekmes 
uz vidi sākotnējo 
izvērtējumu” 
 

Noteikumi nosaka valsts 
nodevas apmēru un 
maksāšanas kārtību par 
paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi sākotnējo izvērtējumu. 

 

2.Valsts nodevas likme par sākotnējo izvērtējumu ir 150 latu. 

Maksa par ietekmes uz vidi novērtējumu tiek aprēķināta atkarībā no 
izvērtējamās informācijas apjoma. 

 

8 Ministru kabineta 
2004.gada 
17.februāra 
noteikumi Nr.91 
“Kārtība, kādā 
reģionālā vides 
pārvalde izdod 
tehniskos 

Noteikumi nosaka paredzētās 
darbības, kurām nav 
nepieciešams ietekmes uz vidi 
novērtējums, bet kuru veikšanai 
ir nepieciešami tehniskie 
noteikumi, tehnisko noteikumu 
saturu un tehnisko noteikumu 
pieprasīšanas, sagatavošanas 

Ja Vides pārraudzības valsts birojs pēc sākotnējā vides novērtējuma 
pieņems lēmumu, ka ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, 
tad Valsts vides dienests tehniskos noteikumus izsniegs saskaņā ar 
šajos noteikumos noteiktajam prasībām. 
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noteikumus 
paredzētajai 
darbībai, kurai nav 
nepieciešams 
ietekmes uz vidi 
novērtējums” 
 

un izdošanas kārtību. 

9 Zvejniecības 
likums 

Noteikumi nosaka, ka gliemju 
audzētavas izveidei ir 
nepieciešams saskaņojums ar 
BIOR un Dabas aizsardzības 
pārvaldi. 

23.pants. Atļauja zivju audzēšanai un ūdensaugu kultivēšanai 
Specializētai zivju audzēšanai un ūdensaugu kultivēšanai Latvijas 
Republikas ūdeņos (neatkarīgi no īpašuma veida) nepieciešama zivju 
resursu pārzinātāja atļauja, kas saskaņota ar institūtu un Dabas 
aizsardzības pārvaldi.  

10 Jūrlietu pārvaldes 
un jūras drošības 
likums 

Likuma mērķis ir noteikt valsts 
pārvaldes institucionālo sistēmu 
jūrlietās un nodrošināt jūras 
drošības un aizsardzības jomā 
pieņemto Latvijai saistošo 
starptautisko līgumu prasību un 
standartu īstenošanu un 
ievērošanu, lai: 
-nodrošinātu kuģošanas 
drošību, 

8.pants. Valsts vides dienesta kompetence  
(1) Valsts vides dienests atbilstoši savai kompetencei kontrolē, kā tiek 
ievēroti normatīvie akti un starptautiskās tiesību normas, kas nosaka 
jūras vides aizsardzību. Šai nolūkā Valsts vides dienests veic šādas 
funkcijas:  
1) kontrolē vides aizsardzību Latvijas ūdeņos un ostu akvatorijās;  
14) kontrolē dabas resursu izmantošanu Latvijas ūdeņos un ostu 
akvatorijās;  
 
6.pants. Latvijas Jūras administrācijas kompetence  
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-kuģu, ostu un ostas iekārtu 
aizsardzību, 
-novērstu vides piesārņošanu 
no kuģiem un padarītu 
efektīvāku jūras satiksmi. 
 

14) uzrauga bāku, boju, citu navigācijas līdzekļu un sistēmu 
izveidošanu un darbību Latvijas ūdeņos;  
 
60.pants. Navigācijas līdzekļu sistēmas uzturēšana  
(1) Latvijas Jūras administrācija organizē navigācijas līdzekļu 
sistēmas izveidošanu un vispārēju uzraudzību Latvijas ūdeņos. 
Navigācijas līdzekļu sistēmu veido šā likuma 59.panta otrajā daļā 
minētie navigācijas līdzekļi.  
 
(2) Nevienu navigācijas līdzekli nedrīkst uzstādīt, pārtraukt tā darbību 
vai nomainīt, ja iepriekš nav saņemta Latvijas Jūras administrācijas 
rakstveida piekrišana.  
 
(3) Tehniskās prasības navigācijas līdzekļiem, ņemot vērā 
starptautisko normatīvo aktu prasības, kā arī navigācijas līdzekļu 
darbības nodrošināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.  
 
(4) Latvijas Jūras administrācija ir tiesīga jebkurā laikā piekļūt 
navigācijas līdzekļiem, lai veiktu to kontroli. 
 
62.pants. Navigācijas šķēršļu pārvietošana  
(1) Latvijas Jūras administrācijai ir tiesības dot rīkojumu pārvietot 
jebkuru objektu, kas kļuvis vai var kļūt par navigācijas šķērsli vai 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68491#p59
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traucēkli.  
 

11 Ministru kabineta 
2006.gada 
19.decembra 
noteikumi Nr.1024  
”Noteikumi par 
tehniskajām 
prasībām 
navigācijas 
līdzekļiem” 
 

Noteikumi nosaka tehniskās 
prasības navigācijas līdzekļiem, 
kas nodrošina kuģošanas 
drošību Latvijas jurisdikcijā 
esošajos jūras ūdeņos.  

Uz gliemju audzētavām var attiecināt: 
 
36. Ja kuģošana apdraud zivju audzētavas, tās papildus apzīmē ar 
šajos noteikumos noteiktām bojām (speciālās nozīmes bojas, laterālās 
bojas vai kardinālās bojas, vai šo boju kopa); 
 

12 Ministru kabineta 
2006.gada 
19.decembra 
noteikumi Nr.1032 
“Navigācijas 
līdzekļu darbības 
nodrošināšanas 
kārtība” 
 

Noteikumi nosaka navigācijas 
līdzekļu darbības 
nodrošināšanas kārtību.   

6. Jaunu navigācijas līdzekļu uzstādīšanu, kā arī izmaiņas jau esošo 
navigācijas līdzekļu darbībā vai konstrukcijā navigācijas līdzekļu 
valdītājs saskaņo ar Jūras administrāciju. 
 

7. Navigācijas līdzekļu darbību pārtrauc, atjauno un jaunus navigācijas 
līdzekļus uzstāda atbilstoši normatīvo aktu par jūrlietu pārvaldi un jūras 
drošību prasībām. 

 

13 Ministru kabineta 
2010.gada 

Noteikumi nosaka Latvijas 
ūdeņu izmantošanas kārtību un 

7. Kuģošanas drošības apsvērumu dēļ (tai skaitā militāro mācību dēļ) 
kuģošanu atsevišķos Latvijas ūdeņu rajonos valsts akciju sabiedrība 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

21.decembra 
noteikumi Nr.1171 
“Noteikumi par 
Latvijas ūdeņu 
izmantošanas 
kārtību” 

kuģošanas režīmu tajos.  "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) uz laiku 
var ierobežot vai aizliegt. Publiska persona vai privātpersona, kuras 
darbību dēļ nepieciešams uz laiku ierobežot vai aizliegt kuģošanu 
atsevišķos Latvijas ūdeņu rajonos, iesniedz Jūras administrācijā 
iesniegumu (1.pielikums) un informāciju, kas apliecina ierobežojuma 
vai aizlieguma nepieciešamību.  
 
1.Pielikums – iesniegums kuģošanas režīma ierobežošanai vai 
aizliegšanai 
 

14 Likums par ostām Ja gliemju audzētavu plāno 
izvietot ostas teritorijā. 

18.pants Komercdarbības noteikumi ostā 
(1) Komercdarbība osta notiek saskaņā ar spēkā esošajiem 

likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ostas noteikumiem un 
pamatojoties uz ostas pārvaldes un attiecīgā komersanta 
noslēgto līgumu. 

19.pants 
(2) Juridisko un fizisko personu darbība ostā, ieskaitot jebkurus 

zemūdens darbus, drīkst notikt tikai ar attiecīgās ostas 
pārvaldes atļauju un tās kontrolē. 

 
 

VISPĀRĒJI JAUTĀJUMI 
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15 Ministru kabineta 
2004.gada 8.aprīļa 
noteikumi Nr.276  
”Noteikumi par 
zvejas un 
akvakultūras 
produktu ražotāju 
grupu atzīšanas 
kritērijiem un 
atzīšanas kārtību, 
darbības 
nosacījumiem un 
darbības kontroli” 

 

Noteikumi nosaka zvejas un 
akvakultūras produktu ražotāju 
grupu atzīšanas kritērijus, 
atzīšanas kārtību, darbības 
nosacījumus un darbības 
kontroli. 

2. Akvakultūras produktu ražotāju grupa var pretendēt uz atzīšanu, ja 
tā spēj darboties atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajiem ražotāju 
grupas darbības nosacījumiem un tās biedri gada laikā izaudzē un 
realizē vismaz 25 % no akvakultūrā audzējamās attiecīgās dzīvnieku 
sugas (sugu) kopējā izaudzētā produkcijas apjoma Latvijā. 
 
4. Lauku atbalsta dienests ir kompetentā iestāde Latvijā, kas pieņem 
lēmumus par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanu. 
Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par reprezentatīva statusa 
piešķiršanu atzītai zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupai, ja 
saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta atzinumu tā ievēro Eiropas 
Savienības tiesību aktos noteiktos kritērijus par zvejas vai akvakultūras 
produktu ražošanas un realizēšanas normu paplašināšanu attiecībā uz 
ražotājiem, kas nav atzītas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju 
grupas biedri, bet realizē pašu nozvejotās zivis vai audzē akvakultūras 
dzīvniekus attiecīgajā rajonā, kurā darbojas atzītā zvejas vai 
akvakultūras produktu ražotāju grupa. 
 
9. Lauku atbalsta dienests atbilstoši kompetencei ir atbildīgs par atzīto 
zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu darbības kontroli, to 
izstrādāto darbības programmu izvērtēšanu, paredzēto kompensāciju 
izmaksām un nepieciešamo ziņojumu sniegšanu Eiropas Komisijai. 
Lauku atbalsta dienests veic arī citas darbības, kas saskaņā ar 
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Eiropas Savienības tiesību aktiem ietilpst tā kompetencē. 

16 Ministru kabineta 
2012.gada 
30.oktobra noteikumi 
Nr.740 „Jūras 
plānojuma 
izstrādes, 
ieviešanas un 
uzraudzības 
kārtība” 

Nosaka kā jāizstrādā 
dokuments, kurš noteiks jūras 
atļauto izmantošanu. Izstrādājot 
šo dokumentu ņem vērā, jūras 
fizioģeogrāfiskos parametrus, 
zivju resursiem, zvejai un 
akvakultūrai nozīmīgas 
vietas, kuģošanas un ostu 
darbības nodrošināšanai 
nepieciešamos objektus un 
teritorijas, īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, biotopus un 
bioloģisko daudzveidību, 
kultūras mantojumu un ainavas, 
derīgo izrakteņu iegulu un 
atradņu teritorijas, 
saimnieciskās darbības analīzi, 
ietverot zivsaimniecību, jūras 
transportu, ostu darbību, 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, zemes dzīļu 

4. Nosakot jūras atļauto izmantošanu, ņem vērā:  
4.2. zivju resursiem, zvejai un akvakultūrai nozīmīgas vietas;  
 
5. Izstrādājot jūras plānojumu, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, ņemot vērā Latvijas Republikas starptautiskās 
saistības, sadarbojas ar valstīm, ar kurām Latvijai ir kopīga jūras 
robeža, informējot par jūras plānojuma izstrādes uzsākšanu un 
publiskās apspriešanas pasākumiem. 
 
