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1. SAĪSINĀJUMI
Šajā plānā tiek izmantoti sekojoši termini (saīsinājumi) un apzīmējumi:
ĀS – Ārkārtas situācija
ĀSP – Rīgas brīvostas Ārkārtas situāciju plāns
CAP – Civilas aizsardzības plāns
CIN – Rīgas brīvostas pārvaldes Caurlaižu izsniegšanas nodaļa
CKP – Rīgas brīvostas ostas iekārtas caurlaižu kontroles postenis
DP – LR IeM Drošības policijas Ostas daļa
EAS – Rīgas brīvostas pārvaldes elektroniskā apziņošanas sistēma ar kuras palīdzību
tiek apziņotas konkrētajā ārkārtas situācijā iesaistītās fiziskās un juridiskās personas
IPZ – Rīgas brīvostas pārvaldes Caurlaižu nolikumā definētās ierobežotas piekļuves
zonas
KAP – Kuģa aizsardzības plāns
KAV – Kuģa aizsardzības virsnieks
KĀSP – Kuģa ārkārtas situāciju plāns
KVC – Rīgas brīvostas pārvaldes Kuģu Satiksmes Vadības Centrs
KA – Kuģa aģents
LJA – VAS „Latvijas Jūras administrācija”.
MRCC – Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Jūras spēku Krasta
apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs.
MUITA – Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles
posteņu daļa
Osta – Rīgas brīvostas sauszemes un akvatorijas teritorija
OI – Ostas iekārta
OAP – Ostas aizsardzības plāns
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OAV – Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas Aizsardzības Virsnieks
OIAP – Ostas iekārtas aizsardzības plāns
OIAV – Ostas iekārtas aizsardzības virsnieks
OVN – Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļa
OP – Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policija
OPERATORS – Ostas, Ostas iekārtas operators
POLICIJA – LR IeM Valsts Policija
PVD – Pārtikas un veterinārais dienests
RBP – Rīgas brīvostas pārvalde
ROBEŽSARDZE – LR IeM Valsts Robežsardze
VUGD – Valsts Ugunsdzēšanas un Glābšanas Dienests
RBP OIDD- Ostas iekšējais drošības dienests

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

LAPA 5

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
MĒRĶIS
Rīgas brīvostas Ārkārtas situāciju plāna mērķis ir sniegt rīcības vadlīnijas un
rekomendācijas, ne tikai ostas akvatorijā esošiem Latvijas karoga un ārvalstu kuģiem,
bet arī ostas iekārtām un ostā strādājošiem sadarbības partneriem par veicamiem
preventīviem pasākumiem, kuri novērš un samazina ĀS riskus ostā.
Ostas iekārtu un kuģu komandu koordinētai rīcībai un ciešai sadarbībai ikdienas
kuģis/krasts kravu vai cita veida operāciju laikā un jebkurā diennakts laikā visiem
atbildīgajiem ostas dienestiem un sadarbības partneriem būt gataviem veikt kopējus
saskaņotus ĀS likvidācijas pasākumus.
UZDEVUMI
Nodrošināt ikdienas preventīvo pasākumu uzturēšanu, rīkot mācības un treniņus, lai
savlaicīgu reaģētu uz ārkārtas situāciju, un līdz ar to novērstu vai mazinātu:
Dzīvības draudus un/vai veselības kaitējumu nodarīšanas riskus attiecībā uz
ostā strādājošo personālu, apmeklētājiem, kuģu personālu un ostai pieguļošo
teritoriju iedzīvotājiem;
Kaitējumu videi;
Bojājumus ostas infrastruktūrai un aprīkojumam, ostas sadarbības partneru
un zemes nomnieku īpašumam un blakus esošo teritoriju infrastruktūrai;
Negadījuma sekas un jebkādu ĀS blakusparādību ietekmi attiecīgajā ostas
teritorijā.
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3. OSTAS APRAKSTS
Rīgas brīvosta izveidojusies Daugavas abos krastos 15 kilometru garumā.
Ostas kopējā teritorija - 6 348 ha;
- ostas zeme - 1 962 ha;
- ostas akvatorija - 4 386 ha;
Kopējais piestātņu garums - 21 000 metri.
Kuģa maks. iegrime pie piestātnes - 15 metri.
Rīgas brīvostā darbojas 35 stividoru kompānijas un 30 kuģu aģentu kompānijas.
Galvenās kravas Rīgas brīvostā ir konteineri, dažādi metāli, koks, ogles, minerālmēsli,
ķīmiskās kravas un naftas produkti.
Osta ir atvērta kuģošanai visos gadalaikos.
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3.1.

Ostas karte:

Saikne uz RBP mājas lapu (karte) http://www.freeportofriga.lv/lv/karte.html
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3.2.

Bīstamo un piesārņojošo kravu terminālu apraksta

Bīstamo un piesārņojošo kravu termināli Rīgas brīvostas teritorijā ir noteikti atbilstoši
to regulējošiem Starptautiskiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un to
prasībām.
Uzņēmumu un piestātņu saraksts, kuri pārkrauj bīstamās un piesārņojošās kravas un
to sadalījums pēc risku grupām, attiecīgi:
1. grupa (sarkanie), augstākās bīstamības termināli;
2. grupa (oranžie), vidējās bīstamības termināli;
3. grupa (zaļie), zemas bīstamības termināli.
1. grupa (sarkanie), augstākās bīstamības termināli
Nosaukums

Piestātnes

Kravas

SIA “VEXOil Bunkering”

ZO-17

Naftas produkti

SIA „Circle K Latvia”

ZO-18

Naftas produkti

SIA „Neste Latvija “Rīgas
termināls

ZO-18

Naftas produkti

SIA „Naftimpeks”

ZO-18

Naftas produkti

SIA “Alpha Osta”

ZO-9, ZO-10, ZO-11, ZO-12,
ZO-13, ZO-14

Minerālmēslu pārkraušana

SIA “Riga Fertilizer Terminal”

KS-38A, KS-38B

Minerālmēslu pārkraušana

A/S “B.L.B. Baltijas Termināls”

JM-26, JM-27

Naftas produkti

SIA „WOODISON TERMINAL”

JM-16

Naftas produkti

SIA „OVI”

JM-15

Naftas produkti

KS-28, SD-5

Naftas produkti

SIA “Latvijas propāna gāze”

LP-27

Sašķidrinātā gāze

SIA „VL Bunkering”

JM-20

Naftas produktu savākšana, pārkraušana

SIA „Eko Osta”

