Lisa 5 Ringkiri nr 3 ver 02
Lisa 5. Juhised väljaõppe, õppuste ja harjutuste läbiviimiseks
Igal laev, kes peab vastama „Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi“
(ISPS koodeks) rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 nõuetele, peab tagama laevas
väljaõppe, õppuste ja harjutuste läbi viimise eesmärgiga anda laevapere liikmetele vilumusi neile
ette nähtud turvalisuse alaste kohustuste täitmiseks kõigil turvatasemetel ja selgitada välja mistahes
turvalisusega seotud ning kõrvaldamist vajavad puudujäägid.
(1) Laeva turvalisuse plaani tõhusa rakendamise tagamiseks teostatakse laeva tüüpi, laevapere
koosseisus toimunud muudatusi, külastatavaid sadamarajatisi ja muid asjaolusid arvestades
õppusi vähemalt kord kolme kuu jooksul.
Sellele lisaks tuleb juhtudel, kui enam kui 25 protsenti laevapere liikmetest on vahetunud, igal
sellisel korral hiljemalt nädala jooksul pärast niisugust muutust, korraldada õppused neile
töötajatele, kes ei ole kolme viimase kuu jooksul samal laeval ühelgi õppusel osalenud.
Võttes arvesse ISPS koodeksi A osa 13.4 viiakse laevas läbi õppusi rotatsiooni korras vastavalt
erinevatele stsenaariumitele, nagu on kirjeldatud ISPS koodeksi B osas 8.9.
Need on:
1) B/8.9.1- laeva või sadamarajatise kahjustamine või hävitamine, nt lõhkeseadeldiste,
süütamise, sabotaaži või vandalismi tõttu;
2) B/8.9.2- laeva kaaperdamine või pardal viibivate inimeste pantvangi võtmine;
3) B/8.9.3- lasti, laeva põhiseadmete või-süsteemide või laeva varude rikkumine;
4) B/8.9.4- loata laevalepääs või laeva loata kasutus, kaasa arvatud piletita sõitjad ;
5) B/8.9.5- relvade või seadmete, kaasa arvatud massihävitusrelvade salavedu laeval ;
6) B/8.9.6- laeva kasutamine turvaintsidendi kavandajate ja/või nende varustuse veoks;
7) B/8.9.7- laeva enda kasutamine relvana või kahjustus,- või hävitusvahendina;
8) B/8.9.8- rünnakud kai ääres või ankrus olevalt laevalt;
9) B/8.9.9- rünnakud merel.
(2) Erinevaid harjutusi, kus võivad osaleda vastavalt nende kättesaadavusele reederi turvaülemad,
sadamarajatiste turvaülemad, vastavate ametiasutuste esindajad ja laevade turvaülemad,
korraldatakse vähemalt kord kalendriaasta jooksul nii, et eelmisest harjutuskorrast ei oleks
möödunud enam kui 18 kuud. 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 vastu
meetmete rakendamise õppeharjutustega.

