


Projekts „Gliemju komerciāla 
audzēšana, pārstrāde un izmantošana 
Baltijas jūras reģionā” jeb saīsināti – 

“Baltic EcoMussel” 
 

Projekta mērķis: 

«Uz līdz šim veikto pētījumu bāzes sekmēt 
ekonomiski dzīvotspējīgas gliemju audzēšanas 
nozares attīstību Baltijas jūras reģionā» 
 



PAMATOJUMS 

• Nozare ir attīstīta vairākās ES valstīs un sekmīgi 
attīstās arī Zviedrijas rietumu piekrastē; 

• Pēdējos gados vairākos projektos ir veikti un 
notiek pētījumi par gliemju audzēšanas 
komreciāizācijas iespējām Baltijas jūras 
reģionā; 

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

 

 



PAMATOJUMS 
• Joprojām ir daudzi šķēršļi un neskaidrības, 

galvenokārt jautājumos, kas attiecas uz 
tehnoloģijām (metodēm) un biznesa attīstību; 

• Baltijas jūras reģiona valstīs ir atšķirīgas 
‘sākuma’ pozīcijas; 

• Nozares attīstībai ir nepieciešama sadarbība 
visa Baltijas jūras reģiona mērogā. 

 



Partneri 

Vadošais partneris: Austrumzviedrijas 
Enerģētikas aģentūra (East Sweden Energy 
Agency, Zviedrija) 
Partneri:  

Kurzemes plānošanas reģions (Latvija), 

 Latvijas Vides investīciju fonds (Latvija), 

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



Par projektu 

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 
31.12.2013. 

 
Projekta kopējais budžets 
kopējais budžets ir 723 051 EUR, t.sk.: 
560 443 EUR - Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējums, 
162 608EUR - projekta partneru līdzfinansējums 



Būtība 
Ilgstpējīga un racionāla Baltijas jūras resursu 
izmantošana, mazinot Baltijas jūras vides 
piesārņojumu un radot jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas reģionā: 

(2) ekoloģija – eitrofikācijas mazināšana; 

(1) ekonomika - alternatīvi ienākumu avoti 
reģionā dzīvojošajiem zvejniekiem un 
zivsaimniecības uzņēmumiem, papildinot citu 
nozaru darbību  - zivju, putnu barības ražošana, 
biogāzes ieguve u.t.t. 

  
 



Sagaidāmie rezultāti 
1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas faktoru izpēte 
un analīze, t.sk. likumdošanas un regulējumu 
izpēte uzņēmējdarbības uzsākšanai nozarē, 
vadlīnijas gliemju audzēšanas uzsācējiem 
(uzņēmējiem) par potenciālo gliemju 
audzēšanas vietu un nepieciešamā tehniskā 
aprīkojuma izvēli u.tml., biznesa plāna parauga 
izveide. 



Sagaidāmie rezultāti 

2. Socio-ekonomisko ietekmju izpēte un 
iespējamo sadarbības modeļu starp nozarēm 
izstrāde.  

Ziņojums par nozares attīstības ietekmi uz darba 
tirgu, iespējamo naudas plūsmu modeļu un 
sadarbības ar citām nozarēm modeļu izstrāde. 
 



Sagaidāmie rezultāti 

3. Metodikas izstrāde monitoringam un 
novērtēšanai.  

Vienotas monitoringa un novērtēšanas 
metodikas izstrāde vides un socio-ekonomisko 
faktoru ietekmes noteikšanai, attīstot gliemju 
audzēšanas nozari Baltijas jūras reģionā. 
 



Sagaidāmie rezultāti 

4. Sagatavota un izplatīta informācija par projekta gaitu 
un projekta rezultātiem: 
 
· izveidota mājas lapa informācijas publicēšanai, 
· sagatavotas un izsūtītas piecas vēstkopas vismaz 500 
adresātiem, 
· izveidots iekštīkls projekta partneriem informācijas 
apmaiņai, 
· 1000 eksemplāros izdota un izplatīta rokasgrāmata 
uzņēmējdarbības uzsākšanai gliemju audzēšanā, 
· projekta pētījumu rezultātu prezentēšana trīs 
starptautiskās konferencēs. 
 



Sagaidāmie rezultāti 

5. Rīkoti publiskie pasākumi: 
 
· trīs pieredzes apmaiņas braucieni uz esošajām 
gliemju fermām, 
· divi informatīvi pasākumi Igaunijā un Lietuvā 
vai Polijā par gliemju komerciālu audzēšanu 
Baltijas jūrā, 
· 15 projekta reģionālo darba grupu tikšanās, 
· projekta noslēguma pasākums. 
 



Sagaidāmie rezultāti 

6. Nodrošināta projekta ilgtspēja pēc projekta 
noslēguma: 
 
· izveidotas reģionālās rīcības grupas nozares 
attīstības veicināšanai un atbalstam katrā no 
projekta dalībvalstīm, 
· rīcības plāna izstrāde informēšanai par 
projektā veiktajām aktivitātēm pēc projekta 
noslēguma. 
 



Ietekme 
• Inovācija, inovatīvas nozares attīstība; 

• Nodarbinātības veicināšana / saglabāšana; 

• Ūdens kvalitātes uzlabošana, aļģu ‘ziedēšanas’ 
iespējas mazināšana – pozitīva ietekme uz 
tūrismu; 

• Sinerģija ar citām nozarēm; 

• Ilgtspējība; 

• Atbilst Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona 
stratēģijas prioritātēm 

 



Paldies par uzmanību! 



Vairāk informācijas: 

www.balticecomussel.eu 

www.kurzemesregions.lv 

www.lvif.gov.lv 
 

http://www.balticecomussel.eu/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.lvif.gov.lv/


The Programme has three  
common priorities 
 
• Safe and healthy environment 

• Economically competitive and innovative region 

• Attractive and dynamic societies  

 

 

Joint Technical Secretariat Main Office 

c/o Regional Council of Southwest Finland 
 

Mailing address  Visiting address 

P.O. Box 273   Läntinen Pitkäkatu 35, 5th floor 

20101 Turku   Tel: +358 2 2100 988 

Finland    Fax: +358 2 2100 901  

 

 

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