ZM-16

Naftas produktu savākšana

SIA “PARS TERMINAL”
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2. grupa (oranžie), vidējās bīstamības termināli
Nosaukums

Piestātnes

Kravas

SIA “La Con”

DG-1, DG-2, DG-5

Ogles, metāls

SIA “Streks”

KRS 3,4,5

Ogles, metāls

SIA “Baltic Container
Terminal”
SIA „Port Magnat”

KS-32, KS-33, KS-34

Konteineri

JM-25

Ogles, metāls

SIA “Rīgas centrālais
termināls”

PM-16, PM-17, PM-18, PM19, EO-6, EO-7, EO-8, EO-9,
EO-10, EO-11, EO-12, EO14, EO-15, ED

Konteineri, metāli, ogles

SIA “Rīgas Pasažieru
termināls”
Riga Coal Terminal

JPS-1, JPS-2, MK-3, MK-4

Pasažieri, autokravas

KRS 6,7

Ogles
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3. grupa (zaļie), zemas bīstamības termināli
Nosaukums

Piestātnes

Kravas

MS-11, MS-12, MS-13

Kokmateriāli, granulas, šķelda

MS-10

Kokmateriāli, kūdra, šķelda

ZO-1, ZO-2, ZO-3, ZO-4, ZO5, ZO-6, ZO-7, ZO-8

Kokmateriāli, šķelda, konteineri

VM-4

Kokmateriāli

SIA „KS Terminal”

KS-1, KS-2

Kokmateriāli, šķelda

SIA „WT Terminal”

DG-54, DG-55

Kokmateriāli, metāli

SIA “Riga Bulk terminal”

KS-29, KS-30

Graudi, granulas

SIA “P&B TERMINAL”
SIA “T2 Terminal”
SIA “Rīgas universālais
termināls”
SIA „Port Milgrāvis”
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3.3.

Bīstamo zonu karte

Saikne uz RBP mājas lapu (karte) http://www.freeportofriga.lv/lv/karte.html

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

LAPA 12

3.4.

Ugunsdzēsības hidrantu karte

Saikne uz RBP mājas lapu (karte) http://www.freeportofriga.lv/lv/karte.html
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4. ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS DEFINĪCIJA
Definīcija:
Ārkārtas situācija – ir apstākļu kopums kādā konkrētā teritorijā, kas izveidojies
avārijas (tehnogēnas vai cilvēka izraisītas), dabas stihijas, katastrofas vai cita veida
nelaimes gadījumu rezultātā un kuri var radīt vai ir radījusi cilvēku upurus,
kaitējumu cilvēku veselībai, videi, nozīmīgus materiālos un finanšu zaudējumus un
radījusi būtiskus traucējumus cilvēku dzīves apstākļiem un labklājībai.
Klasifikācija:
Ārkārtas situācijas tiek klasificētas pēc to izplatīšanās ātruma, apjoma un rašanās
iemesliem.
Iemesls:
Pēc rašanās iemesla ĀS var būt tehnogēna, dabas, bioloģiska, ekoloģiska un sociāla
rakstura.
Izplatīšanās:
Pēc izplatīšanās ātruma ĀS klasificējas:
pēkšņas izplatības(sprādziens u.c.);
ātras vai straujas izplatības (epidēmijas, pandēmijas, ugunsgrēks, gāzes
noplūde u.c.);
mērenas izplatības (plūdi, radiācijas piesārņojums u.c.);
plūstošas izplatības (atmosfēras un ūdens piesārņojums u.c.);
lēnas izplatības, kas ilgst mēnešus vai gadus (ilgstošs vides piesārņojums u.c.).
Pēc izplatīšanās apjoma ĀS klasificējas pamatojoties uz teritorijas lielumu, kurā
izplatās ĀS, cietušo skaita un zaudējumu apmēra un tās ir – lokālas, pašvaldību
līmeņa, reģionāls, valsts līmeņa.
Savlaicīga ĀS atklāšana un atbilstoša reaģēšana samazina cilvēcisko, finanšu un
materiālo risku.
Lai izprastu ĀS attīstību un attiecīgi to definētu un reaģētu, ĀS tiek iedalītas
sekojošās stadijas:
1.stadija – novirze no normālās situācijas vai procesa (var ilgt diennaktis, mēnešus
vai gadus);
2.stadija – ĀS iniciācija, atrodas tās pamatā;
3.stadija – ĀS process, kura rezultātā notiek apdraudējumu faktors, kas nelabvēlīgi
ietekmē cilvēkus, objektus un apkārtējo vidi;
4.stadija – ĀS noplakšanas stadija (atlikušo apdraudējumu un ārkārtas apstākļu
darbība), kas hronoloģiski ietver periodu no apdraudējuma ierobežošanas līdz
pilnīgai to likvidācijai ieskaitot visas iepriekšējās stadijas. Šī stadija pēc laika termiņa
var sākties vēl līdz 3.stadijas nobeigumam.
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5. ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS ETAPI
Lai nodrošinātu ĀS iesaistītās institūcijas un konkrētas fiziskas personas ar vienotu
informāciju, kurā vienlaicīgi ar paziņojumu par ārkārtas situāciju institūcijas vai
konkrētas fiziskas personas tiek nodrošinātas ar informāciju par ĀS izplatību un
apdraudējuma novēršanas gaitu uz brīdi, kad no OVN caur EAS tiek nosūtīta
informācija, Rīgas brīvostas ĀS plānā visas darbības ārkārtas situācijās tiek iedalītas
trīs (A; B un C)etapos:
A – PIRMAIS ETAPS (informācijas nodošana un apmaiņa)
B – OTRAIS ETAPS (darbība)
C – TREŠAIS ETAPS (atjaunošana)
Paziņojumi uz telefoniem ar EAS palīdzību tiks nodoti bez zemāk veiktā apraksta,
piemēram, adrese, situācijas raksturojums, C-etaps.
A – PIRMAIS ETAPS
Saņemtā informācija par ārkārtas situāciju ir pārbaudīta un apstiprinājusies, RBP
vadošās un atbildīgās amatpersonas un valsts pārstāvētās institūcijas tiek informētas
ar EAS palīdzību.
B – OTRAIS ETAPS
Notiek ārkārtas situācijas likvidēšanas visas RBP atbildīgās amatpersonas ir notikumu
vietā, valsts pārstāvētās institūcijas veic noteiktos pasākumus notikumu vietā.
C – TREŠAIS ETAPS
Ārkārtas situācija ir apturēta/neitralizēta un šobrīd notiek seku likvidēšanas vai
darbības atjaunošanas pasākumi un uzsākta ĀS iemeslu noskaidrošana.