7. Jūras plānojuma izstrādi, ieviešanu un uzraudzību nodrošina 
atbildīgā ministrija sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu 
(turpmāk – Hidroekoloģijas institūts) un valsts akciju sabiedrību 
"Latvijas Jūras administrācija" . 
 
8. Hidroekoloģijas institūts atbilstoši jūras plānojuma darba 
uzdevumam un šo noteikumu 4., 13., 14. un 18.punktam sagatavo 
jūras plānojuma stratēģisko daļu, paskaidrojuma rakstu un jūras 
atļautās izmantošanas aprakstu. 
 
9. Jūras administrācija atbilstoši jūras plānojuma darba uzdevumam un 
šo noteikumu 4., 15., 16. un 17.punktam sagatavo jūras plānojuma 
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resursu ieguvi, tūrismu, Rīgas 
un Kurzemes plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību, 
kuru administratīvā teritorija 
robežojas ar jūru (turpmāk – 
piekrastes pašvaldības), 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, valsts aizsardzību 
nodrošinošos faktorus, militāro 
poligonu teritorijas, lineāro 
infrastruktūru, informāciju par 
sprādzienbīstamiem objektiem 
un ķīmisko kaujas vielu 
nogremdējuma vietām, civilās 
aviācijas lidlauku ekspluatācijas 
prasības, kas rada ietekmi jūrā, 
mūsdienu ģeoloģiskos procesus 
(vējuzplūdus un jūras krasta 
eroziju), jaunākās zinātniskās 
atziņas, pētījumus, 
novērtējumus un datubāzēs 
pieejamo informāciju, tai skaitā 
Baltijas jūras vides aizsardzības 

grafisko daļu. 
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komisijas (HELCOM) ietvaros 
Baltijas jūras reģionam kopīgi 
izstrādātos pētījumus, 
pārrobežu ietekmi, klimata 
pārmaiņu radītās ietekmes un 
tendences. 
 

17 Eiropas Parlamenta 
un Padomes 
2006.gada 
12.decembra 
Direktīva 
2006/113/EK par 
kvalitātes prasībām 
ūdeņiem, no 
kuriem iegūst 
čaulgliemjus 

Direktīva nav ieviesta un līdz 
ar to tiesību normas nav tieši 
piemērojamas juridiskās 
personas saimnieciskajai 
darbībai. 
Šī Direktīva attiecas uz 
piekrastes ūdeņiem un 
sālsūdeņiem, lai veicinātu 
čaulgliemju (divvāku gliemju un 
vēderkāju) dzīvību un 
vairošanos un tā nodrošinātu 
augstu kvalitāti čaulgliemju 
produktiem, kurus cilvēki tieši 
lieto uzturā. 
Direktīvas mērķis ir pasargāt 
čaulgliemjus no piesārņotājvielu 

5.pants Dalībvalstis izstrādā programmu piesārņojuma samazināšanai 
un nodrošina to, ka sešus gadus pēc tam, kad ūdeņi saskaņā ar 
4.pantu noteikti kā čaulgliemju iegūšanas ūdeņi, atbilst gan vērtībām, 
kuras noteiktas saskaņā ar 3.pantu, gan piezīmēm I pielikuma G un I 
slejā. 
 
7.panta 1. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic paraugu ņemšanu, 
kuras minimālais biežums ir noteikts 1.pielikumā. 
 
14.pants Reizi trijos gados dalībvalstis Komisijai nosūta nozares 
ziņojumu ar informāciju par šīs direktīvas īstenošanu. 
 
15.pants Dalībvalstis dara zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās 
pienem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 
 
I pielikums Čaulgliemju iegūšanai paredzēto ūdeņu kvalitāte 
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izplūdes jūrā. Lai sasniegtu šos 
mērķus, dalībvalstīm ir jānosaka 
ūdeņi, uz kuriem šī Direktīva 
attieksies. Tāpat jānosaka 
konkrētiem parametriem 
atbilstošas robežvērtības.  
Līdz ar to līdzko Jūras teritorijas 
plānojumā noteikta vieta šo 
gliemju audzēšanai, kura būs 
balstīta uz veiktajām jūras 
ūdens analīzēm, tā uzstādītās 
robežvērtības būs jāsasniedz 
ne vēlāk kā 6 gadu laikā. 

18 Ministru kabineta 
2008.gada 2.jūnija 
noteikumi Nr.400  
”Veterinārās 
prasības 
akvakultūras 
dzīvniekiem, no 
tiem iegūtiem 
produktiem un to 
apritei, kā arī 

Noteikumi nosaka veterinārās 
prasības akvakultūras 
dzīvniekiem, no tiem iegūtajiem 
produktiem un to apritei, kā arī 
atsevišķu akvakultūras 
dzīvnieku infekcijas slimību 
profilaksei un apkarošanai. 
 
Pie divvāku moluskiem attiecas 
Phylum Mollusca divvāku 

2. Noteikumos lietoti šādi termini:  
2.1. akvakultūra – ūdensdzīvnieku audzēšana vai kultivēšana, 
izmantojot metodes, kas paaugstina šo dzīvnieku ražību virs vides 
dabiskā līmeņa, ja šie dzīvnieki vairošanās vai audzēšanas laikā līdz 
pat to savākšanai (ieskaitot) atrodas vienas vai vairāku fizisku vai 
juridisku personu īpašumā;  
 
2.2.akvakultūras nozares uzņēmums – organizatoriski saimnieciska 
vienība, kurā tiek veiktas darbības, kas saistītas ar akvakultūras 
dzīvnieku izaudzēšanu, audzēšanu vai turēšanu; 
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atsevišķu 
akvakultūras 
dzīvnieku 
infekcijas slimību 
profilaksei un 
apkarošanai”, kurā 
iekļautas tiesību 
normas, kas izriet no 
Padomes 2006.gada 
24.oktobra 
Direktīvas 
2006/88/EK par 
akvakultūras 
dzīvniekiem un to 
produktiem 
izvirzītajām 
dzīvnieku veselības 
prasībām, kā arī par 
konkrētu 
ūdensdzīvnieku 
slimību profilaksi un 
kontroli; 

moluski tas ir mīdija (Mytilus 
edulis); Vidusjūras mīdija 
(Mytilus galloprovencialis) 

 
2.4. ūdensdzīvnieki – Agnatha virsklases, Chondrichthyes un 
Osteichthyes klases zivis, Phylum Mollusca divvāku moluski, 
Subphylum Crustacea vēžveidīgie;  
 
2.5. atzīts pārstrādes uzņēmums – pārtikas uzņēmums, kas saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) 
Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – regula (EK) Nr. 853/2004), 
4.pantu atzīts akvakultūras dzīvnieku pārstrādei un kam piešķirts 
atzīšanas numurs;  
 
2.7. audzētava – akvakultūras nozares uzņēmumā esoša telpa, 
iežogota platība uzņēmuma teritorijā vai iekārta, kurā akvakultūras 
dzīvnieki tiek audzēti, lai tos piedāvātu tirgū, izņemot telpu, iežogotu 
platību vai iekārtu, kurā savvaļā noķertos vai ievāktos 
ūdensdzīvniekus tur nebarotus līdz to nokaušanai un pārtikas 
produktu iegūšanai;  
 
2.8. audzēšana – akvakultūras dzīvnieku audzēšana audzētavā vai 
divvāku molusku audzēšanas zonā;  
 
2.9. divvāku molusku audzēšanas zona – ražošanas vai izklāšanas 
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 zona, kurā visi akvakultūras nozares uzņēmumi darbojas kopējā 
bioloģiskās drošības sistēmā;  
 
2.11. piedāvāšana tirgū – pārdošana, piedāvājums pārdot vai jebkura 
cita īpašuma tiesību nodošana bez maksas vai par samaksu, kā arī 
jebkāda akvakultūras dzīvnieku kustība, kas nodrošina iepriekš minēto 
mērķu īstenošanu;  
 
2.12. audzēšanas zona – saldūdens, jūras, grīvas, kontinentāla vai 
lagūnas teritorija ar dabiskām divvāku molusku gultnēm vai vietām, ko 
izmanto divvāku molusku audzēšanai un no kurām iegūst divvāku 
moluskus;  
 
2.14. izklāšanas zona – saldūdens, jūra, grīva vai lagūna, kuras 
robežas ir skaidri noteiktas un iezīmētas ar bojām, stabiem vai citiem 
fiksētiem līdzekļiem un ko izmanto tikai dzīvu divvāku molusku 
dabiskai attīrīšanai;  
 
2.15. savvaļas ūdensdzīvnieks – Agnatha virsklases ūdensdzīvnieki, 
Chondrichthyes un Osteichthyes klases zivis, Phylum Mollusca 
divvāku moluski, Subphylum Crustacea vēžveidīgie, kas dzīvo savvaļā 
un nav akvakultūras dzīvnieki; 
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2.16. iecirknis – viena vai vairākas audzētavas, uz kurām attiecas 
kopēja bioloģiskās drošības sistēma un kurās esošajiem 
ūdensdzīvniekiem ir konkrēts veselības stāvoklis attiecībā uz 
konkrētas slimības sastopamību; 
 
2.17. kopēja bioloģiskās drošības sistēma – sistēma, kuras ietvaros 
tiek piemēroti vienādi dzīvnieku veselības uzraudzības, slimību 
profilakses un slimību kontroles pasākumi;  
2.18. buferzona – zona ap inficētu zivju audzētavu vai divvāku 
molusku audzēšanas zonu, kurā tiek īstenoti slimību kontroles 
pasākumi, lai novērstu slimības izplatīšanos;  
 
2.25. turpmāka pārstrāde – akvakultūras dzīvnieku pārstrāde pirms 
lietošanas pārtikā, ko veic, izmantojot metodes un tehnoloģijas, kuras 
ietekmē anatomisko veselumu (piemēram, asiņu notecināšana, 
ķidāšana, galvas nogriešana, griešana šķēlēs, filejas atdalīšana) un 
kuras rada atkritumus vai blakusproduktus, kas var radīt slimību 
izplatīšanās risku; 
 
2.34. tradicionāla ekstensīvā lagūnu akvakultūras prakse – gliemju 
audzēšana seklā jūras, grīvas vai lagūnas līcī, ko no jūras vai okeāna 
atdala smilšu sēres un kuras robežas ir skaidri noteiktas un iezīmētas 
ar bojām, stabiem vai citiem fiksētiem līdzekļiem, ja šo teritoriju 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

izmanto tikai dzīvu gliemju dabiskai attīrīšanai; 
 
3. Noteikumi neattiecas uz : 
3.2. savvaļas ūdensdzīvniekiem, kurus noķer vai savāc izmantošanai 
pārtikas apritē; 
3.3. ūdensdzīvniekiem, kurus noķer, lai no tiem iegūtu zivju 
miltus, zivju barību, zivju eļļu un citus līdzīgus produktus.  
 
