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Kādēļ jūras bioekonomika?
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KPR projekti jūras bioekonomikas jomā

2012-2013, Baltic Ecomussel

Gliemeņu komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana 
Baltijas jūras reģionā

2016-2019, Baltic Blue Growth

Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas 
attīstība Baltijas jūrā

2019-2021, GRASS

Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana 
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• Projekta pētījumu rezultātā APSTIPRINA POTENCIĀLU 
GLIEMEŅU AUDZĒŠANAI KURZEMES PIEKRASTĒ;

• Iespēja iepazīt Zviedrijas, Dānijas un Kanādas pieredzi gliemeņu 
audzēšanā;
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Baltic Blue Growth

• Pirmā eksperimentalā gliemeņu ferma Latvijā (tehnoloģija 
jāuzlabo un nepieciešams turpināt testēšanu jūrā);

• Tehnoloģijas novērtējums – veidots kā praktiska rokasgrāmata 
gliemeņu audzētājiem atklātās jūras apstākļos;

• Iegūti dati par gliemeņu augšanas tempiem un apjomiem
• Ziņojumi par ekonomiku, marketingu, tirgu, transportēšanu, 

barības vielu akumulēšanu un iznesi (N un P), u.c. aspektiem;
• Publicitāte un sabiedrības informēšana (t.sk. video materiāli);
• Iesniegts projekts par eksperimentālas gliemeņu fermas izveidi 

Rīgas līcī (LHEI sadarbībā ar piekrastes zvejnieku, diemžēl netika 
atbalstīts);
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GRASS

• http://www.sea.ee/bbg-odss/Map/MapMain

http://www.sea.ee/bbg-odss/Map/MapMain
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Jautājumi diskusijai

• Kādas ir jūras bioekonomikas attīstības iespējas un virzība 
nākamajos gados?

• Kādas ir svarīgākas jomas un pētījumu virzieni jūras 
bioekonomikā Latvijai?

• Kā sekmēt jūras bioekonomikas izaugsmi un attīstību? 
• Vai vispirms nepieciešami pētījumi? Kam un par kādiem 

līdzekļiem tie jāveic? 
• Uzņēmēji šajā jomā ir drīzāk pasīvi – kādēļ? 
• Kā pietrūkst lēmumu pieņemšanai, lai veicinātu attīstību? 
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• Kāda ir reģionu loma un nozīme jūras bioekonomikas
attīstībā? Kā veidot sadarbību, kam ar ko jāsadarbojas? 
Vai ir jau kādas eksistējošas sadarbības platformas, ko var 
izmantot, vai būtu jāveido jaunas?

• Kā citas valstis veicina jūras bioekonomikas attīstību un ko 
mēs no tā varam mācīties?

• Kas ir jāpaveic vispirms, un kas pēc tam – proti, kas, 
jūsuprāt, ir pirmie veicamie darbi, lai šo jomu attīstītu? 

Jautājumi diskusijai



Kontakti

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja
Kurzeme plānošanas reģions
ligita.kokaine@kurzemesregions.lv
+37126586604
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-
aizsardziba/grass/
https://www.submariner-network.eu/grass
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