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Kopsavilkums 

Ostas ir būtiska kuģošanas sastāvdaļa, tāpēc to darbības tiesiskais regulējums 
nav nodalāms no starptautiskajām jūras tiesībām. Statistikas dati liecina, ka Latvijas 
ostās pieaug kravu apgrozījums. Likumsakarīgi, ka palielinās arī tajās pietauvoto kuģu 
skaits, kuru vairākums ir no ārvalstīm, tie kuģo ar ārzemju karogiem un saskaņā ar 
starptautiskajām jūras tiesībām. Kuģošanas aizsardzība ir viens no vissvarīgākajiem 
jūras transporta uzdevumiem, jo no tās ir atkarīga gan apkalpju, gan pasažieru drošība 
un dzīvība, kā arī kuģu kravu un jūras vides, ostu un to infrastruktūras saglabāšana. 

Ostu pārvalžu pakļautībā atrodas ostu kapteiņdienesti, kuru galvenā funkcija 
ir kuģošanas drošības nodrošināšana ostās un ostu akvatorijās. Viens no kuģošanas 
drošības priekšnoteikumiem ir tās aizsardzība, tādēļ, nenoliedzami, ir jāizvērtē kapteiņ-
dienestu loma kuģošanas aizsardzībā. Lai palielinātu kapteiņdienestu spēju pildīt to 
galveno funkciju – kuģošanas drošības nodrošināšanu –, nepieciešams palielināt to lomu 
kuģošanas aizsardzībā.

Darbā tiek pētīta kuģošanas drošības un kuģošanas aizsardzības problemātika 
Latvijas ostās un kapteiņdienestu loma šajos procesos.

Darbā secināts, ka kapteiņdienestu loma kuģošanas aizsardzības nodrošināšanas 
procesā ir nepietiekama.

Hipotēze: kuģošanas drošības nodrošināšanas priekšnoteikums ir kuģošanas 
aizsardzības garantēšana, tādēļ kapteiņdienestu loma kuģošanas aizsardzības nodroši-
nāšanā ir uzskatāma arī par kapteiņdienestu funkciju pildīšanu.

Atslēgvārdi: kapteiņdienests, kuģošanas drošība, kuģošanas tiesiskā aizsardzība.
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Ievads

Latvija ir jūras valsts ar vairāk nekā 500 km garu jūras robežu un desmit ostām, gar 
mūsu valsts piekrasti notiek intensīva kuģu satiksme. Palielinoties kravu apgrozījumam 
ostās un kuģu satiksmes intensitātei, pieaug arī nepieciešamība gādāt par drošu kuģu 
satiksmi un jūras vides un piekrastes tiesisko aizsardzību. Šo mērķu sasniegšana ir atka-
rīga no Starptautiskās Jūras organizācijas konvenciju efektīvas ieviešanas un turpmākās 
piemērošanas. Tādēļ ir svarīgi jūrlietās ieviest starptautiskos instrumentus, t. i., – starp-
tautiskos līgumus un standartus jūras drošības, piesārņojuma novēršanas un jūras satik-
smes efektivitātes nodrošināšanas jomās. Starptautiski noteiktās prasības tiek attiecinātas 
uz kuģi, kuģa personālu, kravu, navigāciju, kā arī garantē cilvēku drošību uz jūras un ostās.

Kuģošanas drošības garantēšana ir viens no vissvarīgākajiem jūras transporta 
uzdevumiem, jo no tās ir atkarīga kuģu apkalpju, kā arī pasažieru drošība un dzīvība, 
kravas un jūras vides saglabāšana. Kuģošana vienmēr ir bijusi nesaraujami saistīta ar 
tās drošības tiesisko nodrošinājumu, tādēļ ir tik svarīgi pētīt un izvērtēt kuģu kustības 
drošības tiesiskā regulējuma īpatnības, kuras ir ietvertas ostu noteikumos.

Ostu svarīgums un liels attīstības potenciāls ir saistīts ar Latvijas valsts atrašanos 
starp Eiropu un Āziju. Var uzskatīt, ka Latvija ir robežvalsts starp Eiropas un Āzijas 
tirgiem, tāpēc Latvijas ostu attīstību var balstīt uz divu milzīgu tirgu apkalpošanu. 
Latvijas ostās ir speciālo teritoriju režīms: tajās tiek piemērota speciālā kontrolējošā 
likumdošana, kas atšķiras no vispārējās valsts likumdošanas. Speciālā režīma izveide 
bija ļoti svarīgs solis Latvijas ekonomikas vēsturē. Režīma veidošanas sākumā tā rezul-
tātu bija grūti prognozēt, bet, paejot laikam, var secināt par speciālās zonas efektivitāti 
un Latvijas ostu svarīgumu. 