4. PREVENTĪVIE PASĀKUMI
Lai uzturētu Rīgas ostā preventīvos pasākumus, visiem ostas akvatorijā esošiem
Latvijas karoga un ārvalstu kuģiem, ka arī ostas iekārtām un uzņēmumiem ir jāievēro
Latvijas un starptautiskajā likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz kuģošanas
drošību, bīstamo kravu apriti, vides drošību un u.c. Nodrošināt dokumentu un
deklarāciju savlaicīgu un korektu aizpildīšanu, kā norādīts shematiskā tabulā
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PUBLISKS DOKUMENTS

ISPS (pamatdokumenta nosaukums)
AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA (doc. nosaukums)
ISGOTT/BLUCODE
DROŠĪBAS LAPA
(tikai lejamkravām/beramkravām)

ISGOTT/BLUCODE
UGUNSDROŠĪBAS ZIŅOJUMA SIGNĀLI
(tikai lejamkravām/beramkravām)

ISGOTT
DROŠĪBAS VĒSTULE

TERMINĀLS

(tikai lejamkravām)

KUĢIS

BLUCODE
TERMINĀLA ĀS PLĀNS
(termināls iesniedz balkera tipa kuģiem)

BLUCODE
IEKRAUŠANAS PLĀNS
(tikai beramkravām)

ISGOTT
PIRMSIEKRAUŠANAS VIENOŠANĀS
(tikai lejamkravām)
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5. ĀS REĢISTRĀCIJAS FORMAS APRAKSTS
Ārkārtas situāciju reģistrācijas formu izmanto OVN un OI diennakts apsardzes un
uzraudzības formējumi. OI ārkārtas situāciju reģistrācijas formu var izmainīt un
piemērot termināla specifikai.
Lai operatīvi un saprotami tiktu nodota informācija, ārkārtas situācijas ziņotājam
mutisko ziņojumu veikt saskaņā ar ārkārtas situāciju reģistrācijas formu.
7.1. ĀS reģistrēšanas forma

1. Kur?---notikumu vietas adrese, ēka, piestātne (precizēt vietu, ja
nepieciešams pēc orientieriem)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Kad?---datums, laiks
20____.gada______.___________. plkst. st._____min ._________
3. Kas notika?---notikuma apraksts
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________

4. Informācija par ziņotāju (telefona numurs, vārds, uzvārds,
uzņēmums)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________

5. Kam ziņots par notikušo?
(Saskaņā ar apziņošanas shēmu)

N.p.k .

Uzvārds/Amats

Laiks
st.
min.

1.
2.
3.
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6. Papildus informācija par ĀS.
ir

nav

Pieprasīta no:

Videonovērošana

Piekļuves kontrole

Apsardzes
signalizācija
Fiziskās apsardzes
postenis

7. Saņemti norādījumi no:
Vārds, uzvārds
Amats

Norādījuma īss apraksts.

Atzīme
par
izpildi

8. Ziņojums par notikumu sastādīts 20____.gada______.___________ un
iesniegts:
__________________ _____________________ ____________________

(vārds)

(uzvārds)

(amats)

OVN darbinieka paraksts_________________atšifrējums_______________
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8. APDRAUDĒJUMI OSTĀ
8.1.

Ugunsgrēks ostas terminālā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Saskaņā ar zemes nomas
līgumu uzņēmums ir
atbildīgs par ugunsdrošības
un citu noteikumu
ievērošanu savā teritorijā
un piestātnē.
Par termināla CAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un kvalitatīvu
izpildi un savlaicīgu
informācijas nodošanu
glābšanas dienestiem.
Par ĀS iesaistīto dienestu
apgādi ar nepieciešamo
tehniku un citiem
materiālajiem resursiem un
par notikumu vietas
renovācijas un sakopšanas
pasākumiem.
Informē 112
Informē kuģi, ja tas atrodas
OI piestātnē
Informēt RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkoties saskaņā ar OIAP vai
ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar VUGD un
citām valsts institūcijām un
ievēro to norādījumus.
Nodrošina ugunsgrēka
vietas lokālā videosignāla
pārraidi caur internetu un
paziņo OVN interneta IP
adresi.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP
u.c.) atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un VUGD operatīvo
štābu.
Informē blakus OI un
OVN par notikumu
attīstību vai
apdraudējuma tālāku
izplatīšanos.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.
Pēc ĀS sadarbībā ar OI
veic apstākļu
noskaidrošanu un
izstrādā preventīvos
pasākumus.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Ziņo 112, KVC un OI.
Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) kuģa personāla
evakuēšanu no
piestātnes uz kuģi;
3) kuģa sagatavošanu
piestātnes pamešanai.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa
aģentu un pieprasa loci un
velkoņus. Kuģa kapteinis
ievēro un seko KVC un ĀS
iesaistīto valsts institūciju
norādījumiem
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8.2.

Ugunsgrēks uz kuģa

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla CAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.
Par ĀS iesaistīto dienestu
apgādi ar nepieciešamo
tehniku un citiem
materiālajiem resursiem.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un VUGD operatīvo
štābu
Informē blakus OI un
OVN par notikumu
attīstību vai
apdraudējuma tālāku
izplatīšanos.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.

Informē 112.
Informē citus kuģus, ja tie
atrodas OI piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības
gadījumāveic cilvēku,
tehnikas un materiālo
vērtību evakuāciju.
Sadarbojas ar VUGD un
citām valsts institūcijām un
ievēro to norādījumus.
Nodrošina ugunsgrēka
vietas lokālā videosignāla
pārraidi caur internetu un
paziņo OVN interneta IP
adresi.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

KUĢIS
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Informē par ugunsgrēku un
cietušajiem KVC un OI.
Nepieciešamības gadījumā
padod trauksmes signālu
vienu vai vairākus nepārtraukts signāls ne īsāks
par 10 sekundēm un to
pavadīs nepārtraukta skaņa
no kuģa trauksmes sistēmas.
Uzsāk ugunsgrēka likvidāciju
vai ierobežošanu ar visiem
uz kuģa pieejamiem
līdzekļiem.
Pārtrauc kravas operācijas
vai aizver šļūteņu
krasts/kuģis savienojošos
vārstus.
Ierodoties VUGD informē
par drošākajiem ceļiem uz
ugunsgrēka vietu,
cietušajiem,
sprādzienbīstamām vielām
uz kuģa un kravas saturu.
Nepārtraukti uztur sakarus
ar VUGD lokālo operatīvo
štābu.
Informē kuģa aģentu.
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8.3.

