
 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Mērsraga ostas  

valdes lēmumu 

 

 

 

 

 

KUĢU RADĪTO ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 

MĒRSRAGA OSTĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONISKI SASKAŅOTS 

ar Valsts Vides dienestu 

 

 

 

 

 

Mērsrags, 2022 



2 

                                                                
                 

Satura rādītājs 
 

1. Ievads ............................................................................................................. 3. lpp. 

2. Saistīto normatīvo aktu īss apraksts………………………………………….. 5. lpp. 

3. Mērsraga osta ................................................................................................... 9. lpp. 

3.1.Terminālu un piestātņu raksturojums ...................................................... 9. lpp. 

3.2.Īss kravu nomenklatūras raksturojums .................................................. 10. lpp. 

3.3.Mērsraga ostā ienākušo kuģu tipi ......................................................... 10. lpp. 

3.4.Kuģu radīto atkritumu raksturojums ..................................................... 11. lpp. 

4. Atkritumu apsaimniekošana ......................................................................... 11. lpp. 

4.1. Atbildība par atkritumu apsaimniekošanu ostā .................................... 12. lpp. 

4.2.Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi .............................................. 12. lpp. 

4.2.1. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”" ....... 12. lpp. 

4.2.2. Mērsraga ostas pārvalde ........................................................... 12. lpp. 

4.2.3. SIA ”Mērsraga ūdens”   ........................................................... 12. lpp. 

4.2.4. SIA “Eko Osta”. ....................................................................... 12. lpp. 

4.3.Pieteikšanās procedūra .......................................................................... 13. lpp. 

5. Apmaksas sistēma ........................................................................................ 13. lpp. 

6. Uzskaites sistēma ......................................................................................... 14. lpp. 

7. Plāna pārskatīšana ........................................................................................ 14. lpp. 

8. Kuģu aģentūras un iesaistītie dienesti .......................................................... 15. lpp. 

8.1.Kuģu aģenti ........................................................................................... 15. lpp. 

8.2.Iesaistītie dienesti .................................................................................. 16. lpp. 

9. Ziņošanas kārtība par atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstību ............. 16. lpp. 

Pielikumi ............................................................................................................ 17. lpp.



3 

1.IEVADS 

Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Mērsraga ostā (turpmāk tekstā - 

AAP) izstrādāts, vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.455 "Par kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtību un kuģu 

radīto atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes kartību", MK 15.05.2012. 

noteikumiem Nr. 339 „Noteikumi par ostu formalitātēm”, no 1973.gada Starptautiskās 

konvencijas par kuģu radītā piesārņojuma novēršanu ar 1978.gada Protokola 

labojumiem (turpmāk tekstā - MARPOL 73/78) prasībām attiecībā uz kuģu radīto 

atkritumu ierobežošanu un kontroli, kā arī pamatojoties uz Helsinku Konvenciju par 

Baltijas jūras vides aizsardzību, Helsinku komisijas (HELCOM) izstrādātām 

rekomendācijām.  

Mērsraga ostas AAP galvenie mērķi ir sekojoši:  

- samazināt videi radīto kaitējumu no kuģu radīto atkritumu nelikumīgās 

izmešanas Baltijas jūrā;  

- nodrošināt videi draudzīgu kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga 

ostā; 

- sniegt informāciju par kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga ostā. 

Minētā plāna pamatuzdevums - radīt Latvijas Republikas un starptautiskajiem 

normatīvajiem aktiem atbilstošu, ekonomiski izdevīgu, tirgus principiem pielāgotu 

atkritumu apsaimniekošanas modeli, kas sekmīgi iekļautos LR atkritumu 

apsaimniekošanas stratēģijā, kā arī veikt kuģu radīto atkritumu uzskaiti. 

Plāns attiecas tikai uz kuģu radītajiem atkritumiem, kas radušies kuģa ekspluatācijas 

laikā, ieskaitot naftas produktu atlikumus no mašīntelpām, notekūdeņus un atkritumus, 

kurus saskaņā ar MARPOL 73/78 konvenciju ir aizliegts novadīt Baltijas jūrā. Ostas 

uzņēmumu darbības rezultātā radušos atkritumu apsaimniekošana nav šī plāna 

kompetence. 

Termini  

Plānā lietoto terminu skaidrojums: 

Kuģu radītie atkritumi-visi atkritumi (arī piesārņotie ūdeņi un pārpalikumi,kas 

rodās kuģa ekspluatācijā, bet kas nav kravu pārpalikumi un uz ko attiecas MARPOL 

73/78 I,IV,VunVI pielikums) un ar kuģa kravu saistītie atkritumi, kas noteikti MARPOL 

73/78 V pielikuma īstenošanas vadlīnijās; 

Kravas pārpalikumi – jebkuru kravas materiālu atliekas (arī iekraušanas vai 

izkraušanas pārpalikumi un noplūdes), kas paliek uz kuģa, kravas tilpnēs vai tvertnēs 
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pēc kuģa izkraušanas vai tīrīšanas. Kravu pārpalikumi uzskatāmi par atkritumiem 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē; 

Atkritumu pieņemšanas iekārtas nozīmē- jebkuras stacionāras, peldošas vai 

pārvietojamas iekārtas, kuras var uzņemt kuģu radītos atkritumus un kravu 

pārpalikumus.; 

Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošana- nozīme kuģu atkritumu pieņemšanu, 

apstrādi, utilizāciju vai apglabāšanu; 

Naftas atkritumi nozīmē visus naftas produktu saturošus atkritumus saskaņā ar 

MARPOL 73/78 I pielikumu, tai skaitā naftu saturošas nogulsnes, sateču ūdeņus, netīro 

balastu. 

Ķīmiskie atkritumi nozīmē - visus šķidrās kaitīgās vielas saturošus atkritumus 

saskaņā ar MARPOL 73/78 II pielikumu. 

Saimnieciskie notekūdeņi nozīmē visu veidu notekūdeņus saskaņā ar MARPOL 

73/78 IV pielikumu, tai skaitā notekūdeņus no tualetēm, dušām. 

Kuģis – šo noteikumu izpratnē jebkurš kravas vai pasažieru kuģis, kurš ienāk 

Mērsraga ostā un uz kuru attiecināmas „Mērsraga ostas maksās” noteiktās prasības. 

