APSTIPRINĀTI
ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldnieka Datums skatāms laika zīmogā
rīkojumu Nr. 1.6/123

Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.

Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) papildus citiem
Liepājas ostas piestātņu izmantošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nosaka kārtību,
kāda jāievēro, lietojot Liepājas ostas 54.piestātni.
Liepājas ostas 54.piestātnes, primāri paredzēta kuģu piekraušanai, līdz maksimālajai
Liepājas ostā iespējamajai iegrimei.
Liepājas ostas 54.piestātni lietot drīkst tikai persona, kura ir noslēgusi līgumu ar Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.
2. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi

4.
5.
6.
7.
8.
9.

OKD – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienests.
DAVD – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides
daļa.
JAD – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiski administratīvā daļa.
Piestātne – Liepājas ostas 54.piestātne.
Piestātnes lietotājs – persona, ar kuru noslēgts līgums „Par Liepājas ostas 54.piestātnes
lietošanu”.
Pārvalde – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.
3. Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumi

Piestātnes un tai pieguļošās akvatorijas un būvju ekspluatācija jāveic, ievērojot Latvijas
Republikas normatīvos aktus, Liepājas ostas noteikumus, Liepājas ostas piestātņu
tehniskās ekspluatācijas noteikumus, Liepājas ostas režīma noteikumus, Pārvaldes
rīkojumus, Minimālās prasības tauvošanas pakalpojumu sniegšanai, Tauvošanas
pakalpojuma sniegšanas noteikumus Liepājas ostā.
11. Piestātnes ekspluatācijas režīmam jāatbilst aprēķina parametriem, faktiskajam
tehniskajam stāvoklim, ekspluatācijas apstākļiem, kā arī piestātnes funkcijai un
uzdevumam.
12. Piestātne jāekspluatē, stingri ievērojot tai noteiktās slodžu normas.
Slodžu
paaugstināšana virs pieļaujamām normām ir aizliegta. Gadījumos, kad kravas
operāciju procesā atklāta noteikto slodžu normu pārsniegšana, slodzes nekavējoties
jāsamazina līdz normatīvos paredzētajām.
13. Lai garantētu drošu kuģu tauvošanos Piestātnē un Piestātnes uzturēšanu, jāievēro šādi
noteikumi:
13.1. Kuģu tauvošana pieļaujama tikai atbilstoši tauvošanas shēmām (pielikums Nr.3) un kuģu
10.