Sprādzienbīstama priekšmeta (nesprāgušas munīcijas) atrašana ostas teritorijā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un ĀS likvidācijā
iesaistītajām valsts
institūcijām.
Informē blakus OI un
OVN par notikumu
attīstību.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.

Informē 112.
Informē citus kuģus, ja tie
atrodas OI piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
Pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS likvidācijā
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) savienojošo vārstu
aizvēršanu un kravu
pārkraušanas šļūteņu
atvienošanu vai kuģa
kravas tilpnes
aizvēršanu
3) kuģa personāla
evakuēšanu uz
neapdraudētu vietu;
4) kuģa sagatavošanu
piestātnes pamešanai.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa
aģentu un pieprasa loci un
velkoņus. Kuģa kapteinis
ievēro un seko KVC un ĀS
iesaistīto valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.4.

Ļaunprātīgi ievietota spridzekļa (tai skaitā indīgo, radioaktīvo,
bakterioloģisko vielu) atrašana ostas teritorijā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un ĀS likvidācijā
iesaistītajām valsts
institūcijām.
Informē blakus OI un
OVN par notikumu
attīstību.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.

Informē 112.
Informē citus kuģus, ja tie
atrodas OI piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
Pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Pārmeklē pārējo OI
teritoriju.
Sadarbojas ar ĀS likvidācijā
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) savienojošo vārstu
aizvēršanu un kravu
pārkraušanas šļūteņu
atvienošanu vai kuģa
kravas tilpnes
aizvēršanu
3) kuģa personāla
evakuēšanu uz
neapdraudētu vietu;
4) kuģa sagatavošanu
piestātnes pamešanai.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa aģentu
un pieprasa loci un velkoņus.
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.5.

Draudu izteikšana par ostā ievietotu spridzekli

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju.
Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Reģistrē ziņojumu par
ĀS.
Informē 112.
Ieslēdz EAS.
Uztur sakarus ar OIAV un
ĀS iesaistītajām valsts
institūcijām.
Informē OI par
draudiem.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.

Informē 112.
Informē citus kuģus, ja tie
atrodas OI piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
Pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijāmun ievēro to
norādījumus.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) savienojošo vārstu
aizvēršanu un kravu
pārkraušanas šļūteņu
atvienošanu vai kuģa
kravas tilpnes
aizvēršanu
3) kuģa personāla
evakuēšanu uz
neapdraudētu vietu;
4) kuģa sagatavošanu
piestātnes pamešanai.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa aģentu
un pieprasa loci un velkoņus.
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.6.

Draudu izteikšana par kuģī ievietotu spridzekli

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Reģistrē ziņojumu par
ĀS.
Informē 112.
Ieslēdz EAS.
Uztur sakarus ar OIAV,
KAV un ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām.
Informē kuģi un OI par
draudiem.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.

Informē 112.
Informē citus kuģus, ja tie
atrodas OI piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
Pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Ziņo 112, KVC un OI.
Nepieciešamības gadījumā
veic:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) kuģa personāla
evakuēšanu no kuģa uz
neapdraudētu vietu OI;
3) vietas, kurā varētu
atrasties spridzeklis
apzināšanu.
4) kuģa sagatavošanu
apskatei.
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.7.

Terorisms

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Reģistrē ziņojumu par
ĀS.
Informē 112.
Ieslēdz EAS.
Uztur sakarus ar OIAV un
ĀS iesaistītajām valsts
institūcijām.
Informē OI par
draudiem.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām saskaņā ar
plānu „KUĢIS”un ievēro
to norādījumus.

Informē 112.
Informē citus kuģus, ja tie
atrodas OI piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar plānu
„KUĢIS”,OIAP, ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
Pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un
ievēroto norādījumus

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Ziņo 112, KVC un OI.
Nepieciešamības gadījumā
veic:
5) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
6) kuģa personāla
evakuēšanu no kuģa uz
neapdraudētu vietu;
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.8.

Ķīlnieku sagrābšana

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Reģistrē ziņojumu par
ĀS.
Informē 112.
Ieslēdz EAS.
Uztur sakarus ar OIAV un
ĀS iesaistītajām valsts
institūcijām.
Informē OI par
draudiem.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un
ievēro to norādījumus

Informē 112.
Informē citus kuģus, ja tie
atrodas OI piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP,
ĀSP.
Apziņo blakus esošās OI.
Pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un ievēro to
norādījumus

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Ziņo 112, KVC un OI.
Nepieciešamības gadījumā
veic:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) kuģa personāla
evakuēšanu no kuģa uz
neapdraudētu vietu;
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.9.

Zādzība un/vai laupīšana ostas teritorijā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu Valsts
policijai.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un Valsts policiju.
Ja nepieciešams informē
blakus OI par notikumu.
Sadarbojas ar Valsts
policiju.

Informē 112.
Ja nepieciešams informē
citus kuģus, kuri atrodas OI
piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP.
Ja nepieciešams apziņo
blakus esošās OI un
pārtrauc kravu operācijas.
Sadarbojas ar Valsts
policiju.
Noskaidro zaudējumu
apmēru.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu Valsts policijai un
OI.
Lemj jautājumu par
kraušanas operāciju
pārtraukšanu.
Pastiprina kontroli uz
trapiem un palīg flotes
(bunkerēšanas, sateču
savākšanas) kuģiem un
baržām, kuri pietauvoti
borts/borts. Sadarbojas ar
Valsts policiju.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

LAPA 27

PUBLISKS DOKUMENTS

8.10. Likumpārkāpēju atklāšana/aizturēšana ostas teritorijā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu Valsts
policijai vai citām
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un Valsts policiju.
Ja nepieciešams informē
blakus OI par notikumu.
Sadarbojas ar Valsts
policiju vai citām
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Informē 112.
Ja nepieciešams informē
citus kuģus, kuri atrodas OI
piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP. Sadarbojas ar Valsts
policiju vai citām
iesaistītajām valsts
institūcijām.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu Valsts policijai vai
citām iesaistītajām valsts
institūcijām un OI.
Pastiprina kontroli uz
trapiem un palīg flotes
(bunkerēšanas, sateču
savākšanas) kuģiem un
baržām, kuri pietauvoti
borts/borts. Sadarbojas ar
Valsts policiju vai citām
iesaistītajām valsts
institūcijām.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

LAPA 28

PUBLISKS DOKUMENTS

8.11. Nelegālo imigrantu atklāšana/aizturēšana ostas teritorijā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu Valsts
Robežsardzei.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
Valsts Robežsardzei.

