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8.04. pants 

Dzinēja izplūdes sistēma 

1. Izplūdes gāzes pilnībā jāizvada ārā no kuģa. 

2. Jāveic visi piemērotie pasākumi, lai izvairītos no izplūdes gāzu iekļūšanas dažādos 
nodalījumos. Izplūdes caurulēm, kas iet caur kajītēm vai stūres māju, to robežās jābūt nosegtām 
ar aizsargājošu gāzu izturīgu apšuvumu. Atverei starp izplūdes cauruli un šo apšuvumu jābūt 
atvērtai āra gaisā. 

3. Izplūdes caurulēm jābūt ierīkotām un aizsargātām tā, lai tās nevarētu izraisīt ugunsgrēku. 

4. Izplūdes caurulēm dzinēju telpās jābūt atbilstoši izolētām vai dzesētām. Ārpus dzinēju telpām 
pietiek ar aizsardzību pret fizisku saskari. 

8.05. pants 

Degvielas tvertnes, caurules un piederumi 

1. Šķidrās degvielas jāuzglabā tērauda tvertnēs, kas ir vai nu integrēta kuģa korpusa daļa, vai arī 
kas ir stingri nostiprinātas pie kuģa korpusa. Ja tā prasa kuģa konstrukcija, drīkst izmantot 
ugunsdrošības ziņā līdzvērtīgu materiālu. Šīs prasības neattiecas uz tvertnēm, kuru tilpums nav 
lielāks par 12 litriem un kuras iestrādātas palīgierīcēs jau ražošanas brīdī. Degvielas tvertnēm 
nedrīkst būt kopēju starpsienu ar dzeramā ūdens tvertnēm. 

2. Tvertnēm un to cauruļvadu sistēmām, un citiem piederumiem jābūt izvietotiem un izkārtotiem 
tā, lai nedz degviela, nedz degvielas tvaiki nevarētu nejauši nokļūt kuģa iekšpusē. Tvertņu 
vārstiem, kas paredzēti degvielas paraugu ņemšanai vai ūdens iztukšošanai, jānoslēdzas 
automātiski. 

3. Neviena degvielas tvertne nedrīkst atrasties triecienstarpsienas priekšā. 

4. Degvielas tvertnes un to aprīkojums nedrīkst atrasties tieši virs dzinējiem vai izplūdes 
caurulēm. 

5. Degvielas tvertņu uzpildīšanas atverēm jābūt skaidri un nepārprotami marķētām. 
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6. Degvielas tvertņu uzpildīšanas kakliņu atverēm jābūt uz klāja, izņemot ikdienas degvielas 
padeves tvertnes. Uzpildīšanas kakliņam jābūt aprīkotam ar savienojuma daļu atbilstoši Eiropas 
standartam EN 12 827:1999. 

 Šādām tvertnēm jābūt aprīkotām ar spiediena izlīdzinātāja cauruli, kas beidzas atklātā gaisā virs 
klāja, un jābūt iekārtotām tā, lai ūdens iekļūšana šajās tvertnēs nebūtu iespējama. Spiediena 
izlīdzinātāja caurules daļai jābūt vismaz 1,25 reizes lielākai par uzpildīšanas kakliņa 
šķērsgriezuma laukumu. 

 Ja tvertnes nav savstarpēji savienotas, savienojuma caurules šķērsgriezuma laukumam jābūt 
vismaz 1,25 reizes lielākam par uzpildīšanas kakliņa šķērsgriezuma laukumu. 

7. Tieši pie tvertnes izvada degvielu sadales cauruļvadu sistēmai jābūt aprīkotai ar slēgierīci, ko 
iespējams darbināt no klāja. 

 Šī prasība neattiecas uz tvertnēm, kas uzstādītas tieši uz dzinēja.  

8. Degvielas caurulēm, to savienojumiem, blīvēm un aprīkojumam jābūt ražotam no tādiem 
materiāliem, kas spēj izturēt mehānisko, ķīmisko un termisko spriedzi, kādai tie var būt 
pakļauti. Degvielas caurules nedrīkst būt pakļautas nekādai kaitīgai karstuma iedarbībai, un 
jābūt iespējai tās pārbaudīt visā to garumā. 

9. Degvielas tvertnēm jābūt aprīkotām ar piemērotu tilpuma mērierīci. Tilpuma mērierīcēm jābūt 
nolasāmām līdz pat maksimālajam piepildījuma līmenim. Stikla mērierīcēm jābūt efektīvi 
aizsargātām pret triecieniem, pie pamatnes aprīkotām ar automātisku noslēgšanas ierīci, un to 
augšējai malai jābūt pievienotai pie tvertnes virs maksimālā tvertnes piepildījuma līmeņa. 
Stikla mērierīcēs izmantotais materiāls parastajā apkārtējās vides temperatūrā nedrīkst 
deformēties. Zondēšanas caurules nedrīkst beigties kajīšu telpās. Zondēšanas caurulēm, kas 
beidzas dzinēju vai katlu telpā, jābūt aprīkotām ar piemērotām pašnoslēgšanās ierīcēm. 

10. a) Bunkurēšanas laikā degvielas tvertnēm jābūt droši aizsargātām pret degvielas šļakatām ar 
atbilstošu kuģa tehnisko ierīču palīdzību, kas jāieraksta Kopienas sertifikāta 52. punktā. 

b)  Ja degviela tiek ņemta bunkurēšanas stacijās, izmantojot šo staciju tehniskās ierīces, kas 
novērš degvielas izšļakstīšanos uz kuģa, a) punktā un 11. iedaļā minētās prasības attiecībā 
uz iekārtām vairs netiek piemērotas. 
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11. Ja degvielas tvertnes ir aprīkotas ar automātisku noslēgšanas ierīci, sensoriem jāpārtrauc 
degvielas uzpildīšana, kad tvertnes piepildījums ir 97 %; šai iekārtai jāatbilst "darbspēju 
saglabāšanas pēc atsevišķu elementu atteices" prasībām. 

 Ja sensors aktivē elektrisko kontaktu, kas var pārtraukt bunkurēšanas stacijas nodrošināto ķēdi 
ar bināru signālu, jābūt iespējai pārraidīt signālu uz bunkurēšanas staciju ar ūdensdroša 
savienojuma spraudņa palīdzību, kas atbilst IEC publikācijā 60309-1:1999 minētajām prasībām 
attiecībā uz 40 – 50 V DC, korpusa krāsa – balta, zemējuma kontakta stāvoklis – plkst. desmit. 

12. Degvielas tvertnēm jābūt aprīkotām ar atverēm, kam ir noplūžu droši aizslēgi un kas paredzētas 
tīrīšanas un pārbaudes uzdevumiem. 

13. Degvielas tvertnēm, kas tieši apgādā galvenos dzinējus un kuģa drošai darbībai nepieciešamos 
dzinējus, jābūt aprīkotām ar ierīci, kas emitē gan redzamus, gan dzirdamus signālus stūres 
mājā, ja tvertņu piepildījuma līmenis nav pietiekams, lai nodrošinātu turpmāku drošu darbību. 

8.06. pants 

Smēreļļas, cauruļu un piederumu uzglabāšana 

1. Smēreļļa jāuzglabā tērauda tvertnēs, kas ir vai nu integrēta kuģa korpusa daļa, vai arī kas ir 
stingri nostiprinātas pie kuģa korpusa. Ja tā prasa kuģa konstrukcija, drīkst izmantot 
ugunsdrošības ziņā līdzvērtīgu materiālu. Šīs prasības neattiecas uz tvertnēm, kuru tilpums nav 
lielāks par 25 litriem un kuras iestrādātas palīgierīcēs jau ražošanas brīdī. Smēreļļu tvertnēm 
nedrīkst būt kopēju starpsienu ar dzeramā ūdens tvertnēm. 

2. Smēreļļas tvertnēm un to cauruļvadu sistēmām, un citiem piederumiem jābūt izvietotiem un 
izkārtotiem tā, lai nedz smēreļļa, nedz smēreļļas tvaiki nevarētu nejauši nokļūt kuģa iekšpusē. 

