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Ievads 

Jūrmalas ostas pārvalde, atbilstoši ostas statusam – viena no Latvijas mazajām ostām un ostā 

ienākošo kuģu tipiem (atpūtas kuģi (jahtas, kuteri u.c., kā arī pasažieru kuģi), izmēriem un 

tilpumiem, radīto atkritumu daudzumu un veidu, ir izstrādājusi kuģu radīto atkritumu 

apsaimniekošanas plānu triju gadu periodam, pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta 6.daļu 

un 2002. gada 8. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 455 “Kuģu radīto atkritumu un 

piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu 

izstrādes kārtība” un citiem nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kas ir 

saistoši Jūrmalas ostai kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

Ievērojot to, ka aktīvā saimnieciskā darbība zveju pārstrādes un zvejniecības nozarē ostā vairs 

nenotiek kopš 2002.gada, Jūrmalas ostas darbības pamatvirziens tiešā mērā tiek saistīts ar jahtu 

tūrismu. Tādējādi izslēdzama ir iespēja prognozēt kravu plūsmu attīstību Jūrmalas ostā – šobrīd 

netiek veikta.  Ņemot vērā, ka Jūrmalas ostā tiek garantēts dziļums 3.5 metri, kā arī tās darbības 

pamatvirziens ir jahtu tūrisms, ostas teritorijā kuģo tikai atpūtas kuģi.  

Atkritumu apsaimniekošana ostā notiek saskaņā ar šo plānu. Plāns tiek publicēts Jūrmalas ostas 

pārvaldes mājas lapā - www.jurmalasosta.lv. 

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas darbojas Jūrmalas ostas akvatorijā ir atbildīga par 

atkritumu apsaimniekošanas plāna neievērošanu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Jūrmalas ostas pārvalde nav atbildīga par citas juridiskās vai fiziskās personas darbības vai 

bezdarbības rezultātiem un ir tiesīga prasīt jebkuru Jūrmalas ostai radīto zaudējumu pilnu 

kompensāciju. 

Fiziskām un juridiskām personām, kurām nav attiecīgas pilnvaras (licences) un kurām nav 

noslēgts līgums ar Jūrmalas ostas pārvaldi, aizliegts Jūrmalas ostā veikt jebkura veida darbības, 

kā arī pildīt jebkurus ar Jūrmalas ostas darbību saistītus pienākumus. 

Lietotie termini un saīsinājumi  

Atpūtas kuģis – jebkura veida kuģis, kas paredzēts sportam vai izklaidei neatkarīgi no dzinēja 

veida.  

Bīstamie atkritumi – atkritumi, kas saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem 

Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 

ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem.  

Kuģa atkritumi – visu veidu atkritumi un pārpalikumi, kas rodas uz kuģa tā ekspluatācijas un 

kravas operāciju laikā un ko definē MARPOL konvencija, ieskaitot: 

 MARPOL konvencijas I pielikums – sateču ūdeņi, naftas atliekas (nosēdumi), naftu 

saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi, naftu saturoši kravas pārpalikumi un naftu 

saturoši balasta ūdeņi; 

 MARPOL konvencijas II pielikums – kaitīgas šķidras vielas saturoši kravas tanku 

mazgājamie ūdeņi, kaitīgas šķidras vielas saturoši kravas pārpalikumi un kaitīgas 

šķidras vielas saturoši balasta ūdeņi; 

 MARPOL konvencijas IV pielikums – notekūdeņi; 

 MARPOL konvencijas V pielikums – MARPOL konvencijas V pielikumā definētie 

atkritumi, ieskaitot plastmasas, pārtikas, sadzīves, ekspluatācijas atkritumus, pelnus, kas 

radušies atkritumu sadedzināšanas iekārtās, cepamo eļļu, dzīvnieku kautķermeņus, 

zvejas rīkus un kravas pārpalikumus; 

http://www.jurmalasosta.lv/
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 MARPOL konvencijas VI pielikums – ozona slāni noārdošas vielas, šādas vielas 

saturošs aprīkojums un izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi. 

Notekūdeņi – ūdeņi no tualetēm, kambīzēm un tml. (atbilst MARPOL IV pielikumam). 

