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JUHEND KOHALIKUS
RANNASÕIDUS SÕITVATELE
LAEVADELE

II KATEGOORIA

Veeteede Amet 2007

II kategooria laevad – laevad millised liidestuvad laevadega millele kehtivad 1974.
aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega nõuded
(SOLAS 1974) ja klass A reisilaevadega ((majandus- ja kommunikatsiooniministri 9.
märtsi 2005. a määruse nr 30 „Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid,
sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm) tähenduses).

Käesolev juhend peab asuma koguaeg laeva pardal.

Reederi poolt määratud kontaktisik mereturvalisuse küsimustes –
Nimi:
Kontaktandmed:

Nõudmised laevale:
1.

Meeskonna tutvustamine mereturvalisuse nõuetega

Meeskond peab olema tutvunud käesoleva juhendiga.
Iga meeskonna liige teab oma kohustusi ja ülesandeid mereturvalisuse tagamisel.
Meeskonna tutvumine juhendiga on dokumentaalselt tõendatud vastavas
registreerimiskirjes (LISA 1).

2.

Mereturvalisuse alased õppused/harjutused

Õppuste ja harjutuste eesmärk on anda laevapere liikmetele vilumusi neile ette nähtud
turvalisuse alaste kohustuste täitmiseks, selgitada välja mistahes turvalisusega seotud
ning kõrvaldamist vajavad puudujäägid.
Õppuseid tuleb läbi viia iga 3 kuu tagant.
Õppused peavad sisaldada endas järgmisi elemente rotatsiooni korras:
1. laeva või sadamarajatise kahjustamine või hävitamine, nt lõhkeseadeldiste,
süütamise, sabotaaži või vandalismi tõttu.
2. rünnakud kai ääres või ankrus olevalt laevalt, laeva kaaperdamine ning laeva enda
kasutamine relvana või hävitusvahendina, pardal viibivate inimeste pantvangi
võtmine.

3. Loata laevale pääsemine laeva lasti, laeva põhiseadmete või-süsteemide või laeva
varude rikkumine;
4. Laeva loata kasutus. Laeva kasutamine turvaintsidendi kavandajate ja/või nende
varustuse veoks kaasa arvatud salakaubavedu laeval.
Harjutustest osavõtmine toimub vastavalt Veeteede Ameti nõudmisele.
Erinevates harjutustes võivad osaleda vastavalt nende kättesaadavusele reederi esindajad,
sadamarajatiste turvaülemad, vastavate ametiasutuste esindajad ja laeva meeskond.
Selliste harjutuste käigus kontrollitakse sidepidamist, tegevuse koordineerimist,
ressursside kättesaadavust ja rakendatavaid vastumeetmeid. Niisugused harjutused võivad
toimuda:
1)

täiemahulistena ja tegelikes oludes;

2)

mudelsimulatsioonide või seminaride kujul;

3)

kombineeritult koos muude, näiteks läbiotsimiste korraldamise, päästetööde või
vastumeetmete rakendamise õppeharjutustega.

Õppuste läbiviimine ja harjutustest osavõtmine tuleb fikseerida laeva logiraamatus.

3.

Turvalisuse deklaratsioon, täitmine

Turvalisuse deklaratsioon on kokkulepe, mis on sõlmitud laeva ja sadamarajatise või
laeva ja teise laeva vahel, mis määrab kindlaks mõlema osapoole kohustused turvalisuse
nõuete tagamisel.
II kategooria laev peab täitma turvalisuse deklaratsiooni ainult juhul kui seda nõuab
temaga liidestunud teine laev või sadamarajatis.
Turvalisuse deklaratsiooni täidavad:
-

sadamarajatise turvaülem ning laeva kapten või laeva turvaülem;

-

laeva kapten või laeva turvaülem ning teise laeva kapten või laeva turvaülem,
millega laeval on kokkupuude.

Turvalisuse deklaratsiooni vormid – vt LISA 3 ja 4.