Saīsinājumi: 

VVD - valsts vides dienests; 

CSA - cietie sadzīves atkritumi; 

S - sateču ūdeņi 

SN - saimnieciskie notekūdeņi;  

AI - attīrīšanas iekārtas. 

SKLOIS sistēma – kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma.  
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2. SAISTĪTO NORMATĪVO AKTU ĪSS APRAKSTS 

1973. gada Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, 

kas grozīta ar tās 1978. gada protokolu (turpmāk tekstā MARPOL 73/78). MARPOL 

73/78 konvencijā formulēti vispārējie atkritumu novēršanas principi, bet tās sešos 

pielikumos tiek noteikta precīza kuģu radīto atkritumu klasifikācija un detalizētas prasības 

to apsaimniekošanai. 

                                     I -Nafta un naftas produkti. 

                                     II-Kaitīgās ķīmiskās vielas. 

                                     III-Kaitīgās vielas, kas pārvadātas iepakotā veidā. 

                                     IV-Notekūdeņi no kuģiem. 

                                     V-Atkritumi no kuģiem. 

                                     VI-Gaisa piesārņojums. 

MARPOL 73/78 Baltijas jūra ir definēta, ka īpašs rajons ar ļoti jutīgu un viegli 

ievainojamu vidi. Tas rosināja Baltijas jūras valstis 1974.gadā pieņemt Helsinku 

Konvenciju par Baltijas jūras vides aizsardzību, bet 1992.gadā tika pieņemta tās jaunā 

redakcija, kas stājās spēkā 2000. gada 17. janvārī. Latvijā Helsinku konvenciju ratificēja 

1994.gadā. 

Helsinku konvencijas IV pielikuma 6.noteikums nosaka, ka pirms ostas atstāšanas 

kuģiem jānodod visi uz tā radītie atkritumi, kurus nav atļauts novadīt Baltijas jūras reģionā 

saskaņā ar MARPOL 73/78 un Helsinku Konvenciju, ostas pieņemšanas iekārtās. Pirms 

ostas atstāšanas visi kravas radītie atkritumi ir jānodod ostas pieņemšanas iekārtās saskaņā 

ar MARPOL 73/78 prasībām. Kuģis var paturēt nelielu atkritumu daudzumu, ko nav 

lietderīgi nodot ostas pieņemšanas iekārtās.  

Helsinku Komisija 1998.gada martā apstiprināja "Baltijas Stratēģijas par kuģu radītā 

piesārņojuma pieņemšanas iekārtām ostās un ar tiem saistītiem jautājumiem" 

rekomendācijas. Ostām nozīmīgākās ir sekojošas rekomendācijas:  

Rekomendācija  28E/10  nosaka vadlīnijas netiešās maksas jeb „no special fee” 

sistēmas ieviešanai attiecībā uz kuģu mašīntelpās radīto naftas produktu atkritumu 

novadīšanu , sadzīves notekūdeņu un sadzīves atkritumu, kā arī zvejastīklos iekļuvušo 

atkritumu nodošanu ostu pieņemšanas iekārtās: 

- katra kuģa pienākums maksāt par naftu saturošo nosēdumu (ieskaitot sateču 

ūdeņus), notekūdeņu un atkritumu pieņemšanu, uzglabāšanu un pārstrādi, 

neatkarīgi vai šis kuģis izmantos pieņemšanas iekārtas vai nē; 
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- maksai par atkritumu pieņemšanu nav jābūt atkarīgai no ostas pieņemšanas 

iekārtās novadīto atkritumu  daudzuma; 

- katra kuģa maksai par atkritumu apsaimniekošanu ir jābūt pieejamai zināšanai, 

t.i. , jābūt iespējai uzzināt tās lielumu katram kuģim pat tad, ja tā iekļauta ostas 

nodevā; 

- no kuģiem ievāktas atkritumu nodevas ir izmantojamas tikai ar atkritumu 

apsaimniekošanu saistītiem mērķiem; 

- ostām ir jābūt tādām atkritumu pieņemšanas iekārtām, kas spēj apmierināt kuģu 

vajadzības , neradot nepieļaujamu dīkstāvi. 

Rekomendācija 19/12 nosaka, ka Dalībvalstu valdībām jānodrošina, lai ostās tiktu 

izstrādāti atkritumu apsaimniekošanas plāni saskaņā ar rekomendācijā minētājam 

vadlīnijām.  

Rekomendācija 19/13 nosaka vadlīnijas par pamatprincipiem, kā apieties ar kuģu 

radītajiem atkritumiem krastā:  

- atkritumu apstrāde jāveic plānveidīgi, konsekventi un sistemātiski, ar 

kompetentas iestādes izdotu licenci un tās pārraudzībā; 

- atkritumu daudzuma samazināšana, apstrāde un apglabāšana stingri jābalsta uz 

"labākas pieejamās tehnoloģijas" un "videi labvēlīgākās pieejas principiem";  

- atkritumu pieņemšanā un apstrādē ir jāuzskaita veidā, kas nodrošina 

kompetentas iestādes ar atbilstošu informāciju; 

-  ostām ir jānodrošina sašķirotu atkritumu frakciju pieņemšana no kuģiem 

apjomā, kādu pieļauj vietējā atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Vietas, kur no 

kuģiem par atkritumu pieņemšanu ņem maksu, sašķirotu atkritumu pieņemšana 

ir maksimāli jāveicina ar ekonomiskām metodēm;  

- kuģu radīto atkritumu apstrādi un apglabāšanu kopuma vajadzētu iekļaut pārējā 

atkritumsaimniecībā. Kuģu radīto atkritumu apstrāde vai atkārtota izmantošana 

atsevišķi no citiem atkritumiem ir attaisnojama tikai īpašos gadījumos. 

Rekomendācija 22/3 attiecas uz vienotu interpretāciju "Stratēģijai par kuģu radīto 

atkritumu pieņemšanas iekārtām ostās un ar to saistītiem jautājumiem" saskaņotas un 

efektīvas ieviešanas nodrošināšanai. Rekomendācijā ir precizēts, uz kuru kategoriju kuģu 

atkritumiem attiecas obligātās nodošanas prasība un noteikts "minimālais atkritumu 

daudzums" attiecībā uz tiesībām paturēt atkritumus kuģa atiešanas brīdī. 
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“Atkritumu apsaimniekošanas likums”  - atkritumu apsaimniekošana veicama 

tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība,. Bez tam tā nedrīkst negatīvi 

ietekmēt vidi, tai skaitā: 

  1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un   dzīvniekiem; 

  2) radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

  3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 

  4) piesārņot un piegružot vidi. 