6. Dienests veic akvakultūras nozares uzņēmumu individuālu atzīšanu 
un piešķir individuālu atzīšanas numuru atbilstoši šo noteikumu 
9.punktā minētajām prasībām. Vairākiem akvakultūras nozares 
uzņēmumiem vienlaikus veic atzīšanu grupā, ja tajos iegūst divvāku 
moluskus un ja šie akvakultūras nozares uzņēmumi atrodas vienā 
divvāku molusku audzēšanas zonā. Divvāku molusku nosūtīšanas 
centriem, attīrīšanas centriem un līdzīgiem akvakultūras nozares 
uzņēmumiem nepieciešama individuāla atzīšana. Grupā atzītiem 
vairākiem akvakultūras nozares uzņēmumiem piešķir vienu individuālu 
atzīšanas numuru. 
 
7. Dienests veic pārstrādes uzņēmumu atzīšanu un piešķir individuālu 
atzīšanas numuru atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajām 
prasībām, ja attiecīgais pārstrādes uzņēmums nodarbojas ar 
akvakultūras dzīvnieku kaušanu, lai kontrolētu slimību izplatīšanos. 
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14. Akvakultūras nozares uzņēmuma operators veic uzskaiti par:  
14.1. visu veidu akvakultūras dzīvnieku un to produktu kustību gan uz 
audzētavu vai divvāku molusku audzēšanas zonu, gan no tās;  
14.2. mirstību katrā epizootoloģiskajā vienībā atbilstoši ražošanas 
veidam;  
14.3. akvakultūras dzīvnieku veselības uzraudzības rezultātiem, kurus 
iegūst saskaņā ar šo noteikumu 19. un 20.punktu. 
 
15. Atzīta pārstrādes uzņēmuma operators veic uzskaiti par visu 
akvakultūras dzīvnieku un to produktu kustību uz uzņēmumu un no tā. 
 
16. Pārvadājot akvakultūras dzīvniekus, pārvadātājs veic uzskaiti par:  
16.1. akvakultūras dzīvnieku mirstību pārvadāšanas laikā atbilstoši 
transporta veidam un pārvadājamo dzīvnieku sugai;  
16.2. akvakultūras dzīvnieku pārvadāšanas laikā apmeklētajām 
audzētavām, divvāku molusku audzēšanas zonām un pārstrādes 
uzņēmumiem;  
16.3. visiem ūdens nomaiņas gadījumiem pārvadāšanas laikā, kā arī 
par ūdens ņemšanas vietām un ūdens izliešanas vietām. 
 
17. Akvakultūras nozares uzņēmuma operators šo noteikumu 
14.1.apakšpunktā minēto uzskaiti veic veidā, kas nodrošina izcelsmes 
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vietas un galamērķa vietas izsekojamību. 
 
18. Akvakultūras nozares uzņēmuma operators un atzīta pārstrādes 
uzņēmuma operators uzņēmumā seko normatīvo aktu ievērošanai 
higiēnas jomā, lai novērstu infekcijas slimību ievešanu un izplatību. 
19. Visās audzētavās un divvāku molusku audzēšanas zonās 
akvakultūras nozares uzņēmuma operators slēdz līgumu ar 
praktizējošu veterinārārstu, lai izveidotu un īstenotu akvakultūras 
dzīvnieku veselības uzraudzības shēmu atbilstoši šo noteikumu 
2.pielikumam. 
 
24. Akvakultūras dzīvnieku pārvadāšanas laikā:  
24.1. veic infekcijas slimību profilakses pasākumus, lai pārvadāšanas 
laikā nemainītos pārvadājamo akvakultūras dzīvnieku veselības 
stāvoklis un samazinātu infekcijas slimību izplatīšanās iespēju;  
24.2. nodrošina apstākļus, kas neapdraud galamērķa teritorijā un 
tranzīta punktos dzīvojošo akvakultūras dzīvnieku veselības stāvokli;  
24.3. visas ūdens nomaiņas veic tādās vietās un apstākļos, kas 
neapdraud pārvadājamo akvakultūras dzīvnieku veselības stāvokli, 
ūdensdzīvnieku veselības stāvokli ūdens nomaiņas vietā un 
ūdensdzīvnieku veselības stāvokli galamērķa vietā. Ūdens nomaiņas 
vietās ievēro šādas prasības:  
24.3.1. izmantoto ūdeni pakļauj apstrādei, kuras laikā tiek iznīcināti 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=176428&from=off#piel2
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infekcijas slimību ierosinātāji, un pēc tā nonākšanas apkārtējā vidē 
netiek ietekmēts ūdensdzīvnieku veselības stāvoklis;  
24.3.2. nomaināmais ūdens nesatur infekcijas slimību ierosinātājus, 
kas var inficēt pārvadājamos akvakultūras dzīvniekus un dzīvniekus 
galamērķa teritorijā. 
 
35. Akvakultūras dzīvniekus, kas ir uzņēmīgi pret kādu no šo 
noteikumu 1.pielikuma otrajā daļā minētajām neeksotiskajām infekcijas 
slimībām, un šādu akvakultūras dzīvnieku produktus atļauts piedāvāt 
tirgū turpmākai apstrādei Latvijas teritorijā, zonā vai iecirknī, kas ir 
pasludināts par konkrētās infekcijas slimības neskartu, ja šie 
akvakultūras dzīvnieki un to produkti atbilst vienam no šādiem 
nosacījumiem:  
35.4. divvāku moluski un vēžveidīgie no to izcelsmes vai 
pirmapstrādes vietas tiek nosūtīti kā neapstrādāti vai pārstrādāti 
produkti. 
 
38. Dzīvus divvāku moluskus un vēžveidīgos, kuri ir uzņēmīgi pret 
kādu no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām infekcijas slimībām, 
atļauts uz laiku izlaist Eiropas Savienības akvakultūras audzētavās, 
ievest nosūtīšanas centros, attīrīšanas centros vai līdzīgos 
uzņēmumos, ja moluskus un vēžveidīgos uzglabā pārstrādes vietā ne 
ilgāk kā septiņas dienas un ir izpildīts vismaz viens no šādiem 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=176428&from=off#piel1
http://www.likumi.lv/doc.php?id=176428&from=off#piel1
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nosacījumiem:  
38.1. akvakultūras dzīvnieku izcelsmes vieta ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts, zona vai iecirknis, kas pasludināts par konkrētās infekcijas 
slimības neskartu;  
38.2. tos ne ilgāk kā vienu mēnesi tur nosūtīšanas centrā vai 
attīrīšanas centrā, kas aprīkots ar notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kas 
spējīga dezaktivēt konkrētos patogēnus vai kuras notekūdeņi ir 
pakļauti citai apstrādei, kas līdz pieņemamam līmenim samazina 
iespējamību pārnest slimību uz dabiskajām ūdenstilpēm. 

19 Ministru kabineta 
2010.gada 
28.decembra 
noteikumi Nr.1231 
“Noteikumi par 
Pārtikas un 
veterinārā dienesta 
veikto valsts 
uzraudzības un 
kontroles darbību un 
sniegto maksas 
pakalpojumu 
samaksu”  

Gliemju audzētavas izmaksas 
varētu sastādīt aptuveni 200,00 
LVL. 

1. Noteikumi nosaka:: 
1.1. kārtību, kādā veicama samaksa par: 
1.1.1. Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajām valsts 
uzraudzības un kontroles darbībām; 
1.1.2. Veterinārmedicīnas likumā noteiktajām valsts uzraudzības 
un kontroles darbībām un veterināro kontroli; 
1.1.3. Farmācijas likumā noteiktajām darbībām; 
1.2. kārtību, kādā sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku 
barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanu; 
1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu 
veidus un cenrādi. 
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=47184
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20436
http://www.likumi.lv/doc.php?id=43127
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20 Pasaules dzīvnieku 
veselības 
organizācijas 
(PDVO) 
Akvakultūras 
dzīvnieku veselības 
standartu kods, 
2010  

Definētas pamatprasības 
akvakultūras dzīvnieku slimību 
izplatības ierobežošanai. 
Definētas Molusku infekcijas 
slimības, par kurām 
dalībvalstīm ir jāziņo PDVO 

 

 
GLIEMJU PĀRSTRĀDE 

 

21 Ministru kabineta 
2012.gada 17.aprīļa 
noteikumi Nr.274 
„Kārtība, kādā 
atzīst uzņēmumus 
un iekārtas un 
reģistrē personas, 
kas iesaistītas tādu 
dzīvnieku 
izcelsmes 
blakusproduktu un 
atvasinātu 

Attiecināms, ja gliemjus nodod 
pārstrādes uzņēmumam, kurš 
no tiem ražo atvasinātus 
produktus, kuri netiks izmantoti 
pārtikā. 
 

Noteikumi nosaka:  
1.1. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas 
nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk – blakusprodukti), apritē 
iesaistīto uzņēmumu un iekārtu atzīšanas un atzīšanas 
anulēšanas kārtību;  
 
1.2. blakusproduktu apritē iesaistīto personu reģistrācijas un 
reģistrācijas anulēšanas kārtību;  
 
1.3. kārtību, kādā atļauj un aizliedz noteiktas darbības ar 
blakusproduktiem, atbilstoši:  
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produktu apritē, 
kas nav paredzēti 
cilvēku patēriņam” 

1.3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulai 
(EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem 
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (turpmāk – regula Nr. 1069/2009);  
 
1.3.2. Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulai (ES) Nr. 
142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem 
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes 
Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz 
robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai 
(turpmāk – regula Nr. 142/2011). 
 
2. Šajos noteikumos termins "atzīšana" lietots regulā Nr. 1069/2009 
minētā vārda "apstiprināšana" izpratnē. 
 
3. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) saskaņā ar 
regulas Nr. 1069/2009 47.panta 1.punktu un regulas Nr. 142/2011 
32.panta 5.punktu sastāda un savā tīmekļa vietnē publicē 
blakusproduktu apritē iesaistīto personu, uzņēmumu un iekārtu 
sarakstu un piešķir tām attiecīgi reģistrācijas vai atzīšanas numuru. 
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22 Ministru kabineta 
2012.gada 17.aprīļa 
noteikumi Nr.275  
”Prasības tādu 
dzīvnieku 
izcelsmes 
blakusproduktu un 
atvasinātu 
produktu apritei, 
kas nav paredzēti 
cilvēku patēriņam” 

Attiecināms, ja Gliemjus nodod 
pārstrādes uzņēmumam, kurš 
no tiem iegūst atvasinātos 
produktus, kurus izmanto 
augsnes ielabošanai, biogāzes 
ražošanai vai dzīvnieku 
ēdināšanai. 
 
Noteikumi nosaka prasības, ja 
no gliemjiem iegūto proteīnu 
izmanto augsnes ielabošanai, 
biogāzes ražošanai vai 
dzīvnieku ēdināšanas 
vajadzībām 

1. Noteikumi nosaka veselības aizsardzības un veterinārās 
prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu 
produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk – 
blakusprodukti), atbilstoši: 
 
1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulai 
(EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem 
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (turpmāk – regula Nr. 1069/2009); 
 
1.2. Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulai (ES) Nr. 