Izveidojot brīvostu pārvaldes Rīgā un Ventspilī, ostu kapteiņdienesti tika pakļauti 
brīvostu pārvaldēm, bet Liepājā, izveidojot speciālo ekonomisko zonu,  – Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei. 

Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos uzdevumus veic un ostās 
darbojas vairākas institūcijas (Valsts robežsardze, Nacionālie bruņotie spēki, Jūras 
administrācija, Jūras vides pārvalde u. c.), kuru darbību reglamentē atsevišķi likumdo-
šanas akti. Tajos šo institūciju savstarpējās sadarbības jautājumi noteikti ļoti vispārīgi, 
tāpēc nav vienotas un saskaņotas politikas un darbības efektivitāte kopumā nav pilnīga.

Rīgas, Liepājas un Ventspils kapteiņdienestus vada šo ostu kapteiņi, kuru pamat-
pienākums ir gādāt par navigācijas drošību Latvijas ostās un ostu pievadceļos. Kuģo-
šanas drošības nodrošināšanu un kapteiņdienestu darbību uzrauga ostu pārvaldes un 
Latvijas Jūras administrācija. Latvijas Jūras administrācijas kompetence noteikta Jūr lietu 
pārvaldes un jūras drošības likuma 6. pantā [1] atbilstoši normatīvajiem aktiem un starp-
tautiskajām tiesību normām. Savas funkcijas Latvijas Jūras administrācija nodro šina ar 
Jūrnieku reģistra, Kuģu reģistra, Kuģošanas drošības inspekcijas un Kuģu un ostu aizsar-
dzības nodaļas, kā arī ar Hidrogrāfijas dienesta darbību. Kapteiņdienestu kompe tence 
noteikta attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos – ostas noteikumos.
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Darba mērķis ir izpētīt kuģošanas drošības un tiesiskās aizsardzības problemā-
tiku Latvijas ostās un kapteiņdienestu lomu šajos procesos. Kuģošanas drošības nodro-
šināšana, kas vienlaikus ir kapteiņdienestu galvenā funkcija, ir viena no vissvarīgākajām 
jūras transportā, jo no tās ir atkarīga kuģu apkalpju, kā arī pasažieru drošība un dzīvība, 
kravas un jūras vides saglabāšana. Kuģošana vienmēr ir bijusi nesaraujami saistīta ar tās 
drošības tiesisko nodrošinājumu, tādēļ darbā tiek pētītas un izvērtētas arī kuģu kustības 
drošības tiesiskā regulējuma īpatnības, kuras ir ietvertas ostu noteikumos.

Darba izstrādē tika izmantota analīzes un salīdzinošā pētniecības metode, kā 
arī pieredzē iegūtās zināšanas, lai izdarītu secinājumus un izteiktu priekšlikumus 
darbības uzlabošanai. Tika veikta arī Latvijas lielo ostu kuģu satiksmes dienestu darbi-
nieku aptauja, iegūto datu apstrāde un analīze. Pētījuma bāze ir Liepājas, Ventspils un 
Rīgas osta.

Ostu darbību reglamentējošie nacionālie 
normatīvie akti

Latvijas ostu tiesiskie pamati ir noteikti Likumā par ostām [4], Rīgas brīvostas 
likumā [5] un Ventspils brīvostas likumā [8].

Kuģošanu Rīgas ostā reglamentē 2006. gada 7. marta Rīgas domes saistošie notei-
kumi Nr. 42 “Rīgas brīvostas noteikumi” [6], kas izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 
6. panta pirmo daļu. Rīgas brīvostas noteikumos reglamentēta Rīgas brīvostas iekšējā 
kārtība un kuģošanas drošība Rīgas brīvostas akvatorijā.

Kuģošanu Ventspils ostā reglamentē 2005. gada 21. novembra Ventspils domes 
saistošie noteikumi Nr. 5 “Ventspils brīvostas noteikumi”[9], kas izdoti saskaņā arī ar 
Likuma par ostām 6. pantu, un tajos noteikta Ventspils brīvostas iekšējā kārtība un 
kuģošanas drošība Ventspils brīvostas akvatorijā.

Kuģošanu Liepājas ostā reglamentē 2007. gada 20. decembra Liepājas pilsētas 
domes saistošie noteikumi Nr. 23 “Liepājas ostas noteikumi” [2].

Visu trīs Latvijas lielo ostu darbību regulējošā tiesiskā institūcija ir pašvaldība, 
kurā atrodas osta. Pašvaldību primārais mērķis ir savu reģionu attīstība, kura arī tiek 
veicināta ar uzņēmējdarbības attīstību un rosināšanu. Savukārt kuģniecībā primārā ir 
kuģošanas drošība, un tikai otrajā vietā – pārkrauto kravu apjoms. Tāpēc pašvaldības 
ir spiestas meklēt vidusceļu starp kuģošanas drošību un uzņēmējdarbības veicināšanu. 
Tā ir nopietna un aktuāla problēma, kuru risināt nepieciešams laikus un efektīvi.