Pasažieru kuģis - jūras kuģis vai ātrgaitas jūras kuģis atbilstoši 1974.gada Starptautiskās 

konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS) X nodaļas 1. noteikuma 

definīcijai, kurš pārvadā vairāk par 12 pasažieriem. 

MARPOL 73/78 — 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no 

kuģiem un tās 1978.gada protokols jaunākajā redakcijā. 

Helsinku Konvencija - 1992.gada 9.aprīļa Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides 

aizsardzību. 

1. Starptautiskie un Latvijas normatīvie akti  atkritumu nodošanas, pieņemšanas 

un apsaimniekošanas jomā 

1.1. Starptautiskie dokumenti 

MARPOL 73/78 - 1973. gada konvencija par piesārņošanas no kuģiem novēršanu ar 1978. 

gada Protokola labojumiem. Konvencija stājās spēkā Latvijas Republikā 1992.gada 

20.augustā. Saskaņā ar MARPOL 73/78 Baltijas jūra ir izdalīta kā īpašs reģions, kur kuģiem 

jāievēro īpaši noteikumi un aizliegumi. Konvencijai ir seši pielikumi, kas nosaka prasības 

darbībām ar sešiem dažādiem kuģu radīto atkritumu veidiem: 

 I pielikums – Naftas produktus saturošu ūdeņu piesārņojuma novēršanas prasības; 

 II pielikums – Bīstamo šķidro vielu kravu pārpalikumu piesārņojuma kontroles 

prasības; 

 III pielikums – Bīstamo vielu pārpalikumu piesārņojuma, ko pārvadā iepakotā veidā, 

novēršanas prasības; 

 IV pielikums – Kuģu radīto notekūdeņu piesārņojuma novēršanas prasības; 

 V pielikums – Kuģu radīto cieto atkritumu piesārņojuma novēršanas prasības; 

 VI pielikums – Kuģu radītā gaisa piesārņojuma novēršanas prasības. 

Helsinku konvencija - 1992. gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības 

konvencija. Konvencija ratificēta Latvijā 1994. gadā, stājās spēkā 2000.gadā. Konvencijas 

mērķis ir samazināt, aizkavēt un novērst Baltijas jūras vides piesārņošanu, sekmēt Baltijas jūras 

vides atveseļošanu un tās ekoloģiskā līdzsvara uzturēšanu. Konvencijas mērķu īstenošanai tiek 

izstrādātas Baltijas jūras vides aizsardzības komisija - Helsinku Komisijas (HELCOM) 

rekomendācijas u.c. ieteikuma rakstura dokumenti, rokasgrāmatas un vadlīnijas. 

1.2. Latvijas Republikas normatīvie akti 

Likums par ostām reglamentē Latvijas ostu darbības principus un pārvaldes kārtību. Likums 

stājās spēkā 1994.gadā un nosaka ostas pārvaldēm kontrolēt ostas teritorijas aizsardzību pret 

piesārņojumu, nodrošināt ostas teritorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšanu, piedalīties 

piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā, organizēt kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu 

pieņemšanu, kā arī izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu. 

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma mērķis ir noteikt valsts pārvaldes institucionālo 

sistēmu jūrlietās un nodrošināt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu prasību un 

standartu īstenošanu jūras drošības jomā, kā arī minēto prasību un standartu ievērošanu, lai 

novērstu vides piesārņošanu no kuģiem un nodrošinātu jūras satiksmes efektivitāti. Likums 
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stājās spēkā 2002.gadā un nosaka ostas pārvaldēm nodrošināt kuģu radīto atkritumu 

pieņemšanu, bet piestātnes operatoriem — kuģu kravas radīto atkritumu pieņemšanu. Tāpat 

nosaka, ka atkritumu pieņemšanas iekārtām ostās jāatbilst MARPOL 73/78 konvencijas, 

Helsinku konvencijas un citu starptautisko normatīvo aktu prasībām. 

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai 

aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot atkritumu rašanos, nodrošinot Latvijas 

teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinot dabas resursu 

efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu. Likums stājās spēkā 

2010.gadā.  