142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un 
atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un 
īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem 
un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi 
minētajai direktīvai (turpmāk – regula Nr. 142/2011). 
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23 Eiropas Parlamenta 
un Padomes 
2004.gada 29.aprīļa 
Regula (EK) 
853/2004, ar ko 
nosaka īpašus 
higiēnas 
noteikumus 
attiecībā uz 
dzīvnieku 
izcelsmes pārtiku  

Attiecināms, ja veido gliemju 
pārstrādes uzņēmumu 

Šajā regulā ir paredzēti īpaši dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnas 
noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Šie 
noteikumi papildina Regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumus. Tie 
attiecas uz neapstrādātiem un apstrādātiem dzīvnieku izcelsmes 
produktiem. 
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24 Eiropas Parlamenta 
un Padomes 
2005.gada 
12.janvāra Regula 
(EK) 183/2005, ar 
ko paredz barības 
higiēnas prasības 

Ja ir paredzēts, ka Gliemju 
audzētavā iegūtos dzīvniekus 
nodos pārstrādei, tad jāņem 
vērā, ka Zivju miltu ražotājs 
drīkst iegādāties izejvielas tikai 
no uzņēmumiem, kuri ir 
reģistrēti LAD un/vai apstiprināti 
PVD. 
 
Attiecināms, ja veido gliemju 
pārstrādes uzņēmumu: 
1) 1 x gadā gliemju audzētājam 
būs jāveic analīzes uz 
smagajiem metāliem. 
2) Jāievieš paškontroles 
prasības attiecība uz ūdens 
kvalitāti. 
 

Šī regula paredz: 
a) barības higiēnas vispārējos noteikumus; 
b) nosacījumus un kārtību, kas nodrošina barības izsekojamību; 
c) uzņēmumu reģistrācijas un apstiprināšanas nosacījumus un 
kārtību. 
 
Šī regula paredz: 
a) barības higiēnas vispārējos noteikumus; 
b) nosacījumus un kārtību, kas nodrošina barības izsekojamību; 
c) uzņēmumu reģistrācijas un apstiprināšanas nosacījumus un 
kārtību. 
 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

 Eiropas Parlamenta 
un Padomes 
2001.gada 22. maija 
Regula (EK) 
999/2001, ar ko 
paredz noteikumus 
dažu transmisīvo 
sūkļveida 
encefalopātiju 
profilaksei, 
kontrolei un 
apkarošanai 

Nav aizlieguma pārstrādāt 
gliemjus zivju miltos, ko var 
izmantot vistu barībai vai zivju 
barības ražošanai 

Barības lieguma prasības, kuras noteiktas IV pielikumā 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

25 Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1231  
”Noteikumi par 
Pārtikas un 
veterinārā dienesta 
veikto valsts 
uzraudzības un 
kontroles darbību 
un sniegto maksas 
pakalpojumu 
samaksu” 

Izcenojums veidojas atkarībā no 
veikto darbu apjoma. 

1. Noteikumi nosaka:  
1.2. kārtību, kādā sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku barības 
apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanu;  
1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu 
veidus un cenrādi. 
 



 

 
 

Nr 
Tiesību vai 

normatīvais akts 

Regulējamā sfēra un tiesību 
normu ietekme uz Gliemju 

audzēšanu jūrā, to 
transportēšanu un pārstrādi 

proteīna ieguvei uz 
sauszemes Latvijas teritorijā 

Tiesību norma, kura piemērojama Gliemju audzēšanu, 
transportēšanu un pārstrādi proteīnā 

26 Ministru kabineta 
2009. gada 
29.septembrī 
noteikumi Nr.1111 
"Noteikumi par 
dzīvnieku barībā un 
barības 
sastāvdaļās 
aizliegtajām vielām 
un barības 
nekaitīguma 
prasībām" 

Jāņem vērā, ja gliemjus nodod 
dzīvnieku barības ražošanai.  

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās 
aizliegtās vielas un dzīvnieku barības, arī barības sastāvdaļu, 
premiksu, barības piedevu (turpmāk – barība) nekaitīguma prasības. 
 

2. Dzīvnieku barības un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas nosaka 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula (EK) 
Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:01:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1831:20090807:LV:HTML


 

 
 

2.Apkopojums par nepieciešamās informācijas par gliemju 
audzēšanu kā vienu no jūras izmantošanas veidiem iekļaušanu 

plānošanas dokumentos, kuri nosaka plānoto jūras 
izmantošanu (jūras telpiskais plānojums) 

 

Saimnieciskajai darbībai nepieciešamā teritorija jūrā tiek noteikta katram pieteikumam 
individuāli. Saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19.pantu publisko 
personu un privātpersonu tiesības izmantot jūru paredz, ka Ministru kabinets izsniedz 
ikreizēju atļauju vai licenci jūras izmantošanai, tas ir ar ikreizēju rīkojumu Ministru kabinets 
nosaka konkrētu jūras teritoriju (atļaujas vai licences laukums jūrā) šā panta otrās daļas 
4.punktā noteikto darbību veikšanai.  

Paredzēts, ka līdz 2014.gada 1.janvārim sāks izstrādāt Jūras telpisko plānojumu, ņemot 
vērā funkcionāli ar jūru saistīto sauszemes daļu. Tas būs nacionālā līmeņa ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš noteiks jūras izmantošanu. Pirmais jūras 
telpiskais plānojums tiks izstrādāts Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvajai 
ekonomiskajai zonai Kurzemes rietumu piekrastē no Nidas līdz Ovīšragam.  

Ir paredzēts, ka jūras telpiskajā plānošanā tiks izdalītas četras kategorijas – vispārīgas 
izmantošanas zona (izmantošana, kas iespējama plašos jūras nogabalos un nerada 
būtiskus konfliktus ar citām izmantošanas interesēm, piemēram, zvejniecība, tūrisms, jūras 
zinātniskā pētniecība); prioritāras izmantošanas zona (piemēram, kuģu ceļi, kabeļu 
izvietojums, vēja elektrostaciju parki, kur cita jūras izmantošana ir aizliegta); rezervētas 
izmantošanas zona (nosaka darbības, kurām būtu dodama priekšroka, ja vien tās nerada 
būtiskus konfliktus ar citām interesēm); aizliegtas izmantošanas zona (nosaka aizliegumu 
kādam jūras lietojuma veidam, piemēram, militāro poligonu teritorijas, kuģošanai aizliegtās 
teritorijas). 

Viens no jūras telpiskā plānojuma uzdevumiem ir paredzēt vietu līdz šim nebijušiem jūras 
telpas izmantošanas veidiem, tai skaitā Gliemju ieguvei stacionārās audzētavās Baltijas 
jūrā un/vai Rīgas jūras līcī.  

Jūras telpiskā plānojuma sagatavošanai tiek izstrādāts jūras vides stāvokļa sākotnējais 
novērtējums, kurš ietvers attiecīgo ūdeņu faktiskā vides stāvokļa un cilvēku darbību 
ietekmes uz vidi sākotnējo novērtējumu, attiecīgo ūdeņu laba vides stāvokļa 
definējumu, kā arī mērķus vides jomā un ar tiem saistītos rādītājus. Noteikts, ka 
Monitoringa programmu iepriekšminēto mērķu izstrādei un īstenošanai ir jāveic ne vēlāk 
kā līdz 2014. gada 15. jūlijam, savukārt līdz 2015. gadam paredzēts izstrādāt pasākumu 
programmu laba vides stāvokļa sasniegšanai vai saglabāšanai. 

Normatīvajos aktos noteiktā institucionālā atbildība 

Jūras vides stāvokļa sākotnējā novērtējuma ietvaros, pamatojoties uz Latvijas 
Hidroekoloģijas institūta datiem, ir noskaidrots, ka gar Rīgas līča rietumu un austrumu daļu 
dziļumā no aptuveni no 8 m līdz 15-18 m dziļumā stiepjas akmeņu sēkļi, kuros akmeņu 
veidojumi ir pārklāti ar divvāku gliemju Mytilus trossilus kolonijām. Līdz ar to Gliemju 
rūpnieciska ieguve šajos rajonos ir iespējama un būtu paredzama kā viens no 
saimnieciskās darbības veidiem, nosakot Jūras plānojumā to kā prioritārās vai rezervētās 
izmantošanas zonu. 



 

 
 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.740 „Jūras plānojuma 
izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība” 8.punktu Hidroekoloģijas institūts atbilstoši 
jūras plānojuma darba uzdevumam un šo noteikumu 4., 13., 14. un 18.punktam sagatavo 
jūras plānojuma stratēģisko daļu, paskaidrojuma rakstu un jūras atļautās izmantošanas 
aprakstu, bet saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu Jūras administrācija atbilstoši jūras 
plānojuma darba uzdevumam un šo noteikumu 4., 15., 16. un 17.punktam sagatavo jūras 
plānojuma grafisko daļu. Atbildīgā institūcija par jūras plānojuma izstrādi ir Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
 
Pamatojoties uz Projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem, tiks definētas konkrētas vietas 
jūrā, kuras būs piemērotas Gliemju rūpnieciskai ieguvei. Līdz ar to šai teritorijai būtu 
ieteicams veikt vienotu sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Neatkarīgi no tā, kas veiks 
sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, tas tiks saskaņots ar Valsts vides dienestu vai 
Zemkopības ministriju/ Vides aizsardzības un Reģionālo attīstības ministriju, Pārtikas un 
veterināro dienestu, Latvijas jūras administrāciju, BIOR un Dabas aizsardzības pārvaldi.  
 
Darbību kopums, kurš jāveic, lai gliemju audzēšanu iekļautu jūras telpiskajā plānojumā kā 
vienu no jūras izmantošanas veidiem gan piekrastes teritoriālajos ūdeņos, gan 
ekonomiskās zonas ūdeņos 
 
Iekļaujot šo saimnieciskās darbības nozari Jūras telpiskajā plānojumā, būtu jāņem vērā tās 
ekonomiskais izdevīgums un jaunākie ieguves tehnoloģijas sasniegumi. Iepriekš minēto 
apsvērumu dēļ, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā šādas Gliemju audzētavas un to ieguves 
tehnoloģijas nav aprobētas, būtu ieteicams Jūras telpiskā plānojumā: 
 

a) Gliemju audzētavu izveidei paredzēt teritoriāli vienotu platību rezervētas 
izmantošanas zonā, netraucējot atzīto jūras ceļu izmantošanu; 
 

b) norādīt prasības, kurām Gliemju audzētavai ir jāatbilst, lai tai piešķirtu Gliemju 
rūpnieciskas ieguves statusu (t/m2/gadā); 

 
c) paredzēt kārtību, kādā tiks katrai audzētavai iedalīts Gliemju ieguves laukums; 

 
d) būtu jābūt definētām vienotām prasībām šo audzētavu vizuālajam noformējumam, 

kurš nodrošinātu drošas navigācijas prasības; 
 

e) ap Gliemju audzētavu noteikt drošības zonu, kura varētu samazināt kuģošanas 
intensitāti audzētavas tuvumā.  



 

 
 

3. Nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi gliemju 
audzētavas izveidei Baltijas jūrā vai Rīgas līcī vai nu kā 
ekonomiski aktīvu saimnieciskās darbības audzētavu, vai 
arī kā izmēģinājuma audzētavu 

3.1. Papildus informācija, kas jāņem vērā, lai iegūtu atļauju vai 
saskaņojumu 

Ņemot vērā trīs ļoti būtiskus faktorus, kuri nosaka iespējamību izvietot šādu Gliemju 
audzētavu jūrā, proti, kuģošanas drošumu, nepieciešamo jūras ūdens kvalitātes rādītājus 
un veterināri sanitārās prasības, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības institūcijām 
sniedzamo informāciju, atļaujas saņemšana kārtība šādai saimnieciskai darbībai 
neatkarīgi no tā vai tā būs izveidota komerciāliem mērķiem, vai arī izmēģinājuma 
vajadzībām, neatšķirsies. Līdz ar to atzinumā ir analizētas vispārīgās prasības Gliemju 
audzētavas izveidei. 