Ostu pārvalžu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldes pakļau-
tībā esošo ostu kapteiņdienestu galvenā funkcija ir gādāšana par kuģošanas drošību. 
Kuģu satiksmes operatīvo vadību ostā un ostas pievedceļos, kā arī kuģošanas drošības 
kontroli ostā nodrošina ostas kapteinis. Ostas kapteiņa dienesta darbiniekus, kuri 
saistīti ar kuģošanas drošību, pieņem darbā ostas pārvaldē pēc attiecīgas sertificē-
šanas Latvijas Jūras administrācijā [4]. Ostas kapteiņa funkcijas, tiesības un pienākumi 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57435#_blank
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ir noteikti Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un citos normatīvajos aktos. Ostas 
kapteiņa rīkojumi, kas saistīti ar kuģošanas drošības pasākumiem, to skaitā ar ziemas 
navigācijas kārtību ledus apstākļos, ir obligāti visiem kuģiem, organizācijām, komerc-
sabiedrībām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām [6]. Ostas kapteinis 
ir ostas pārvaldes amatpersona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Starptautiskās 
jūras organizācijas normatīvajiem aktiem, Helsinku konvencijas un Helsinku komisijas 
reko mendāciju prasībām organizē un kontrolē kuģu satiksmi ostā un ostas pievadceļos, 
kon trolē kuģošanas drošību ostā: ostas akvatorijā, kuģu ceļos, piestātnēs un termināļos [4].

Liepājas ostas kapteiņa rīkojumi, kas saistīti ar kuģošanas drošības un cilvēku 
dzīvības glābšanas pasākumiem, ir obligāti visiem kuģiem, ostas piestātņu un zemes 
valdītājiem, īpašniekiem un nomniekiem, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām 
personām, kuras atrodas ostā [2]. Ostas noteikumi nevar ierobežot ostas kapteiņa 
kompe tenci minēto rīkojumu izdošanā. Ostas kapteinis vada ostā notikušo avāriju un 
kritisko situāciju seku likvidācijas operācijas. Viņam ir tiesības ostā esošu kuģi izsūtīt 
jūrā, ja uz kuģa radusies kritiska situācija vai tas apdraud citus kuģus vai ostas iekārtas, 
cilvēkus un vidi, vai arī veikt citas nepieciešamās darbības, ja nepārvaramas varas dēļ 
kritiskā situācijā nonākušu kuģi nav iespējams pārvietot. Ostas kapteinim par visiem 
ostā vai tās pieejās notikušajiem negadījumiem jāinformē Latvijas Jūras administrācijas 
Avāriju izmeklēšanas nodaļa, kā arī jāveic negadījumu sākotnējā izmeklēšana un izmek-
lēšanai nepieciešamo liecību un dokumentu iegūšana. Tas attiecas arī uz tādu kuģi, 
kurš ir bijis iesaistīts negadījumā, bet nav guvis bojājumus, ir jūras spējīgs un gatavojas 
iziešanai vai arī iziet no ostas [1]. 

Ostas kapteinis vada šādus ostas dienestus:
 • kuģu satiksmes dienestu;
 • loču dienestu;
 • ostas uzraudzības dienestu [1].
Rīgā ostas kapteinis arī īsteno ledlauža “Varma” operatīvo vadību ziemas navigā-

cijas periodā [6].
Ostas dienesti organizē un kontrolē kuģu satiksmi ostā un tās pievedceļos, kon-

trolē kuģošanas drošību ostā: akvatorijā, kuģu ceļos, piestātnēs un termināļos.
Ventspils brīvostas kapteinim ir tiesības noformēt administratīvo pārkāpumu 

protokolu [9].
Par kuģošanas drošību rūpējas vairāki dienesti, kuru rīcībai jābūt saskaņotai un 

precīzai, jo apstākļu nepareizas novērtēšanas vai kļūmīga lēmuma sekas var būt traģiskas.
Latvijas Jūras administrācijas Avāriju izmeklēšanas nodaļas speciālisti 2009. gadā 

pabeidza izmeklēšanu par zvejas kuģa “Beverīna” un sešu tā apkalpes locekļu bojāeju 
2008. gada 2. decembrī. Izmeklēšanas ziņojumā norādīts, ka par “Beverīnas” bojāejas 
cēloņiem ir uzskatāms nelabvēlīgu apstākļu kopums: 

