
SVAIGA UN GARDA 

SPIRULĪNA ienāk ziemeļos



SUPERĒDIENS
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GARŠA ir

PROBLĒMA

UZTURVĒRTĪBAS kritums par 80%

Nezināma KVALITĀTE



SVAIGA spirulīna:

• neitrāla garša un smarža, 

• augsta kvalitāte

RISINĀJUMS



tehnoloģija
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TIRGUS

Pasaules tirgus:

2026: 2000 M 

CAGR of 10%:

2016: 700 M

Maks. 2% 

KALTĒTAS 

spirulīnas

Svaigu spirulīnu var 

pievienot, cik vēlas, 

jo garša ir maiga

Svaiga spirulīna ir maza mēroga dzīvesveida bizness

Mēs svaigu spirulīnu piedāvāsim industriālā mērogā

Spirulīnas Eiropas tirgus >350 M Eur

Mēs 4% tirgus daļu (100 t/gadā) sasniegsim 5 gados

Komerciālu produktu piemēri



Idea

National

finalist in EIT

Climate-KIC

LounchPad

Business

development in

First 
sales

Industrial
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2018

2020

2021

2022

First 200L 
prototype

ready

Winner at
program of
(Ie)dvesma

Launch export to 

Nordic Europe

3600 kg spirulina/year

Our STORY

2019 First 600L 

prototype

ready

Launched

non-frozen

product line

Accelerator 
Buildit

LIAA

Braucienam pieredzes apmaiņai

Vaučeris 5000 EUR 



Vai spirulīna (mikroaļģe) ir akvakultūra?

LATVIJAS AKVAKULTŪRAS SEKTORA VISPĀRĒJAIS REGULĒJUMS

Uz akvakultūras darbības aktivitātēm attiecas tie paši likumi un atsevišķu noteikumu normas, kas attiecas 

uz zivsaimniecību.-→ ūdenī dzīvo tikai zivis un vēži [jeb visi augļi ir āboli nevis visi āboli ir augļi]

Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - PVD) (www.pvd.gov.lv) reģistrē akvakultūras uzņēmumus 

un nodrošina to veterināro uzraudzību;

http://www.pvd.gov.lv/


Atbalsts komersantiem alternatīvajās akvakultūrās?

• Biznesa inkubators ir infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai
palīdzētu attīstīties jauniem, dzīvotspējīgiem un konkurentspējīgiem
komersantiem.

• Neatbalstāmās nozares
• • Zvejniecība un akvakultūra [plašākajā nozīmē, ne tikai konkrētas sugas]

• Lauksaimniecības produktu un primārā ražošana
• Tirdzniecība
• Finanšu starpniecība
• Komercpakalpojumi
• Azartspēles



Product-market fit atbalsts?
www.lad.gov.lv

6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas

palielināšana.

Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu,

(…) un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā

ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija un

tīmekļvietnē publicējusi pētījuma rezultātus, kas pierāda attiecīgo sugu akvakultūras

produkcijas ilgtspēju un perspektīvas noieta tirgos.



PAGARŠO SVAIGU! 

Agnese Stunda-Zujeva

Agnese@spirulinanord.eu

www.spirulinanord.eu

+371 2639 7629

SpirulinaNord

spirulina.nord

Paldies par uzmanību!