 

Ņemot vērā to, ka Gliemju audzētavas izveidei tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana ir obligāts 
priekšnosacījums, tad tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas atļauja ir Gliemju audzētavas 
atļaujas neatņemama sastāvdaļa un šo atļauju saņemšanas kārtība ir izskatāma 
kopsakarībā. 

 

Tā kā Projekta ietvaros nav definēts, kāds saimnieciskās darbības veids Gliemju 
audzētavā būs primārais, tas ir vai rūpnieciska gliemju ieguve, vai arī ūdens kvalitātes 
uzlabošanas pasākumi, tad turpmāk tiek uzskaitīti tie saskaņojumi, kurus dažādas 
institūcijas varētu pieprasīt, lai atļautu šādu saimniecisku darbību, nenorādot, kurā 
institūcijā darbības ierosinātajam jāiesniedz iesniegums. 

 

3.2. Tiesību un normatīvie akti, kuri jāņem vērā, uzsākot Gliemju 
audzēšanu jūrā (gan piekrastes teritoriālajos ūdeņos, gan 
ekonomiskās zonas ūdeņos), nepieciešamās izmaiņas un 
ierosinājumi tiesību un normatīvajos aktos 

Pirms Gliemju audzētavas izveidošanai nepieciešamas atļaujas saskaņošanas procedūras 
uzsākšanas Gliemju audzētavas īpašniekam ir jāizlemj: 

 kāds būs Gliemju audzēšanas mērķis; 

 jāzina konkrēta teritorija jūrā, kur paredzēts šo darbību veikt. 

 

Pirms uzsākt Gliemju audzētavas atļaujas saskaņošanas procesu Gliemju audzētājam ir 
jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums. Lai to veiktu saskaņā ar MK 25.01.2011 
noteikumiem Nr.83  Valsts vides dienestā ir jāiesniedz iesniegums. 
 



 

 
 

Tā kā uzņēmumiem, kuri plāno jūrā izveidot Gliemju audzētavas, pašreiz likumdošana 
neparedz vienotu atļaujas saņemšanas kārtību, tad, ņemot vērā spēkā esošās Latvijas 
tiesību normas, Gliemju audzētavas atļaujas saņemšanas process varētu būt šāds: 
 

a)  Iesniegums  
 
Saskaņā ar MK 15.03.2011 noteikumiem Nr.200, lai saņemtu atļauju Gliemju audzētavas 
izveidei jūrā interesents iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
iesniegumu, ja tā galvenā darbība ir paredzēta kā vides aizsardzības pasākums, bet, ja tā 
paredzēta kā gliemju komerciāla ieguve, tad - Zemkopības ministrijā.  Šim iesniegumam 
jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma kopija par to, ka ietekmes uz vidi 
novērtējums nav nepieciešams, vai arī atzinums par ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas ir 
bijis jāveic.  
Plānotās darbības nodrošināšanai attiecīga ministrija uz izvēlēto saimnieciskās darbības 
teritoriju rīko konkursu. 
 

b) Saskaņošanas procesa ietvaros ierosinātājs plānoto darbību saskaņo ar šādām 
institūcijām: 

◦ saskaņā ar Zvejniecības likuma 23.pantu Gliemju audzēšanai Latvijas 
republikas ūdeņos (neatkarīgi no īpašuma veida) ir nepieciešams saskaņojums 
ar BIOR un Dabas aizsardzības pārvaldi. 
 

◦ tā kā Gliemju audzētavā iegūtos gliemjus paredzēts nodot pārstrādei, tad 
saskaņā ar MK 02.06.2008 noteikumiem Nr.400 Gliemju audzētavu ir jāreģistrē 
kā akvakultūras dzīvnieku audzētavu, jo Regula 183/2005 nosaka, ka pārstrādes 
uzņēmums drīkst iegādāties Gliemjus tikai no reģistrētiem un/vai atzītiem 
uzņēmumiem. Saskaņā ar MK 16.12.2003 noteikumiem Nr.712 Gliemju 
audzētavu reģistrē Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. Lai Gliemju 
audzētavu reģistrētu, Pārtikas un veterinārais dienests to apseko saskaņā ar 
Zemkopības ministra apstiprinātu instrukciju.  
 

◦ saskaņā ar MK 21.12.2010 noteikumiem Nr.1171 Jūras administrācijā 
Gliemju audzētavas īpašnieks iesniedz iesniegumu un informāciju, kāpēc 
nepieciešams paredzētajā teritorijā ierobežot vai aizliegt kuģošanu. Jūras 
administrācija saskaņo plānoto darbību. 

 
Pēc iepriekšminētās informācijas saņemšanas atbildīgā ministrija gatavo Ministru kabineta 
rīkojuma projektu, kuru iesniedz Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai. 
 
c) Lauku atbalsta dienesta lēmums par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu 
atzīšanu 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.276 „Noteikumi par 
zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, 
darbības nosacījumiem un darbības kontroli” 4.punktu Gliemju audzētavas izveidei jūrā var 
saņemt Lauku atbalsta dienesta lēmumu par akvakultūras produktu ražotāja 
atzīšanu, ja ir paredzēts saņemt Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. No šo 
noteikumu 9.punkta var izsecināt, ka Gliemju audzētavas izveidei ir jāizstrādā darbības 
programma, pamatojoties uz kuru Lauku atbalsta dienests veic šo uzņēmumu kontroli un 



 

 
 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulu (EK) 762/2008 par 
to, kā dalībvalstis sniedz statistiku par akvakultūru un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) 
788/96 sastāda ziņojumu Eiropas Komisijai. 
 
Saskaņā ar MK 02.06.2008.  noteikumu Nr.400  2.9.apakšpunktu divvāku molusku 
audzēšanas zonā visiem akvakultūras nozares uzņēmumiem ir jādarbojas kopējā 
bioloģiskās drošības sistēmā, tas ir tiem tiek piemēroti vienādi dzīvnieku veselības 
uzraudzības, slimību profilakses un slimību kontroles pasākumi, tad saskaņā ar šo 
noteikumu 14., 17., 18. un 19.punktu Gliemju audzētavas jūrā operators: 
 

 veic uzskaiti par visu veidu akvakultūras dzīvnieku un to produktu kustību gan uz 
divvāku molusku audzēšanas zonu, gan no tās, nodrošinot izcelsmes vietas un 
galamērķa izsekojamību;  
 

 veic uzskaiti par mirstību katrā epizootoloģiskajā vienībā atbilstoši ražošanas veidam; 
 

 veic uzskaiti par akvakultūras dzīvnieku veselības uzraudzības rezultātiem, kurus 
iegūst saskaņā ar šo noteikumu 19. un 20.punktu; 

 

 nodrošina higiēnas prasību ievērošanu; 
 

 slēdz ar praktizējošu veterinārārstu par akvakultūras dzīvnieku veselības 
uzraudzības shēmas izveidi un īstenošanu. 

 
 

3.3. Laika grafiks iepriekš minēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai, 
institūcijas, kuras izsniedz atļaujas un saskaņojumus, tai skaitā 
tehnoloģiskajām iekārtām 

Laika grafiks iepriekš minēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai, kā arī institūcijas, kuras 
izsniedz atļaujas un saskaņojumus, tai skaitā tehnoloģiskajām iekārtām ir shematiski 
attēlotas 1. shēmā. 



 

 

 
 

Disclaimer: The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the  
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1  
Shēma Nr.1 Gliemju audzētavas izveides un saimnieciskās darbības aptuvens laika grafiks, likumi un normatīvie akti, iesaistītās 

institūcijas 

 

VALSTS VIDES 

DIENESTS 

(VVD) 

 

Sākotnējais 

izvērtējums bez 

sākotnējās 

apspriešanas 

 

Likums „Par 

ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 

LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) 
Akvakultūras grupas atzīšana 

MK 08.04.2004 noteikumi Nr.276 

VVD 20 d + VPVB 20 d Ministrijas 14 d                      institūcijas  -  nav noteikts                                               MK nav noteikts 

VALSTS VIDES 

DIENESTS 

(VVD) 

 

Sākotnējais 

izvērtējums bez 

sākotnējās 

apspriešanas 

 

Likums „Par 

ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 

VALSTS VIDES 

DIENESTS 

(VVD) 

 

Sākotnējais 

izvērtējums bez 

sākotnējās 

apspriešanas 

 

Likums „Par 

ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 

VALSTS VIDES 

DIENESTS 

(VVD) 

 

Sākotnējais 

izvērtējums bez 

sākotnējās 

apspriešanas 

 

Likums „Par 

ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 

VALSTS VIDES 

DIENESTS 

(VVD) 

 

Sākotnējais 

izvērtējums bez 

sākotnējās 

apspriešanas 

 

Likums „Par 

ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 

LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA (LJA) 

Saskaņo par navigācijas līdzekļu izvietojumu un vizuālo 

noformējumu 

MK noteikumi Nr.1024 un Nr.1032 

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS 

Gliemju audzētavas reģistrācija 

MK 02.06. 2008. noteikumi Nr.400 

VALSTS VIDES 

DIENESTS (VVD) 

 

Sākotnējais 

izvērtējums  

 

 

 

VIDES 

PĀRRAUDZĪBAS 

VALSTS BIROJS 

(VPVB) 

 

Lēmums par IVN 

proceduras 

piemērošanu vai 

nepiemērošanu 

(tehniskie 

noteikumi) 

 

 

Likums „Par 

ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 

VIDES 

AIZSARDZĪBAS 

UN 

REĢIONĀLĀS 

AIZSARDZĪBAS 

MINISTRIJA/ 

ZEMKOPĪBAS 

MINISTRIJA 

 

Iesniegums 

 

MK 15.03.2011 

noteikumi Nr.200 

BIOR 

Saskaņojums 

Zvejniecības likuma 23.pants 

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE 

Saskaņojums 

Zvejniecības likuma 23.pants 

MINISTRU 

KABINETS 

 

Rīkojums par 

atļaujas 

piešķiršanu 

konkrētai 

teritorijai jūrā 

 

Jūras vides 

aizsardzības un 

pārvaldības 

likums, 19.pants 

3.daļa 



 

 
 

3.4.Maksājumi un nodevas, ar kurām jārēķinās atļauju un saskaņojumu 
iegūšanai 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumu Nr.689 „Noteikumi par valsts 
nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu” ir noteikta 150.00 
LVL apmērā.  Par ietekmes uz vidi novērtējuma izvērtēšanu maksa tiek noteikta atkarībā 
no izvērtējamās informācijas apjoma katrā gadījumā individuāli. Ziņojuma izvērtējums 
VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ varētu izmaksāt aptuveni 1000,00 LVL. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta noteikumu Nr.545 „Noteikumi par 
Vides pārraudzības Valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” pielikuma 
1.punktu pieaicināto ekspertu stundas samaksa ir 6.21 LVL bez PVN. Jāņem vērā, ka 
ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes izmaksas atkarībā no izvērtējamo faktoru 
daudzuma varētu sastādīt aptuveni 15000,00 LVL. 