2002.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un 

piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas 

plānu izstrādes kārtība” nosaka kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas 

kārtību un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību.  

2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm” 

nosaka kārtību, kādā notiek ar kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās saistīto formalitāšu 

kārtošana un pasažieru kuģu pasažieru reģistrācija. 

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas 

noteikumi” nosaka iekšējo kārtību un kuģošanas drošības prasības Jūrmalas ostā. 

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikums Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes 

nolikums”  nosaka Jūrmalas ostas pārvaldes funkcijas, uzdevumus, struktūru un kompetenci. 

2. Kuģu radīto atkritumu nodošanas un apsaimniekošanas kārtība  

2.1. Atkritumu pieņemšanas iekārtas un aprīkojums, nodošanas kārtība 

Atkritumu nodošanas pakalpojumi Jūrmalas ostā ir pieejami 24 stundas diennaktī, skat. attēlu 

nr. 2.1. 

 

2.1. att. Karte ar norādītu atkritumu pieņemšanas iekārtu atrašanās vietu Jūrmalas ostā 

Jūrmalas ostā ienākošo kuģu atkritumu nodošanu organizē kuģa kapteinis. Jūrmalas ostā 

ienākošo kuģu radītie atkritumi aptver MARPOL I, IV, V pielikumu atkritumu grupas.  
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Kuģa notekūdeņus uz savācējiekārtām novada pa speciāli šim mērķim paredzētiem 

cauruļvadiem, izmantojot kuģa atsūknēšanas sistēmu. Jūrmalas ostas sanitārajā pontonā 

atrodas: 

1. septisko notekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas tvertne ar tilpumu 10 kubikmetri, kas 

veic sākotnējo nodoto notekūdeņu uzkrāšanas funkciju ar iespēju tos atsūknēt un 

transportēt tālākajai attīrīšanai/utilizēšanai.  

2. atsūknēšanas pumpis, kas paredzēts tikai notekūdeņu atsūkšanai no kuģiem. Tās jauda 

ir 50 l/min.  

Sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi  tiek uzkrāti specializētos konteineros. Jahtklubā 

“Jūrmala” teritorijā ir izvietotas divas sadzīves atkritumu tvertnes, un divi konteineri  

pārstrādājamo atkritumu veidu savākšanai (papīrs un plastmasa, stikls) ,atbilstoši un pamanāmi 

konteineri sadzīves bīstamo atkritumu dalītai savākšanai (krāsas, šķīdinātāji, rūsas noņēmēji, 

izlietotie naftas produkti u.c.). Jūrmalas ostas teritorijā Tīklu ielā 10, Jūrmalā, atrodas: 

1. divas sadzīves atkritumu tvertnes ar tilpumu 0.66 kubikmetri, kas veic sākotnējo nodoto 

sadzīves atkritumu uzkrāšanas funkciju; 

2. divi pārstrādājamo (dalīto) atkritumu veidu konteineri: dzeltens zvanveida konteiners 

plastmasas iepakojumam un zaļš zvanveida konteiners stikla iepakojumam ar tilpumu 

1.1 kubikmetri, kas veic sākotnējo nodoto atkritumu uzkrāšanas funkciju; 

3. četras noslēdzamas mucas bīstamo atkritumu savākšanai:  

 atstrādātās motoreļļas (BA klase 130205) 200l muca; 

 krāsu, laku, līmju atkritumi (BA klase 080111) 200l muca; 

 absorbentu, filtru materiālu, lupatas, utt. (BA klase 150202) 200l muca; 

 iepakojumu, kas satur bīstamas vielas (BA klase 150110) 200l muca.  

Specializēto konteineru izvešanu nodrošina licenzēts operators, ar kuru Jūrmalas ostas pārvalde 

ir noslēgusi līgumu un kurš ir sertificēts šādas darbības veikšanai Jūrmalas ostā.  

Sadzīves atkritumu priekšapstrāde Jūrmalas ostā nenotiek.  

Sadzīves bīstamie atkritumi var tikt īslaicīgi, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājiem 

(licenzētiem pārstrādātajiem) uzglabāti katram atkritumu veidam atbilstošos konteineros.  