3. Neviena smēreļļas tvertne nedrīkst atrasties triecienstarpsienas priekšā. 

4. Smēreļļas tvertnes un to aprīkojums nedrīkst atrasties tieši virs dzinējiem vai izplūdes 
caurulēm. 

5. Smēreļļas tvertņu uzpildīšanas atverēm jābūt skaidri un nepārprotami marķētām.  
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6. Smēreļļas caurulēm, to savienojumiem, blīvēm un aprīkojumam jābūt ražotam no tādiem 
materiāliem, kas spēj izturēt mehānisko, ķīmisko un termisko spriedzi, kādai tie var būt 
pakļauti. Caurules nedrīkst būt pakļautas nekādai kaitīgai karstuma iedarbībai, un jābūt iespējai 
tās pārbaudīt visā to garumā.  

7.  Smēreļļas tvertnēm jābūt aprīkotām ar piemērotu tilpuma mērierīci. Tilpuma mērierīcēm jābūt 
nolasāmām līdz pat maksimālajam piepildījuma līmenim. Stikla mērierīcēm jābūt efektīvi 
aizsargātām pret triecieniem, pie pamatnes aprīkotām ar automātisku noslēgšanas ierīci, un to 
augšējai malai jābūt pievienotai pie tvertnes virs maksimālā tvertnes piepildījuma līmeņa. 
Stikla mērierīcēs izmantotais materiāls parastajā apkārtējās vides temperatūrā nedrīkst 
deformēties. Zondēšanas caurules nedrīkst beigties kajīšu telpās. Zondēšanas caurulēm, kas 
beidzas dzinēju vai katlu telpā, jābūt aprīkotām ar piemērotām pašnoslēgšanās ierīcēm.  

8.07. pants 

Elektroenerģijas pārvades sistēmās, vadības un aktivēšanas sistēmās un apkures sistēmās, caurulēs 
un piederumos lietojamo eļļu uzglabāšana  

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmās, vadības un aktivēšanas sistēmās un apkures sistēmās 
lietojamās eļļas jāuzglabā tērauda tvertnēs, kas ir vai nu integrēta kuģa korpusa daļa, vai arī kas 
ir stingri nostiprinātas pie kuģa korpusa. Ja tā prasa kuģa konstrukcija, drīkst izmantot 
ugunsdrošības ziņā līdzvērtīgu materiālu. Šīs prasības neattiecas uz tvertnēm, kuru tilpums nav 
lielāks par 25 litriem un kuras iestrādātas palīgierīcēs jau ražošanas brīdī. Šādām eļļas tvertnēm 
nedrīkst būt kopēju starpsienu ar dzeramā ūdens tvertnēm. 

2. Šādām eļļas tvertnēm un to cauruļvadu sistēmām, un citiem piederumiem jābūt izvietotiem un 
izkārtotiem tā, lai nedz šāda eļļa, nedz šādas eļļas tvaiki nevarētu nejauši nokļūt kuģa iekšpusē.  

3. Neviena šādas eļļas tvertne nedrīkst atrasties triecienstarpsienas priekšā. 

4. Šādas eļļas tvertnes un to aprīkojums nedrīkst atrasties tieši virs dzinējiem vai izplūdes 
caurulēm. 

5. Šādu eļļas tvertņu uzpildīšanas atverēm jābūt skaidri un nepārprotami marķētām. 

6. Šādas eļļas caurulēm, to savienojumiem, blīvēm un aprīkojumam jābūt ražotam no tādiem 
materiāliem, kas spēj izturēt mehānisko, ķīmisko un termisko spriedzi, kādai tie var būt 
pakļauti. Caurules nedrīkst būt pakļautas nekādai kaitīgai karstuma iedarbībai, un jābūt iespējai 
tās pārbaudīt visā to garumā. 



 
13274/1/05 REV 1  gag 73 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

7. Šādām eļļas tvertnēm jābūt aprīkotām ar piemērotu tilpuma mērierīci. Tilpuma mērierīcēm 
jābūt nolasāmām līdz pat maksimālajam piepildījuma līmenim. Stikla mērierīcēm jābūt efektīvi 
aizsargātām pret triecieniem, pie pamatnes aprīkotām ar automātisku noslēgšanas ierīci, un to 
augšējai malai jābūt pievienotai pie tvertnes virs maksimālā tvertnes piepildījuma līmeņa. 
Stikla mērierīcēs izmantotais materiāls parastajā apkārtējās vides temperatūrā nedrīkst 
deformēties. Zondēšanas caurules nedrīkst beigties kajīšu telpās. Zondēšanas caurulēm, kas 
beidzas dzinēju vai katlu telpā, jābūt aprīkotām ar piemērotām pašnoslēgšanās ierīcēm. 

8.08. pants 

Tilpnes ūdens izsūknēšanas un drenāžas sistēmas 

1. Jābūt iespējai izsūknēt katru ūdensizturīgo nodalījumu atsevišķi. Tomēr šī prasība neattiecas uz 
ūdensizturīgajiem nodalījumiem, kas parasti darbības laikā ir hermētiski noslēgti. 

2. Kuģiem, kuriem nepieciešama apkalpe, jābūt aprīkotiem ar diviem neatkarīgiem tilpnes ūdens 
sūkņiem, kuri nedrīkst būt uzstādīti vienuviet. Vismaz vienam no šiem sūkņiem jābūt motora 
darbinātam sūknim. Tomēr kuģos, kuru jauda ir mazāka par 225 kW vai kuru kravnesība ir 
mazāka par 350 t, vai kuģos, kas nav paredzēti kravu pārvadāšanai un kuru tonnāža ir mazāka 
par 250 m³, pietiks ar vienu sūkni, ko var darbināt vai nu manuāli, vai arī ar motoru. 

 Katru no nepieciešamajiem sūkņiem jāvar lietot katrā atsevišķajā ūdensdrošajā nodalījumā. 

3. Pirmā tilpnes ūdens sūkņa minimālo sūknēšanas jaudu Q1 aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 Q1 = 0,1 . d1²     [l/min] 

 d1 aprēķina ar formulu: 

 ( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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 Otrā tilpnes ūdens sūkņa minimālo sūknēšanas jaudu Q2 aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 Q2 = 0,1 . d2² [l/min] 

 d2 aprēķina, izmantojot formulu: 

 ( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 Tomēr vērtībai d2 nevajag pārsniegt vērtību d1. 

 Q2 aprēķinā l jāpieņem kā garākā ūdensdrošā nodalījuma garums.  

 Šajās formulās: 

 l ir konkrētā ūdensdrošā nodalījuma garums, izteikts [m]; 

 d1 ir aprēķinātais galvenās drenāžas caurules iekšējais diametrs, izteikts [mm]; 

 d2  ir aprēķinātais īscaurules iekšējais diametrs, izteikts [mm]. 

4. Ja tilpnes ūdens sūkņi ir savienoti ar drenāžas sistēmu, drenāžas cauruļu iekšējam diametram 
jābūt vismaz d1, izteiktam mm, un īscaurules iekšējam diametram – vismaz d2, izteiktam mm. 

 Ja kuģa garums ir mazāks par 25 m, vērtības d1 un d2 var samazināt līdz 35 mm.  

5. Atļauti ir tikai tilpnes ūdens sūkņi ar automātisko uzpildīšanu. 

6. Visu par 5 m platāko plakandibena iztukšojamo nodalījumu gan labā borta, gan bakborta pusē 
jābūt vismaz vienam sietam. 
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7. Var būt iespēja iztukšot kuģa pakaļgala pīķi caur galvenā dzinēja telpu ar viegli pieejamas un 
automātiski noslēdzamas iekārtas palīdzību. 

8. Atsevišķo nodalījumu īscaurules jāsavieno ar galveno drenāžas cauruli ar noslēdzamu 
vienvirziena vārstu. 

 Nodalījumiem vai citām telpām, kas spēj nest balastu, jābūt savienotām ar drenāžas sistēmu 
tikai ar vienkāršas noslēgšanas ierīces palīdzību. Šī prasība neattiecas uz tilpnēm, kas spēj nest 
balastu. Šādas tilpnes jāuzpilda ar balasta ūdeni ar balasta cauruļvadu starpniecību, kas uzstādīti 
pastāvīgi un neatkarīgi no drenāžas caurulēm, vai arī ar īscauruļu starpniecību, ko iespējams 
pievienot galvenajai drenāžas caurulei ar elastīgām caurulēm vai elastīgiem adapteriem. Ūdens 
ievada vārstu, kas atrodas tilpnes apakšdaļā, izmantošana šādā nolūkā nav pieļaujama. 