tauvošanas instrukcijai (pielikums N.4).
13.2. Piestātnes tauvošanās un amortizācijas ierīcēm jābūt tehniskā kārtībā visā piestātnes
garumā, piestātnē tauvojamie kuģi nedrīkst pārsniegt tehniskā projekta aprēķina
kuģa raksturlielumus;
13.3. Ja kāda no tauvošanās vai amortizācijas ierīcēm iztrūkst vai nav tehniskā kārtībā,
Pārvalde var ierobežot kuģu tauvošanu pie Piestātnes;
13.4. Kuģu tauvu stiprināšana pie amortizācijas ierīcēm, kā arī pie jebkādām citām šim
nolūkam neparedzētām Piestātnes daļām ir aizliegta;
13.3. Apkalpes tiltiņi ir paredzēti tikai cilvēku kustībai pa tiem, jebkāda mehānismu
pārvietošanās pa tiltiņiem ir aizliegta;
13.5. Pēc katras kraušanas operācijas pabeigšanas Piestātne tiek apsekota.
14. Piestātnes un tauvošanas mehānismu bojājumu gadījumā Piestātnes lietotājs ziņo
Pārvaldes atbildīgām personām.
15. Lai novērstu kuģa un Piestātnes bojājumus, Piestātnes lietotāja atbildīgajam par
piestātni tā jāsagatavo kuģa tauvošanai.
16. Pietauvojoties, stāvot un veicot iekraušanas – izkraušanas darbus, nav pieļaujama
kuģa sānsvere, lai kuģim un Piestātnes zemūdens daļai nenodarītu bojājumus.
17. Veicot kuģu iekraušanu un izkraušanu pie Piestātnes, ir jāievēro 2020. gada 3.
augustā izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LI20IB0005
nosacījumus. (Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 „Kārtība kādā piesakāmas A, B
un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”). Atbildīgā personas par pārkraušanas darbiem
nodrošina atļaujas prasības veicot pārkraušanas darbus un par to prasību
nodrošināšanu informē DAVD pirms un pēc pārkraušanas darbiem.
18. Piekraušanas operācijai nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums (baržas, peldkrāni,
konveijeru sistēmas, u.c.) ir jānodrošina stividorkompānijām, kuras vēlas veikt piekraušanas
operāciju.
19. Nestandarta kravu kraušanas operāciju gadījumā Piestātnē Pārvalde, objektīvi pamatojot,
var noteikt Piestātnes lietotājam papildus prasības un pienākumus.
20. Piestātnes lietotājs nodrošina sniega un ledus, kravas pārpalikumu, putekļu, u.c. tīrīšanu
Piestātnē pirms un pēc kravas kraušanas operācijām Piestātnē.
4. Kuģu pieteikšanas secība Piestātnes izmantošanai
21. Stividorkompānijas iesniedz pieteikumu Piestātnes izmantošanai ne vēlāk kā 5 (piecas)
darba dienas pirms paredzētā izmantošanas brīža.
22. Piestātnes izmantošanu piesaka OKD izmantojot Pārvaldes tīmekļvietnē publicēto
pieteikuma formu, kas izvērtē kuģa un Piestātnes tehniskos datus un sniedz atzinumu.
23. Pozitīva atzinuma rezultātā kuģu pieteicējs informē DAVD par kravas veidu un
daudzumu.
5. Darba drošības noteikumi
24. Visām personām, kas lieto Piestātni ir jāievēro Liepājas ostas noteikumos noteiktās
drošības prasības, kā arī uz piestātni attiecināmās speciālās drošības prasības.
25. Piestātnes lietotājs ir atbildīgs par Liepājas ostas noteikumos un Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto darba drošības noteikumu ievērošanu Piestātnes lietošanas
laikā atbilstoši darba aizsardzības instruktāžas veikšanu darbiniekiem pirms Piestātnes
lietošanas.
26. Piestātnes lietotājs ievēro Pārvaldes izstrādātā ostas iekārtas aizsardzības plāna
prasības un ir atbildīgs par aizsardzības deklarācijas slēgšanu.

6. Līguma „Par Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanu” noslēgšanas kārtība
27. Persona, kas vēlas lietot Piestātni, iesniedz Pārvaldei rakstveida iesniegumu ar
aprakstu par plānoto darbību Piestātnē un lūgumu noslēgt līgumu „Par Liepājas ostas
54.piestātnes lietošanu”.
28. Persona, kas vēlas lietot Piestātni, iesniedz apliecinājumu par tās dibinātāju un dalībnieku
labu reputāciju (saskaņā ar šo noteikumu pielikumā Nr. 2 pievienoto Atbilstības
apliecinājuma paraugu).
29. Pārvaldes pozitīva lēmuma gadījumā, līgumu “Par Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanu”
slēdz uz 1 gadu. Ar rakstveida vienošanos līguma termiņš var tikt pagarināts.
30. Līgums ar Piestātnes lietošanu tiek slēgts saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā Nr.1
pievienoto līguma paraugu „Līgums par Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanu”.
31. Pārvaldes un Piestātnes lietotāja atbildīgās kontaktpersonas par Piestātnes lietošanu
tiek norādītas Līgumā par Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanu.
7. Nobeiguma noteikumi
32. Pēc līguma darbības beigām vai līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pārvaldes
caurlaižu birojs anulē Piestātnes lietotājam un tā darbiniekiem izsniegtās caurlaides
iebraukšanai Liepājas ostā, ja tās izsniegtas pamatojoties uz līgumu par Liepājas ostas
54.piestātnes lietošanu.