 • kuģa galvenā dzinēja apstāšanās, ūdens iekļūšana kuģa ahterpīķī, iespējams, – 
arī kuģa kravas tilpnē un vēlāk uz kuģa klāja, tāpēc radās kuģa stūres iekārtas 
bojājums, kā arī zuda kuģa noturība, kam sekoja tā apgāšanās; 

http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums#_blank
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 • zvejas kuģim nepiemērotas kabeļu kravas pārvadāšana kravas tilpnē, iekrau-
šanas un pārvadāšanas tehnoloģijas neievērošana, tāpēc vētras laikā, kuģim 
zvalstoties, notika tilpnē nenostiprinātās kravas nobīde, kas veicināja kuģa 
stabilitātes zudumu; 

 • kapteiņa nespēja izvērtēt situācijas bīstamību un pieņemt kardinālu lēmumu 
ekstremālā situācijā, kā arī glābšanas operācijā iesaistīto kuģu un helikoptera 
nespēja glābt nelaimē nonākušos jūrniekus.

Kuģa kapteinis laikus nesūtīja signālu par briesmām un nepieprasīja kuģa ap-
kalpes evakuāciju. Netika arī dots rīkojums apkalpes locekļiem atstāt kuģi un pārcelties 
uz glābšanas plostu, kad situācija bija kļuvusi ļoti kritiska. Turklāt, strādājot uz kuģa 
vētras laikā, netika dots rīkojums apkalpes locekļiem uzvilkt glābšanas vestes.

“Beverīnas” īpašnieks ne Liepājas ostas Kuģu satiksmes dienestam, ne Jūras glāb-
šanas koordinācijas centram nesniedza detalizētu informāciju par kuģa tehniskajām 
problēmām un kravu. Īpašnieks arī nepieprasīja apkalpes evakuāciju.

Jūras spēku kuģis “Virsaitis”, kuru Jūras glābšanas koordinācijas centrs (Maritime 
Rescue and Coordination Centre, MRCC) norīkoja par negadījuma vietas koordinatoru, 
reāli nekontrolēja situāciju, neprognozēja notikumu attīstību un no “Beverīnas” kapteiņa 
nepieprasīja maksimāli detalizētu informāciju par kuģa stāvokli. Uzsākot meklēšanas 
un glābšanas operāciju, “Virsaiša” manevri un darbības bija neveiksmīgas.

Tāpēc var secināt, ja MRCC par negadījuma vietas koordinatoru būtu norīkojis 
Liepājas ostas kapteiņdienestu, tas situācijas novērtēšanai izmantotu kuģošanas kustību 
kontrolējošo aparatūru un, ņemot vērā tās rādījumus, dotu atbilstīgus rīkojumus Jūras 
spēku kuģim “Virsaitis”, kura manevri glābšanas operācijā būtu veiksmīgāki, situācija 
tiktu kontrolēta un cilvēku dzīvības glābtas.

Turklāt kapteiņdienestam ir savi resursi (piemēram, loču kuģi un velkoņi), kurus, 
koordinējot glābšanas darbus, var iesaistīt šajās operācijās. Protams, lai MRCC uzticētu 
ostas kapteiņdienestam negadījuma vietas koordinatora uzdevumus, nepieciešamas ir 
papildu un regulāras personāla mācības glābšanas operāciju koordinēšanā.

Ostas iekārtu aizsardzības virsnieks

Katrā ostā ir daudz iekārtu, un par katru atbildīgs ir ostas iekārtu aizsardzības 
virsnieks. Viena virsnieka pārziņā var būt viena vai vairākas iekārtas. Ostas iekārtu 
aizsardzības virsnieks nodrošina, lai ostas teritorijā tiktu ievērots iekārtu aizsardzības 
plāns, un veic visus viņam deleģētos uzdevumus, lai nodrošinātu šā plāna izpildi.

Ostas iekārtu aizsardzības virsnieka pienākumi ir:
 • nodrošināt ostas iekārtu aizsardzības plāna īstenošanu un uzlabošanu;
 • ieviest un pārbaudīt ostas iekārtu aizsardzības plāna darbības spējas;
 • veikt ostas iekārtu aizsardzības pārbaudes;
 • sekot līdzi izmaiņām un uzlabojumiem, kas var ietekmēt ostas iekārtu aizsar-

dzības plānu, un veikt nepieciešamās izmaiņas plānā;
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 • gādāt par informācijas apmaiņu ar ostas iekārtu personālu, lai nodrošinātu 
iekārtu aizsardzību;

 • rūpēties par ostas iekārtu aizsardzības personāla mācībām;
 • informēt visas jūrniecības aizsardzībā iesaistītās institūcijas, kā arī veikt visas 

aizsardzības informācijas iegrāmatošanu;
 • koordinēt darbību ar kuģa aizsardzības virsnieku;
 • koordinēt darbības ar apsardzes kompānijām;
 • veikt pārbaudes, lai pārliecinātos par aizsardzības personāla atbilstību veicama-

jiem aizsardzības uzdevumiem;
 • gādāt, lai aizsardzības aprīkojumu pareizi izmantotu, uzturētu un salabotu;
 • nodrošināt kuģa aizsardzības virsnieku ar nepieciešamo informāciju par per-

sonām, kas vēlas nokļūt uz kuģa, ja tas ir nepieciešams (virsniekam nevajadzētu 
būt tai personai, kas šo informāciju sniedz ikdienā);

 • veikt papildu pienākumus, kuri ir norādīti Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu 
drošības kodeksa (International Ship and Port Facility Security, ISPS) B daļā 
(turpmāk – B daļa), kā arī XI–2 pielikumā.