 

Gliemju audzētavas atzīšanas izmaksas, ko veic Pārtikas un veterinārais dienests, 
veidojas no ekspertu izbraukuma izmaksām uz Gliemju audzētavu un/vai pārstrādes 
uzņēmumu. Tās aptuveni varētu būt ap 200,00 LVL. Gliemju audzētavas reģistrācijas 
maksa PVD datu bāzē saskaņā ar 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1231 „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un 
kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu” 1.pielikuma 19.punktu ir 0.00 
LVL, bet datu ievadīšana sistēmā ir 1.00 LVL. Parasti reģistrācija PVD datu bāzē aizņem 5 
dienas (Minētā maksa attiecas uz Gliemju audzētavas reģistrāciju, kamēr gliemji netiek 
nogādāti krastā Latvijas teritorijā).  

 

Ņemot vērā to, ka pašreiz Gliemju audzētavas nav jūras plānojumā paredzētas kā viens 
no akvakultūras dzīvnieku ieguves veidiem, kā arī to, ka atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai" 29. punktam, kurš nosaka, ka tikai 
tai fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu Lauku atbalsta dienesta 
administrēto pasākumu ietvaros, tai skaitā akvakultūras dzīvnieku ieguvei, ir jābūt 
reģistrētai  Lauku atbalsts dienesta klientu reģistrā, tad šobrīd Gliemju audzētavas 
reģistrācija Lauku atbalsta dienestā nav obligāta, ja nav paredzēts saņemt finansiālu 
atbalstu.  

 

Maksa par Gliemju transportēšanu uz pārstrādes uzņēmumu un uzņēmuma, kurš veiks 
Gliemju pārstrādi proteīnā, atzīšanu tiks apskatīta 7.nodaļā. 



 

 
 

4. Nepieciešamās papildus atļaujas un saskaņojumi 
tehnoloģiskām iekārtām (bojas, tīkli, striķi, enkuri, 
celtspējas iekārtas u.c.) gliemju audzētavas izveidei 
Baltijas jūrā vai Rīgas līcī 

 

4.1. Tiesību un normatīvie akti, kas nosaka nepieciešamās atļaujas un 
saskaņojumus attiecībā uz tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu 
Baltijas jūrā vai Rīgas līcī 

 

Saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19.panta otrās daļas 4.punktu 
Gliemju audzētavas ierīkošanai būvju, iekārtu un navigācijas līdzekļu izvietošanai 
un ekspluatācijai jūrā ir jāsaņem atļauja, kuru izsniedz ne ilgāk par 30 gadiem (šī panta 
sestā daļa) un par to ir jāmaksā ikgadēja valsts nodeva (šī panta piektā daļa). Saskaņā ar 
MK 19.12.2006 noteikumu Nr.1032 6.punktu veicot jaunu navigācijas līdzekļu uzstādīšanu, 
vai arī veicot izmaiņas jau esošo navigācijas līdzekļu darbībā, tās jāsaskaņo ar Latvijas 
Jūras administrāciju. 

 

Saskaņā ar Latvijai saistošo ANO 1982.gada Jūras tiesību konvencijas 60.panta 3., 4. un 
5.punktu Latvijai ir jāinformē pārējās valstis par šādu Gliemju audzētavu atrašanos jūrā un 
jāuzrauga, lai patstāvīgie brīdināšanas līdzekļi būtu darba kārtībā. Ap šādām Gliemju 
audzētavām var paredzēt ierīkot drošības zonas, kuras būtu samērīgas ar iekārtu un būvju 
raksturu un funkcijām, bet tās nepārsniegtu 500 metru rādiusu, mērot no ārējā punkta. Šie 
aspekti būtu jābūt minēti jūras teritorijas plānojumā. Saskaņā ar ANO 1982.gada Jūras 
tiesību konvencijas 196.panta 1.punktu atļaujā būtu jābūt minētiem praktiskiem 
pasākumiem, lai novērstu negadījumus, nosakot iekārtu dizainu, konstrukciju, ekipējumu, 
darbību un nodrošināšanu ar personālu. 

 

MK 19.12.2006 noteikumos Nr.1024 „Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas 
līdzekļiem” ir noteiktas prasības kuģu drošas kuģošanas navigācijas zīmēm. Saskaņā ar 
šo noteikumu 36.punktu ja kuģošana apdraud zivju audzētavu, to papildus apzīmē ar šajos 
noteikumos noteiktajām bojām. Šī prasība ir attiecināma arī uz Gliemju audzētavu. 

 

Saskaņā ar MK 02.06.2008 noteikumu Nr.400 „Veterinārās prasības akvakultūras 
dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras 
dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai” 2.14.apakšpunktu Gliemju 
audzēšanas zonas robežas jūrā jābūt skaidri iezīmētām ar bojām, stabiem vai citiem 
fiksētiem līdzekļiem, kurus izmanto tikai dzīvu divvāku molusku dabiskai attīrīšanai. 

 

 



 

 
 

4.2. Institūcijas, kuras izsniedz atļaujas un saskaņojumus, laika grafiks 
iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai 

 

Skatīt shēmu Nr.1. 

4.3. Maksājumi un nodevas, ar kurām jārēķinās atļauju un saskaņojumu 
iegūšanā 

Tā kā uz Gliemju audzētavu atrašanās vietas apzīmēšanu nevar tieši piemērot pašreiz 
esošās prasības zvejas vietu vai jūras dzīļu objektu apzīmēšanai vai vēja ģeneratoru 
uzstādīšanai jūrā, tad visticamāk maksājumu un nodevu apmēru noteiks pēc šīs 
saimnieciskās darbības iekļaušanas tautsaimniecībā. 

Ņemot vērā analoģiju ar likumā „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrās daļas 
116.punktā noteikto valsts nodevu par tiesībām izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos, 
Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, izņemot 
ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, kā arī ģeoloģisko izpēti, kas saistīta ar būvju 
būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju jūrā un kas notiek saskaņā ar jūras vides 
aizsardzības un pārvaldības normatīvajiem aktiem, var pieņemt, ka par stacionāras 
Gliemju ieguves vietu jūrā tiktu piemērota līdzīga maksa. 

Tad, kā noteikts Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumu „Zemes dzīļu 
izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā” 58.punktā, kur par tiesībām 
izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos noteikts 0,001 lats par attiecīgā licences 
laukuma kvadrātmetru gadā (1000 latu par kvadrātkilometru gadā), bet par tiesībām 
izmantot zemes dzīles Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā – 0,01 lats par attiecīgā licences laukuma kvadrātmetru gadā (10 000 latu par 
kvadrātkilometru gadā). 

 

4.4. Nepieciešamās apmācības (tiesības vai atļauja) potenciālajiem 
saimnieciskās darbības veicējiem 

Tā kā uz Gliemju audzētavas darbiniekiem nevar tieši piemērot pašreiz esošās prasības 
zvejas vietu (zvejnieku) vai jūras dzīļu objektu (jūrā izvietoto naftas ieguves platformu vai 
vēja ģeneratoru apkalpojošā personāla) apkalpošanai, tad visticamāk prasības darbinieku 
apmācībai noteiks pēc jaunu normatīvo aktu izstrādes attiecībā uz Gliemju audzētavām. 



 

 
 

5. Prasības, nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi gliemju 
transportēšanai, tai skaitā izmantotajiem kuģiem, no to 
audzēšanas vietas Baltijas jūrā vai Rīgas līcī 

 

5.1. Tiesību un normatīvie akti, kuri nosaka prasības, nepieciešamās 
atļaujas un saskaņojumus gliemju transportēšanai, tai skaitā 
izmantotajiem kuģiem, no to audzēšanas vietas Baltijas jūrā vai 
Rīgas līcī 

 

Saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 2.pantu šī likuma prasības piemēro 
visiem Latvijas Kuģu reģistrā iekļautajiem kuģošanas līdzekļiem neatkarīgi no to atrašanās 
vietas, ārvalstu kuģiem, kuri atrodas Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos, ostām, ostu 
iekārtām un visām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī citiem tiesību subjektiem 
saistībā ar jūras drošību, kas garantējama atbilstoši starptautisko līgumu prasībām un 
ietver personāla, kravas, kuģošanas un kuģu drošību. Gliemju audzētājs var slēgt līgumu 
ar šādu kuģu īpašnieku par pakalpojuma saņemšanu, tas ir gliemju transportēšanas 
pakalpojuma saņemšanu. 

 

Saskaņā ar MK 02.06.2008 noteikumu Nr.400 „Veterinārās prasības akvakultūras 
dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras 
dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai” 16. un 24.punktu Gliemju 
audzētavas operators veic uzskaiti par: 

 

a) akvakultūras dzīvnieku mirstību pārvadāšanas laikā atbilstoši transporta veidam 
un pārvadājamo dzīvnieku sugai; 

  

b) akvakultūras dzīvnieku pārvadāšanas laikā apmeklētajām audzētavām, divvāku 
molusku audzēšanas zonām un pārstrādes uzņēmumiem;  

 

 

c) visiem ūdens nomaiņas gadījumiem pārvadāšanas laikā, kā arī par ūdens 
ņemšanas vietām un ūdens izliešanas vietām; 

 

d) veic infekcijas slimību profilakses pasākumus, lai pārvadāšanas laikā 
nemainītos pārvadājamo akvakultūras dzīvnieku veselības stāvoklis un 
samazinātu infekcijas slimību izplatīšanās iespēju;  

 

 



 

 
 

e) nodrošina apstākļus, kas neapdraud galamērķa teritorijā un tranzīta punktos 
dzīvojošo akvakultūras dzīvnieku veselības stāvokli; 

  

f) visas ūdens nomaiņas veic tādās vietās un apstākļos, kas neapdraud 
pārvadājamo akvakultūras dzīvnieku veselības stāvokli, ūdensdzīvnieku 
veselības stāvokli ūdens nomaiņas vietā un ūdensdzīvnieku veselības stāvokli 
galamērķa vietā. Ūdens nomaiņas vietās ievēro šādas prasības:  

 

 izmantoto ūdeni pakļauj apstrādei, kuras laikā tiek iznīcināti infekcijas slimību 
ierosinātāji, un pēc tā nonākšanas apkārtējā vidē netiek ietekmēts 
ūdensdzīvnieku veselības stāvoklis;  

 

 nomaināmais ūdens nesatur infekcijas slimību ierosinātājus, kas var inficēt 
pārvadājamos akvakultūras dzīvniekus un dzīvniekus galamērķa teritorijā; 

 

g) Gliemjus un to produktus atļauts piedāvāt tirgū turpmākai apstrādei Latvijas 
teritorijā, zonā vai iecirknī, kas ir pasludināts par konkrētās infekcijas slimības 
neskartu, ja divvāku moluski no to izcelsmes vai pirmapstrādes vietas tiek 
nosūtīti kā neapstrādāti vai pārstrādāti produkti; 

 

h) Gliemjus atļauts uz laiku izlaist Eiropas Savienības akvakultūras audzētavās, 
ievest nosūtīšanas centros, attīrīšanas centros vai līdzīgos uzņēmumos, ja tos 
uzglabā pārstrādes vietā ne ilgāk kā septiņas dienas un ir izpildīts vismaz viens 
no šādiem nosacījumiem:  

 

 dzīvnieku izcelsmes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, zona vai 
iecirknis, kas pasludināts par konkrētās infekcijas slimības neskartu;  

 

 tos ne ilgāk kā vienu mēnesi tur nosūtīšanas centrā vai attīrīšanas centrā, 
kas aprīkots ar notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kas spējīga dezaktivēt 
konkrētos patogēnus vai kuras notekūdeņi ir pakļauti citai apstrādei, kas līdz 
pieņemamam līmenim samazina iespējamību pārnest slimību uz dabiskajām 
ūdenstilpēm. 