MK 13.09.2021. noteikumi Nr.703 par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju 

atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā 

arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību.  

Valsts vides dienests izsniedz atkritumu apsaimniekotājam atļauju atkritumu 

savākšanai no atkritumu radītājiem, tiek noslēgts līgums par atkritumu savākšanu 

un pārvadāšanu. 

Darbības, kas saistītas ar naftas produktus vai ķīmiskas vielas saturošiem atkritumiem, 

reglamentē MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas kārtība”. Noteikumos noteikti aizliegumi ievadīt naftas produktu 

atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos, jūrā un kanalizācijas 

sistēmās, apglabāt pēc naftas produktu atkritumu pārstrādes radušos atlikumus vietās, kas 

nav paredzētas šim nolūkam, apstrādāt naftas produktus tādā veidā, kas rada gaisa 

piesārņojumu, kurš pārsniedz emisijas limitus, kas noteikti A kategorijas atļaujā vai 

B kategorijas darbības atļaujā, vai atļaujā gaisu piesārņojošo vielu emisijai no 

stacionārajiem gaisa piesārņojuma avotiem un sajaukt naftas produktus ar citiem 

bīstamajiem atkritumiem. 

MK 18.02.2021. noteikumi Nr. 113 “Bīstamo atkritumu uzskaites, 

identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites 

kārtība” apstiprināts, ka personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu, nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai 

elektroniskā veidā. Bīstamos atkritumus, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, uzglabā 

tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un 

īpašumam. 

„Likums par ostām” nosaka, ka ostas pārvalde organizē kuģu atkritumu un 

piesārņoto ūdeņu pieņemšanu un izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu 

ostā. Saskaņā ar likuma 13.pantu viena no ostas maksām ir sanitārā maksa, kas ietver arī 

maksu par atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, izņemot piesārņotos balasta un 
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tanku mazgājamos ūdeņus. Sanitārās maksas lielumu nosaka ostas pārvalde. Likums arī 

nosaka, ka ostas pārvalde norēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri pieņem no kuģiem 

atkritumus un piesārņotos ūdeņus, saskaņā ar ostas pārvaldes un pakalpojumu sniedzēja 

savstarpēju vienošanos par attiecīgo pakalpojumu tarifiem. Līdz ar to osta var izmantot 

citu uzņēmumu pakalpojumus noteiktu funkciju veikšanai. 

„Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums” nosaka, ka atbildība par kuģu 

radīto atkritumu pieņemšanas un apsaimniekošanas kontroli ostās ir Valsts vides dienesta 

kompetencē. Likums ostas pārvaldei uzliek par pienākumu nodrošināt kuģu radīto 

atkritumu pieņemšanu, bet piestātnes operatoram – kuģu kravas radīto atkritumu 

pieņemšanu.  

Saskaņā ar šī likuma 51.pantu kuģa kapteinim jānodrošina, ka, pirms kuģa 

iziešanas no ostas, tās atkritumu pieņemšanas iekārtās tiek nodoti kuģa un kuģa kravas 

radītie atkritumi, ko saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem aizliegts novadīt 

jūrā. Šī prasība neattiecas uz Helsinku konvencijā noteikto minimālo atkritumu apjomu un 

izņēmumiem, kurus nosaka Ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar VVD. 

MK 2002. gada 8.oktobra 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, kā arī kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību. Šajos MK 

noteikumos ietvertās galvenās pamatnostādnes: 

- ostas pārvalde organizē kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu 

apsaimniekošanu, ņemot vērā ostā ienākošo kuģu tipu, izmērus un tilpumu, radīto 

atkritumu daudzumu un veidu, kā arī ostas ģeogrāfisko stāvokli, lai nepieļautu 

kuģa dīkstāvi un aizkavēšanu ostā. Kravas pārpalikumu apsaimniekošanu 

nodrošina kravas nosūtītājs vai pieņēmējs; 

- kuģu radītos atkritumus, piesārņotos ūdeņus un kravas pārpalikumus pieņem un 

turpmāk apsaimnieko ostas pārvalde vai komercsabiedrības; 

- kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas un apsaimniekošanas 

izmaksas sedz ostā ienākošie kuģi, maksājot sanitāro maksu. Kuģi (izņemot zvejas 

kuģus un atpūtas kuģus, kuri drīkst pārvadāt ne vairāk kā 12 pasažierus) maksā 

sanitāro maksu neatkarīgi no tā, vai tie izmanto atkritumu pieņemšanas iekārtas, 

vai nē; 

- sanitārā maksa nav atkarīga no atkritumu pieņemšanas iekārtām nodoto kuģa 

radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu daudzuma; 
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- MK noteikumi sīkāk nosaka procedūras ziņošanai par paredzamo atkritumu 

plūsmu par nodotajiem atkritumu apjomiem, veidiem u.c. 

- ostas pārvaldei jāizstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns 

attiecīgajai ostai. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem komercsabiedrības, kas nodarbojas ar kuģu radīto 

atkritumu pieņemšanu un savākšanu ostā reizi ceturksnī sniedz pārskatu Valsts vides 

dienestam (turpmāk tekstā VVD) par kuģu  radīto atkritumu pieņemšanu. 

Augstākminētie MK 08.10.2002. noteikumi Nr.455 ietver praktiski visu starptautisko 

likumdošanas aktu prasības attiecībā uz kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu ostās. 

 

3. MĒRSRAGA OSTA 

Mērsraga osta atrodas Rīgas jūras līča rietumu krastā divu jūdžu attāluma no 

Mērsraga zemesraga. Osta ir mākslīgi izveidota kanāla, kas savieno Engures ezeru un 

Rīgas jūras līci, ietekā. Mērsraga ostas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic Mērsraga 

ostas pārvalde, kuras darbību nosaka LR 1994.gada "Likums par ostām" un 2005.gada 

Mērsraga ostas pārvaldes nolikums. Mērsraga osta specializējās vietējo kravu: 

kokmateriālu, kūdras, granulu u.tml. nosūtīšanā. 