Iestādēm vai to struktūrvienībām, kuru tiešā pakļautībā atrodas ostas iekārtu 
aizsardzības virsnieks, viņa darbība ir jāatbalsta tā, lai virsnieks varētu veikt visus 
jūrnie cības aizsardzības uzturēšanas un veicināšanas pienākumus.

Lai realizētu ostu iekārtu aizsardzības plānu un to uzlabotu, vispirms nepiecie-
šams novērtēt ostas iekārtu aizsardzību. Valdībai vai starptautiski atzītai aizsardzības 
organizācijai (ja šo darbu veic starptautiski atzīta aizsardzības organizācija, tad pēc 
darba pabeigšanas valdībai ir jāapstiprina ostas iekārtas aizsardzības novērtēšana) ir 
jāveic ostas iekārtu aizsardzības novērtēšana.

Ostas iekārtu aizsardzības novērtēšana ir jāuztic speciālistam, kuram ir nepie-
ciešamās zināšanas.

Personālam, ko iesaista ostas iekārtu aizsardzības novērtēšanā, ir jābūt zinā-
šanām par:

 • pašreizējiem aizsardzības apdraudējumiem;
 • iespējām atpazīt un atrast ieročus un bīstamās substances;
 • cilvēku, kuri varētu apdraudēt aizsardzību, uzvedību;
 • tehniku, ko var izmantot, lai izvairītos no aizsardzības pasākumiem;
 • aizsardzības incidentos izmantojamām metodēm;
 • sprāgstvielu iedarbību uz ostas iekārtām;
 • ostas iekārtu aizsardzību;
 • ostas komercdarbību;
 • psiholoģiskiem aizsardzības pasākumiem (nožogojumu);
 • telekomunikācijas sistēmām un datoru sistēmām;
 • transporta un civilo inženieriju;
 • kuģu un ostas funkcijām.
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Ostas iekārtu aizsardzības novērtēšana ir jāatjauno, mainoties apdraudējuma 
veidam vai apdraudējuma mērķim.

Ostas iekārtu aizsardzības novērtēšanā ir jāiekļauj šādi principi:
 • nepieciešams identificēt un novērtēt svarīgākos (arī vērtīgākos) īpašumus 

(iekārtas) un ostu infrastruktūru, kā arī tās vietas un būves, kuru bojājumi var 
izraisīt ievērojamus cilvēku zaudējumus, ostu iekārtu bojājumus un apkārtējās 
vides apdraudējumus;

 • novērtējumā jāidentificē šo kritisko īpašumu (iekārtu) un infrastruktūras aktu-
ālie apdraudējumi, lai noteiktu aizsardzības pasākumu prioritātes;

 • vērtējumā jāatspoguļo ievainojamības pakāpe, norādot vājākās vietas fiziskai 
aiz sardzībai saistībā ar tās strukturālo integritāti, aizsardzības sistēmām, pro-
ce suā lo politiku, sakaru sistēmām, transporta infrastruktūru, dažādiem pakal-
po jumu veidiem un citām ostu iekārtām, kuras varētu tikt pakļautas līdzī gam 
apdraudējumam.

Ostas iekārtu aizsardzības novērtēšanā ir jāiekļauj šādi elementi:
 • psiholoģiskā aizsardzība;
 • personāla aizsardzības sistēmas;
 • procedūru politika un sakaru sistēma;
 • telekomunikācijas un datoru sistēmas;
 • būtiskā infrastruktūra;
 • inženierkomunikācijas (aprīkojums);
 • citas iespējamās vietas, kur var tikt apdraudēti cilvēki, īpašums, infrastruktūra 

un ostas funkcijas.
Valdība var atļaut izveidot vienu ostas iekārtas aizsardzības novērtējumu, ko 

attiecināt uz vairākām ostas iekārtām, ja šīm iekārtām ir viena veida:
 • nomnieks;
 • atrašanās vieta;
 • funkcijas;
 • aprīkojums;
 • konstrukcija.
Novērtējumā ir jāiekļauj arī jebkura informāciju, kas turpmāk var tikt izmantota 