Pideva turvalisuse deklaratsioonide täitmise vajadusel (nt regulaarliinide, regulaarsete
pukseerimis- ja punkerdamisoperatsioonide puhul) võib deklaratsiooni kehtivuse ajaks
määrata kuni 6 kuud.
Deklaratsioonis sisalduva teabe muutumisel täidetakse uus turvalisuse deklaratsioon.
Täiendavate juhiste saamiseks pikaajaliste turvalisuse deklaratsioonide täitmise osas võib
laeva esindaja pöörduda Veeteede Ameti poole.
Enne turvalisuse deklaratsiooni täitmist turvatasemel 3, tuleb sellest teavitada Veeteede
Ameti Koordinatsioonikeskust.
Laeval säilitatakse vähemalt 10 viimast turvalisuse deklaratsiooni.

4.

Laevale juurdepääsu kontrollimine

Laevale juurdepääsu jälgimise eesmärk on tagada, et ainult lubatud inimestel on
juurdepääs.
Jälgimine võib toimuda visuaalselt või kasutades selleks turvaseireseadmeid ja –
süsteeme.
Enne liidestumist SOLAS ja A klassi reisilaevaga peab laeva pardal läbi viima otsimise
veendumaks, et pole toimunud loata sisenemist.

5.

Mereturvalisuse alase kommunikatsiooni tagamine

Turvaintsidentidest, vahejuhtumitest ja kahtlastest olukordadest teavitamine.
Kuna Veeteede Amet on pädev asutus (competent authority for maritime security) ja
informatsiooni vahendav asutus (focal point for maritime security) ning täidab
administratsiooni kohustusi laevade ja sadamarajatiste osas, välja arvatud turvatasandite
kehtestamine, siis järgnevalt on loetletud turvaintsidentide tüübid, millest peab lisaks
teistele vastavatele ametiasutustele teavitama Veeteede Ametit. Täiendavalt vt skeemi
“Turvaintsidentidest teavitamine”. (LISA nr 2).
Pommiähvardused
Kui pommiähvardus on tõsiseltvõetav ning algatatakse vastav toiming (nt pommiotsing,
evakueerimine

vms),

siis

tuleb

sellest

koheselt

teavitada

Veeteede

Ametit.

Pommiähvarduste korral, millal oht ei ole tõsiseltvõetav ning vastavaid toiminguid ei

algatata, teavitatakse sellest Veeteede Ametit niipea kui võimalik. Juhtunu tuleb
hilisemaks hindamiseks dokumenteerida.
Lõhkeseadeldise avastamine
Kui laeval avastatakse lõhkeseadeldis, siis tuleb sellest koheselt Veeteede Ametit
teavitada.
Relvade või laskemoona avastamine
Kui laevalt avastatakse relv või laskemoon, mille puhul on kahtlus, et seda on kavatsus
kasutada kuritegelikul eesmärgil ning võetakse kasutusele täiendavad meetmed (nt relva
konfiskeerimine, politsei teavitamine), siis tuleb sellest teavitada Veeteede Ametit 24
tunni jooksul.
Relvade liigitamine Relvaseaduse järgi:
1) tulirelv - relv, mis on ette nähtud objekti hävitamiseks või kahjustamiseks lendkehaga,
mille suunatud väljalaskmiseks kasutatakse püssirohu- või muud laengut;
2) gaasirelv - relv, mis on ette nähtud elava objekti lühiajaliseks kahjustamiseks ärritava
toimega gaasiga;
3) pneumorelv - relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise suruõhu või muu
surugaasi energiast;
4) külmrelv - relv, mis on ette nähtud objekti kahjustamiseks lihasjõu abil vahetus
kontaktis kahjustatava objektiga;
5) heitrelv - relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise inimese kehalise jõu või
mehaanilise seadise abil;
6) elektrišokirelv - relv, mille toime põhineb elektrienergia kasutamisel.
Laskemoona liigitamine Relvaseaduse järgi:
(1) Laskemoona liigitamisel lähtutakse relva, mille jaoks laskemoon on määratud,
parameetritest.
(2) Padrunite liigid on:
1) sileraudse püssi padrun;
2) kesktulepadrun - padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik süüteaine on
padrunipõhja keskel asuvas sütiku kapslis;
3) ääretulepadrun - padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik süüteaine on
padrunipõhja äärikus;
4) gaasipüstoli- ja -revolvripadrun.
(3) Padrunikomponendid on:
1) püssirohi;
2) sütik;
3) kuul;
4) haavel;
5) padrunikest.