 



 

 
 

5.2. Institūcijas, kuras izsniedz atļaujas un saskaņojumus, laika grafiks 
iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai, maksājumi un 
nodevas, ar kurām jārēķinās atļauju un saskaņojumu iegūšanai 

Tā kā gliemju transportēšanai var tikt izmantoti kuģi, kuri veic akvakultūras dzīvnieku 
transportēšanas pakalpojumus un ir saņēmuši likumā noteiktās atļaujas, tad saimnieciskās 
darbības nodrošināšanai Gliemju audzētavas īpašniekam ir jāslēdz pakalpojuma līgums 
par tāda kuģa izmantošanu, kuram ir tiesības pārvadāt akvakultūras dzīvniekus. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1074 „Noteikumi par 
valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” valsts pārvaldes uzdevumu 
ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” maksa par kuģu reģistrēšanu ir atkarīga no 
tā bruto ietilpības. Tā kā šobrīd nav zināmi kuģa parametri, precīzu nodevas apjomu nav 
iespējams noteikt.  
 



 

 
 

6. Prasības, ja gliemju audzētavas izveidei Baltijas jūrā vai 
Rīgas līcī ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu 

6.1. Tiesību un normatīvie akti, kuri nosaka nepieciešamību saņemt 
ietekmes uz vidi novērtējumu gliemju audzētavas izveidei un 
darbībai Baltijas jūrā vai Rīgas līcī 

Saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 20.panta pirmo daļu pirms 
atļaujas sanemšanas, Gliemju audzētavas izveidošanai jūrā, paredzētajai darbībai ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.   

 

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 10. un 11.punktu, gan 
gliemju audzētavas izveidei, gan tā pārstrādei proteīnā ir nepieciešams sākotnējais 
izvērtējums un līdz ar to pastāv iespējamība, ka Vides pārraudzības valsts birojs, 
pamatojoties uz sākotnējā izvērtējumā iegūtajiem datiem, var pieņemt lēmumu par 
ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu. 

 

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 81.pants nosaka, ka darbības, kas plānotas 
Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā, ierosinātajs piesaka Valsts vides dienestam, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā 
norāda vismaz divas alternatīvas attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo 
tehnoloģiju veidiem. Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus 
iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju 
veidiem.  

 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.83 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības 
ietekme uz vidi” 2.punktu Gliemju audzētavas īpašnieks iesniedz Valsts Vides dienestā 
iesniegumu, kurā ir jānorāda sekojoša informācija: 

 iesnieguma rakstīšanas laiku un vietu; 

 

 ierosinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (juridiskajai personai –nosaukumu un 
reģistrācijas numuru, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukumu), adresi, tālruņa 
numuru un elektroniskā pasta adresi; 

 

 informāciju par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām 
(konkrētas koordinātas jūrā) un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī par 
nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem; 

 

 tehnoloģisko informāciju atbilstoši izvēlētajam paredzētās darbības risinājumam: 



 

 
 

 galvenās izejvielas un to daudzums gadā. Norāda visas bīstamās ķīmiskās 
vielas un maisījumus, kā arī pārējās izejvielas, kuru patēriņš pārsniedz 100 kg 
gadā 

 produkcija un tās daudzums (gadā); 

 plānotais ūdens patēriņš (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā) - nav 
attiecināms;  

 ūdensapgādes risinājums,... - nav attiecinam; 

 notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums,... - nav attiecināms; 

 siltumapgādes risinājums,... - nav attiecināms; 

 piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī un augsnē (piesārņojošās vielas un to 
koncentrācija), smakas; 

 tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un 
paredzamā atkritumu apsaimniekošana; 

 fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis) 
- nav attiecināms; 

 informāciju par iespējām pielāgot paredzētās darbības tehnoloģisko risinājumu oglekļa 
dioksīda uztveršanai,... nav attiecināms; 

 informāciju par to, vai iespējamā paredzētās darbības vieta atrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā; 

 informāciju par attālumu (kilometros) no paredzētās darbības iespējamās 
atrašanās vietas līdz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 
2000) robežai; 

 paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un plānotos pasākumus 
nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai vai novēršanai. 

 

6.2. Tiesību un normatīvie akti, kuri nosaka nepieciešamību saņemt 
ietekmes uz vidi novērtējumu izaudzēto gliemju tirdzniecībai 

Nav nepieciešams saņemt ietekmes uz vidi novērtējumu. 

 

6.3. Tiesību un normatīvie akti, kuri nosaka nepieciešamību saņemt 
ietekmes uz vidi novērtējumu gliemju audzēšanai akvakultūrā 
mākslīgi veidotās ūdenstilpnēs 

Skatīt 6.1.sadaļu. 

 



 

 
 

6.4. Maksājumi un termiņi, ar kuriem jārēķinās atļauju un saskaņojumu 
iegūšanā 

Salīdzinājums izmaksu un laika ziņā par Sākotnējā izvērtējuma un Ietekmes uz vidi 
novērtējuma parādīts tabulā Nr. 2 

2. tabula  

 

*Izstrādes izmaksas ir dotas indikatīvi, un ir atkarīgas no nolīgtās komercsabiedrības, kas 
sagatavo ziņojumu. 
**Saskaņojuma izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamības piesaistīt papildus ekspertus 

programmas sagatavošanai, līdz ar to šīs izmaksas varētu būt arī lielākas. 
***Norādītais laiks ir no iesnieguma sagatavošanas brīža, ko iesniedz VVD, līdz VPVB atzinuma 
saņemšanai: 

a) Iesnieguma sagatavošana par gliemju audzētavas izveides ideju (sagatavošanas laiks 
atkarīgs no ierosinātāja);  

b) VVD sākotnējā vides novērtējuma lēmuma sagatavošana (20 dienas); 
c) VPVB lēmuma pieņemšana (20 dienas); 
d) Sabiedriskā apspriešana (organizē ierosinātājs, ņemot vērā, ka ikviena persona 20 dienu 

laikā pēc paziņojuma publicēšanas par sākotnējo apspriešanu ir tiesīga iesniegt rakstiskus 
priekšlikumus); 

e) VPVB programmas sagatavošana (30 dienas),  
f) Ziņojuma sagatavošana (sagatavošanas laiks atkarīgs no ierosinātāja) 
g) Sabiedriskā apspriešana (ikviena persona 30  dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas par 

ziņojuma sabiedrisko apspriešanu ir tiesīga iesniegt rakstiskus priekšlikumus) 
h) VPVB atzinuma izsniegšana (60 līdz 90 dienas). 

 Sākotnējais 

vides 

novērtējums 

Pilnais Ietekmes 

uz vidi 

novērtējums 

Izstrādes izmaksas* 200 LVL 10 000 – 20 000 

LVL 

Saskaņojuma izmaksas 150 LVL 1000 LVL** 

Saskaņojuma laiks VVD un VPVD 3 mēneši 18 -24mēneši*** 



 

 
 

7. Prasības, nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi proteīna 
ražošanai no Gliemjiem un šīs produkcijas realizācijai 

 

Jāņem vērā, ka gliemji pēc novākšanas ir uzskatāmi par 3.kategorijas blakusproduktu, bet 
pēc pārstrādes gliemji kļūst par 3.kategorijas atvasināto blakusproduktu. 

 

Atkarībā no tā vai gliemju audzētājs ir paredzējis izaudzēto produkciju nodot pārstrādei jau 
atzītā pārstrādes uzņēmumā vai arī pats veikt to pārstrādi turpmākā darbība atšķiras. 

 

Ja gliemju audzētājs iegūto produkciju nodod pārstrādes uzņēmumam kā 3.kategorijas 
blakus produktu, tad gliemju audzētava ir tikai jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra 
datu bāzē (skat. 3.2.nodaļu). 

 

Ja gliemju audzētājs pats vēlas pārstrādāt iegūto produkciju, tad ir nepieciešams veikt 
Pārtikas un veterinārā dienesta atzīšanas procedūru, kura ir minēta 7.1.nodaļā. 

 

7.1. Tiesību un normatīvie akti, kuri nosaka prasības, 
nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus proteīna ražošanai no 
gliemjiem un produkcijas realizācijai 

Saskaņā ar MK 02.06.2008 noteikumu Nr.400 „Veterinārās prasības akvakultūras 
dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras 
dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai” 7.punktu PVD veiks Gliemju 
pārstrādes uzņēmuma atzīšanu un piešķirs tai individuālu atzīšanas numuru tikai tādā 
gadījumā, ja uzņēmums veiks Gliemju kaušanu, lai kontrolētu slimību izplatīšanos. Tā kā 
Projektā nav definēts kā tieši Gliemji tiks nogalināti un vai tiks veikti diagnostikas 
pasākumi, tad šīs tiesību normas piemērošana ir šaubīga. Tomēr, ņemot vērā šo 
noteikumu 2.25.apakšpunktu, ja proteīns tiks iegūts, lai to turpmāk izmantotu pārtikā, 
izmantojot metodes, kuras ietekmē Gliemju anatomisko veselumu un radot atkritumus vai 
blakusproduktus, kas var radīt slimību risku, tad šādiem uzņēmumiem visticamāk būs 
nepieciešama Pārtiks un veterinārā dienesta atzīšana. 

 

Atkarībā no gliemjiem iegūtā proteīna turpmākā izmantošanas veida tiesību akti nosaka 
atšķirīgu atļauju saņemšanas kārtību, tas ir, ja: 

a) proteīnu izmanto cilvēku pārtikā; 

b) proteīnu neizmanto cilvēku pārtikā. 

 

Lai arī abos gadījumos atļaujas izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests, tomēr to 
izsniegšanas kārtību regulē katrā gadījumā citi tiesību akti. 

 



 

 
 

Ja no gliemjiem iegūto proteīnu paredzēts izmantot cilvēku pārtikā, tad atļaujas 
saņemšanas kārtību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula 
(EK) 853/2004. 

 

Ja no gliemjiem iegūto proteīnu nav paredzēts izmantot cilvēku pārtikā, tad atļaujas 
saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.274 
„Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu apritē, kas nav paredzēti 
cilvēku patēriņam” un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula (EK) 
183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulu (EK) 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas 
prasības noteikto, pieņemot, ka Gliemju audzētavā iegūtos dzīvniekus nodos pārstrādei, 
tad jāņem vērā, ka Zivju miltu ražotājs drīkst iegādāties izejvielas tikai no uzņēmumiem, 
kuri ir reģistrēti LAD un/vai apstiprināti PVD. Ir jāņem vērā, ka gadījuma, ja veido gliemju 
pārstrādes uzņēmumu: 

 

 1 x gadā gliemju audzētājam būs jāveic analīzes uz smagajiem metāliem; 

 

 jāievieš paškontroles prasības attiecība uz ūdens kvalitāti. 