9. Kravas telpas tilpnēm jābūt aprīkotām ar mērierīcēm. 

10. Ja drenāžas sistēmā ir ietverta pastāvīgi uzstādīta cauruļvadu sistēma, tilpnes apakšdaļas 
drenāžas caurulēm, kas paredzētas eļļaina ūdens novadīšanai, jābūt aprīkotām ar aizslēgiem, ko 
pārbaudes iestāde ir noplombējusi. Šo aizslēgu skaits un atrašanās vieta ir jāieraksta Kopienas 
sertifikātā. 

11. Aizslēgu noslēgšana to stāvoklī ir uzskatāma par līdzvērtīgu noplombēšanai saskaņā ar 10. 
iedaļas nosacījumiem. Aizslēgu noslēgšanas atslēga vai atslēgas ir attiecīgi jānorāda un jāglabā 
marķētā un viegli pieejamā vietā dzinēju telpā. 

8.09. pants 

Eļļainā ūdens un izmantotās eļļas uzglabāšana 

1. Jābūt iespējai uzglabāt kuģī eļļaino ūdeni, kas uzkrāts darbības laikā. Šim nolūkam izmanto 
dzinēju telpas tilpni. 

2. Lai uzglabātu izmantotās eļļas, dzinēju telpā jābūt vienai vai vairākām specifiskām tvertnēm, 
kuru tilpums ir vismaz 1,5 reizes lielāks par izmantoto eļļu daudzumu no visu uzstādīto 
iekšdedzes dzinēju un pārvadu nosēdtilpnēm kopā ar hidrauliskajiem šķidrumiem no 
hidraulisko šķidrumu tvertnēm. 
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 Savienojumiem, ko lieto, lai iztukšotu iepriekš minētās izmantoto eļļu uzglabāšanas tvertnes, 
jāatbilst Eiropas standartam EN 1305:1996. 

3. Ja kuģi tiek izmantoti tikai īsu reisu darbībai, pārbaudes iestāde var piešķirt atbrīvojumu no 2. 
iedaļā minētajām prasībām. 

8.10. pants 

Kuģu emitētais troksnis 

1. Kuģa radītais troksnis braukšanas laikā un jo īpaši dzinēja gaisa ieplūdes un izplūdes trokšņi 
jāslāpē, izmantojot atbilstošus līdzekļus.  

2. Kuģa radītais troksnis braukšanas laikā nedrīkst pārsniegt 75 dB(A) 25 m attālumā uz sāniem 
no kuģa sāna. 

3. Bez pārkraušanas darbībām stacionāra kuģa radītais troksnis nedrīkst pārsniegt 65 dB(A) 25 m 
attālumā uz sāniem no kuģa sāna. 
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8.a NODAĻA 

 

(Paliek anulēta) 

 

9. NODAĻA 

 

ELEKTROIEKĀRTAS 

 

9.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

1. Ja nav specifisku prasību attiecībā uz noteiktām iekārtas daļām, drošības līmenis ir uzskatāms 
par apmierinošu, ja šīs daļas ir ražotas saskaņā ar spēkā esošo Eiropas standartu vai saskaņā ar 
apstiprinātas klasificēšanas sabiedrības prasībām. 

Attiecīgie dokumenti jāiesniedz pārbaudes iestādei. 

2. Uz kuģa jāglabā pārbaudes iestādes pienācīgi apzīmogoti dokumenti, kas satur šādu 
informāciju: 

a) vispārīgi tehniskie zīmējumi attiecībā uz visu elektroiekārtojumu; 

b) galvenā sadales paneļa, avārijas sadales paneļa un sadales vadības pults pārslēgšanas 
diagrammas līdz ar svarīgākajiem tehniskajiem datiem, tādiem kā aizsargierīču un vadības 
ierīču strāvas stiprums ampēros un nominālstrāva; 

c) jaudas dati attiecībā uz elektrotehniku un iekārtām; 

d) kabeļu tipi un informācijas vadītāja šķērsgriezumu laukumi. 

 Šādus dokumentus nav nepieciešams glabāt uz kuģa bez apkalpes, taču tiem vienmēr jābūt 
pieejamiem pie kuģa īpašnieka. 
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3. Iekārtām jābūt konstruētai, paredzot pastāvīgu nosvēršanos līdz pat 15° un apkārtējās vides 
temperatūru kuģa iekšpusē starp 0 °C un +40 °C un uz klāja – starp -20 °C un +40 °C. Iekārtām 
šajās robežās jādarbojas nevainojami. 

4. Elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un ierīcēm jābūt pilnībā pieejamām un viegli 
uzturamām. 

9.02. pants 

Elektroenerģijas padeves sistēmas 

1. Ja kuģis ir aprīkots ar elektrosistēmu, būtībā šai sistēmai jābūt vismaz diviem elektroenerģijas 
avotiem tā, lai tad, kad viens elektroenerģijas avots atsaka, otrs elektroenerģijas avots spētu 
apgādāt drošai kuģošanai nepieciešamos elektroenerģijas patērētājus vismaz 30 minūtes. 

2. Adekvāta elektroenerģijas padeves jauda jāparāda ar Vitstona tiltu. Var ņemt vērā atbilstošu 
vienlaicības faktoru. 

3. Neatkarīgi no iepriekšējās 1. iedaļas 6.04. pants attiecas uz stūrēšanas sistēmas (stūres iekārtu) 
elektroenerģijas avotu. 
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9.03. pants 

Aizsardzība pret fizisku saskari, cietu priekšmetu radītiem traucējumiem un ūdens iekļūšanu  

Pastāvīgi uzstādītu iekārtu daļu minimālās aizsardzības tipam jābūt tādam, kā norādīts šajā tabulā: 
 

 Minimālās aizsardzības tips 

(saskaņā ar IEC publ. 60529 : 1992) 

Atrašanās vieta Ģeneratori Motori Trans-

formatori

Paneļi 

Sadalītāji 

Slēdži 

Piederumi Apgaismoju

ma iekārtas

darbības telpas, dzinēju telpas, stūres 
iekārtas nodalījumi  IP 22 IP 22 2) 

IP 22
1)2) 

IP 22 IP 44 IP 22 

Tilpnes     IP 55 IP 55 

Akumulatoru un krāsu skapji        
IP 44

u. 
(Ex)3)

vaļēji klāji un atklātas stūrēšanas 
vietas  IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 

stūres māja  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Kajītes bez tualetēm un mazgāšanās 
telpām     IP 22 IP 20 IP 20 

Tualetes un mazgāšanās telpas   IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Piezīmes: 
 
1) Ja ierīces atbrīvo lielus siltuma daudzumus: IP 12. 
2) Ja ierīcēm vai paneļiem nav šī tipa aizsardzības, to atrašanās vietai jāatbilst tādiem nosacījumiem, kas 
attiecas uz šī veida aizsardzību. 
3) Apstiprināta drošības tipa elektroiekārtas saskaņā ar 
 a) Eiropas standartiem EN  50014 : 1997; 50015 : 1998; 50016 : 2002; 50017 : 1998; 50018 : 2000; 50019 : 
  2000 un 50020 : 2002  
 vai  
 b) 2003. gada 1. oktobra IEC publikāciju 60079. 
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9.04. pants 

Aizsardzība pret sprādzieniem 

Vietās, kur iespējama potenciāli sprādzienbīstamu gāzu vai gāzu maisījumu uzkrāšanās, tādās kā 
akumulatoriem iedalītie nodalījumi vai ārkārtīgi ugunsnedrošu izstrādājumu glabātuves, drīkst 
uzstādīt tikai sprādziendrošas elektroiekārtas (ar apstiprinātu drošību). Šajās vietās nedrīkst uzstādīt 
gaismas slēdžus vai slēdžus citām elektroierīcēm. Aizsardzībā pret sprādzieniem jāņem vērā 
potenciāli sprādzienbīstamo gāzu vai gāzu maisījumu, kādi varētu rasties, raksturlielumi 
(sprādzienbīstamības grupa, temperatūras klase). 