Lõhkeseadeldise komponentide avastamine
Lõhkeseadeldise komponentidena võib käsitleda lõhkeaineid, mida ei ole kantud
lastinimekirja, detonaatoreid vms. Patareisid ei ole mõistlik käsitleda lõhkeseadeldise
komponendina ilma teiste komponentide olemasoluta.
Kui laevalt avastatakse lõhkeseadeldise komponent, mille puhul on kahtlus, et seda on
kavatsus kasutada kuritegelikul eesmärgil ning võetakse kasutusele täiendavad meetmed
(nt Päästeameti ja/või politsei teavitamine), siis tuleb sellest teavitada Veeteede Ametit
24 tunni jooksul.
Loata juurdepääs laeva
Kui laeval avastatakse, et keegi proovib kuritegelikul eesmärgil saavutada või on
saavutanud loata juurdepääsu laeva ning kasutusele võetakse täiendavad meetmed (nt
politsei teavitamine, terve laeva läbiotsimine), siis tuleb sellest koheselt teavitada
Veeteede Ametit teavitada.
Kui toimub loata juurdepääs laeva, kuid oht ei ole tõsiseltvõetav ning täiendavaid
meetmeid kasutusele ei võeta, tuleb sellest teavitada Veeteede Ametit niipea kui
võimalik.
Kaaperdamine
Laeva kaaperdamisest tuleb koheselt teavitada Veeteede Ametit.
Muud turvaintsidendid
Kui laeva või reederi peab vajalikuks teavitada Veeteede Ametit mõnest muust laevaga
turvalisusega seonduvast intsidendist, siis võib seda teha vastavalt oma äranägemisele.

LISA 1

Meeskonna tutvumine mereturvalisuse nõuetega

Nimi

Ametikoht

Kuupäev

LISA 2
Skeem “TURVAINTSIDENTIDEST TEAVITAMINE”
Kohest teavitamist nõudvate turvaintsidentide puhul tuleb teavitada Veeteede
Ameti Koordinatsioonikeskust esmalt telefoni ning seejärel faksi või e-posti teel.
Turvaintsidentidest, mis nõuavad teavitamist 24 tunni jooksul, võib
Koordinatsioonikeskust teavitada ainult faksi või e-posti teel.

Turvaintsidendi tüüp

Kohene
teavitamine

Tõsiseltvõetavad pommiähvardused

X

Lõhkeseadeldise avastamine

X

Intsidendid, millest meedia on teadlik

X

Teavitamine
24 tunni
jooksul

Relvade või laskemoona avastamine

X

Lõhkeseadeldise komponentide avastamine

X

Kaaperdamine

X

Loata juurdepääs laeva

X

Muud turvaintsidendid

vastavalt oma äranägemisele

Veeteede Ameti Koordinatsioonikeskus
Telefon 6 205 665
Faks 6 205 666
e-post: maritime.security@vta.ee

LISA 3

TURVALISUSE DEKLARATSIOON
DECLARATION OF SECURITY
Laeva nimi/Name of Ship:
Kodusadam/Port of Registry:
IMO number/IMO Number:
Sadamarajatise nimi/Name of Port Facility:
Käesolev turvalisuse deklaratsioon kehtib ajavahemikus ……… kuni ……….
This Declaration of Security is valid from
until,
for the following activities
järgmiste tegevuste osas:

…...................................................................................................…………………………
(tegevuste loetelu, vajaliku detailsusega/list the activities with relevant details)

järgmistel turvatasemetel/under the following security levels
Laeva turvatase(med)/Security level(s) for the ship:
Sadamarajatise turvatase(med)/Security level(s) for the port facility:
Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi osa A nõuete täitmise tagamiseks sõlmivad
sadamarajatis ja laev kokkuleppe alljärgnevate turvameetmete ja kohustuste osas.
The port facility and ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure
compliance with the requirements of Part A of the International Code for the Security of Ships and of Port
Facilities.