Reģistrē ziņojumu par
ĀS.
Ieslēdz EAS.
Uztur sakarus un
sadarbojas ar Valsts
Robežsardzi.

Informē Valsts
Robežsardzi.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP. Sadarbojas ar Valsts
Robežsardzi.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu Valsts
Robežsardzei un OI.
Ziņo Valsts Robežsardzei.
Pastiprina kontroli uz
trapiem un palīg flotes
(bunkerēšanas, sateču
savākšanas) kuģiem un
baržām, kuri pietauvoti
borts/borts.
Ja nelegālie imigranti
aizturēti uz kuģa, tad līdz
Valsts Robežsardzes
pārstāvju ierašanās brīdim
izolēt nelegālos imigrantus
uz atsevišķi nodalītu telpu,
nodrošināt saviem spēkiem
apsardzi un pieprasīt OI
apsardzes palīgspēkus.
Sadarbojas ar Valsts
Robežsardzi

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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PUBLISKS DOKUMENTS

8.12. Kontrabandas preču atklāšana ostas teritorijā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas sniegšanu
Muitai un ja
nepieciešams PVD.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
Muitai un ja nepieciešams
PVD.

Reģistrē ziņojumu par
ĀS.
Informē Muitu un
PVD(ja kravā ir PVD
kontrolei pakļautās
kravas).
Ieslēdz EAS.
Uztur sakarus un
sadarbojas ar Muitu un
ja nepieciešams ar PVD.

Informē Muitu, PVD(ja
kravā ir PVD kontrolei
pakļautās kravas) un RBP
OVN.
Rīkojas saskaņā ar OIAP vai
ĀSP. Sadarbojas ar Muitu
un ja nepieciešams ar PVD.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu Muitai, PVD(ja
nepieciešams) un OI.
Ziņo Muitai un PVD(ja kravā
ir PVD kontrolei pakļautās
kravas).
Pastiprina kontroli uz
trapiem un palīg flotes
(bunkerēšanas, sateču
savākšanas) kuģiem un
baržām, kuri pietauvoti
borts/borts. Sadarbojas ar
Muitu un ja nepieciešams ar
PVD.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

LAPA 30

PUBLISKS DOKUMENTS

8.13. Ziņojums par paaugstinātu aizsardzības līmeni – terminālā/uz kuģa

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

ATBILDĪBA

Atbild par Rīgas
brīvostas OAP paredzēto
pasākumu ieviešanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla OIAP un ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

PIENĀKUMI

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

Reģistrē ziņojumu par
paaugstinātu
aizsardzības līmeni.
Informē KVC.
Ieslēdz EAS.
Aktualizē OAP.
Atkarībā no izziņotā
līmeņa, piedalās darba
grupā un uztur sakarus
ar OIAV un OAV un
līmeņa izziņošanā
iesaistītajām valsts
institūcijām.
Uztur caur EAS sakarus
ar OI un ziņo par līmeņa
ieviešanas vai
uzturēšanas problēmām.
Sadarbojas ar līmeņa
izziņošanā iesaistītajām
valsts institūcijām un
dienestiem, ievēro to
norādījumus.

KUĢIS

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Informē 112.
Ja nepieciešams lemj
Informē RBP OVN un/vai
jautājumu par kraušanas
KVC.
operāciju pārtraukšanu.
Informē kuģi (ja atrodas
Pastiprina kontroli uz
piestātnē vai tuvojās OI).
trapiem un palīg flotes
Apziņo blakus esošās OI.
(bunkerēšanas, sateču
Aktualizē OIAP. Rīkojas
savākšanas) kuģiem un
saskaņā ar OIAP un/vai
baržām, kuri pietauvoti
ĀSP.
borts/borts.
Ja nepieciešams pārtrauc
Ja drošības nolūkos
kravu operācijas.
nepieciešama piestātnes
Sadarbojas ar līmeņa
nekavējoša atstāšana, tad
izziņošanā iesaistītajām
informē KVC un kuģa aģentu
valsts institūcijām un
un pieprasa loci un velkoņus.
dienestiem, ievēro to
Sadarbojas ar līmeņa
norādījumus.
izziņošanā iesaistītajām
Nodrošina izziņotās vietas
valsts institūcijām,
lokālā videosignāla pārraidi dienestiem un OI. Ievēro
caur internetu un paziņo
iesaistīto valsts institūciju un
OVN interneta IP adresi.
dienestu norādījumus.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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PUBLISKS DOKUMENTS

8.14. Ostas akvatorijas daļas piesārņojums

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām. Tai skaitā
atbild par Plāna
neparedzēta
piesārņojuma
gadījumiem
aktualizāciju.

Par termināla ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.
Ja piesārņojums ir no OI,
tad OI ir atbildīga par ĀS
likvidāciju un sanācijas
pasākumu organizēšanu
un finansēšanu.
Par ĀS iesaistīto dienestu
apgādi ar nepieciešamo
tehniku un citiem
materiālajiem resursiem
un par notikumu vietas
renovācijas un sakopšanas
pasākumiem. Tai skaitā
atbild par Plāna
neparedzēta piesārņojuma
gadījumiem aktualizāciju.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OI
piesārņojuma likvidēšanas
plānu, OIAP vai ĀSP.
Iesniedz rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS – RBP.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild (ja piesārņojums ir no
kuģa), par ĀS likvidāciju un
sanācijas pasākumu
organizēšanu un
finansēšanu, kā arī par
informācijas sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām un OI. Tai skaitā
atbild par Plāna neparedzēta
piesārņojuma gadījumiem
aktualizāciju.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Ieslēdz EAS
Informē blakus OI, OVN
un SIA „Rīgas Brīvostas
Flote” par notikumu
attīstību vai
apdraudējuma tālāku
izplatīšanos.
Ierodas notikumu vietā,
uztur sakarus un
sadarbojas ar
piesārņojuma likvidācijā
iesaistītajiem
uzņēmumiem un
sadarbības partneriem,
OIAV (ja piesārņojums ir
no OI) un valsts
institūcijām.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Informē RBP KVC.
Rīkojas saskaņā ar Plānu
neparedzēta piesārņojuma
gadījumā, KAP vai ĀSP.
Iesniedz rakstisku ziņojumu
par uz kuģa notikušo ĀS –
RBP KVC