9.05. pants 

Zemējums 

1. Sistēmām ar spriegumu, kas lielāks par 50 V, jābūt iezemētām. 

2. Metāla daļas, kas ir atklātas fiziskai saskarei un kas parastas ekspluatācijas laikā nav 
elektrizētas, tādas kā dzinēju karkasi un korpusi, ierīces un apgaismojuma iekārtas, jāiezemē 
atsevišķi, ja tās sava uzstādījuma dēļ nav elektriskā saskarē ar kuģa korpusu. 

3. Mobilu elektroenerģijas patērētāju un portatīvu ierīču korpusiem parasta lietojuma laikā jābūt 
iezemētiem ar barošanas kabelī ietverta papildu zemējuma vadītāja palīdzību. 

 Šo noteikumu nepiemēro, ja tiek izmantots aizsargājošs ķēdes separatora transformators, kā arī 
gadījumā, ja ierīces ir aprīkotas ar aizsargizolāciju (divkāršu izolāciju). 

4. Zemējuma vadītāju šķērsgriezuma laukums nedrīkst būt mazāks, kā norādīts šajā tabulā: 
 

Ārējo vadītāju 
šķērsgriezumu laukumi Zemējuma vadītāju minimālais šķērsgriezuma laukums  

[mm2] izolētajos kabeļos 
[mm2] 

uzstādīti atsevišķi 
[mm2] 

no 0,5 līdz 4 tāds pats šķērsgriezuma laukums, 
kā ārējam vadītājam  4 

lielāks kā no 4 līdz 16 tāds pats šķērsgriezuma laukums, 
kā ārējam vadītājam 

tāds pats šķērsgriezuma laukums, kā 
ārējam vadītājam 

lielāks kā no 16 līdz 35 16 16 

lielāks kā no 35 līdz 120 puse no ārēja vadītāja 
šķērsgriezuma laukuma  

puse no ārēja vadītāja 
šķērsgriezuma laukuma 

lielāks kā 120 70 70 
 



 
13274/1/05 REV 1  gag 81 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

9.06. pants 

Maksimālais pieļaujamais spriegums 

1. Nedrīkst pārsniegt šādu spriegumu: 
 

Iekārtas tips Maksimālais pieļaujamais spriegums 
 Līdzstrāva Vienfāzes maiņstrāva Trīsfāzu maiņstrāva 
a. Elektroiekārtas un apkures iekārtas, ieskaitot vispārējās    
izmantošanas kontaktligzdas 

250 V 250 V 500 V 

b. Apgaismes, sakaru, komandu un informācijas iekārtas, 
 ieskaitot vispārējās izmantošanas kontaktligzdas 

250 V 250 V - 

c. Kontaktligzdas strāvas piegādei portatīvajām ierīcēm, ko izmanto 
uz atklāta klāja vai ierobežotās vai mitra metāla ietvertās vietās, kas nav 
katli vai tvertnes: 
 1. Vispār   
 2. Ja aizsargājošs ķēdes separatora transformators apgādā 
tikai vienu ierīci  
 3. Ja tiek lietotas ierīces ar aizsargizolāciju (divkāršu 
izolāciju)  
 4. Ja lieto atteices strāvas automātiskos slēdžus ≤ 30 mA. 

 
 
 

50 V1) 
 
- 
 

250 V 
- 

 
 
 

50 V1) 
 

250 V2) 
 

250 V 
250 V 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

500 V 
d. Mobilie elektroenerģijas patērētāji, tādi kā elektroiekārtas 
konteineriem, motoriem, ventilatoriem un mobilajiem sūkņiem, ko 
parasti darbības laikā nepārvieto un kuru vadītspējīgās daļas, kas ir 
vaļējas un pakļautas fiziskai saskarei, ir iezemētas ar savienojuma kabelī 
ietverta zemējuma vadītāja palīdzību, un kas papildus šādam zemējuma 
vadītājam savā specifiskajā novietojumā ir pievienotas kuģa korpusam 
vai aprīkotas ar papildu vadītāju    

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

500 V 
e. Kontaktligzdas, kas paredzētas katlu un tvertņu iekšpusē lietoto 
portatīvo ierīču apgādei  

 
50 V1) 

 
50 V1) 

 
- 

Piezīmes: 
 
1) Ja spriegumu padod no augstāka sprieguma tīkliem, jālieto galvanisks separators (drošības transformators). 
2) Visiem sekundārās ķēdes poliem jābūt izolētiem no zemes. 

 

2. Atkāpjoties no 1. iedaļas nosacījumiem, gadījumā, ja tiek veikti nepieciešamie 
aizsargpasākumi, ir pieļaujams arī augstāks spriegums: 

a) elektroiekārtās, kur šāds spriegums nepieciešams to jaudai; 

b) speciālās kuģa iekārtās, tādās kā radio un aizdedzes sistēmas. 
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9.07. pants 

Sadales sistēmas 

1. Līdzstrāvas un vienfāzes maiņstrāvas lietojumā ir atļautas šādas sadales sistēmas: 

a) divu vadītāju sistēmas, kurās viens vadītājs ir iezemēts (L1/N/PE); 

b) viena vadītāja sistēmas, kurās izmanto kuģa korpuss-atgrieze principu, tikai vietējām 
iekārtām (piemēram, iekšdedzes dzinēju iedarbināšanas ierīcēs, katodiskajā aizsardzībā) 
(L1/PEN); 

c) divu vadītāju sistēmas, kas ir izolētas no kuģa korpusa (L1/L2/PE). 

2. Trīsfāzu maiņstrāvas lietojumā ir atļautas šādas sadales sistēmas: 

a) četru vadītāju sistēmas ar neitrālā punkta zemējumu bez kuģa korpuss-atgrieze principa 
izmantošanas (L1/L2/L3/N/PE) = (tīkls TN-S) vai (tīkls TT); 

b) trīs vadītāju sistēmas, kas ir izolētas no kuģa korpusa (Ll/L2/L3/PE) = (tīkls IT); 

c) trīs vadītāju sistēmas ar neitrālā punkta zemējumu, izmantojot kuģa korpuss-atgrieze 
principu, tomēr tas nav atļauts darbā ar terminālu ķēdēm (L1/L2/L3/PEN). 

3. Pārbaudes iestāde var atļaut citu sistēmu lietojumu. 

9.08. pants 

Savienojumi ar krastu vai citi ārēji tīkli 

1. Ienākošajām padeves līnijām no krasta tīkliem vai citiem ārējiem tīkliem uz kuģa tīklu jābūt ar 
pastāvīgu pieslēgumu uz kuģa stacionāru terminālu vai stacionāru kontaktligzdu veidā. Kabeļu 
savienojumus nedrīkst pakļaut nekādai nostiepes slodzei. 

2. Ja pieslēguma spriegums pārsniedz 50 V, jābūt iespējai efektīvi iezemēt kuģa korpusu. 
Zemējuma savienojumam jābūt speciāli marķētam. 
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3. Pieslēguma slēdžu ierīcēm jābūt uzstādītām tā, lai novērstu kuģa tīklu ģeneratoru un krasta tīkla 
vai cita tīkla laiksakritīgu darbību. Īss laiksakritīgas darbības laikposms ir pieļaujams, 
pārslēdzoties no vienas sistēmas uz otru, nepārtraucot sprieguma padevi. 

4. Pieslēgumam jābūt aizsargātam pret īssavienojumiem un pārslodzi. 

5. Galvenajā sadales panelī jābūt norādei par to, vai pieslēgums darbojas. 

6. Jābūt uzstādītām indikācijas ierīcēm, lai līdzstrāvas gadījumā varētu salīdzināt polaritāti un 
trīsfāzu maiņstrāvas gadījumā – fāzu secību starp pieslēgumu un kuģa elektrotīklu. 

7. Pieslēgumam blakus esošajā panelī jābūt norādītam: 

a) savienojuma izveidē nepieciešamie pasākumi; 

b) strāvas tips un nominālspriegums, un – maiņstrāvas gadījumā – frekvence. 