Tegevus/Activity
Kõigi turvalisust puudutavate kohustuste
täitmine
Ensuring the perfomance of all security duties
Piirangualade seire selle kindlustamiseks, et
neisse saaks siseneda ainult vastava loaga
Monitoring restricted areas to ensure that only
authorized personell have access
Sadamarajatise sissepääsu kontrollimine
Controlling acces to the port facility
Laevalepääsu kontrollimine
Controlling access to the ship
Sadamarajatise, sealhulgas sildumispiirkondade
ja laeva lähiümbruse jälgimine
Monitoring of the port facility, including
berthing areas and areas surronding the ship

SSO või PFSO initsiaalid nende tulpade lahtrites
tähendavad seda, et antud tegevuse läbiviijaks on
vastava kinnitatud plaani kohaselt:
The affixing of the SSO or PFSO under these
columns indicates that the activity will be done, in
accordnace with relevant aprroved plan, by
Sadamarajatis/The port
Laev/The ship:
facility:

Laeva, sealhulgas sildumispiirkondade ja laeva
lähiümbruse jälgimine
Monitoring of the ship, including berthing
areas and areas surronding the ship
Lasti käitlemine
Handling of cargo
Laevavarude üleandmine-vastuvõtmine
Delivery of ship´s stores
Saatjata pagasi käitlemine
Handling unaccompanied baggage
Inimeste ja nende isiklike asjade laevale
saabumise kontrollimine
Controlling the embarkation of persons and
their effects
Laeva ja sadamarajatise vahelise turvaside
valmisoleku tagamine
Ensuring that security communication is readily
available between the ship and port facility
Käesoleva kokkuleppe allkirjastanud pooled kinnitavad, et nii sadamarajatis kui ka laeva ülalnimetatud
tegevuste ajal rakendatavad turvameetmed ja abinõud on käesoleva koodeksi peatüki XI-2 ja osa A sätetega
kooskõlas, ning need viiakse ellu nii, nagu seda näeb ette kinnitatud plaan või poolte vahel sõlmitud ja
käesoleva dokumendi lisas äratoodud erikokkulepped.
The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility
and the ship during the specified activities meet the provisions of chapter XI-2 and Part A of Code that will
be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific
arrangements agreed to and set out in the attached annex.

Kokkulepe sõlmiti……………………., …………………………..
Dated at/on the

(koht)

(kuupäev)

Alljärgnevate eest ja nimel alla kirjutanud/Signed for and on behalf of
Sadamarajatis/the port facility:
Laev/the ship:
(Sadamarajatise turvaülema allkiri/
(Laeva kapteni või turvaülema allkiri/
Signature of Port Facility Security Officer)
Signature of Master or Ship
Security Officer)
Allakirjutanu nimi ja ametinimetus/Name and title of person who signed
Nimi/Name:
Nimi/Name:
Ametinimetus/Title:
Ametinimetus/Title:
Kontaktandmed/Contact Details
(täidetakse vastavalt vajadusele/to be completed as appropriate)
(märkida telefoninumbrid või kasutatavad raadiokanalid ja –sagedused/indicate the telephone numbers
or the radio channels or frequencies to be used)
Sadamarajatise nimel/for the port facility:
Laeva nimel/for the ship:
Sadamarajatis/Port Facility
Laeva kapten/Master
Sadamarajatise turvaülem/Port facility Security Officer

Laeva turvaülem/Ship Security Officer
Reeder/Company
Reederi turvaülem/Company Security
Officer