LAPA 32

PUBLISKS DOKUMENTS

8.15. Ķīmiskas vielas noplūde ostas terminālā

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla ĀSP un CAP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.
Par ĀS iesaistīto dienestu
apgādi ar nepieciešamo
tehniku un citiem
materiālajiem resursiem
un par notikumu vietas
renovācijas un sakopšanas
pasākumiem.
Reģistrē ziņojumu par ĀS Informē 112.
Informē 112
Informē RBP OVN un/vai
Ieslēdz EAS.
KVC.
Ierodas notikumu vietā
Rīkojas saskaņā ar OIAP,
un uztur sakarus ar OIAV CAP vai ĀSP.
un ĀS iesaistītajām valsts Apziņo blakus esošās OI.
institūcijām.
Pārtrauc kravu operācijas.
Informē blakus OI un
Nepieciešamības gadījumā
OVN par notikumu
veic cilvēku, tehnikas un
attīstību vai
materiālo vērtību
apdraudējuma tālāku
evakuāciju.
izplatīšanos.
Sadarbojas ar ĀS likvidācijā
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
iesaistītajām valsts
institūcijām.
institūcijām.
Nodrošina apdraudētās
vietas lokālā videosignāla
pārraidi caur internetu un
paziņo OVN interneta IP
adresi.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

KUĢIS
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.
Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) savienojošo vārstu
aizvēršanu un kravu
pārkraušanas šļūteņu
atvienošanu vai kuģa
kravas tilpnes
aizvēršanu
3) kuģa personāla
evakuēšanu uz
neapdraudētu vietu;
4) kuģa sagatavošanu
piestātnes pamešanai.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa aģentu
un pieprasa loci un velkoņus.
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

LAPA 33

PUBLISKS DOKUMENTS

8.16. Plūdi ostā

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu,
ostas atbildīgo
amatpersonu
deleģēšanu darbam ĀS
komisijā un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla ĀSP un CAP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.
Par ĀS iesaistīto dienestu
apgādi ar nepieciešamo
tehniku un citiem
materiālajiem resursiem
un par notikumu vietas
renovācijas un sakopšanas
pasākumiem.

Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām un OI.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un ĀS iesaistītajām valsts
institūcijām.
Informē blakus OI un
OVN par notikumu
attīstību vai
apdraudējuma tālāku
izplatīšanos.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Informē 112.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP,
CAP vai ĀSP.
Apziņo kuģi un blakus
esošās OI.
Pārtrauc kravu operācijas.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS likvidācijā
iesaistītajām valsts
institūcijām.
Nodrošina apdraudētās
vietas lokālā videosignāla
pārraidi caur internetu un
paziņo OVN interneta IP
adresi.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par
kraušanas operāciju
pārtraukšanu.
Evakuē kuģa personālu no
piestātnes uz kuģi.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa aģentu
un pieprasa loci un velkoņus.
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

LAPA 34

PUBLISKS DOKUMENTS

8.17. Piestātnes iegruvumi un/vai izskalojumi

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

Atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsts sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Par termināla ĀSP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē atbilstošos
tehniskos dienestus
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un tehniskajiem
dienestiem.
Sadarbojas ar
iesaistītajiem
tehniskajiem dienestiem
un valsts institūcijām.

Ja nepieciešams informē
citus kuģus, kuri atrodas OI
piestātnē.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar ĀSP.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS likvidācijā
iesaistītajiem tehniskajiem
dienestiem.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

KUĢIS
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu OI.
Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par
kraušanas operāciju
pārtraukšanu.
Evakuē kuģa personālu no
piestātnes uz kuģi.
Sagatavo kuģi iegruvušās
piestātnes pamešanai.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa aģentu
un pieprasa loci un velkoņus.
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC norādījumiem
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8.18. Aizsardzības/drošības aprīkojuma darbības traucējumi

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsts sniegšanu
iesaistītajām
tehniskajiem
dienestiem.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu OI.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Ziņo tehniskās apkopes
dienestam

Informē apkalpojošo
tehnisko dienestu.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Nepieciešamības gadījumā
veic ar OI saskaņotus
aizsardzību pastiprinošus
pasākumu

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.19. Tehnisko iekārtu darbības traucējumi

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsts sniegšanu
iesaistītajām
tehniskajiem
dienestiem.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu OI.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Ziņo tehniskās apkopes
dienestam

Informē apkalpojošo
tehnisko dienestu.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Nepieciešamības gadījumā
veic ar OI saskaņotus
aizsardzību pastiprinošus un
avārijas seku novēršanas
pasākumus

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.20. Elektrības apgādes traucējumi

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsts sniegšanu
iesaistītajām
tehniskajiem
dienestiem.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu OI.

Reģistrē ziņojumu par ĀS
Ziņo tehniskās apkopes
dienestam

Informē apkalpojošo
tehnisko dienestu.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Nepieciešamības gadījumā
veic ar OI saskaņotus
aizsardzību pastiprinošus un
avārijas seku novēršanas
pasākumus

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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8.21. Ūdens apgādes traucējumi

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE
Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsts sniegšanu
iesaistītajām
tehniskajiem
dienestiem.
Reģistrē ziņojumu par ĀS
Ziņo tehniskās apkopes
dienestam

OSTAS TERMINĀLS
Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

Informē apkalpojošo
tehnisko dienestu.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

KUĢIS
Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu OI.
Nepieciešamības gadījumā
veic ar OI saskaņotus
avārijas seku novēršanas
pasākumus
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8.22. Sakaru traucējumi

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE
Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Atbild par
Rīgas brīvostā notiekošo
ārkārtas situāciju
reģistrēšanu un ja
nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsts sniegšanu
iesaistītajām
tehniskajiem
dienestiem.
Reģistrē ziņojumu par ĀS
Ziņo tehniskās apkopes
dienestam

OSTAS TERMINĀLS
Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP
paredzēto pasākumu
organizēšanu un
kvalitatīvu izpildi.

Informē apkalpojošo
tehnisko dienestu.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar OIAP.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

KUĢIS
Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu OI.
Nepieciešamības gadījumā
veic ar OI saskaņotus
avārijas seku novēršanas
pasākumus
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8.23. Citi apdraudējumi(tai skaitā epidēmijas un pandēmijas)

PIENĀKUMI

ATBILDĪBA

Rīgas brīvostā iesaistītās institūcijas un subjekti
RĪGAS BRĪVOSTAS
PĀRVALDE

OSTAS TERMINĀLS

KUĢIS

Ja Rīgas brīvosta saņēma
informāciju. Saskaņā ar
citiem saistošiem ĀS
plāniem (kuru
apdraudējumu nav
norādīti šajā plānā)
atbild par Rīgas brīvostā
notiekošo ārkārtas
situāciju reģistrēšanu un
ja nepieciešams
informācijas un tehniskā
atbalsta sniegšanu ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.
Reģistrē ziņojumu par ĀS
Informē 112
Ieslēdz EAS
Ierodas notikumu vietā
un uztur sakarus ar OIAV
un ĀS iesaistītajām valsts
institūcijām.
Informē blakus OI un
OVN par notikumu
attīstību vai
apdraudējuma tālāku
izplatīšanos.
Sadarbojas ar ĀS
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Ja OI saņēma informāciju.
Par termināla OIAP, ĀSP un
citos plānos paredzēto
pasākumu organizēšanu,
kvalitatīvu izpildi un
informācijas sniegšanu
iesaistītajām valsts
institūcijām.