9.09. pants 

Elektroenerģijas padeve citam kuģim 

1. Ja elektroenerģiju padod citam kuģim, jāizmanto atsevišķs pieslēgums. Ja strāvas padevē uz 
citu kuģi izmanto elektroenerģijas kontaktligzdas, kuru nominālais strāvas stiprums ir lielāks 
par 16 A, jāuzstāda ierīces (tādas kā slēdži vai blokatori), lai nodrošinātu to, ka pieslēgšanu un 
atslēgšanu iespējams veikt tikai tad, kad līnijā neplūst strāva. 

2. Kabeļu savienojumus nedrīkst pakļaut nekādai nostiepes slodzei. 

3. 9.08. panta 3. – 7. iedaļu jāpiemēro mutatis mutandis. 
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9.10. pants 

Ģeneratori un motori 

1. Ģeneratoriem, motoriem un to spaiļu kārbām jābūt pieejamām pārbaužu, mērījumu un remonta 
nolūkā. Aizsardzības tipam jāatbilst to atrašanās vietai (skatīt 9.03. pantu). 

2. Ģeneratoriem, ko darbina galvenais dzinējs, dzenskrūves vārpsta vai papildu ierīces, kas 
paredzētas citām funkcijām, jābūt konstruētiem dažādam apgriezienu skaitam, kas var 
parādīties darbībā. 

9.11. pants 

Akumulatori 

1. Akumulatoriem jābūt pieejamiem un nostiprinātiem tā, lai tie nepārvietotos, kuģim kustoties.  
Tie nedrīkst būt novietoti tā, ka tie ir pakļauti pārmērīgam karstumam, aukstumam, šļakatām, 
tvaikam vai izgarojumiem. 

 Tos nedrīkst uzstādīt stūres mājā, kajītēs vai tilpnēs. Šī prasība neattiecas uz portatīvo ierīču 
akumulatoriem vai uz akumulatoriem, kuru uzlādes jauda ir mazāka par 0,2 kW. 

2. Akumulatori, kuru uzlādēšanai nepieciešama par 2,0 kW lielāka jauda (aprēķināts no 
maksimālās lādēšanas strāvas un nominālā akumulatora sprieguma, kā arī ievērojot uzlādēšanas 
ierīcei raksturīgo uzlādes līkni), jāuzstāda speciālās telpās. Ja akumulatori novietoti uz klāja, 
pietiek, ja tie ir ievietoti skapī. 

 Akumulatorus, kuru uzlādēšanai vajadzīgā jauda nepārsniedz 2,0 kW, var uzstādīt skapī vai 
lādē ne tikai uz klāja, bet arī zem klāja. Tos var uzstādīt arī mašīntelpā vai kādā citā labi 
ventilētā telpā ar noteikumu, ka tie ir aizsargātas no krītošiem objektiem un piloša ūdens. 

3. Visu akumulatoriem paredzēto telpu, skapju vai kastu, plauktu vai citu iebūvētu struktūru 
iekšējām virsmām jābūt aizsargātām pret kaitīgu elektrolītu iedarbību. 
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4. Ir jānodrošina efektīva ventilācija, ja akumulatori ir uzstādīti slēgtā nodalījumā, skapī vai lādē. 
Niķeļa-kadmija akumulatoriem, kuru uzlādēšanā nepieciešama par 2 kW lielāka jauda, un 
svina-skābes akumulatoriem, kuru uzlādēšanā nepieciešama par 3 kW lielāka jauda, 
jānodrošina piespiedu vilkmes ventilācija. 

 Gaisam jāiekļūst pa apakšu, un tas jāizvada pa augšpusi tā, lai būtu nodrošināta pilnīga gāzes 
izvade. 

 Ventilācijas kanālos nedrīkst būt ierīču, kas var kavēt gaisa plūsmu, piemēram, noslēgvārstu. 

5. Vajadzīgo gaisa caurplūdi (Q) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 Q = 0,11 . I . n   [m3/h] 

 kur: 

 I = ¼ no maksimālās strāvas, izteikta A, ko nodrošina uzlādēšanas ierīce; 

 n = elementu skaits. 

 Ja kuģa elektrotīklā izmanto buferakumulatorus, pārbaudes iestāde var atļaut citas 
aprēķināšanas metodes, ievērojot uzlādēšanas ierīcei raksturīgo uzlādes līkni, ar nosacījumu, ka 
šīs metodes ir balstītas uz apstiprinātu klasificēšanas sabiedrību noteikumiem vai attiecīgajiem 
standartiem. 

6. Ja izmanto dabisko ventilāciju, kanālu šķērsgriezuma laukumam ir jābūt pietiekamam 
nepieciešamajai gaisa caurplūdei, pamatojoties uz gaisa plūsmas ātrumu 0,5 m/s. Tomēr svina-
skābju akumulatoros šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 80 cm² un niķeļa-kadmija 
akumulatoros – 120 cm². 

7. Ja izmanto piespiedu vilkmes ventilāciju, jānodrošina ventilators – vēlams, velkmes tipa –, kura 
motors neatrodas gāzes vai gaisa plūsmā. 

 Ventilatoriem jābūt konstruētiem tā, lai nepieļautu dzirksteļu veidošanos saskarē starp 
lāpstiņām un ventilatora korpusu un lai novērstu jebkādu elektrostatisko izlādi. 
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8. Pie to nodalījumu durtiņām vai pārsegiem, skapjiem un lādēm, kur atrodas akumulatori, 
jāpiestiprina zīmes "Aizliegts rīkoties ar uguni, atklātu liesmu un smēķēt" atbilstoši I pielikuma 
2. attēlam; zīmju minimālais diametrs ir 10 cm. 

9.12. pants 

Sadales iekārtas 

1. Elektrības sadales paneļi 

a) Ierīcēm, slēdžiem, drošinātājiem un sadales paneļu instrumentiem jābūt pārskatāmi 
izkārtotiem un pieejamiem apkopei un remontam. 

 Spailes spriegumam līdz 50 V un spailes, kas paredzētas par 50 V augstākam spriegumam, 
jātur atsevišķi, un tām jābūt attiecīgi marķētām. 

b) Attiecībā uz visiem slēdžiem un ierīcēm sadales paneļos jābūt piestiprinātām marķējuma 
plāksnītēm, kurās norādīta to slēguma shēma. 

 Jānorāda drošinātāju minimālais strāvas stiprums ampēros un slēgums. 

c) Ja ierīces, kuru darba spriegums ir augstāks par 50 V, ir uzstādītas aiz durvīm, šo ierīču 
strāvu vadošajiem komponentiem jābūt aizsargātiem pret netīšu saskari tajā brīdī, kad 
durvis ir atvērtas. 

d) Sadales paneļu materiāliem jābūt ar piemērotu mehānisko izturību, izturīgiem, liesmu 
izturīgiem un pašdzēsošiem; tie nedrīkst būt higroskopiski. 

e) Ja elektrības sadales paneļos ir uzstādīti drošinātāji ar lielu pārrāvumu jaudu (HRC), šādu 
drošinātāju uzstādīšanā un izņemšanā jābūt pieejamām attiecīgām ierīcēm un personīgajam 
aizsargaprīkojumam. 

2. Slēdži, aizsargierīces 

a) Ģeneratoru ķēdēm un elektroenerģijas patērētāju ķēdēm jābūt aizsargātām pret 
īssavienojumiem un pārslodzi visos neiezemētajos vadītājos. Šajā nolūkā iespējams 
izmantot slēdžus, kuru darbību ierosina īssavienojums vai pārslodze, vai drošinātājus.  

