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DISKUSIJA 

‘Gliemeņu audzēšanas biznesa attīstīšana Latvijā - 

jauna saimnieciskās darbības veida attīstības priekšnoteikumi un iespējas’  

2013.gada 21.martā, Rīgā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēkā Peldu ielā 25, 101.telpā 

 

TĒMAS UN JAUTĀJUMI 

 

VIDE 

 Tā kā gliemenes savā dzīves laikā augšanai patērē fitoplanktonu, samazinot jūrā esošo fosfora (P) 

un slāpekļa (N) daudzumu, gliemeņu audzēšana varētu nodrošināt gan ekosistēmas 

pakalpojumus, gan labumu ekonomikai. 

Kādus pasākumus Latvija plāno, lai sasniegtu labu jūras vides stāvokli un vai gliemeņu 

audzēšana varētu būt viens no ilgtspējīgiem pasākumiem, lai mazinātu jūrā esošā fosfora un 

slāpekļa apjomus?  

 

 Ir dzirdēts, ka nākotnē Baltijas jūras reģionā varētu ieviest slāpekļa (N) kvotu tirdzniecību 

attiecībā uz emisijām jūrā.  

Kāda būs Latvijas nostāja, ja dažas Baltijas valstis aicinās ieviest slāpekļa kvotu tirdzniecību 

attiecībā uz emisijām jūrā? 

 

Latvija šādā gadījumā būs maksātāja vai saņēmēja?  

 

Kāds ir atbildīgo institūciju viedoklis par iespējamo slāpekļa kvotu tirdzniecības ieviešanu un vai 

Latvijas rīcībā ir pietiekami pamatoti dati par Latvijas emisiju kopējo apjomu jūrā? 

NORMATĪVAIS REGULĒJUMS 

 Gliemeņu audzēšanai nav tik negatīvas ietekmes uz vidi kā tradicionālai akvakultūrai jūrā.  

Vai plānojot normatīvā regulējuma ieviešanu Latvijā gliemeņu audzēšanai varētu tikt izvirzītas 

atvieglotas prasības, ņemot vērā, ka tās netiek audzētas cilvēka patēriņam?  

 

Kā atšķirtos prasības laboratoriskajiem izmeklējumiem, ja gliemenes tiktu audzētas barības 

(proteīna) ražošanai nevis cilvēka patēriņam? 

 

 Šobrīd, lai uzsāktu gliemeņu audzēšanu jūrā (arī, lai izveidotu izmēģinājuma fermu) ir jāsaņem 

MK atļauja, kas ir laika un resursu ietilpīgs process.  

Vai un kad ir sagaidāmas izmaiņas attiecībā uz atļauju saņemšanu saimnieciskai darbībai jūrā – 

šajā gadījumā akvakultūrai (t.sk. gliemeņu audzēšanai)? 

 

Vai akvakultūras atļauju izsniegšana piekrastes ūdeņos varētu tikt deleģēta pašvaldībām?  

 

 Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo likumdošanu gliemeņu fermu izveidei ir nepieciešams saņemt 

ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Vai pastāv iespēja, ka valsts iestādes veic ietekmes uz vidi novērtējumu gliemeņu audzētājiem 

(potenciālie apsaimniekotāji to neveic)? 
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Vai ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic katrā gadījumā, ja tā darbība ir saistīta ar NATURA 

teritorijām? 

 

Vai pastāv iespēja, ka gliemeņu fermu izveidē netiek prasīts ietekmes uz vidi novērtējums? 

 

 Šobrīd tiek gatavota informācija, kuru iekļaus jūras telpiskais plānojuma dokumentā. 

Vai plānojumā tiek paredzēta telpa akvakultūrai gan Baltijas jūrā, gan Rīgas līci? 

 

Vai pastāv iespēja, ka gliemeņu audzēšana varētu tikt atļauta NATURA 2000 teritorijās, šobrīd 

piekrastes aizsargājamās teritorijās? 

 

Kā kopumā ir paredzēts skatīties uz NATURA 2000 teritorijām, kādas darbības šajās teritorijās 

varētu tikt atļautas? 

 

 Likumdošanā norādītie nosaukumi, čaulgliemji, moluski, mīdijas, gliemenes rada pārpratumu, par 

kuru sugu konkrētajā tiesību aktā ir runa. 

Vai pastāv iespēja, ka normatīvajos aktos tiek precizēti nosaukumi, papildinot ar sugu, klasi, 

kārtu vai dzimti? 

 

Vai šādu ierosinājumu varētu iesniegt arī Eiropas Komisijā, tādejādi izvairoties no 

pārpratumiem, konkrēto nosaukumu tulkojot? 

 

 Šobrīd direktīvā 2006/113/EK nav ieviesta nacionālā likumdošanā. 

Ja attīstīties gliemeņu audzēšana, vai šo direktīvu ir plānots ieviest? 

 

Vai Latvija uzskata, ka šī direktīva ir jāievieš?  

 

Kādas prasības attiecībā uz ūdens kvalitāti varētu tikt izvirzītas?  

 

 Gliemeņu fermas izveidē ir nepieciešams izmantot gan bojas, gan enkurus, iespējams veikt 

urbšanu zemes gruntī, lai nostiprinātu fermu. 

Kādas prasības izvirzīs Latvijas Jūras administrācija, lai izveidotu un apsaimniekotu fermu? 

 

ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA 

 Ņemot vērā zinātnieku un profesionāļu vidū valdošo viedokļu dažādību, tostarp skepsi par 

gliemeņu audzēšanas un akvakultūras iespējamību Latvijas jūras teritorijā, ir skaidrs, ka Latvijā 

šajā jomā būtu nepieciešama pētniecība un izmēģinājumi.  

Vai Latvijā ir un būs pieejams atbalsts pētniecībai un izmēģinājumiem jaunu saimnieciskās 

darbības veidu attīstības veicināšanai jūrā? Ja jā, kas to nodrošinās un kādi ir iespējamie 

finansējuma avoti? 

 

Vai pastāv iespēja, ka valsts varētu piešķirt līdzekļus un izveidot fondu, kas finansiāli atbalstītu 

jaunu projektu  ideju attīstību un sadarbību, līdzīgi kā to veic ‘Swedish Institute’ Zviedrijā? 
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Ņemot vērā SUBMARINER projekta ietvaros apkopoto informāciju par zebras gliemeņu 

audzēšanas ekonomisko un ekoloģisko potenciālu, vai pastāv iespēja, ka valsts varētu atbalstīt 

saldūdenī audzēto gliemeņu fermu izveidi un attīstību? 

 

 Ir daudz notiekošu un notikušu projektu, kuros veic pētījumus, taču nav nevienas vietnes 

internetā, kurā šie visi rezultāti viegli atrodami un pieejami sabiedrībai.  

Vai ir domāts par zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātu apkopošanu un publicēšanu kādā 

vienotā portālā Latvijā? 

 

 

 