Mērsraga ostas pārvaldes valdījumā ir valstij piederoša ostas zeme, kura ir 

iznomāta uzņēmējiem, ir arī noslēgti vairāki līgumi par ostas infrastruktūras izmantošanu 

kravu nosūtīšanai. Ostā ir veikta Ziemeļu un Dienvidu molu rekonstrukcija un uzbūvētas 

divas jaunas piestātnes, tādēļ ostas infrastruktūras un terminālu sniegtie pakalpojumi 

atbilst mūsdienu konkurences prasībām, vides aizsardzības un drošības standartiem. 

Pašreiz 2020.gadā Mērsraga ostas pārvaldes teritorijā darbojas 5 lieli uzņēmumi, kā arī 

vairāki mazi uzņēmumi. Liela brīvās zemes teritorija var tikt izmantota jaunu ražotņu 

izveidošanai un darbībai. Mērsraga osta aizņem 78,35 ha lielu teritoriju, t.sk. zeme – 47,65 

ha, ūdeņi – 10,19 ha. Ostā ir 7 piestātnes ar kopējo garumu 468 m. 

 

3.1. Terminālu un piestātņu raksturojums 

Piestātnes Nr. Piestātnes īpašnieks Kravu veidi 

1. SIA Tobago MD” Zivis 

3. Mērsraga ostas pārvalde Ostas flotes kuģi 

4. SIA „Gamma – Rent” Ģenerālkravas, beramkravas 

6. Mērsraga ostas pārvalde  Ģenerālkravas, beramkravas 
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3.2. Īss kravu nomenklatūras raksturojums 

Pēdējo trīs gadu laikā kravu apgrozījums ostā ir svārstījies robežās no 457,8 tūkst.t. 

2018.gada līdz 402,4 tūkst.t. 2020.gadā. Kopējā tendence vērsta uz kravu apjoma 

pieaugumu. Galvenie kravu veidi tradicionāli ir apaļkoki un koksnes šķelda, nelielos 

daudzumos – graudi, kūdra, kā arī svaigās zivis. Periodiski tiek importētas arī granīta 

šķembas no Norvēģijas apkārtējā reģiona ceļu remontam. Pēdējos gados tiek pārkrauta arī 

tehniskā sāls. 

Kravu veidi 2018. 2019. 2020. 

Kopā pārkrautās 

kravas,tūkst.t. 

 

457,8 

 

468,2 

 

402,4 

t.sk. papīrmalka 179,0 193,9 137,7 

Kurināmā šķelda 21,2 58,4 54,3 

Celulozes šķelda 91,4 91,5 97,4 

Kūdra 5,8 7,2 12,3 

Zivis 2,5 3,0 3,2 

Koksnes granulas 63,2 65,9 58,0 

Zāģbaļķi 73,6 23,6 14,1 

Graudi 0,0 3,3 5,1 

Smilktis 13,4 14,3 16,9 

Akmens šķembas 0,0 2,9 3,4 

Tehniskā sāls 7,7 7,5 0,0 

 

3.3. Mērsraga ostā ienākušo kuģu tipi 

Mērsraga osta apkalpo komerckuģus un zvejas kuģus. Mērsraga ostas tehniskās iespējas 

ļauj apkalpot m/k LIVLAND tipa jūras klases kuģus ar sekojošiem raksturlielumiem:  

Rādītāji Mērvienība Daudzums 

Bruto tonnāža GT  t 3978 

DWT t 5044 

Pilna iegrime m 6,5 

Garums m 130 

6A. Mērsraga ostas pārvalde Ģenerālkravas, beramkravas 

7. Mērsraga ostas pārvalde Ģenerālkravas, beramkravas 

9. Mērsraga ostas pārvalde Zivis 
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Platums m 16,5 

Kuģošanas ierobežojumi - Nav 

3.4. Kuģu radīto atkritumu raksturojums. 

Mērsraga ostas teritorijā esošās atkritumu pieņemšanas iekārtas var nodrošināt visu 

Mērsraga ostā ienākošo kuģu radīto atkritumu daudzumu un specifiku atkarībā no attiecīgā 

kuģu tipa, tā apgādes ar tehnoloģiskajām iekārtām, pārgājiena no pēdējās ostas ilguma, 

nepieciešamo kravu operāciju veikšanas, kā arī no uzturēšanās ostā ilguma u.c. apstākļiem. 

Zemāk raksturoti dažādi kuģu radīto atkritumu veidi un daudzums Mērsraga ostā 

2020.gadā. 

Atkritumu kategorija Pieņemamo atkritumu 

veidi 

Daudzums 

Nafta un naftas produkti - satečūdeņi Nav nodots 

Kaitīgās un ķīmiskās vielas - Nav nodots 

Kaitīgās vielas, kas pārvadātas 

iepakotā veidā 

- Nav nodots 

Notekūdeņi no kuģiem - Nav nodots 

Sadzīves atkritumi no kuģiem Pārtikas pārpalikumi, 

iepakojumi u.c. atkritumi 

28,18m3 

 

4. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

4.1.Atbildība par kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu ostā 

Mērsraga ostas pārvalde atbildīga par: 

 - kuģu atkritumu pieņemšanas organizēšanu, 

 - kuģu atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi un tā regulāru pārskatīšanu. 

 Kuģu radīto atkritumu pieņemšana tiek realizēta uz noslēgto līgumu pamata ar 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējiem attiecīgās ostas piestātnēs un terminālos. 

Minētajos līgumos ar termināliem, kā arī ar SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“Piejūra”” noteikta kārtība, kā atkritumi izvedami, norēķinu kārtība attiecībā uz 

iesniegtiem rēķiniem par noteikta daudzuma atkritumu izvešanu utilizācijai vai attīrīšanu, 

ievērojot attiecīgās sanitārās normas. Rojas dzīvokļu komunālais uzņēmums pieņem 

sateču un sadzīves notekūdeņus no kuģiem pie ostas piestātnēm. SIA “Eko Osta” pieņem 

un utilizē naftas, gumijas, un citus atkritumus.  
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 Par kravas atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbild kravas pieņēmējs 

/nosūtītājs. 

Atkritumu priekšapstrādi, pārstrādi un apglabāšanu veic atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumi, ārpus ostas teritorijas saskaņā ar saņemtajām atļaujām un 

noslēgtajiem līgumiem. 