Ja kuģis saņēma informāciju.
Saskaņā ar Starptautiskās,
Latvijas Republikas un/vai
kuģa karoga valsts
likumdošanā noteiktiem
pasākumiem un rīcības
plāniem ĀS (KAP, KĀSP u.c.)
atbild par drošu kuģa
personāla, kuģa un kravas
saglabāšanu, informācijas
sniegšanu ĀS iesaistītajām
valsts institūcijām, OVN. KVC
un OI.

Informē 112.
Informē RBP OVN un/vai
KVC.
Rīkojas saskaņā ar
konkrēto ĀSP (OIAP, CAP
vai citu).
Apziņo kuģi un blakus
esošās OI.
Nepieciešamības gadījumā
veic cilvēku, tehnikas un
materiālo vērtību
evakuāciju.
Sadarbojas ar ĀS likvidācijā
iesaistītajām valsts
institūcijām.
Nodrošina apdraudētās
vietas lokālā videosignāla
pārraidi caur internetu un
paziņo OVN interneta IP
adresi.
Iesniedz RBP rakstisku
ziņojumu par OI notikušo
ĀS.

Nepieciešamības gadījumā
lemj jautājumu par:
1) kraušanas operāciju
pārtraukšanu;
2) savienojošo vārstu
aizvēršanu un kravu
pārkraušanas šļūteņu
atvienošanu vai kuģa
kravas tilpnes
aizvēršanu
3) kuģa personāla
evakuēšanu uz
neapdraudētu vietu;
4) kuģa sagatavošanu
piestātnes pamešanai.
Ja drošības nolūkos
nepieciešama piestātnes
nekavējoša atstāšana, tad
informē KVC un kuģa aģentu
un pieprasa loci un velkoņus.
Kuģa kapteinis ievēro un
seko KVC un ĀS iesaistīto
valsts institūciju
norādījumiem

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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9. APZIŅOŠANAS SHĒMA

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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10.SAKARI UN KONTAKTINFORMĀCIJA OSTĀ

Rīgas brīvostas pārvalde

Kuģu vadības centrs

RIGA TRAFFIC

SIA Rīgas brīvostas flote

Loču dienests

RIGA PILOT

Rīgas brīvostas pārvalde

Ostas uzraugi

RIGA CONTROL

SIA Rīgas brīvostas flote

Jūras kanāla dienests

SIA Rīgas brīvostas flote

Ledlauzis „Varma”

VARMA

SIA Rīgas brīvostas flote

Ledlauzis „Foros”

FOROS

SIA Rīgas brīvostas flote

Velkoņi „Stella”, „Santa”,
“Sfinksa”

STELLA, SANTA,
SFINKSA

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Ločiem portatīvām RST

Individuālie sakaru kanāli

Rezerves jūras kanāls

Jūras kanāls

Loču kuteru kanāls

Individuālie sakaru kanāli

Individuālie sakaru kanāli

Individuālie sakaru kanāli

Individuālie sakaru kanāli

IZSAUKUMA SIGNĀLS

Jūras kanāls (satiksmei)

OBJEKTA NOSAUKUMS

Ločiem portatīvām RST

OBJEKTA PIEDERĪBA

6

9

11

13

14

16

39

67

70

71

78
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RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDES TELEFONU UN E-PASTA ADRESU SARAKSTS

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats
Rīgas Brīvostas pārvalde
Ostas policija

Valdis Voins

OVN ārkārtas zvaniem
Ostas policijas priekšnieks

Telefons
+371 67030800

Fakss
+371 67030835

e-pasta adrese
info@rop.lv

+371 67090793

policija@rop.lv

+371 67090777

ovn@rop.lv

+371 67090744

valdis.voins@rop.lv

Artis Zīders

Ostas policijas priekšnieka
vietnieks

+371 67 090743

artis.ziders@rop.lv

Andris Purmalis

Ostas iekšējā drošības dienesta
vadītājs

+371 67090701

andris.purmalis@r
op.lv

Ēriks Jaunozols

Ostas aizsardzības virsnieks

+371 67 090705

eriks.jaunozols@ro
p.lv

Juris Dalbiņš

Ostas kontroles nodaļas vadītājs

+371 67 090707

juris.dalbins@rop.l
v

Aleksandrs
Budkevičs

Ugunsdrošības inspektors

+371 67 090710

aleksandrs.budkevi
cs@rop.lv

+371 67322750

liene.millere@rop.l
v

Brīvostas Kapteiņdienests

Arnis Šmits
Linards Makarovs

KSVC
Ostas kapteinis
Ostas kapteiņa vietnieks

+371 67082035
+371 67082000

arnis.smits@rop.lv

+371 67082010

Linards.makarovs@
rpo.lv

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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11.RESURSI
Rīgas brīvostas pārvaldes resursi:
OSTAS POLICIJA:
SIGNA UN SANCTIO :
IEGRIME - 0,7m
KATRS VAR UZŅEMT 4 CILVEKUS
2 GLĀBŠANAS RIŅĶI + 4 GLĀBŠANAS VESTES
“Rīgas Brīvostas Flote” resursi:
LEDLAUŽI:
VARMA UN FOROS:
IEGRIME 7,5 METRI;
KATRS VAR UZŅEMT 150-200 CILVĒKU;
LOČI:
DAINA UN DORE:
IEGRIME DORE-2m DAINA-1,7m
DORE VAR UZŅEMT 6 CILVĒKUS,
DAINA 3 CILVĒKUS
KATRĀ LOČU KUĢĪ IR GLĀBŠANAS PLOSTI,
KURI VAR UZŅEMT 6 CILVĒKUS

