Latvijas Jūras administrācija
Jūrnieku reģistrs
Kompetences Sardzes matrozis minimālas prasības

1. Kuģa stūrēšana un stūres komandu izpilde (arī angļu valodā)
1) Magnētisko un žirokompasu lietošana.
2) Stūres komandas angļu valodā.
3) Pārslēgšanās no automātiskās stūres vadības uz manuālo stūrēšanu un otrādi. Pāriešana uz avārija
stūrēšanu.
2. Pienācīga apkārtējās situācijas vizuālā un dzirdes novērošana
1) Novērošanas pienākumi (look-out), tostarp pienākums ziņot par skaņas signāla, uguns vai cita
objekta aptuveno peilējumu grādos vai strēķos (rhumb). Uguņi, zīmes un skaņas signāli pēc
COLREG-72 noteikumiem.
3. Drošas sardzes pildīšana un uzraudzības veicināšana
1) Kuģa termini un definīcijas angļu valodā (kuģa uzbūve / tauvošanās operācijas / enkurošanās
operācijas / kravas operācijas / loča trapa sagatavošana un uzstādīšana, prasības).
2) Atbilstošu iekšēju sakaru un trauksmes izziņošanas sistēmu lietošana.
3) Prasme saprast pavēles un sazināties ar sardzes virsnieku jautājumos saistībā ar sardzes pienākumu
veikšanu.
4) Sardzes maiņas, pieņemšanas, veikšanas un nodošanas procedūras.
5) Informācija, kas nepieciešama drošas sardzes veikšanai.
6) Vides aizsardzības pamatprocedūras (vides aizsardzības pasākumi pirms kravas operācijām, to laikā
un beidzot kravas operācijas / pienākumi kravas vai degvielas noplūdes gadījumā uz kuģa,
izmantojamie materiāli noplūdes lokalizēšanai un savākšanai / kuģa avārijas plāna naftas noplūdei
nozīme / MARPOL-73/78 pielikumu prasības atkritumu tipi, utilizācija, speciālie rajoni).
4. Avārijas aprīkojuma izmantošana un avārijas procedūras
1) Pienākumi avārijas situācijās un trauksmes signāli (kuģa glābšanas līdzekļu raksturojums, skaits un
izvietojuma shēma, IMO simboli / kuģa ugunsdzēšanas līdzekļu raksturojums, skaits un izvietojuma
shēma, IMO simboli / avārijas ģenerators, tā raksturojums, elektriskās strāvas patērētāji, avārijas
ģeneratora palaišana / rīcība vispārējās trauksmes gadījumā, rīcība kuģa bojājumu gadījumā
vētrainos apstākļos).
2) Briesmu signāli – atpazīt un padot pašam, ar pirotehnikas, satelīta EPIRB radiobojām un SART
palīdzību.
3) Izvairīšanās no viltus briesmu trauksmes signāliem un nejaušas aktivizēšanas gadījumā veicamās
darbības.
5. Kuģa procesu vadība un rūpes par personām uz kuģa
1) Izpildīt palīga pienākumus kuģa tauvošanās operācijās
2) Pamata zināšanas par enkura operācijām
3) Loča trapa un kuģa trapa sagatavošana
4) Pamata zināšanas par bīstamām kravām
5) Kuģa kravas un krājumu pieņemšana, izvietošana un nostiprināšana.
6) Pamata zināšanas kuģa klāja apkopē un darbarīku izmantošanā.