 Kuģu  atkritumi tiek ievietoti zaļos kotineros ar uzrakstu plastmasa,sadzīves atkritumi , 

pārtikas atkritumi , reizi  nedēļā, vai pēc vajadzības SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “Piejūra”” atkritumus nogādā sadzīves atkritumu poligonā. 

Notekūdeņus Rojas dzīvokļu komunālais uzņēmums nogādā Rojas attīrīšanas iekārtās. 

Sateces ūdeņi no kuģu mašīntelpām SIA Eko Osta nogādā RBO ar naftas produktiem 

piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtās. 

 

4.2. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi 

4.2.1.SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (Rīgas iela 1, 

Tukums, Tukuma novads, tel. 63123306) 

- CSA apsaimniekošana attiecās uz visiem  MARPOL V pielikuma atkritumiem. 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” pieņem sašķirotus CSA  

atkritumus no kuģiem pie piestātnēm un organizē to nogādi uz atkritumu izgāztuvi. 

Uzņēmuma transporta jauda - 30m3 izvesto atkritumu 2 stundās. 

4.2.2.Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags, Lielā iela 62, tel.63235696) 

- Ar naftu un naftas produktiem piesārņoto ūdeņu apsaimniekošana. 

Naftas produktus saturošus ūdeņus, kuģu mašīntelpu satečūdeņus, kā arī nogulsnes 

no kuģu mašīntelpām pie piestātnēm Nr.6 un Nr.7 pieņem Mērsraga ostas pārvaldei 

piederošā kuģu mašīntelpu satečūdeņu attrīšanas iekārta. Tās maksimālais pieņemšanas 

ātrums 5 l/s, attīrīšanas iekārtu maksimālā jauda ir 0,5 m3 stundā,12 m3 diennaktī. Kopējais 

tvertnes tilpums 10 m3. Piesārņotie ūdeņi tiek attīrīti, attīrītais ūdens ar naftas saturu ne 

lielāku par 0,5 mg/l tiek nodots Rojas dzīvokļu komunālajam uzņēmumam. Ar naftas 

produktiem piesārņoto ūdeņu attīrīšanas process ir automatizēts, pēc satečūdeņu attīrīšnas 

naftas produlti tiek nodoti SIA “Eko Osta”.  

4.2.3. SIA Mērsraga ūdens (Mērsrags, Lielā iela 35, tel.63237705) 

-Saimniecisko notekūdeņu apsaimniekošana. 

Rojas dzīvokļu komunālais uzņēmums nodrošināts ar 4 m3 līdz 10 m3 lielu auto 

cisternu notekūdeņu pieņemšanai, vidēji izvešanas jauda 10 m 3 2 stundu laikā. 

4.2.4.SIA”Eko Osta” (Rīga Tvaika iela 39, tel.67393860) 
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-Ar naftas produktiem piesārņoto un bīstamo atkritumu apsaimniekošana. 

             SIA “Eko Osta” pieņem ar naftas produktiem piesārņotos cietos atkritumus, 

atstrādātās eļļas, akumulatorus, riepas un veic tālāko utilizāciju pēc pieprasījuma. 

 

4.3.Pieteikšanās procedūra. 

 Pirms kuģa ienākšanas ostā šī kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija 

vai kuģa kapteinis, elektroniski Starptautiskajākravu loģistikas un ostu informācijas 

sistēmā (SKLOIS) iesniedz paziņojumu par atkritumu nodošanu saskaņā ar MK 

15.05.2021. noteikumiem Nr.339. 

Paziņojumu par atkritumu nodošanu iesniedz: 

- vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā; 

- ja reisa ilgums ir mazāks par 24 stundām – ne vēlāk, kā kuģim izejot no 

iepriekšējās Ostas; 

- ja nākamā osta nav zināma vai tā mainās reisa laikā – tiklīdz šī informācija ir 

zināma. 

Ja kuģim ir nepieciešams nodot saimnieciskos notekūdeņus, kuģa aģents informē 

Rojas dzīvokļu komunālo uzņēmumu, kurš savukārt paziņo Mērsraga ostas pārvaldei par 

sniegto pakalpojumu. 

Ja no brīža, kad iesniegts paziņojums par atkritumu nodošanu, līdz kuģa ienākšanai 

ostā pie pirmās piestātnes paziņotajā informācijā ir notikušas izmaiņas, kuģa aģents, bet 

ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis paziņojumu iesniedz atkārtoti. 

Ja kuģim nepieciešams nodot  MARPOL VI pielikuma atkritumi (scrubber) tad kuģa 

aģents informē kompāniju, kura ir tiesīga pieņemt šos atkritumus un vienojās par laiku un 

vietu, paralēli informējot Mērsraga ostas pārvaldi.  

 

5. APMAKSAS SISTĒMA 

Sanitārā maksa tiek aprēķināta par vienu kuģa apmeklējuma reizi. Sanitārā maksa 

ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, izņemot piesārņotos balasta 

ūdeņus vai tanku mazgājamos ūdeņus, kā arī izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušos 

atkritumus. 

Mērsraga ostā ir noteikta šāda sanitārā maksa:  

       - kuģiem, kuri apgādāti ar atkritumu un piesārņojuma utilizācijas iekārtām - 0,095 

EUR/BT;  

- pārējiem kuģiem - 0,12 EUR/BT. 
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No sanitārās maksas atbrīvotajiem kuģiem maksimāli pieļaujamās maksas par 

piesārņoto balasta, sateču un naftu saturošo ūdeņu nodošanu speciāli aprīkotam 

transportam vai ostas piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek noteikta pēc šādam 

likmēm: 

- speciāli aprīkotam transportam 25 EUR/m3; 

- attīrīšanas iekārtās 20 EUR/m3. 

Cietie atkritumi no sanitārās maksas atbrīvotajiem kuģiem iesaiņotā veidā tiek savākti 

piestātnē, kurā kuģis atrodas, pēc likmes 20 EUR/m3. Mērsraga ostā sanitārās maksas tiek 

tērēta atkritumu izvešanai, admistrēšanai. 