 

Ja no Gliemjiem iegūto proteīnu paredzēts izmantot augsnes ielabošanai, biogāzes 
ražošanai vai dzīvnieku ēdināšanas vajadzībām, tad šim uzņēmumam jāievēro 
prasības, kuras noteiktas Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 
„Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, 
kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”. 

 

Saskaņā ar MK 02.06.2008 noteikumu Nr.400 „Veterinārās prasības akvakultūras 
dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras 
dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai” 15. un 18.punktu Gliemju 
pārstrādes uzņēmuma operators: 

a) veic uzskaiti par visu akvakultūras dzīvnieku un to produktu kustību uz uzņēmumu 
un no tā; 

 

b) nodrošina higiēnas prasību ievērošanu. 

 

 

7.2. Atbildīgās institūcijas, kuras uzrauga šo nozari, laika grafiks 
iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai 

Par gliemju pārstrādes uzņēmuma atzīšanu atbildīgā institūcija ir Pārtikas un veterinārais 
dienests. 



 

 
 

Abos iepriekšminētajos gliemju pārstrādes gadījumos jārēķinās, ka pārstrādes uzņēmuma 
atzīšanas laiks saskaņā ar līdzšinējo pieredzi var aizņemt ap 6 mēnešiem. 

7.3. Maksājumi un nodevas, ar kurām jārēķinās atļauju un saskaņojumu 
iegūšanā 

Gliemju pārstrādes uzņēmuma atzīšanas izmaksas, ko veic Pārtikas un veterinārais 
dienests, veidojas no ekspertu izbraukuma izmaksām uz ražotni, lai novērtētu iekārtu, 
darbinieku u.c. ar audzētavas darbību saistītu nosacījumu atbilstību normatīvo aktu 
prasībām, kā arī no ekspertu darba samaksas un administratīvajām izmaksām.  

 

Indikatīvi šobrīd var pieņemt, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra 
noteikumu Nr.1231 „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts 
uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu” 
1.pielikumam, tā var sastādīt ap 300.00 LVL. 

7.4. Laika grafiks iepriekšminēto atļauju un saskaņojumu iegūšanai 

Indikatīvi uzņēmuma atzīšanas process var aizņemt ap 1-3 mēnešiem. 



 

 

 
 

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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Shēma Nr.2 Ieteicamā dokumentācijas izstrādes shēma gliemju audzētavas izveidei 

 LATVIJAS JŪRAS 

ADMINISTRĀCIJA 

 

Saskaņojums par navigācijas 

līdzekļu izvietojumu un vizuālo 

noformējumu 

Nav zināma 
 

 

 LVL/gadā PĀRTIKAS UN 

VETERINĀRAIS DIENESTS 

 

Gliemju audzētavas atzīšana, 

kura nosaka veselības un 

sanitāros jautājumus 

 

Maksa – 1 LVL reģistrēšanai 

PVD, uzņēmuma atzīšana PVD 

papildus ap 300 LVL 

 

VIDES 

AIZSARDZĪBAS 

UN 

REĢIONĀLĀS 

ATTĪSTĪBAS vai 

ZEMKOPĪBAS  

MINISTRIJA 
 

 
Konkurss uz 

Gliemju 

ieguves vietām, 

lai noteiktu 

katram 

uzņēmumam 

saimnieciskās 

darbības platību 
 

 
Šobrīd nav 

zināma maksa 

DABAS AIZSARDZĪBAS 

PĀRVALDE  

 

Saskaņojums 

Šobrīd nav zināma maksa 
 

 

VALSTS VIDES 

PĀRRAUDZĪBAS 

BIROJS 

 

Ietekmes uz vidi 

novērtējums 
 
Sākotnējais  

150 LVL 

 

Pilnais – ap 

15000 LVL 

 

LAUKU 

ATBALSTA 

DIENESTS 

 

Akvakultūras 

grupas atzīšana 

 

Šobrīd nav 

jāmaksā 

VIDES 

AIZSARDZĪBAS 

UN REĢIONĀLĀS 

ATTĪSTĪBAS 

MINISTRIJA 
 

Jūras teritorijas 

plānojums 

 

LAUKU 

ATBALSTA 

DIENESTS 

 

 

Uzņēmuma 

Iesniegums 

 

 

Šobrīd nav 

jāmaksā 

         6-12 mēneši   3 mēneši  5 dienas   60 dienas  5 dienas 



 

 
 

8. Priekšlikumi un ieteikumi likumdošanas jomā 

 

a) Problemātiski uzņēmējam bez speciālām zināšanām bioloģijā ir izprast 
normatīvajos aktos minēto dzīvnieku latvisko nosaukumu kopsakarību ar tiesību 
normās minētajiem. Gliemji pieder pie Gliemju tipa (phylum Molluska) Gliemeņu 
klases. Acīmredzot tiesību un normatīvajos aktos vēl joprojām tiek lietoti vecie 
apzīmējumi gliemjus saucot par moluskiem, bet gliemenes par divvāku 
gliemjiem. Lietojot vecos apzīmējumus nav izprotams, cik plaši dokumentos 
izvirzītās prasības attiecas uz konkrētas ģints dzīvniekiem, piemēram, mīdīju 
ģinti (Mytilus edulis, Mytilus trossulus). Čaulgliemji vispār ir nesistemātiska grupa 
un norāda tikai uz anatomiska veidojuma čaulas esamību, tādējādi šajā grupā 
nonāk arī gliemeži. Līdz ar to vārdu savienojums divvāku moluski un čaulgliemji 
rada neizpratni tiesību normu pielietojumā. Ņemot vērā iepriekšminēto, tiesību 
aktos un normatīvajos aktos dzīvnieku apzīmēšanai lietotie latviskie nosaukumi 
būtu jāpārskata un jāmaina lietojot vienotu (cilvēkam bez bioloģiskās izglītības) 
saprotamu terminoloģiju, minot arī taksācijas grupu, piemēram, Mīdiju ģints. 

  

b) Kā redzams no Atzinumā minētajām tiesību normām ES dalībvalstis pašas var 
noteikt jūras ūdens kvalitātes mērķlielumus Gliemju ieguvei jūrā, ievērojot 
prasības, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 
12.decembra Direktīvā 2006/113/EK par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem 
iegūst čaulgliemjus. Šajā gadījumā, ieviešot Direktīvu, vispirms būtu jānosaka 
plānotā apgabala esošā jūras ūdens kvalitāte un pēc iegūtajiem rādītājiem 
jānosaka mērķlielumi, kuri veicinātu šīs nozares attīstību. Jāpievērš uzmanība 
tam, ka Latvija, ieviešot Eiropas Savienības prasības, nereti nosaka augstākas 
prasības, kā Eiropas Savienības tiesību normas paredz, tādējādi samazinot 
Latvijas konkurētspēju ar citām dalībvalstīm. Šajā gadījumā stingrākām prasībām 
ūdens kvalitātes jomā nebūtu vēlamās ietekmes uz Gliemju augšanas apstākļu 
uzlabošanu, tā kā to ieguve notiek atklātā jūrā un lielā mērā jūras ūdens kvalitāte 
ir saistīta ar citās Baltijas jūras valstīs noteiktajiem standartiem. 

 

 

c) Jāņem vērā tas, ka rūpnieciskai Gliemju ieguvei, ir nepieciešams noteikt jūrā 
vienotu teritoriju, kurā tiktu nodrošināti noteikti jūras ūdens kvalitātes kritēriji, kuri 
vienlaicīgi nodrošinātu gan Gliemju augšanai nepieciešamos apstākļus, gan 
veterinārās prasības slimību ierobežošanā. Tādēļ loģiski būtu veikt Jūras 
teritorijas plānojumā Gliemju audzēšanas vajadzībām noteiktajā platībā vienotu 
ietekmes uz vidi novērtējumu un pēc tā saņemšanas izsludināt konkursu uz 
Gliemju ieguves vietām. Līdz ar to būtu jānosaka, kuram šajā gadījumā būtu 
jāmaksā par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, un kādā veidā šos 
izdevumus uzņēmēji kompensēs.  

 



 

 
 

 9. Ieteikumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Gliemju audzētavu darbību jūrā kontrolēs šādas 
valsts institūcijas: 

a) Lauku atbalsta dienests – saimnieciskās darbības atbilstību darbības 
programmai; 

b) Valsts vides dienests – vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, ja 
saimnieciskās darbības prioritate būs vides aizsardzība; 

c) Zemkopības ministrija – ja saimnieciskās darbības prioritate būs Gliemju 
rūpnieciska ieguve; 

d) Latvijas Jūras administrācija – navigācijas līdzekļu izvietošanu un darbību, 
kuģošanas ierobežojumus; 

e) Pārtikas un veterinārais dienests – dzīvnieku veselības stāvokli. 

 

Pašreiz Gliemju audzētavas darbības kontroles vajadzībām likumdošanā noteiktie 
apkopojamie dati rada uzņēmējiem papildus birokrātisko slogu. Veicot izmaiņas 
likumdošanā, būtu jārada vienota šo audzētavu atskaites forma, kurā būtu norādīta visa 
nepieciešamā informācija, kura atbildīgajai institūcijai ir jāiesniedz Eiropas Komisijai, 
ANO un Starptautiskajam epizootijas birojam (OIE).  

 

Tā kā Gliemju audzētavas izveides atļauju saņemšanas procesā iesaistītas piecas 
savstarpēji neatkarīgas valsts institūcijas, tad būtu jānosaka vienota kārtība veidojot 
“vienas pieturas aģentūru”.  

 

Līdz ar to būtu ieteicams, ka Lauku atbalsta dienests izsniedz uzņēmējam vienotu 
veidlapu, kurā Uzņēmējs ierakstītu visu nepieciešamo informāciju, kura saskaņā 
ar tiesību normām ir nepieciešama iepriekšminēto institūciju lēmumu vai atļauju 
sagatavošanai un pēc šī darba veikšanas to iesniedz šīm institūcijām 
saskaņošanai. Kad saskaņošanas process ir pabeigts, Uzņēmējs saskaņoto 
veidlapu iesniedz Lauku atbalsta dienestā atļaujas saņemšanai. Šādas veidlapas 
izstrādāšana samazinātu Uzņēmējam slogu atkārtoti sniegt vienu un to pašu informāciju 
vairākām institūcijām, mainot tikai to rakursu un izklāsta veidu, tā varētu izvairīties no 
liekvārdības un kontrolējošām institūcijām vienuviet būtu pilnīga informācija par 
Uzņēmuma saimnieciskās darbības atļaujas nosacījumiem. 

 

Tieši tāds pats ieteikums ir attiecībā uz ikgadējām uzņēmuma atskaitēm. Tā kā Lauku 
atbalsta dienests ir tā institūcija, kura sagatavos starptautiskajām institūcijām 
sniedzamo informāciju, tad būtu jāparedz, ka Uzņēmums ikgadējo atskaiti, kurā būtu 
minēta nepieciešamā informācija visām piecām institūcijām, lietojot vienu veidlapu, 
iesniedz Lauku atbalsta dienestam. Pārējās četras valsts institūcijas sev nepieciešamo 
informāciju saņem no Lauku atbalsta dienesta. 