LISA 4

TURVALISUSE DEKLARATSIOON
DECLARATION OF SECURITY
Laeva nimi/Name of Ship:
Kodusadam/Port of Registry:
IMO number/IMO Number:
Laeva nimi/Name of Ship:
Kodusadam/Port of Registry:
IMO number/IMO Number
Käesolev turvalisuse deklaratsioon kehtib ajavahemikus ……… kuni ……….
This Declaration of Security is valid from
until,
for the following activities
järgmiste tegevuste osas:

…...................................................................................................…………………………
(tegevuste loetelu, vajaliku detailsusega/list the activities with relevant details)

järgmistel turvatasemetel/under the following security levels
Laeva turvatase(med)/Security level(s) for the ship:
Laeva turvatase(med)/Security level(s) for the ship:
Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi osa A nõuete täitmise tagamiseks sõlmivad
laevad kokkuleppe alljärgnevate turvameetmete ja kohustuste osas.
The two ships agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the
requirements of Part A of the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities.
SSO initsiaalid nende tulpade lahtrites tähendavad
seda, et antud tegevuse läbiviijaks on vastava
kinnitatud plaani kohaselt:
The affixing of the SSO under these columns
indicates that the activity will be done, in
accordnace with relevant aprroved plan, by
Tegevus/Activity
Kõigi turvalisust puudutavate kohustuste
täitmine
Ensuring the perfomance of all security duties
Piirangualade seire selle kindlustamiseks, et
neisse saaks siseneda ainult vastava loaga
Monitoring restricted areas to ensure that only
authorized personel have access
Laevade lähiümbruse jälgimine
Monitoring areas surronding the ship
Lasti käitlemine
Handling of cargo
Laevavarude üleandmine-vastuvõtmine

Laev/The ship:

Laev/The ship:

Delivery of ship´s stores
Saatjata pagasi käitlemine
Handling unaccompanied baggage
Inimeste ja nende isiklike asjade laevale
saabumise kontrollimine
Controlling the embarkation of persons and
their effects
Laevade vahelise turvaside valmisoleku
tagamine
Ensuring that security communication is readily
available between the two ship
Käesoleva kokkuleppe allkirjastanud pooled kinnitavad, et laevad ülalnimetatud tegevuste ajal rakendavad
turvameetmed ja abinõusid, mis on kooskõlas käesoleva koodeksi peatüki XI-2 ja osa A sätetega, ning need
viiakse ellu nii, nagu seda näeb ette kinnitatud plaan või poolte vahel sõlmitud ja käesoleva dokumendi
lisas äratoodud erikokkulepped.
The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for the two ships during
the specified activities meet the provisions of chapter XI-2 and Part A of Code that will be implemented in
accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements
agreed to and set out in the attached annex.
Kokkulepe sõlmiti……………………., …………………………..
Dated at/on the
(koht)

Laev/the ship:

(kuupäev)

Alljärgnevate eest ja nimel alla kirjutanud/Signed for and on behalf of
Laev/the ship:

(Laeva kapteni või turvaülema allkiri/
(Laeva kapteni või turvaülema allkiri/
Signature of Master or Ship Security Officer)
Signature of Master or Ship
Security Officer)
Allakirjutanu nimi ja ametinimetus/Name and title of person who signed
Nimi/Name:
Nimi/Name:
Ametinimetus/Title:
Ametinimetus/Title:

Kontaktandmed/Contact Details
(täidetakse vastavalt vajadusele/to be completed as appropriate)
(märkida telefoninumbrid või kasutatavad raadiokanalid ja –sagedused/indicate the telephone numbers
or the radio channels or frequencies to be used)
laeva nimel/for the ship:
laeva nimel/for the ship:
Laeva kapten/Master

Laeva kapten/Master

Laeva turvaülem/Ship Security Officer

Laeva turvaülem/Ship Security Officer

Firma/Company

Firma/Company

Reederi turvaülem/Company Security Officer

Reederi turvaülem/Company Security Officer