-  sausie atkritumi 1m3/20 Euro 

- naftas saturošie atkritumi 1m3/213Euro 

 

6. UZSKAITES SISTĒMA 

Atkritumu apsaimniekošanas operatori aizpilda “Kuģa radīto atkritumu 

pieņemšanas veidlapu” (2.pielikums) četros eksemplāros, no kuriem viens paliek uz kuģa 

, viens-atkritumu pieņēmējam , viens tiek nosūtīts (pa faksu, vai elektroniski) VVD un 

viens-Mērsraga ostas pārvaldei. Atkritumu pieņemšanas veidlapas tiek numurētas 

pieaugošā secībā par katru gadu. 

Mērsraga ostas pārvalde, kā arī citi uzņēmumi, kas pieņem kuģu radītos 

atkritumus, katru ceturksni aizpilda un iesniedz VVD pārskatu par kuģa radīto atkritumu 

pieņemšanu (3.pielikums). Mērsraga ostas pārvalde veic datu apkopošanu. 

 

7. PLĀNA PĀRSKATĪŠANA 

Mērsraga ostas pārvalde pārskata atkritumu apsaimniekošanas plānu pēc 

nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā. Pārskatot plānu, tiek pievērsta uzmanība 

sekojošiem jautājumiem: 

- izmaiņas Mērsraga ostas kravu apjomā un veidos; 

- izmaiņas normatīvo aktu prasībās; 

- izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas procesā un tehnoloģijās (jaunas iekārtas, 

operatori utt.).  

Ostas pārvalde izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu triju gadu 

periodam. 
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8. KUĢU AĢENTŪRAS UN IESAISTĪTIE DIENESTI 

 

8.1.Mērsraga ostā darbojas sekojošas kuģu aģentūras: 

Nosaukums Kontakttālrunis Adrese 

Alpha Shipping Company +371 67303090 Visbijas prospekts 7, Rīga, LV-1014 

All OverSeas +371 63632155 Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601 

Baltica Shipping +371 67873840 Liepājas iela 2-40, Rīga, LV-1002 

Andersson Shipping Ltd +371 67326404 Ausekļa iela 11—211, Rīga, LV-1010 

CF&S Latvia +371 67388300 Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005 

Daugava Shipping Services +371 67065520 Daugavgrīvas iela 93- 603, Rīga 

Mersrags Shipping Agency +371 29383629 Ozolu iela 10, Mērsrags, LV-3284 

RIX Shipping +371 66002578 Krišjāņa Valdemāra iela 33-28, Rīga, LV-1010 

Baltic marine services +371 67447563 Vienības gatve 99-9, Rīga, LV-1058 

ESTMA +371 67783940 Ganību dambis 30 k1, Rīga, LV-1005 

COMPASS TRANSIT +371 67503910 Duntes iela 6, Rīga, LV-1013 

GREENLINE AGENCY +371 29225095 Pils iela 70, Ventspils, LV-3601 

LASKANA +371 29284734 Brīvostas iela 40, Liepāja, LV-3405 

SILVER STAR AGENCIES +371 29228681 Jaunpils iela 2 - 3/4, Rīga, LV-1002 

VARA SHIPPING +371 29515519 Mauriņu iela 1, Mārupe, LV-2167 

8.2. Iesaistītie dienesti 
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Valsts vides dienests: 

pasts@vvd.gov.lv 

Tel.28648214 

 

Mērsraga ostas pārvalde 

Ostas kapteinis: 

Tel.:29455441 

Tel.:63235809 

 

Ostas pārvalde:  

info@mersragsport.lv 

Tel. 63235696 

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  

Tel.:63123306 

 

SIA Mērsraga ūdens 

Tel.:63237705 

 

SIA”Eko Osta” 

Tel.:67393860 

 

9. ZIŅOŠANAS KĀRTĪBA PAR ATKRITUMU PIEŅEMŠANAS IEKĀRTU 

NEATBILSTĪBU 

Ja kuģim pieņemšanas iekārtas tehniski nav piemērotas, kuģa kapteinis aizpilda 

norādīto ziņojumu (1.pielikums), kuru kopā ar tajā minēto faktu apstiprinošiem 

dokumentiem iesniedz Mērsraga ostas pārvaldē un VVD. 

 

Mērsraga ostas pārvaldnieks               Jānis Budreika* 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Pielikumi 

mailto:pasts@vvd.gov.lv
mailto:info@mersragsport.lv
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"1.pielikums 

Ministru kabineta 

2002.gada 8.oktobra 

noteikumiem Nr.455 

ZIŅOJUMA VEIDLAPA PAR KUĢU RADĪTO ATKRITUMU PIEŅEMŠANAS 

IEKĀRTU NEATBILSTĪBU 

FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION 

FACILITIES 

1. Informācija par kuģi 

Ship’s particulars 

1.1. kuģa vārds 

Name of ship: _________________________________ 

1.2. īpašnieks vai operators 

Owner or operator: ____________________________ 

1.3. identifikācijas numurs vai zīmes 

Distinctive number or letters: ____________________ 

1.4. MO identifikācijas numurs 

IMO identification number: ______________________ 

1.5. bruto tilpība 

Gross tonnage: _________________________ 

1.6. pieraksta osta 

Port of registry: ________________________ 

1.7. karoga valsts 

Flag state: ____________________________ 

1.8. kuģa tips 

Type of ship: 

 Naftas tankkuģis/Oil tanker  Ķīmiskais tankkuģis/Chemical tanker 

 Beramkravu kuģis/Bulk carrier  Cits kravas kuģis/Other cargo ship 

 Pasažieru kuģis/Passenger ship     Cits (aprakstīt)/Other (specify) ___________ 

  

2. Informācija par ostu 

Port particulars 

2.1. valsts 

Country: _________________________ 

2.2. ostas vai rajona nosaukums 

Name of port or area: _________________________ 

2.3. atrašanās vieta/termināļa nosaukums (piemēram, piestātne/terminālis/mols) 

Location/terminal name: _________________________ 

(e. g. berth/terminal/jetty) 

2.4. ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu apsaimniekošanas komercsabiedrības 

nosaukums (ja nepieciešams) 

Name of company operating the reception facility (if 

applicable): _____________________ 

2.5. operāciju veids ostā 

Type of port operation: 

 Izkraušanas osta/Unloading port  

 Kuģu būvētava/Shipyard 

 Iekraušanas osta/Loading port 

 Cits (aprakstīt)/Other (specify) ___________ 
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2.6. datums, kad kuģis ienācis ostā  

Date of arrival: __/__/____ (dd/mm/yyyy) 

2.7. notikuma datums  

Date of occurrence: __/__/____ (dd/mm/yyyy) 

2.8. datums, kad kuģis izgājis no ostas 

Date of departure: __/__/____ (dd/mm/yyyy) 

3. Pieņemšanas iekārtu neatbilstība 

Inadequacy of facilities 

3.1. kuģu radīto atkritumu daudzums un veids, kuriem tika konstatēta ostas atkritumu 

pieņemšanas iekārtu neatbilstība, un radušās problēmas veids 

Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and 

nature of problems encountered. 