Pielikums Nr.1

LĪGUMS PAR LIEPĀJAS OSTAS 54.PIESTĀTNES LIETOŠANU Nr. ______
Liepājā

_____. gada ___.__________

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs
90000329402, pārvaldnieka _________________ personā, turpmāk – Pārvalde, un
____________________,
vienotais reģistrācijas numurs
______________________,
_____________________personā, turpmāk – Sabiedrība, abi kopā sauktas – Puses
pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārvaldnieka 2022. gada
__________ rīkojumu Nr.___, pēc pušu brīvas gribas, bez spaidiem un viltus noslēdza šo
līgumu par turpmāk minēto:
1. Pārvalde atļauj Sabiedrībai lietot Liepājas ostas 54.piestātni (turpmāk – Piestātne), ievērojot
Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumus, Pārvaldes, Liepājas ostas kapteiņa
rīkojumus un normatīvos aktus.
2.Pārvalde apņemas:
2.1. Pēc Sabiedrības pieprasījuma, izsniegt Sabiedrībai nepieciešamo un Pārvaldes rīcībā esošo
informāciju Piestātnes lietošanai.
2.2. Izsniegt Sabiedrības darbiniekiem, kas nodrošina Piestātnes lietošanu personu un transporta
caurlaides iekļūšanai Liepājas ostas teritorijā saskaņā ar Sabiedrības iesniegtiem
pieprasījumiem, iekasējot par caurlaidēm maksu saskaņā ar Liepājas ostas režīma noteikumiem.
3. Sabiedrība apņemas:
3.1. Lietojot Piestātni ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Liepājas ostas noteikumus,
Liepājas ostas režīma noteikumus, Liepājas ostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumus,
Pārvaldes un Liepājas ostas kapteiņa rīkojumus, Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas
noteikumus.
3.2. Iesniegt Pārvaldes Ostas kapteiņa dienestam pieteikumu Piestātnes izmantošanai ne vēlāk
kā 5 (piecas) darba dienas pirms paredzētā Piestātnes izmantošanas brīža atbilstoši Pārvaldes
tīmekļvietnē publicētajai pieteikuma formai.
3.3. Sabiedrība ir atbildīga par darba drošības noteikumu ievērošanu Piestātnes lietošanas
laikā atbilstoši darba aizsardzības instruktāžas veikšanu darbiniekiem pirms Piestātnes
lietošanas.
3.4. Nekavējoties paziņot Pārvaldei, par Piestātnes un tauvošanas mehānismu bojājumiem,
nosūtot informāciju Līguma 10.punktā norādītajai kontaktpersonai.
3.5. Savlaicīgi sagatavot Piestātni kuģu tauvošanai atbilstoši Pārvaldes prasībām un
noteiktajai kārtībai.
3.6. Ievērot Pārvaldes izstrādātā ostas iekārtas aizsardzības plāna prasības un ir atbildīgs par
aizsardzības deklarācijas slēgšanu.

4. Pārvaldes tiesības:
4.1. Pieprasīt no Sabiedrības informāciju, kas nepieciešama Pārvaldei šī līguma ietvaros.
4.2. Gadījumā, ja Sabiedrība vairāk nekā 10 (desmit) dienas kavējusi maksājumu Pārvaldei,
Pārvalde ir tiesīga aizliegt Sabiedrībai lietot Piestātni līdz brīdim, kad Sabiedrība ir veikusi kavēto
maksājumu apmaksu.
4.3. Neatlīdzinot zaudējumus Piestātnes lietotājam ierobežot Piestātnes izmantošanu
normatīvajos aktos un Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumos noteiktajos gadījumos.
4.4. Nestandarta kravu kraušanas operāciju gadījumā Piestātnē Pārvalde, objektīvi pamatojot,
var noteikt Piestātnes lietotājam papildus prasības un pienākumus.
5. Atbildība:
Piestātnes lietotājs atlīdzina Pārvaldei visus zaudējumus, kurus nodarījis Piestātnes lietošanā
neievērojot normatīvo aktu, Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumu un šī līguma
noteikumus.
6. Līguma darbības termiņš un izbeigšanās:
6.1. Līgums stājas spēkā un dod tiesības lietot Piestātni sākot ar tā parakstīšanas brīdi un
noslēgts uz vienu gadu. Pusēm rakstveidā vienojoties līguma termiņš var tikt pagarināts.
6.2. Ja Sabiedrība vēlas pagarināt šī līguma darbības termiņu, tad 3 mēnešus pirms līguma
termiņa izbeigšanās tas iesniedz rakstisku iesniegumu Pārvaldei ar lūgumu līguma termiņu
pagarināt.
6.3. Šis līgums var tikt lauzts pirms termiņa līgumslēdzēja pusēm par to savstarpēji vienojoties.
6.4. Pārvaldei ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot Sabiedrībai
zaudējumus, kā arī neslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos, bet rakstveidā par to informējot
Sabiedrību 5 (piecas) dienas iepriekš ja iestājas viens no šādiem nosacījumiem:
6.4.1. Sabiedrībai ir konstatēts nodokļu vai maksājumu Pārvaldei parāds;
6.4.2. Sabiedrībai ir aktuāls maksātnespējas process;
6.4.3. Sabiedrība nav ievērojusi Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumus, pārkāpusi
Līguma noteikumus vai nav ievērojusi Liepājas ostas kapteiņa rīkojumus.
6.5. Pārvaldei ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot
Sabiedrībai zaudējumus, kā arī neslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos, ja Sabiedrībai vai
tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai
prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli,
vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam,
pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Sabiedrība ir personālsabiedrība, ir noteiktas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
6.6. Šī līguma 6.4. punktā paredzētajos gadījumos līgums var tikt lauzts bez tiesas sprieduma,
pamatojoties uz Pārvaldes rakstveida paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā

dienā no dienas, kad Pārvalde paziņojumu par līguma izbeigšanu ir nodevusi pastā ierakstītā
sūtījumā, ja Sabiedrība Pārvaldes paziņojumu par līguma izbeigšanu nav saņēmis ātrāk.
7. Personas datu aizsardzība:
7.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no pusēm nodod otrai Pusei savu darbinieku personas
datus, tad Puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību un
to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Puse apstrādā no otras Puses iesniegtos personu
datus vai šī līguma izpildes laikā iegūtos personu datus līguma noslēgšanai un/vai izpildei, pušu
pienākumu izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Pušu tiesisko interešu ievērošanai.
7.2. Puses, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto
darbinieku informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par
viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas
datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei, atbild par
attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
7.3. Pildot līgumu un apstrādājot savstarpēji nododos personas datus, Puses ievēro Vispārīgo
datu aizsardzības regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un
pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai, kā arī citus normatīvo aktu,
kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu
personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot
pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.
7.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas
līguma izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta
līguma izpildes nodrošināšanai Puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā
arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti.
7.5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas
nepieciešamība tos apstrādāt.
8. Strīdu un domstarpību risināšanas kārtība.
Visi strīdi, kas rodas šī līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās,
ja sarunas strīdus neatrisina, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no līguma
vai skar to tiks galīgi izšķirts vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
9. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no līgumslēdzēju pusēm.
10. Pārvaldes atbildīgā kontaktpersona par Piestātnes lietošanu: ____________________.
11. Sabiedrības atbildīgā kontaktpersona par Piestātnes lietošanu: __________________.
12. Pušu rekvizīti:
12.1. Pārvalde: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.
90000329402.
Juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepājā, LV- 3401.
Bankas rekvizīti: AS „Swedbank”, kods HABA LV22, konts LV12HABA0001407037000.
12.2. Sabiedrība: SIA ________________________ reģistrācijas Nr. ___________________.

Juridiskā un pasta adrese: ____________________________________________________.
E- pasta adrese: ___________________.
Bankas rekvizīti: ____________________________________________________________.

Pārvalde

Sabiedrība

Liepājas speciālās ekonomiskās

___________________________

zonas pārvaldnieks

___________________________

___________________________

___________________________

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Pielikums Nr.2
ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS
Ar šo es, kā SIA/AS/PS “___________________”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: _______________ (turpmāk– Sabiedrība)
valdes priekšsēdētājs/valdes loceklis/prokūrists apliecinu, ka Sabiedrība un ar Sabiedrību
saistītās personas (akcionāri, dalībnieki, patiesie labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas)
atbilst visām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izvirzītajām prasībām:
-Sabiedrības patiesie labuma guvēji, akcionāri un dalībnieki ir ar nevainojamu reputāciju un nav
sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu vai pārvaldības kārtību, noziegumiem
tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tādiem noziegumiem, kas saistīti ar
terorismu.
-Pret Sabiedrības patieso labuma guvēju, valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu
vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Sabiedrību darbībās, kas saistītas ar filiāli,
vai personālsabiedrības biedru, ja Sabiedrība ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
-Sabiedrības, Sabiedrības patieso labuma guvēju, akcionāru un dalībnieku finansiālais stāvoklis
ir stabils un veiktie darījumi atbilst darījumos iesaistīto personu finansiālajam stāvoklim, ir zināma
darījumos izmantoto līdzekļu izcelsme, līdzekļu izcelsmes likumība un personas materiālo
stāvokli raksturojošas labklājības izcelsme;
-Sabiedrības pamatkapitāls nav mazāks par 2 800 euro;
-Sabiedrībai nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro un maksājumu
parādu Liepājas speciālajai ekonomiskās zonas pārvaldei;
-Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, apturēta
vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Sabiedrības bankrotu;
-Sabiedrībai ir spēkā profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu
ne mazāku kā 10 000 euro.
Apliecinu, ka visa augstāk norādītā informācija, sniegtie apliecinājumi un apstiprinājumi ir patiesi
un manā rīcībā nav informācijas par sniegto apliecinājumu un apstiprinājumu neatbilstību.
Gadījumā, ja manā rīcībā nonāks informācija par sniegto apliecinājumu un apstiprinājumu
neatbilstību, apņemos par to nekavējoties paziņot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldei.