 Ķēdēm, kas apgādā dzinējierīču (stūrēšanas sistēmas) elektromotorus, un to vadības ķēdēm 
jābūt aizsargātām tikai pret īssavienojumiem. Ja ķēdēs ir ieslēgti automātiskie slēdži, tiem 
jābūt neitralizētiem vai iestatītiem uz ne mazāku kā divkāršs nominālais strāvas stiprums 
ampēros. 
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b) Izvados no galvenā sadales paneļa uz elektroenerģijas patērētājiem, kas darbojas ar vairāk 
kā 16 A, jāiestrādā slodzes vai jaudas slēdzis. 

c) Kuģa dzinējspēkam, stūrēšanas sistēmai, stūres stāvokļa indikatoram, navigācijas vai 
drošības sistēmām paredzētajiem elektroenerģijas patērētājiem, kā arī elektroenerģijas 
patērētājiem ar nominālo strāvas stiprumu ampēros, lielāku par 16 A, jābūt nodrošinātiem 
ar atsevišķām ķēdēm. 

d) Kuģa dzīšanai un manevrēšanai nepieciešamo elektroenerģijas patērētāju ķēdēm barošana 
jāsaņem tieši no galvenā sadales paneļa. 

e) Ķēdes pārtraucējierīces jāizvēlas, pamatojoties uz nominālo strāvas stiprumu ampēros, 
termisko vai dinamisko izturību un pārtraukšanas jaudu. Slēdžiem ir jāatslēdz visi strāvo 
vadošie vadītāji vienlaicīgi. Slēdža stāvoklim jābūt skaidri nosakāmam. 

f) Drošinātājiem jābūt ietvertiem korpusā, kūstošiem un ražotiem no keramikas vai 
līdzvērtīga materiāla. Jābūt iespējai tos nomainīt bez nekāda fiziskas saskares 
apdraudējuma šī darba veicējam. 

3. Mērīšanas un uzraudzības ierīces 

a) Ja tas nepieciešams iekārtu drošas darbības nolūkā, ģeneratoram, akumulatoram un sadales 
ķēdēm jābūt aprīkotām ar mērīšanas un uzraudzības ierīcēm. 

b) Neiezemētiem elektrotīkliem, kuru spriegums ir augstāks par 50 V, jābūt aprīkotiem ar 
zemējuma detektoru, kas spēj ierosināt kā redzamu, tā dzirdamu trauksmes signālu. 
Sekundārās iekārtās, tādās kā vadības ķēdes, bez šīs ierīces var iztikt. 

4. Elektrības sadales paneļu atrašanās vieta 

a) Sadales paneļiem jābūt novietotiem pieejamās un labi ventilētās vietās un aizsargātiem pret 
ūdeni un mehāniskiem bojājumiem. 

 Cauruļvadu un gaisa kanāliem jābūt izkārtotiem tā, lai noplūdes gadījumā tie nevarētu 
bojāt sadales paneļus. Ja no to uzstādīšanas elektrības sadales paneļu tuvumā nav 
iespējams izvairīties, šajā vietā caurulēm nedrīkst būt noņemamu savienojumu. 

b) Skapjiem un sienu padziļinājumiem, kuros uzstādītas neaizsargātas slēdžu ierīces, jābūt no 
liesmu slāpējoša materiāla vai arī aizsargātiem ar metāla vai cita liesmu slāpējoša materiāla 
apšuvumu. 

c) Ja spriegums ir augstāks par 50 V, operatora vietā galvenā sadales paneļa priekšā ir 
jānovieto izolējoši režģi vai paklāji.  
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9.13. pants 

Avārijas automātiskie slēdži 

Eļļas degļu, degvielas sūkņu, degvielas separatoru un mašīntelpu ventilatoru avārijas automātiskie 
slēdži jāuzstāda centrāli ārpus tām telpām, kurās iekārtas atrodas. 

9.14. pants 

Iekārtu piederumi 

1. Kabeļu ievadu izmēriem jāatbilst pieslēdzamo kabeļu funkcijām un izmantoto kabeļu tipiem. 

2. Dažāda sprieguma vai frekvences sadales ķēžu kontaktligzdas nedrīkst būt sajaucamas. 

3. Slēdžiem jāieslēdz visi ķēdē saslēgtie neiezemētie vadītāji vienlaicīgi. Tomēr kajīšu apgaismes 
ķēdēs, kas ir savrup no veļas mazgātavām, vannas istabām un citām telpām ar mitriem 
apstākļiem, neiezemētās ķēdēs ir pieļaujami vienpola slēdži. 

4. Ja strāvas stiprums ampēros pārsniedz 16 A, jābūt iespējai kontaktligzdas noslēgt ar slēdzi tā, 
lai kontaktdakšu varētu ievietot un izņemt tikai tad, kad elektroenerģijas padeve ir izslēgta. 

9.15. pants 

Kabeļi 

1. Kabeļiem jābūt liesmas slāpējošiem, pašdzēsošiem un izturīgiem pret ūdeni un eļļu. 

 Kajītēs iespējams izmantot citus kabeļu tipus, ar nosacījumu, ka tie ir efektīvi aizsargāti, ar 
liesmas slāpējošām un pašdzēses īpašībām. 
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 Elektrības kabeļu liesmu slāpēšanas standartiem jābūt saskaņā ar: 

a) IEC publikācijām 60332-1:1993, 60332-3:2000 vai 

b) līdzvērtīgiem vienas dalībvalsts atzītiem noteikumiem. 

2. Elektroenerģijas un apgaismes ķēdēs izmantoto kabeļu vadītāju minimālajam šķērsgriezuma 
laukumam jābūt 1,5 mm² . 

3. Parastajos ekspluatācijas apstākļos kabeļu metāla armējumu, ekranējumu un apvalku nedrīkst 
izmantot kā vadītājus vai iezemēšanas nolūkā. 

4. Elektroenerģijas un apgaismes iekārtās kabeļu metāla ekranējumam un apvalkam jābūt 
iezemētam vismaz vienā kabeļa galā. 

5. Vadītāju šķērsgriezuma laukumā jāņem vērā to maksimālā pieļaujamā gala temperatūra (strāvas 
plūsmas jauda) un pieļaujamais sprieguma kritums. Sprieguma kritums starp galveno sadales 
paneli un iekārtas beidzamo izdevīgo punktu apgaismes ķēdēs nedrīkst būt lielāks par 5 % un 
elektroenerģijas vai apkures ķēdēs – par 7 % attiecībā pret nominālspriegumu. 

6. Kabeļiem jābūt aizsargātiem pret mehāniskiem bojājumiem. 

7. Kabeļu nostiprināšanas līdzekļiem jānodrošina tas, lai jebkāda nostiepes slodze saglabātos 
pieļaujamajās robežās. 

8. Ja kabeļi stiepjas caur starpsienām vai klājiem, šo starpsienu un klāju mehānisko izturību, 
ūdensizturību un ugunsdrošību nedrīkst ietekmēt nekāda iespiešanās. 

9. Galapunktiem un savienojumiem visos vadītājos jābūt veidotiem tā, lai saglabātu sākotnējās 
elektriskās, mehāniskās, liesmu slāpējošās un nepieciešamības gadījumā ugunsdrošās īpašības. 

10. Kabeļiem, kas pieslēgti nolaižamajām stūres mājām, jābūt pietiekami elastīgiem, tiem jābūt ar 
izolāciju, kas ir pietiekami elastīga līdz pat -20 °C temperatūrā, un izturīgiem pret tvaiku un 
izgarojumiem, ultravioletajiem stariem un ozonu. 
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9.16. pants 

Apgaismes iekārtas 

1. Visām apgaismojuma ierīcēm jābūt ierīkotām tā, lai siltums, ko tās izstaro, nevarētu izraisīt 
netālu atrodošos uzliesmojošu objektu vai priekšmetu aizdegšanos. 

2. Apgaismojuma ierīcēm uz vaļējiem klājiem jābūt uzstādītām tā, lai netraucētu navigācijas 
gaismu atpazīšanu. 

3. Ja mašīntelpā vai katlu telpā ir uzstādītas divas vai vairākas apgaismojuma ierīces, tām jābūt 
saslēgtām vismaz divās atsevišķās ķēdēs. Šī prasība attiecas arī uz telpām, kurās uzstādīta 
dzesēšanas tehnika, hidrauliskā tehnika vai elektromotori. 

9.17. pants 

Navigācijas gaismas 

1. Navigācijas gaismu sadales paneļiem jābūt uzstādītiem stūres mājā. Tiem jābūt nodrošinātiem 
ar atsevišķu elektroenerģijas padevi no galvenā sadales paneļa vai arī ar divām neatkarīgām 
sekundārām sadalēm. 