Atkritumu veids 

Type of waste 

Nododamo 

atkritumu 

daudzums 

Amount 

for 

discharge 

(m3) 

Nepieņemto 

atkritumu 

daudzums 

Amount not 

accepted 

(m3) 

Problēmas 

Problems encountered 

Norādiet radušos problēmu, 

izmantojot vienu vai vairākus 

attiecīgos koda burtus 

Indicate the problems encountered by 

using one or more of the following 

code letters, as appropriate. 

A – Iekārtas nav pieejamas/No facility 

available 

B – Nepamatota kavēšanās/Undue 

delay 

C – Iekārtu izmantošana tehniski nav 

iespējama/Use of facility technically 

not possible 

D – 

Neatbilstošsnovietojums/Inconvenient 

location 

E – Kuģim bija jāmaina piestātne, 

izraisot kavēšanos/papildus 

izmaksas/Vessel had to shift berth 

involving delay/cost 

F – Neatbilstošas iekārtu 

izmantošanas izmaksas/Unreasonable 

charges for use of facilities 

G – Citas (lūdzu norādīt 3.2. 

punktā)/Other (please specify in 

paragraph 3.2) 

MARPOL I Pielikums 

MARPOL Annex I-

related 

Naftas atkritumu veids  

Type of oily waste 

   

Sateces ūdeņi 

Oily bilge water 
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Naftas atliekas 

(nosēdumi) 

Oily residues (sludge) 

   

Naftu saturoši kravas 

tanku mazgājamie ūdeņi 

Oily tank washings 

(slops) 

   

Netīrie balasta ūdeņi 

Dirty ballast water 

   

Naftas nosēdumi pēc 

kravas tanku mazgāšanas 

Scale and sludge from 

tank cleaning 

   

Citi (lūdzu aprakstīt) 

Other (please specify) 

   

MARPOL II Pielikums 

MARPOL Annex II-

related 

Kaitīgās šķidrās vielas no 

tilpņu mazgāšanas, kuras 

paredzēts nodot 

Category of NLS 

residue/water mixture for 

discharge to facility from 

tank washings 

   

X kategorijas viela 

Category X substance 

   

Y kategorijas viela 

Category Y substance 

   

Z kategorijas viela 

Category Z substance 

   

MARPOL IV 

Pielikums  

MARPOL Annex IV-

related 

Notekūdeņi 

Sewage 

   

MARPOL V Pielikums  

MARPOL Annex V-

related 

Atkritumu veids 

Type of garbage 

   

A. Plastmasa 

Plastics 

   

B. Pārtikas atkritumi 

Food waste 

   

C. Sadzīves atkritumi 

(piemēram, papīra 
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izstrādājumi, lupatas, 

stikls, metāls, pudeles, 

trauki) 

Domestic waste (e. g. 

paper products, rags, 

glass, metal, bottles, 

crockery, etc.) 

D. Cepamā eļļa 

Cooking oil 

   

E. Pelni no atkritumu 

dedzināmās krāsns 

Incinerator ashes 

   

F. Ekspluatācijas 

atkritumi 

Operational waste 

   

G. Kravas pārpalikumi 

Cargo residues 

   

H. Dzīvnieku 

kautķermeņi (arī 

dzīvnieku līķi)  

Animal carcass(es) 

   

I. Zvejas rīki 

Fishing gear 

   

MARPOL VI pielikums 

MARPOL Annex VI-

related 

   

Ozona slāni noārdošas 

vielas un šādas vielas 

saturošs aprīkojums 

Ozone-depleting 

substances and 

equipment containing 

such substances 

   

Izplūdes gāzu attīrīšanas 

procesā radušies atlikumi 

Exhaust gas-cleaning 

residues 

   

  

3.2. papildu informācija par 3.1. punkta tabulā norādītajām problēmām 

Additional information with regard to the problems identified in Table 3.1. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.3. vai problēma tika pārrunāta ar ostas atkritumu apsaimniekotāju, vai par to ziņots 

ostas atkritumu apsaimniekotājam? 

Did you discuss these problems or report them to the port reception facility? 
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 Jā/Yes    Nē/No   

Ja "Jā", tad norādīt, ar ko tika pārrunāts vai kam ziņots  

If Yes, please specify with whom 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ja "Jā", tad norādīt, kāda bija ostas atkritumu apsaimniekotāja atbilde uz jūsu 

aizrādījumiem 

If Yes, please specify what was the response of the port reception facility to your 

concerns 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.4. vai iesniedzāt paziņojumu par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu nepieciešamību 

(saskaņā ar ostas noteikumiem)  

Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about 

the vessel's requirements for reception facilities 

 Jā/Yes    Nē/No    Nav attiecināms/Not applicable 

Ja "Jā", tad norādīt, vai, kuģim pienākot, saņēmāt pieņemšanas iekārtu atbilstības 

apliecinājumu 

If Yes, please specify did you receive confirmation on the availability of reception 

facilities on arrival 

 Jā/Yes    Nē/No   

4. Citas piezīmes/komentāri  

Additional remarks/comments 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

Kapteiņa paraksts 

Master's signature 

Datums:  

Date: __/__/____ (dd/mm/yyyy) 
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2.pielikums 

Ministru kabineta 

2002.gada 8.oktobra 

noteikumiem Nr.455 

KUĢA RADĪTO ATKRITUMU PIEŅEMŠANAS VEIDLAPA Nr._____  

SHIP’S GENERATED WASTE RECEPTION FORM No. 

