
Nacionālo peldvietu un jahtu ostu kvalitātes sertifikāts 
 

Zilais Karogs patlaban ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts. To labi pazīst 

gan iedzīvotāji, gan pašvaldību un vides institūciju speciālisti. Šo eko-sertifikātu 

piešķir trijās kategorijās: peldvietām, jahtu ostām, kā arī individu-ālajām jahtām. 

 

Iekšzemes peldvietu kvalitātes kritēriji Zilā karoga saņemšanai: 

1.līmenis 2.līmenis 

Ūdens kvalitāte Ūdens kvalitāte 

1.Peldvietu ūdens kvalitātei jāatbilst 

Ministru kabineta 300. noteikumu 

2.pielikumā noteiktajām peldvietu ūdens 

obligātajām prasībām 

1.Peldvietu ūdens kvalitātei jāatbilst 

Ministru kabineta 300. noteikumu 

2.pielikumā noteiktajām ūdens 

obligātajām prasībām 

2. Laboratoriskos izmeklējumus veic ne 

retāk kā reizi mēnesī (intervālam starp tiem 

jābūt mazākam par 18 dienām), 

izmeklējumu programma atbilstoši MK 

noteikumiem. 

2. Laboratoriskos izmeklējumus veic 2 

reizes mēnesī (intervālam starp tiem jābūt 

mazākam par 18 dienām), izmeklējumu 

programma atbilstoši MK noteikumiem. 

 

 

3. Peldvietā teritoriju nedrīkst ietekmēt 

neattīrīti rūpnieciskie un municipālie 

notekūdeņi. 

3. Neattīrītu rūpniecisko un municipālo 

notekūdeņu novadīšana ūdenstilpnē nav 

pieļaujama. 

Drošība  Drošība 

4. Peldvietā ir nodrošināts pirmās palīdzības 

un dzīvības glābšanas ekipējums. 

 

4. Peldvietā ir nodrošināts pirmās 

palīdzības un dzīvības glābšanas 

ekipējums.Ja ir iespējams, tad pludmales 

glābšanas dienesta regulāra darbība. 

5.Izliktas brīdinājuma zīmes par 

iespējamiem riskiem (atvariem, krasām 

ūdens līmeņa svārstībām, bīstamiem 

ģeoloģiskiem procesiem (krasta nogruvumi, 

noslīdējumi u.c.)) 

5. Izliktas brīdinājuma zīmes par 

iespējamiem riskiem (atvariem, krasām 

ūdens līmeņa svārstībām, bīstamiem 

ģeoloģiskiem procesiem (krasta 

nogruvumi, noslīdējumi u.c.))  

 6. Veikti drošības pasākumi, kas ierobežo 

iespējamo risku esamību 

Vides pārvalde un labiekārtojums Vides pārvalde un labiekārtojums 

6. Peldvietas teritorijā ir izvietoti atkritumu 

konteineri. Savlaicīga atkritumu savākšana 

un izvešana pēc nepieciešamības, ja 

atkritumu tvertne ir piepildīta 3/4 no tās 

tilpuma, bet ne retāk kā reizi nedēļā. 

 

7. Peldvietas teritorijā ir izvietoti 

atkritumu konteineri. Savlaicīga atkritumu 

savākšana un izvešana pēc 

nepieciešamības, ja atkritumu tvertne ir 

piepildīta 3/4 no tās tilpuma, ne retāk kā 

divas reizes nedēļā. 

7. Peldvietas teritorijas un krasta sakopšana. 

 

8.Peldvietas teritorijas un krasta regulāra 

sakopšana. 

8. Peldvietā jānodrošina atbilstošas un tīras 

sanitārās labierīcības, kuras tiek regulāri 

tīrītas 

9. Peldvietā jānodrošina atbilstošas un 

tīras sanitārās labierīcības, kuras tiek 

regulāri tīrītas 

9. Peldvietā ir jābūt ģērbtuvēm.  

 

10. Peldvietā ir jābūt ģērbtuvēm, kas tiek 

uzturētas lietošanas kārtībā.  

10. Peldvietās nav vēlama dzīvnieku 

uzturēšanās, ir aizliegts vest dzīvniekus 

pastaigā un peldināt. 

11. Peldvietā ir pieejams dzeramais ūdens. 



 12. Peldvietās nav pieļaujama dzīvnieku 

uzturēšanās, ir aizliegts vest dzīvniekus 

pastaigā un peldināt. 

 13. Peldvietās, jābūt izveidotiem šādiem 

funkcionāliem sektoriem: 

- mierīgās atpūtas zona; 

-aktīvās atpūtas zona; 

- bērnu sektors ar rotaļu laukumu 

pirmsskolas vecuma bērniem; 

- zaļo zonu; 

- gājēju celiņi; 

- jābūt iekārtotiem celiņiem cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām (?) 

 14. Peldvietu norobežo ar bojām, lentēm 

vai citiem negrimstošiem materiāliem. 

Informācija, izglītība, vides iniciatīvas Informācija, izglītība, vides iniciatīvas 

11. Peldvietā tiek izvietota informācijas 

stendi: 

- Informācija par peldsezonas laikiem 

- informācija par peldūdens kvalitāti 

(viegli saprotama); 

- pārvaldnieka / apsaimniekotāja 

kontaktinformāciju; 

- telefona numurs, kur zvanīt 

neskaidrību 

gadījumos(apsaimniekotāja)  

- informācija par 

slimnīcu/poliklīniku/pirmās 

medicīniskās palīdzības iespējām 

-  policijas telefons/pašvaldības 

drošības dienesta telefons 

- iespējamais riska faktors 

ūdenī(atvari, zemūdens straumes 

utt.) 
 