2. Navigācijas gaismām padod elektroenerģiju, tās aizsarga un ieslēdz/izslēdz atsevišķi no 
navigācijas gaismu sadales paneļa. 

3. Nekādi traucējumi uzraudzības iekārtā, kas paredzēta 7.05. panta 2. iedaļā, nedrīkst ietekmēt 
tās gaismas darbību, ko šī iekārta uzrauga. 

4. Vairākas gaismas, kas veido funkcionālu bloku un ir uzstādītas vienuviet, iespējams apgādāt ar 
elektroenerģiju, ieslēgt/izslēgt un uzraudzīt kopā. Uzraudzības iekārtai jāspēj noteikt 
traucējums jebkurā no šīm gaismām. Tomēr nedrīkst pastāvēt iespēja izmantot abus gaismas 
avotus divkāršā apgaismojumā (divas lampas, uzmontētas viena virs otras vai arī vienā 
korpusā) vienlaikus. 

9.18. pants 

(Paliek anulēts) 
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9.19. pants 

Mehānisko iekārtu signalizācijas un drošības sistēmas  

Mehānisko iekārtu uzraudzībai un aizsardzībai paredzētajām signalizācijas un drošības sistēmām 
jāatbilst šādām prasībām: 

a) Signalizācijas sistēmas 

 Signalizācijas sistēmām jābūt konstruētām tā, lai nekādi traucējumi signalizācijas sistēmā 
nevarētu izraisīt traucējumus uzraugāmajos aparātos vai iekārtās. 

 Binārie raidītāji jākonstruē atbilstoši principam statiskā slodze-strāva vai uzraugāmam 
slodze-strāva principam. 

 Vizuālajiem signāliem jāpaliek redzamiem līdz brīdim, kad traucējums novērsts; signālam, 
kas ir jau konstatēts, jābūt atšķiramam no signāla, kas vēl nav konstatēts. Katrā signālā 
jābūt ietvertam arī dzirdamam brīdinājuma signālam. Jābūt iespējai izslēgt akustiskos 
signālus. Viena akustiskā signāla izslēgšana nedrīkst traucēt cita iemesla izraisīta cita 
signāla pārraidīšanu. 

 Izņēmumi ir pieļaujami tādu signalizācijas sistēmu gadījumā, kas aptver mazāk par 
pieciem mērījumu punktiem. 

b) Drošības sistēmas 

 Drošības sistēmām jābūt konstruētām tā, lai apturētu vai palēninātu ietekmētās iekārtas 
darbību vai arī lai brīdinātu pastāvīgi apkalpotu staciju par to, ka tas jādara, pirms sasniegts 
kritisks stāvoklis. 

 Binārajiem raidītājiem jābūt konstruētiem atbilstoši principam slodze-strāva. 

 Ja drošības sistēmas nav konstruētas kā pašuzraudzības sistēmas, jābūt iespējai pārbaudīt, 
vai tās darbojas pareizi. 

 Drošības sistēmām jābūt neatkarīgām no pārējām sistēmām. 
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9.20. pants 

Elektroniskās iekārtas 

1. Vispārīgi nosacījumi 

 Nākamajā, otrajā, iedaļā minētie pārbaudes nosacījumi attiecas tikai uz tām elektroniskajām 
ierīcēm, kas ir nepieciešamas stūrēšanas sistēmā un kuģa elektrostacijās, ieskaitot to 
palīgierīces. 

2. Pārbaudes nosacījumi 

a) Turpinājumā minēto pārbaužu radītās slodzes nedrīkst izraisīt elektronisko ierīču 
bojājumus vai nepareizu darbību. Pārbaudes atbilstoši attiecīgajiem starptautiskajiem 
standartiem, tādiem kā publikācija IEC 60092-504:2001, bez aukstuma apstākļu pārbaudes, 
jāveic ar ieslēgtu ierīci. Šajās pārbaudēs jāietver pienācīgās darbības pārbaude. 

b) Sprieguma un frekvences svārstības 
 
  Svārstības 
  nepārtrauktas īslaicīgas 

Vispārīga (-s) frekvence 
spriegums 

±     5 % 
±   10 % 

±   10 %   5 s 
±   20 %   1,5 s 

Bateriju darbības spriegums +  30 %  /  -   25 %  
 

c) Apkures pārbaude 

 Paraugs pusstundas laikā tiek sasildīts līdz 55 °C temperatūrai. Pēc tam, kad šī temperatūra 
sasniegta, to uztur 16 stundas. Pēc tam tiek veikta darbības pārbaude. 

d) Aukstuma apstākļu pārbaude 

 Paraugu atslēdz un atdzesē līdz -25 °C, un divas stundas tur šajā temperatūrā. Pēc tam 
temperatūru paaugstina līdz 0 °C un veic darbības pārbaudi. 
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e) Vibrāciju pārbaude 

 Vibrācijas pārbaudi veic attiecībā uz trim asīm ierīču vai to komponenšu rezonanses 
frekvencē, katrā gadījumā 90 minūšu laikposmā. Ja skaidras rezonanses nav, vibrācijas 
pārbaudi veic pie 30 Hz. 

 Vibrācijas pārbaudi veic ar sinusoīdu svārstību starpniecību šādās robežās: 

 Vispārīgi: 

  f = 2,0 – 13,2 Hz;   a = ± 1 mm 

  (amplitūda a = ½ no vibrācijas platuma) 

  f = 13,2 Hz – 100 Hz: paātrinājums ± 0,7 g. 

 Iekārtas, kas paredzētas dīzeļdzinēju vai stūres aparāta aprīkošanai, pārbauda šādi: 

  f =  2,0 – 25 Hz;   a = ± 1,6 mm 

  (amplitūda a = ½ no vibrācijas platuma) 

  f = 25 Hz – 100 Hz; paātrinājums ± 4 g. 

 Sensori, ko paredzēts uzstādīt dīzeļdzinēju izplūdes caurulēs, var būt pakļauti ievērojami 
augstākai spriedzei. Pārbaužu laikā tas jāņem vērā. 

f) Elektromagnētiskās savienojamības pārbaudi veic, pamatojoties uz IEC publikācijām 
61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, pārbaudes pakāpē ar 3. numuru. 

g) Elektroniskās iekārtas ražotājam jāapliecina, ka šī iekārta atbilst tādiem pārbaudes 
nosacījumiem. Arī apstiprinātas klasifikācijas sabiedrības izsniegts sertifikāts kalpo par 
šādu apliecinājumu. 

9.21. pants 

Elektromagnētiskā savienojamība 

Elektrisko un elektronisko sistēmu darbību nedrīkst pasliktināt elektromagnētiskie traucējumi. 
Vispārīgi pasākumi, kuru svarīgums ir līdzvērtīgs, sevī ietver: 
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a) pārvades kanālu atvienošana starp traucējumu avotu un ietekmētajām ierīcēm; 

b) traucējumu cēloņu samazināšana to rašanās vietā; 

c) ietekmēto ierīču traucējumjutīguma samazināšana. 
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10. NODAĻA 

 

APRĪKOJUMS 

 

10.01. pants 

Enkuru iekārtas 

1. Kuģiem, kas paredzēti preču pārvadāšanai, bez kuģa pārvadātiem lihteriem, kuru garums L 
nepārsniedz 40 m, jābūt aprīkotiem ar priekšgala enkuriem, kuru kopējo masu P iegūst, 
aprēķinot ar šādu formulu: 

P = k . B . T    [kg] 

 kur 

 k ir koeficients, kurā ievērota attiecība starp garumu L un bimsu B un kuģa tips: 

B8
Lck
⋅

=  

 tomēr attiecībā uz lihteriem jāpieņem k = c; 

 c ir šajā tabulā norādīts empīriskais koeficients: 
 

Pilnā kravnesība, t Koeficients c 

līdz 400 (ieskaitot) 45 
no 400 līdz 650 (ieskaitot) 55 
no 650 līdz 1 000 (ieskaitot) 65 
vairāk par 1 000  70 

 

 Attiecībā uz kuģiem, kuru pilnā kravnesība nav lielāka par 400 t un kurus to konstrukcijas un 
tiem paredzētā nolūka dēļ izmanto tikai iepriekš noteiktiem īsiem pārvadājumiem, pārbaudes 
iestāde var pieļaut, ka priekšgala enkuriem nepieciešamas tikai divas trešdaļas no kopējās 
masas P. 
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2. Pasažieru kuģiem un kuģiem, kas nav paredzēti preču pārvadāšanai, bez stūmējiem, jābūt 
aprīkotiem ar priekšgala enkuriem, kuru kopējo masu P iegūst, aprēķinot ar šādu formulu: 

P = k . B . T    [kg] 

 kur: 

 k  ir koeficients atbilstoši 1. iedaļas nosacījumiem, taču, lai iegūtu empīriskā koeficienta (c) 
vērtību, pilnās kravnesības vietā ņem Kopienas sertifikātā ierakstīto ūdensizspaidu m³. 