  
1. INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANAS IEKĀRTU UN OSTU 

RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS 

1.1. osta/termināļa nosaukums/Port/terminal name: 

1.2. kuģu radīto atkritumu pieņēmējs/Reception facility provider(s): 

1.3. attīrīšanas iekārtu nodrošinātājs(-i) – ja atšķiras no iepriekšējā 

Treatment facility provider(s) – if different from above 

1.4. atkritumu nodošanas datums un laiks: no _______ līdz ____________ 

Waste dishcharge date and time: from _________ to________________ 

    

  
2. INFORMĀCIJA PAR KUĢI 

SHIP PARTICULARS 

2.1. kuģa vārds/Name of ship: 2.5. īpašnieks vai operators/Owner or 

operator: 

2.2. IMO numurs/IMO number: 2.6. identifikācijas numurs vai zīmes/  

Distinctive number or letters: 

2.3. bruto tilpība/Gross tonnage: 2.7. karoga valsts/Flag State: 

2.4. kuģa tips/Type of a ship 

 Beramkravu kuģis/Bulk 

carrier 

 Pasažieru 

kuģis/Passenger ship 

 Naftas tankkuģis/Oil 

tanker 

 Konteinerkuģis/Conta

iner 

 Ro-ro/Ro-ro 

 Ķīmiskais tankkuģis/Chemical 

tanker 

 Cits kravas kuģis/Other cargo 

ship 

 Cits (aprakstīt)/Other (specify) 

    

  
3. PIEŅEMTO ATKRITUMU VEIDS UN DAUDZUMS 

TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED 

MARPOL I Pielikums 

/ 

MARPOL Annex I – 

Oil 

Daudzums (m3) 

Quantity (m3) 

 
MARPOL V Pielikums – 

Atkritumi 

MARPOL Annex V – 

Garbage 

Daudzums 

(m3) 

Quantity 

(m3) 

Sateces ūdeņi 

Oily bilge water 
  A. Plastmasa 

Plastics 
 

Naftas atliekas 

(nosēdumi) 

Oily residues (sludge) 

  
B. Pārtikas atkritumi 

Food waste  

Naftu saturoši kravas 

tanku mazgājamie 

ūdeņi 

Oily tank washings 
  

C. Sadzīves atkritumi 

(piemēram, papīra 

izstrādājumi, lupatas, stikls, 

metāls, pudeles, trauki, 

spuldzes) 

Domestic waste (e. g. paper 
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products, rags, glass, metal, 

bottles, crockery, etc.) 

Netīrie balasta ūdeņi 

Dirty ballast water 
  D. Cepamā eļļa 

Cooking oil 
 

Naftas nosēdumi pēc 

kravas tanku 

mazgāšanas  

Scale and sludge from 

tank cleaning 

  

E. Pelni no atkritumu 

dedzināmās krāsns 

Incinerator ashes  

Citi (aprakstīt) 

Other (specify)   

F. Ekspluatācijas atkritumi 

(piemēram, eļļainās lupatas) 

Operational waste (e. g. oily 

rags) 

 

MARPOL II 

pielikums – Kaitīgās 

šķidrās vielas 

MARPOL Annex II – 

NLS 

Daudzums 

(m3)/Nosaukums 

Quantity 

(m3)/Name1 

 

G. Kravas pārpalikumi 

(aprakstīt)2 

Cargo residues (specify)  

X kategorijas viela 

Category X substance   
H. Dzīvnieku kautķermeņi (arī 

dzīvnieku līķi)  

Animal carcass(es) 

 

Y kategorijas viela 

Category Y substance 
  I. Zvejas rīki 

Fishing gear 
 

Z kategorijas viela 

Category Z substance 
  Citi (aprakstīt) 

Other (specify) 
 

OS – Cita viela 

OS – Other substance 
  

MARPOL VI pielikums 

MARPOL Annex VI-related 

Daudzums 

(m3) 

Quantity 

(m3) 

MARPOL IV 

pielikums  

MARPOL Annex IV 

Daudzums (m3) 

Quantity (m3) 
 

Ozona slāni noārdošas vielas 

un šādas vielas saturošs 

aprīkojums 

Ozone-depleting substances 

and equipment containing such 

substances 

 

Notekūdeņi 

Sewage 
  

Izplūdes gāzu attīrīšanas 

procesā radušies atlikumi 

Exhaust gas-cleaning residues 

 

   
   

(atkritumu pieņēmēja paraksts*)  

(signature of waste reception 

operator) 

 
(kuģa kapteiņa paraksts*) 

(signature of ship’s master) 

   

Z.v. (place for a stamp*) 
 

Z.v. (place for a stamp*) 
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Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu. 

3.pielikums 

Ministru kabineta 

2002.gada 8.oktobra 

noteikumiem Nr.455 

PĀRSKATS PAR KUĢU RADĪTO ATKRITUMU PIEŅEMŠANU 

Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas/apsaimniekošanas komercsabiedrības 

nosaukums___________________________________________ 

Adrese, tālruņa numurs_________________________________________________ 

Pārskats par 20__. gada _______________ceturksnī pieņemtajiem atkritumiem 

Kuģa vārds 
         

CETURKSNĪ 

KOPĀ Datums 
         

Osta 
         

 

MARPOL 73/78 I pielikums 

Naftas atkritumi (m3) 

Sateces ūdeņi 
          

Naftas atliekas 

(nosēdumi) 

          

Naftu saturoši kravas 

tanku mazgājamie ūdeņi 

          

Netīrie balasta ūdeņi 
          

Naftas nosēdumi pēc 

kravas tanku mazgāšanas 

          

Citi 
          

MARPOL 73/78 II pielikums 

Kaitīgas šķidras vielas (m3) 

X kategorijas viela 
          

Y kategorijas viela 
          

Z kategorijas viela 
          

Citas vielas 
          

MARPOL 73/78 IV pielikums 

Notekūdeņi (m3) 

No tualetēm u. tml. 
          

MARPOL 73/78 V pielikums 

Atkritumu veids (m3) 

A. Plastmasa 
          

B. Pārtikas atkritumi 
          

C. Sadzīves atkritumi 
          

Citi 
          

MARPOL 73/78 VI pielikums 

Gaisa piesārņojums (m3) 
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Ozona slāni noārdošas 

vielas un šādas vielas 

saturošs aprīkojums 

          

Izplūdes gāzu attīrīšanas 

procesā radušies atlikumi 

          

      

Komercsabiedrības vadītājs 
  

 
(vārds, uzvārds, paraksts*) 

 

Z.v.* 

Datums*   
 