darba uzlabošanai, jāmin, kā tika veikts novērtējums, uz kādu informāciju tas balstās [7].
Lai ostas aizsardzības virsnieks spētu izvērtēt nepieciešamo ostas iekārtu aizsar-

dzības līmeni, nav pieļaujams, ka ostas aizsardzības virsnieks atrodas darba attiecībās 
ar tās pašas ostas pārvaldi. Lai īstenotu ostas aizsardzības plānu, ostas pārvaldei ir jā-
iegulda nepieciešamie resursi, dažkārt pat ļoti lieli, atstājot būtisku iespaidu uz iestādes 
budžetu. Tāpēc ostas aizsardzības virsniekam var trūkt instrumentu aizsardzības 
plāna realizēšanai. Situācija ir diezgan viegli atrisināma: ostas aizsardzības virsniekam 
vajadzētu atrasties Latvijas Jūras administrācijas pakļautībā vai no ostas pārvaldēm 
neatka rīgu kapteiņdienestu pakļautībā.



Socrates RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls 2016, Nr. 2 (5)

 

— 93 —

Aldis Dreiblathens. Kapteiņdienestu loma kuģošanas tiesiskās 
aizsardzības nodrošināšanā Latvijas ostās

Ostas iekārtu aizsardzības plāns

Ostas iekārtu aizsardzības plānā jābūt noteiktiem uzdevumiem, kas ir jāveic to 
aizsardzībai un aizsardzības līmeņu maiņu gadījumos. Šis plāns ir jāveido un jāuzlabo, 
pamatojoties uz ostas iekārtu aizsardzības novērtējumu, adekvāti katras iekārtas vietai 
un lomai sadarbībā starp ostu un kuģi. 

Ostas iekārtu aizsardzības plānu apstiprina valdība (valdības institūcija – Latvijas 
Jūras administrācija), savukārt sagatavot plānu var starptautiski atzīta organizācija, 
bet – pēc B daļas ieteikumiem – ostas iekārtu aizsardzības plānu izveidot vajadzētu 
ostas iekārtu aizsardzības virsniekam. 

Ostas iekārtas aizsardzības plānam jābūt valsts valodā, un tajā jāiekļauj šādas 
mini mālās prasības:

 • pasākumi, lai novērstu ieroču un bīstamu substanču iekļūšanu ostu iekārtās un 
uz kuģiem, kur tās tiktu izmantotas pret cilvēkiem, kuģiem un ostu iekārtām;

 • pasākumi, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu ostas iekārtu, piestātņu 
un ierobežotajās zonās;

 • procedūras, ja pastāv draudi ostas iekārtai vai kuģa / ostas sadarbībai;
 • procedūras, kas tiek veiktas, ja valdība izsludina aizsardzības pasāku mus 

un 3. aizsardzības līmeni;
 • evakuācijas procedūras, ja tiek identificēti draudi;
 • aizsardzības personāla pienākumi un citu ostas iekārtu personāla pienākumi 

ostas iekārtu aizsardzībā;
 • kuģa aizsardzības sadarbības procedūras;
 • ostas iekārtu aizsardzības plāna pārskatīšanas un uzlabošanas procedūras;
 • ziņošanas par incidentu procedūras;
 • ostas iekārtu aizsardzības virsnieka norīkošanas kārtība un viņa pieejamība 

24 stundas diennaktī;
 • plānā ietvertās informācijas slepenības nodrošināšanas pasākumi;
 • kravu un pārkraušanas iekārtu efektīvas aizsardzības nodrošināšanas pasākumi;
 • ostas iekārtu aizsardzības plāna revīzijas procedūras;
 • kuģa aizsardzības brīdinājuma sistēmas aktivēšanas ostā procedūras;
 • procedūras, kas tiek veiktas, lai atvieglotu kuģa komandas vai valsts un pašval-

dību institūciju personāla pieeju kuģim.
B daļā ir vairāki papildnosacījumi, kurus vajadzētu iekļaut ostas iekārtu aizsar-

dzības plānā, jo tie var pozitīvi ietekmēt ostas iekārtu aizsardzību.
Ostas iekārtu aizsardzības plānu ieteicams izstrādāt katrai iekārtai atsevišķi, jo 

aizsardzības pasākumi var atšķirties. Plāna izstrādē jāņem vērā gan atrašanās vieta, gan 
komercdarbības specifika un citi apstākļi. Jo sīkāk izstrādāts ostas iekārtu aizsardzības 
plāns, jo aizsargātāka ir katra iekārta pret jebkāda veida draudiem.

Personālam, kas veiks ostas iekārtu aizsardzības plāna revīziju vai plāna ievie-
šanas vērtēšanu, jābūt neatkarīgam, taču tiek pieļauti izņēmumi atkarībā no ostas 
lieluma un tās funkcijām.
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Ostas iekārtu aizsardzības plānu var savienot vai iekļaut ostas aizsardzības plānā, 
vai kādā citā ostas plānā vai plānos, kas tiek izstrādāti ostas drošības un aizsardzības 
uzturēšanai.