SIA/AS/PS “___________________”
Valdes priekšsēdētājs/ valdes loceklis/ prokūrists ________________ (paraksts)

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr. 4
Instrukcija kuģu tauvošanai pie Liepājas ostas 54.piestātnes
Kad ātrās atbrīvošanas tauvošanas āķi netiek izmantoti, visiem āķiem jābūt aizvērtā stāvoklī.
Darba zonai ap tauvošanas aprīkojumu jābūt brīvai no šķēršļiem, it īpaši kuģa virzienā. Norādes
par brīvo zonu ap tauvošanas iekārtu (skatīt 1. attēlu).
1.attēls

Kuģu tauvu novietojuma vadlīnijas
Kuģa tauvas jānovieto pēc iespējas simetriskāk attiecībā pret kuģa viduspunktu, ievērojot, ka:
- piespiedošām tauvām jābūt pavērstām pēc iespējas perpendikulāri pret kuģa
garenvirziena centra līniju un pēc iespējas tuvāk kuģa pakaļgalam un priekšgalam;
- špringām jābūt pavērstām pēc iespējas paralēli attiecībā pret kuģa garenvirziena centra
līniju.
Viena kuģa pietauvošanas tauvām vēlams piemērot vienmērīgu slodzi posmā starp kuģa vinču
un piestātnes pietauvošanas aprīkojumu.
Āķis, kurš tiks nospriegots, ir jāizvēlas pēc loģikas principa, tāpēc izmantot āķus un kuģa tauvas
tā, lai:
- kuģa tauvas savstarpēji nekrustotos;
- ja nav nospriegoti visi vienas vienības āķi, pievērst uzmanību tam, lai viens āķis, kas var
brīvi šūpoties nospriegotas kuģa tauvas virzienā, tiktu izmantots tā, lai tas neaizskartu
nenospriegotos āķus, jo pretējā gadījumā var tikt radīti bojājumi un darbība var būt
nedroša.
Tauvošanas āķa aizvēršana
Aizvērt tauvošanas āķi, ar roku pagriežot kustīgo āķa daļu norādītajā virzienā (A). Manuālas
atbrīvošanas svira automātiski pagriežas norādītajā virzienā (B). Skatīt 2.1. attēlu.
Tauvošanas āķa aizvērtā stāvokļa pārbaude

Ja āķis ir kārtīgi aizvērts, pagriezt “slēgmehānismu” roktura virzienā. Tādējādi tiks novērsta
tauvošanas āķa nejauša un neatļauta izmantošana (skatīt 2.2. attēlu).
Ja “ slēgmehānisma” bloku nevar nofiksēt, āķis nav aizvērts. Vēlreiz aizvērt āķi, lai bloku var
nofiksēt tam paredzētajā vietā.
2.1. attēls

A

2.2. attēls

B

Tauvošanas āķu nospriegošana
Pārliecināties, ka visi āķi ir pareizi aizvērti, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā.
Pievērst uzmanību tam, lai tauvu izmantošanas zonā vai āķu priekšā neatrastos nenostiprināti
priekšmeti vai cilvēki (skatīt 3. attēlu); kuģa tauvas pārrāvuma gadījumā tā var trāpīt šiem
priekšmetiem vai smagi savainot klātesošās personas. Ieturēt drošu attālumu no nospriegotas
tauvas.
Ja piestātnē tiek stiprinātas vairākas tauvas, uzmanīties, lai kuģa tauvas savstarpēji nekrustotos.
Izmantot tikai vienu āķi, kas var brīvi kustēties pietauvošanas tauvu virzienā, neaizskarot
nenospriegotos āķus, jo pretējā gadījumā var tikt radīti tauvu bojājumi un kuģu pietauvošana var
kļūt nedroša.
Lai tauvošanas operācijas notiktu droši, jābūt iesaistītam pietiekamam skaitam darbinieku.
Rekomendējam vismaz sešus tauvotājus. Viena persona kapstāles darbināšanai un sviedlīnes
vadīšanai un viena vai divas personas tauvas novietošanai uz āķa.
3. attēls