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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12.SAISTĪBA UN INTEGRĀCIJA AR CITIEM PLĀNIEM
Rīgas brīvostas Ārkārtas situāciju plāns ir tieši saistīts ar citiem uz RBP teritoriju
attiecināmiem ĀSP un tajos aprakstītām rīcībām ĀS. Šie plāni un Rīgas brīvostas
Ārkārtas situāciju plāns nav pretrunā cits ar citu. Prioritāte ĀS gadījumos ir tam
plānam kas nosaka konkrētu rīcību konkrētajā ĀS. Ik vienā ĀS, kurā tiek iesaistītas
valsts institūcijas tās rīkojās atbilstoši saviem rīcības plāniem, bet pārējie ĀS
iesaistītie subjekti (RBP, OI, termināla pārstāvji) ievēro to norādījumus.
ĀS plāna sastādīšanas brīdi ir izstrādāti un sagatavoti šādi plāni:
RBP plāni, kuros ir aprakstītas preventīvās darbības ĀS novēršanai un rīcībai ĀS
RBP DARBĪBAS PLĀNS neparedzēta naftas
piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā
AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA (doc. nosaukums)
Ostas aizsardzības plāns

RBP civilās aizsardzības plāns

OI plāni, kuros ir aprakstītas preventīvās darbības ĀS novēršanai un rīcībai ĀS
OI civilās aizsardzības plāns

Ostas Iekārtas aizsardzības plāns

Ostas Iekārtas ārkārtu situāciju plāns

Kuģa plāni, kuros ir aprakstītas preventīvās darbības ĀS novēršanai un rīcībai ĀS
Kuģa aizsardzības plāns

Kuģa ārkārtu situāciju plāns

Kuģa plāns ārkārtas pasākumiem pret jūras
piesārņošanu ar naftas produktiem
RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
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13.SAISTĪTIE DOKUMENTI
Starptautiskie normatīvie akti
ISPS kodekss – Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss
(International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code))
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 725/04 „Par kuģu un ostu
aizsardzības stiprināšanu” 2004. gada 31. marts.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/65/EK „Par Ostu aizsardzības
pastiprināšanu” 2005. gada 26. oktobris.
IMDG kodekss – Starptautiskais jūrasbīstamo kravu kodekss
Latvijas Republikas Likumi:
Likums "Par piesārņojumu", pieņemts 15.03.2001.
„Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” , pieņemts
01.10.2016.
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, pieņemts 24.10.2002.
Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi:
Nr.746 “Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu
aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību”, pieņemti 22.12.2015.

Nr.683 “Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības
nodrošināšanas kārtība”, pieņemti 22.08.2006.
Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm”, pieņemti 15.05.2012.
Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, pieņemti 19.04.2016.
Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši
svarīgiem objektiem", pieņemti 03.08.2004.
Nr. 131, “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos”, pieņemti 07.03.2017.
Nr.1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli
ostās", pieņemti 15.09.2009.
Rīgas brīvostas Noteikumi:
Rīgas brīvostas noteikumi, spēkā esoši no 20.05.2017
Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums, spēkā esošs no 14.06.2012
Rīgas brīvostas pārvaldes ugunsdrošības noteikumi, spēkā esoši no
28.08.2008.
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14.MĀCĪBAS UN TRENIŅI
Treniņu plāni un grafiki – nodarbību, praktisko vingrinājumu laikā tiek izskatītas šajā
plānā aprakstītās procedūras. Īpašu uzmanību pievēršot sakaru, apziņošanas
procedūrām, rīcībai aizsardzības līmeņa izmaiņu un ārkārtas situāciju gadījumos, kas
aprakstītas šā plāna sadaļās.
Mācību plāni un grafiki – Mācības notiek vismaz reizi gadā, bet ne retāk kā reizi 18
mēnešos. Mācībās tiks pārbaudīti sakari, koordinācija, resursu pieejamība un
reaģēšana, un tās var tikt sadalītas sekojošos līmeņos:
Mācību pirmais līmenis:
Sakaru mācības – mācības ietver regulāru visu sakaru līdzekļu izmantošanu un sakaru
uzturēšanu starp visiem ĀS iesaistītajām valsts institūcijām un dienestiem, lai
nodrošinātu pilnvērtīgu un netraucētu sakaru izmantošanu reālu ĀS gadījumos.
Mācību otrais līmenis:
Scenāriju mācības - mācības ietver reaģēšanas uz ĀS imitāciju, pamatojoties uz
Vairākiem scenāriju moduļiem. Šajos mācību vingrinājumos bez materiāli-tehnisko
resursu iesaistīšanas piedalās konkrētā ĀS iesaistītās valsts institūcijas un dienesti.
Mācību trešais līmenis:
Praktiskās mācības - mācības ietver reālu konkrētā ĀS iesaistīto valsts institūciju un
Dienestu iesaistīšanu mācību vingrinājumu procesā. Tas ļauj izvērtēt ĀS iesaistīto
valsts institūciju un dienestu resursus un termiņus, kādā notiekošo resursu
sapulcēšana, nogādāšana uz notikuma vietu un darbību veikšana.
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15.PLĀNA UZTURĒŠANA UN ATJAUNOŠANA
Plāna pārskatīšanas un labojumu ieviešanas procedūras ir RBP OIDD tiešais uzdevums un
pienākums. Gadījumā, ja OĀP ir veicami labojumi vai grozījumi, tad to projekta variantu
sagatavo Ostas iekšējā drošības dienesta vadītājs (nepieciešamības gadījumā, uz noslēgtā
līguma pamata, pieaicinot OĀP sagatavotājus), izskata RBP un ĀS iesaistītās valsts
institūcijas un/vai dienestu sanāksmē, nepieciešamības gadījumā pieņemtos lēmumus
protokolē un apstiprina ar sanāksmes dalībnieku parakstiem. Sanāksmes protokolā tiek
norādīts –dalībnieku sastāvs, izskatāmie jautājumi un pieņemtie lēmumi. Par visām
izmaiņām tiek informēti OĀP iesaistītie subjekti.
Plāna pārskatīšanas grafiks ne retāk kā vienu reizi divos gados, vai būtisku izmaiņu
gadījumos nekavējoties.
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16.SAIKNES
Rīgas Brīvosta -www.freeportofriga.lv
Latvijas Jūras Administrācija -www.lja.lv
Latvijas Krasta Apsardze -www.mrcc.lv
Valsts Drošības Dienests -www.vdd.gov.lv
Valsts Ugusndzēsības un Glābšanas dienests -www.vugd.gov.lv
LR Valsts policija -www.vp.gov.lv
VID - Rīgas muitas administrācija-www.vid.gov.lv
LR Robežsardze - www.rs.gov.lv
Pārtikas un veterinārais dienests - www.pvd.gov.lv
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