 

 

15. Peldvietā tiek izvietota informācijas 

stendi: 

- Informācija par peldsezonas 

laikiem 

- informācija par peldūdens kvalitāti 

(viegli saprotama); 

- pārvaldnieka / apsaimniekotāja 

kontaktinformāciju; 

- telefona numurs, kur zvanīt 

neskaidrību 

gadījumos(apsaimniekotāja)  

- informācija par 

slimnīcu/poliklīniku/pirmās 

medicīniskās palīdzības iespējām 

-  policijas telefons/pašvaldības 

drošības dienesta telefons 

- iespējamais riska faktors 

ūdenī(atvari, zemūdens straumes 

utt.) 

- pludmales karti, kurā ir atzīmētas 

ūdens paraugu ņemšanas vietas. 

- Informācija par piekrastes zonas 

jūtīgajām dabas teritorijām, tai 

skaitā arī par vietējo floru un 

faunu. 

Piekrastes un ekosistēmu aizsardzība Piekrastes un ekosistēmu aizsardzība 

 16. Informācija par piekrastes zonas 

jūtīgajām dabas teritorijām, tai skaitā arī 

par vietējo floru un faunu. Šī informācija 

nodrošina pludmales lietotāju pietiekamu 

informētību un izglītotību par apkārtējās 

vides situāciju un bagātībām, kā arī 

motivē iepazīt apkārtējo vidi. 

 

Zilais Karogs jahtu ostām 
Lai šo ekosertifikātu saņemtu jahtu osta, tai ir jāatbilst 22 kritērijiem, to skaitā vides 



izglītības, vides pārvaldes, drošības un servisa, kā arī ūdens kvalitātes nosacījumiem. 

Jahtu ostā ir jābūt pieejamai informācijai par dabas liegumiem un aizsargājamām 

teritorijām, kas atrodas ostas tuvumā, jābūt pieejamam vides uzvedības kodeksam, 

informācijai par Zilo Karogu jahtām un viena gada laikā jānodrošina vismaz trīs vides 

izglītības pasākumi. Vides pārvaldes nosacījumi nosaka to, ka jahtu ostā jābūt 

pieejamiem konteineriem kaitīgo atkritumu (krāsas, šķīdinātāji, eļļas, akumulatori, 

lampas utt.) savākšanai, kas atbilst apkārtējās vides drošības prasībām, jābūt iespējai 

dalītai atkritumu savākšanai, iespējām izsūknēt tualetes tvertnes, jānodrošina remonta 

ūdeņu un jahtu mazgāšanas ūdeņu nenokļūšanu jahtu ostas teritorijā, ūdenī un 

notekūdeņu sistēmās. Drošības un servisa kritērijs nosaka to, ka ostā jābūt rīcības 

plānam ugunsgrēka vai citas avārijas gadījumā, neatliekamās palīdzības un glābšanas 

aprīkojumam, kas ir novietots labi redzamā vietā. Ūdens kvalitāte – ostas teritorijā 

vizuāli tīrs ūdens (bez eļļas, notekūdeņiem vai ci-tiem redzamiem piesārņojumiem). 

 

Zilais Karogs jahtām 
Jau daudzus gadus Zilo Karogu piešķir arī jahtām. Ekosertifikātu saņem tie jahtu 

kapteiņi un īpašnieki, kas ir apņēmušies ievērot apkārtējas vides aizsardzības 

noteikumus, parakstot jahtu īpašnieku un vadītāju Zilā Karoga apbalvojuma Ētikas un 

uzvedības kodeksu. Tajā viņi sola:  

 neizmest atkritumus jūrā vai piekrastē;  

 neiztukšot septiskās tvertnes piekrastes ūdeņos un jutīgajās dabas teritorijās 

jūrā;  

 nodrošināt, lai bīstamie un/vai toksiskie atkritumi (eļļas, krāsas, izlietotās 

baterijas, tīrīšanas līdzekļi u.c.) nenokļūst jūrā un tiek nogādāti nodošanai 

jahtu ostā vai atbilstošā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā;  

 atbalstīt un izmantot otrreizējās pārstrādes iespējas, ja iespējams, šķirojot 

papīra un stikla atkritumus;  

 lietot videi draudzīgākos pieejamos produktus apkopes un remontu darbu 

veikšanai, kā arī izmantot ķīmiskās vielas efektīvi un saprātīgi;  

 ziņot par piesārņojumu vai citiem vides aizsardzības normatīvu pārkāpumiem 

atbildīgajām institūcijām;  

 nepielietot aizliegtas zvejas metodes un respektēt zvejas aizlieguma periodus;  

 aizsargāt jūras dzīvniekus un augus;  

 respektēt dabas un vides aizsardzības noteikumus attiecībā uz jutīgajām un 

aizsargājamajām dabas teritorijām;  

 nebojāt jūras gultni;  

 netraucēt zvejošanas norisi;  

 neiegādāties un nelietot priekšmetus, kas ir pagatavoti no arheoloģiskajiem 

ūdens objektiem vai aizsargājamās sugas;  

 iedrošināt arī citus zēģelētājus rūpēties par apkārtējo vidi.  

 

 

 

 
 