Sviedlīnes piestiprināšana pie kuģa tauvas
Sviedlīne (A) ir jānostiprina pie pietauvošanas troses (B) tieši tauvas cilpas priekšā (skatīt 4.
attēlu).
4. attēls

Sviedlīnes uzvilkšana uz kapstāles. Skatīt 5. attēlu.
- izvadīt sviedlīni caur tauvas vadotni;
- trīs reizes (ne vairāk, ne mazāk) apmest sviedlīni ap kapstāles spoli tās griešanās
virzienā tā, lai sviedlīne uz spoles nepārklātos;
- ar vienu roku ieslēdziet kapstāli, nospiežot melno pogu.
Ja kapstāle nav pieejama, ievelciet sviedlīni manuāli.
Stāvēt vienā līnijā ar sviedlīni, lai pleci būti pavērsti pret tauvu. Turēt sviedlīni pēc iespējas
horizontālākā stāvoklī, augstumā starp vidukli un pleciem un nospriegot sviedlīni tā, lai tā
piekļaujas kapstāles spolei.
Darbināt kapstāli ar pogu turot to nospiestu, un ievelk sviedlīni, ļaujot brīvajai sviedlīnei līdzeni
izklāties pietauvošanas iekārtas tuvumā. Vienmērīgi ievilkt sviedlīni, nepieļaujot slīdēšanu starp
sviedlīni un spoli. Ja notiek slīdēšana, ir pārsniegta kapstāles celtspēja vai arī spole griežas pārāk
ātri. Tas var nozīmēt pārāk lielu slodzi.
Izvairīties no:
- sviedlīnes un kuģa tauvas vilkšanas pāri asajām malām;
- sviedlīnes pārklāšanās uz kapstāles spoles;
- sviedlīnes savīšanos;
- sviedlīnes vilkšanas pārāk asā leņķī.
Vienmēr stāvēt pienācīgā attālumā no nospriegotas sviedlīnes.
5. attēls

6. attēls

Pietuvošanas tauvas nospriegošana uz āķa. Skatīt 6. attēlu.
Lai nospriegotu tauvošanas āķi, ievilkt tauvu un ar rokām uzlikt tauvas cilpu uz tauvošanas āķa.
Tauvošanas āķu atbrīvošana
Pirms āķu atbrīvošanas pārbaudīt, vai pietauvošanas tauvas izmantošanas zonā neatrodas
neviena persona vai priekšmeti.
Ievērot piesardzību, atbrīvojot nospriegotu āķi. Šajā gadījumā āķis kritīs lejup, tāpēc nestāvēt un
nenovietot kājas tieši blakus āķim. Nekāpt pāri nospriegotām pietauvošanas tauvām vai āķiem.
Tauvošanas āķu atbrīvošana, it īpaši vairāku āķu gadījumā (skatīt 7. attēlu), kad tauvotāji stāv
starp diviem āķiem, ir jāveic loģiskā secībā:
- pirmo atbrīvot pietauvošanas tauvu pie vistālākā āķa;
- kad pietauvošanas tauva ir atbrīvota, pavērst āķi pret ārpusi;
- Veikt to pašu darbību ar nākamo āķi.
7. attēls

Manuāli darbināmas atbrīvošanas sistēmas gadījumā:
- atbloķēt atbrīvošanas sviras “slēgmehānismu” (A), par puspagriezienu pagriežot plāksni,
lai tā daļēji nosegtu sānu plāksni;
- stingri pavilkt atbrīvošanas sviru (B) atpakaļ (skatīt 8. attēlu);
- kad āķis ir nospriegots, kustīgā āķa daļa pagriežas atvērtā (C) pozīcijā un atbrīvo
pietauvošanas tauvu. Āķa aizturis amortizēs āķa daļas triecienu.

8. attēls

A

Izjaucamās atbrīvošanas sviras noņemšana
Noņemt izjaucamo atbrīvošanas sviru un vienmēr novietot to tai paredzētajā vietā (skatīt 9.
attēlu).
9. attēls