3. Informācija par atkritumu apsaimniekotāju  

Sadzīves atkritumus un pārstrādājamos atkritumus saskaņā ar līgumu starp Jūrmalas ostas 

pārvaldi apsaimnieko: 

SIA “Clean R” 

Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 

Tālrunis: 67111001 

Sadzīves bīstamos atkritumus (ekspluatācijas atkritumus) izved pārstrādei saskaņā ar līgumu 

starp Jūrmalas ostas pārvaldi: 

AS “BAO” 

Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads, LV – 2114 

Tālrunis: 67612259 

Kuģa radītos notekūdeņus izved pārstrādei: 

SIA “ASSAN” 

Babītes nov., Skārduciems, “Pasakas” LV-2107 

Tālrunis: 28000008 
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Naftas atkritumu un naftas produktus saturošos ūdeņus izved pārstrādei SIA “EKO OSTA” 

saskaņā ar noslēgto līgumu starp Jūrmalas ostas pārvaldi: 

SIA “EKO OSTA” 

Tvaika iela 39, Rīga, Latvija, LV-1034 

Tālrunis: 67393860 

 

 

 

4. Samaksas kārtība, kas noteikta par kuģu radīto atkritumu pieņemšanu 

Kuģa kapteinis informē ostas uzraugu-dispečeru par atkritumu viediem un to daudzumu, kas 

tiks nodoti pieņemšanas iekārtās. 

Jūrmalas ostā, saskaņā ar 2017.gada 28.aprīļa Jūrmalas ostas valdes sēdes lēmumu Nr.2/3/17, 

maksa par notekūdeņu un kanalizācijas atsūknēšanu no kuģošanas līdzekļiem ir 3 EUR par 

nodošanas reizi.  

5. Atkritumu pieņemšanas iekārtu atrašanās vieta Jūrmalas ostā 

 

 

5.1. att. Karte ar norādītu atkritumu pieņemšanas iekārtu atrašanās vietu Jūrmalas ostā 

Jūrmalas ostas pārvalde pieņem atpūtu kuģu radītos sadzīves atkritumus, bīstamos atkritumus 

(ekspluatācijas atkritumus) un īsteno notekūdeņu savākšanu jahtkluba “Jūrmala” teritorijā Tīklu 

ielā 10, Jūrmala. Attēlā 5.1. shematiski norādīta atkritumu pieņemšanas iekārtu atrašanās vieta 

Jūrmalas ostā, Tīklu ielā 10.  

  

 Jūrmalas osta (MK 15.03.2005. noteikumi  Nr.193) 

  Jūrmalas ostas administrācijas centrs Tīklu ielā 10 

- Sadzīves atkritumu un sadzīves bīstamo atkritumu 

(ekspluatācijas) pieņemšanas konteineri. 

- Notekūdeņu pieņemšanas iekārta. 
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6. Personas, kas atbildīgas par atkritumu plāna ieviešanu un izpildi 

Par kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāna ieviešanu un atjaunošanu atbildīga ir 

Jūrmalas ostas pārvalde. Atkritumu apsaimniekošana Jūrmalas ostā notiek saskaņā ar šo plānu. 

Par jauna plāna apstiprināšanu Jūrmalas ostas pārvalde informē plāna realizācijā iesaistītās 

puses. 

Plāna īstenošanā un kontrolē iesaistīto organizāciju kontaktinformācija: 

 

Jūrmalas ostas pārvalde 

Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, LV-2015 

Tālruņa numurs: 26516777 

E-pasta adrese: osta@jurmala.lv 

Mājas lapa: www.jurmalasosta.lv 

 

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments  

Biroja adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 

Tālruņa numurs: 67084200 

E-pasta adrese: vvd@vvd.gov.lv 

Mājas lapa: www.vvd.gov.lv 

 

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 

Tālruņa numurs: 67084278 

E-pasta adrese: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv 

Mājas lapa: www.vvd.gov.lv 

http://www.jurmalasosta.lv/
mailto:vvd@vvd.gov.lv
http://www.vvd.gov.lv/
mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

