
Gliemeņu audzēšanas fermas 
projektā “Baltijas jūras izaugsme”
Projekta “Baltijas jūras izaugsme” galvenā aktivitāte ir izpētīt 
gliemeņu audzēšanas ietekmi uz jūras ūdens kvalitātes izmaiņām 
sešās fermās, kas atrodas Baltijas jūrā dažādās vietās (skatīt 
kartē). Fermu atlasē būtisks kritērijs ir vides apstākļi to atraša-
nās vietā (gan atklātā jūrā, gan arhipelāgā) un dažādas gliemeņu 
audzēšanas tehnoloģijas (izvēlētajās fermās gliemeņu audzēšana 
notiek vai nu uz virvēm vai uz tīkliem). 
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Baltijas jūras 
izaugsme

Baltijas jūras izaugsme – liela 
mēroga gliemeņu audzēšanas 

attīstība Baltijas jūrā

Projektu līdzfinansē:



Izaicinājums
Gliemeņu audzēšana Baltijas jūrā var būtiski uzlabot ūdens kvalitāti, 
jo gliemenes augot uzņem ūdenī esošās barības vielas, tādējādi 
padarot to tīrāku. Tajā pat laikā gliemeņu audzēšana var kļūt par 
jaunu saimnieciskās darbības veidu un pārtikas ražošanā: glieme-
nes var tik izmantotas dzīvnieku un mājputnu barības ražošanā, 
aizstājot, piemēram, importētos sojas produktus. Līdz šim gliemeņu 
audzēšana Baltijas jūrā ir bijusi vien eksperimentāla. Lai izveidotu 
saimnieciski izdevīgu gliemeņu audzēšanas un pārstrādes sistēmu, ir 
nepieciešams ne vien attīstīt Baltijas jūras reģionam vispiemērotākās 
audzēšanas tehnoloģijas, bet arī domāt par to, kā atbalstīt gliemeņu 
audzētājus, kas ar savu darbību dod nozīmīgu ieguldījumu Baltijas 
jūras ekosistēmas saglabāšanā.

Mūsu mērķis
Mūsu mērķis ir attīstīt gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā no ekspe-
rimentālas līdz pilna cikla ražošanas nozarei, iegūstot pēc iespējas 
augstāko produkta vērtību. Detalizētāk formulējot… 
• papildinot likumdošanu ar nepieciešamajiem tiesību aktiem, 

panākt, lai gliemeņu audzēšana tiktu atzīta par vienu no efek-
tīvākajiem veidiem, kā cīnīties pret pieaugošo Baltijas jūras 
ūdens eitrofikāciju 

• izveidot gliemeņu audzētājiem kompensāciju mehānismu par 
ieguldījumu ekosistēmu uzlabošanā

• izveidot gliemeņu audzēšanu par atraktīvu uzņēmējdarbības 
veidu ar noteiktiem tirgiem potenciālajiem uzņēmējiem

• piedāvāt gliemenes kā pilnvērtīgu sastāvdaļu dzīvnieku pārtikas 
ražošanā.

Sasniedzamie rezultāti – gala produkti
Pamatojoties uz iegūto pieredzi un datiem, kas gūti projektā “Bal-
tijas jūras izaugsme” jau darbojošos gliemeņu audzēšanas un 
pārstrādes uzņēmumos, ir paredzams, ka tiks sasniegti sekojoši 
rezultāti:
• izstrādāti modeļi un funkcionāli lēmumu pieņemšanas atbalsta 

instrumenti attiecībā uz piemērotām gliemeņu audzēšanas 
vietām un to ražošanas potenciālu

• izveidoti attīstības plāni un rokasgrāmatas gliemeņu audzē-
šanas biznesa attīstībai

• īstenoti pilotprojekti gliemeņu pārstrādē, lai gliemenes varētu 
tikt izmantotas zivju un mājputnu barības ražošanā

• izstrādātas vadlīnijas gliemeņu audzēšanas fermu licencēša-
nas procedūrai Baltijas jūras reģiona valstīs

• izstrādāti ieteikumi harmoniskam Baltijas jūras telpiskajam 
plānojumam un ekosistēmu uzlabošanas pakalpojumu kom-
pensācijas mehānismiem.