Valdība ir noteikusi, kādas izmaiņas ostas iekārtu aizsardzības plānā var tikt 
veiktas pašā ostā, neapspriežoties ar valdības institūcijām. 

Diemžēl tik specifiskos jautājumos ne vienmēr valdības darbības virzieni ir pareizi. 
Valdībai nosakot ostu aizsardzības plāna izveides kompetenci, būtu nepieciešams 
konsul tē ties ar attiecīgās nozares institūcijām, ostas aizsardzības virsniekiem un 
kapteiņ dienestiem.

Ostas iekārtas aizsardzības plānu var sagatavot elektroniskā formātā, taču jāno-
drošina, lai tam nepiekļūst nepiederošas personas un lai netiktu veiktas kādas neatļautas 
izmaiņas plānā.

Ostas iekārtu aizsardzības plāna procedūru efektīvai veikšanai ir jāizveido ostas 
iekārtu aizsardzības pienākumu organizācijas sistēma. 

Ostas iekārtu aizsardzības nodrošināšanai nepieciešami vairāki organizatoriskie 
pienākumi:

 • noteikt ostas iekārtu aizsardzības organizācijas lomu un struktūru;
 • uzņemties atbildību par aizsardzības personāla trenēšanu un viņu efektivitātes 

novērtēšanu;
 • ostas iekārtu aizsardzības organizēšanā sadarboties ar nacionālajām vai reģio-

nālajām institūcijām, kas ir iesaistītas jūrniecības aizsardzībā;
 • uzturēt komunikācijas sistēmu, kas nodrošina efektīvu un nepārtrauktu saziņu 

ar ostas iekārtu aizsardzības personālu, kuģiem ostā un nacionālajām vai reģio-
nā lajām institūcijām, kas ir iesaistītas jūrniecības aizsardzībā;

 • izstrādāt procedūras, lai nodrošinātu aizsardzības pasākumu efektivitāti un to 
veikšanu, ja notiek aizsardzības aprīkojuma bojājumi [2; 9].

Personāla mācības

Ļoti svarīgi ir regulāri gādāt par personāla trenēšanu un mācībām, jo nepietie-
kamas zināšanas var radīt draudus jūrniecības aizsardzībai. 

Regulāri aizsardzības treniņi un mācības nepieciešamas:
 • ostas iekārtu aizsardzības virsniekiem;
 • ostas aizsardzības personālam;
 • ostas pārējam personālam.
Jāņem vērā, ka katras grupas atbildība un pienākumi, lai nodrošinātu jūrniecības 

aizsardzību, ir atšķirīgi, tāpēc katrai cilvēku grupai vajadzīgas cita veida mācības, kas 
jāpakļauj ostas iekārtu aizsardzības plānam.

B daļā ir ieteikts, kāda veida mācības un treniņi nepieciešami dažādām grupām, 
tomēr jārespektē katras ostas specifiskie iekārtu aizsardzības plāna noteikumi.

Treniņiem un mācībām jānotiek regulāri, lai nodrošinātu efektīvu darbu.
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Secinājumi

Veiktais izpētes darbs ļauj secināt, ka Latvijā ostu un to iekārtu aizsardzībai tiek 
veltīta liela uzmanība. VAS “Latvijas Jūras administrācija” ir izstrādājusi MK notei-
kumus, lai uzlabotu jūrniecības aizsardzību un veiktu nepārtrauktu kuģu un ostu 
iekārtu auditēšanu. Tā ir pozitīva prakse.

Jāņem vērā jūrniecības nozarē notiekošo nelikumīgo darbību attīstības tendence 
pasaulē un jāsecina, ka ISPS kodeksa (Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības 
kodeksa) ieviešana Latvijas ostās tika veikta laikus, radot tiesisku pamatu un uzliekot 
pienākumu ostas iekārtu īpašniekiem un nomniekiem nodrošināt ostu aizsardzību. 
Terorisms nav jauna parādība jūrniecībā, tas ir jau ilgu laiku eksistējis, bet tikai tagad 
tam tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība.

Darbā uzmanība veltīta galvenokārt nacionālajai un starptautiskajai likumdo-
šanai, kas regulē jūrniecības aizsardzību. Tajā ir analizēti iespējamo draudu izvērtē-
šanas principi, kā arī Latvijas ostu aizsardzība. 

Latvijas ostas to iekārtu aizsardzībai pilnībā izpilda visas ISPS kodeksa prasības 
un veic visu, lai aizsardzība tiktu uzlabota, tomēr jāņem vērā, ka brīvostu tiešās funk-
cijas atšķiras no kapteiņdienesta funkcijām, tāpēc 

 1) ostas iekārtu aizsardzības novērtēšana ir jāveic speciālistiem, kuriem ir nepie-
ciešamās zināšanas šāda veida darbu veikšanai, un viņiem jāstrādā ciešā 
sadar bībā ar ostas kapteiņdienestu. Jāuzsver, ka jāsadarbojas tieši ar kapteiņ-
dienestu, nevis ostas pārvaldi vai kādu citu ostas pārvaldes struktūrvienību, 
jo tieši kapteiņdienesta galvenā funkcija ir kuģošanas drošības garantēšana, 
turpretī brīvostu pārvaldes un Liepājas SEZ pārvaldes galvenās funkcijas ir 
reģiona un uzņēmējdarbības attīstīšana;

 2) valdībai, nosakot ostām aizsardzības plāna izveides kompetenci, nepiecie šams 
konsultēties ar attiecīgām valdības institūcijām, ostas aizsardzības virs nie-
kiem un kapteiņdienestu, veidojot darba grupas vai komisijas;

 3) kapteiņdienests ir vienīgā institūcija ostā, kuras galvenā un pamatfunkcija ir 
kuģošanas drošības nodrošināšana, tādēļ ostas aizsardzības virsniekam jābūt 
ostas kapteiņa pakļautībā. Ne ostu vai brīvostu pārvalžu, ne Liepājas speciālās 
zonas pārvaldes pakļautībā, bet tieši ostas kapteiņa tiešā pakļautībā. Pretējā 
gadījumā nevar tikt garantēta kuģošanas aizsardzības objektīva novērtēšana. 
Pieļaujamā alternatīva – ostas aizsardzības virsnieki (līdzīgi kā ostas valsts 
kontroles inspektori) var būt pakļauti arī Latvijas Jūras administrācijai. Šajā 
gadījumā ostas aizsardzības virsnieki arī var būt pietiekami neatkarīgi, lai 
objektīvi izvērtētu kuģošanas aizsardzību;

 4) lai šeit minētā pakļautības sistēma būtu sekmīga, arī ostu kapteiņdienestiem 
ir jābūt neatkarīgiem, tas nozīmē, ka tie var būt pakļauti tikai Latvijas Jūras 
administrācijai;

 5) par ostas iekārtu darbinieku treniņiem un mācībām ir jāgādā ostu kapteiņ-
dienestiem. Tikai no vietējās pašvaldības neatkarīgs kapteiņdienests būs 
ieinte resēts regulāru treniņu un mācību nodrošināšanā.

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG9NvZuvTLAhWDNJoKHbCVDvQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D232050&usg=AFQjCNF5i1zNadt_10WdAoitYSijQs0TWA&sig2=3q-yoRDr4qoyzfzKvRREuw&bvm=bv.118443451,d.bGs
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG9NvZuvTLAhWDNJoKHbCVDvQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D232050&usg=AFQjCNF5i1zNadt_10WdAoitYSijQs0TWA&sig2=3q-yoRDr4qoyzfzKvRREuw&bvm=bv.118443451,d.bGs


Socrates RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls 2016, Nr. 2 (5)

 

— 96 —

Aldis Dreiblathens. Kapteiņdienestu loma kuģošanas tiesiskās 
aizsardzības nodrošināšanā Latvijas ostās

Harbourmaster Office Role in Ensuring 
Shipping Protection of Latvian Ports

Abstract 

Latvian ports as an essential navigation component cannot be separated from 
the  International Maritime Law. Statistical data reveals that the  cargo turnover at 
Latvian ports is increasing; therefore, increasing ship visits are inevitable. What is more, 
the vast majority of them are foreign vessels with foreign flags and they are guided 
by  the  International Maritime Law. Consequently, maritime protection is the  most 
essential issue as it determines the ship’s crew, as well as the passengers’ safety and life, 
preservation of the ship’s cargo and marine, ports and port infrastructure.

The existing Harbourmaster’s, who is accountable to the port authorities, main 
function is the provision of maritime safety in ports and port areas. However, given 
the fact that maritime safety is one of the pre req ui sites for the protection of navigation, 
undoubtedly Harbourmaster’s role in maritime protection should also be evaluated. 
To increase the  Harbourmaster’s ability to perform their main function, ensuring 
the safety of shipping, it is essential to increase the role of shipping protection.

The article analyses the safety of navigation and maritime protection problems 
in Latvian ports and Harbourmaster’s role in these processes.

It leads to the conclusion that Harbourmaster’s role in maritime protection assur-
ance process is insufficient.

Hypothesis: prerequisite of maritime security insurance is the  protection of 
shipping; therefore, Harbourmaster’s role in ensuring the protection is to be considered 
as one of the main functions of Harbourmaster.

Keywords: harbourmaster, maritime safety, maritime protection.
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