3. 1. iedaļā minētajiem kuģiem, kuru maksimālais garums nepārsniedz 86 m, jābūt aprīkotiem ar 
kuģa pakaļgala enkuriem, kuru kopējā masa ir vienāda ar 25 % no masas P. 

 Kuģiem, kuru maksimālais garums pārsniedz 86 m, jābūt aprīkotiem ar kuģa pakaļgala 
enkuriem, kuru kopējā masa ir vienāda ar 50 % no masas Iepak., kas aprēķināta saskaņā ar 1. 
iedaļas vai 2. iedaļas nosacījumiem. 

 Kuģa pakaļgala enkuri nav vajadzīgi: 

a) kuģiem, kuru aprēķinātā pakaļgala enkuru masa būs mazāka par 150 kg; 1. iedaļas 
beidzamajā rindkopā minēto kuģu gadījumā jāņem vērā samazinātā priekšgala enkuru 
masa; 

b) lihteriem. 

4. Kuģiem, kas paredzēti nekustīgu karavānu – ne garāku par 86 m – stumšanai, jābūt aprīkotiem 
ar kuģa pakaļgala enkuriem, kuru kopējā masa ir vienāda ar 25 % no maksimālās masas P, kas 
aprēķināta saskaņā ar 1. iedaļas nosacījumiem attiecībā uz atļautajām un Kopienas sertifikātā 
ierakstītajām struktūrām (kas uzskatāmas par kuģojošu iekārtu). 

 Kuģiem, kas paredzēti nekustīgu karavānu – garāku par 86 m – stumšanai lejup pa straumi, 
jābūt aprīkotiem ar kuģa pakaļgala enkuriem, kuru kopējā masa ir vienāda ar 50 % no 
maksimālās masas P, kas aprēķināta saskaņā ar 1. iedaļas nosacījumiem attiecībā uz atļautajām 
un Kopienas sertifikātā ierakstītajām struktūrām (kas uzskatāmas par kuģojošu iekārtu). 
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5. Attiecībā uz noteiktiem speciālajiem enkuriem enkuru masas, kas noteiktas saskaņā ar 1. – 4. 
iedaļas nosacījumiem, iespējams samazināt. 

6. Attiecībā uz priekšgala enkuriem norādīto kopējo masu P iespējams sadalīt starp vienu vai 
diviem enkuriem. To var samazināt par 15 %, ja kuģis ir aprīkots tikai ar vienu priekšgala 
enkuru un klīze atrodas vidusbrangā. 

 Kopējo masu, kāda nepieciešama kuģa pakaļgala enkuriem stūmējos un kuģos, kuru 
maksimālais garums pārsniedz 86 m, var sadalīt starp vienu vai diviem enkuriem. 

 Vieglākā enkura masa nedrīkst būt mazāka par 45 % no šīs kopējās masas. 

7. Čuguna enkuri nav atļauti. 

8. Enkuru masa jānorāda uz enkuriem ar reljefām, izturīgām rakstzīmēm. 

9. Enkuriem, kuru masa pārsniedz 50 kg, jābūt aprīkotiem ar enkurspilvēm. 

10. Katras priekšgala enkura ķēdes minimālajam garumam jābūt: 

a) 40 m kuģos, kuru garums nepārsniedz 30 m; 

b) 10 m garākam par kuģi, ja tā garums ir lielāks par 30 m un līdz 50 m; 

c) 60 m, ja kuģi ir garāki par 50 m. 

 Katrai kuģa pakaļgala enkura ķēdei jābūt vismaz 40 m garai. Tomēr, ja kuģiem ir nepieciešams 
apstāties tad, kad tie vērsti virzienā lejup pa straumi, katrai to pakaļgala enkuru ķēdei jābūt 
vismaz 60 m garai. 

11. Enkura ķēžu minimālo stiepes izturību R aprēķina, izmantojot šādas formulas: 

a) enkuri, kuru masa ir līdz 500 kg: 

R = 0,35 . P'    [kN]; 

b) enkuri, kuru masa ir lielāka par 500 kg, bet nepārsniedz 2000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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c) enkuri, kuru masa ir lielāka par 2000 kg: 

R = 0,25 . P'   [kN]. 

 kur 

 P' ir katra enkura teorētiskā masa, noteikta saskaņā ar 1. – 4. un 6. iedaļas nosacījumiem. 

 Enkura ķēžu stiepes izturība jānosaka saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošo standartu. 

 Ja enkuru masa ir lielāka par 1. – 6. iedaļā prasīto, enkura ķēdes stiepes izturība jānosaka kā 
reālās enkura masas funkcija. 

12. Ja uz kuģa ir smagāki enkuri ar attiecīgi izturīgākām enkuru ķēdēm, Kopienas sertifikātā 
jāieraksta tikai minimālās masas un minimālās stiepes izturības atbilstoši 1. – 6. iedaļas un 11. 
iedaļas nosacījumiem. 

13. Savienojošajām daļām (šarnīrsavienojumiem) starp enkuru un ķēdi jāiztur stiepes slodze, kas ir 
par 20 % lielāka par attiecīgās ķēdes stiepes izturību. 

14. Tauvu izmantošana enkura ķēžu vietā ir pieļaujama. Tauvu stiepes izturībai jābūt tādai pašai, 
kā ķēžu stiepes izturībai, taču tām jābūt par 20 % garākām. 

10.02. pants 

Pārējais aprīkojums 

1. Atbilstoši dalībvalstīs spēkā esošajiem piemērojamajiem kuģniecības iestādes noteikumiem uz 
kuģa jābūt vismaz šādam aprīkojumam: 

a) radio-telefonu sistēma; 

b) piederumi un ierīces redzamu un dzirdamu signālu pārraidīšanai, kā arī kuģa marķēšanai 
dienas un nakts laikā; 

c) paredzēto pietauvošanās gaismu savrupas (ārlīnijas) rezerves gaismas; 
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d) ugunsdroša, marķēta tvertne ar vāku eļļainu tīrīšanas drānu uzglabāšanai; 

e) ugunsdroša, marķēta tvertne ar vāku bīstamu vai piesārņojošu cieto atkritumu uzglabāšanai 
un ugunsdroša, marķēta tvertne ar vāku bīstamu vai piesārņojošu šķidro atkritumu 
uzglabāšanai saskaņā ar attiecīgiem spēkā esošiem kuģniecības iestādes noteikumiem; 

f) ugunsdroša, marķēta tvertne ar vāku samazgu uzglabāšanai. 

2. Papildus minētajam aprīkojumā jāietver vismaz: 

a) Pietauvošanās tauvas: 

 Kuģiem jābūt aprīkotiem ar trim pietauvošanās tauvām. To minimālajam garumam jābūt 
vismaz šādam: 

 pirmā tauva:   L + 20 m, bet ne garāka par 100 m, 

 otrā tauva: 2/3 no pirmās tauvas, 

 trešā tauva:   1/3 no pirmās tauvas. 

 Kuģos, kuru L ir mazāks par 20 m, īsākā tauva nav nepieciešama.  

 Tauvām jābūt ar stiepes izturību Rs, ko aprēķina, izmantojot šādas formulas: 

  attiecībā uz L . B . T līdz 1000 m3:  Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

  attiecībā uz L . B . T, kas pārsniedz 1000 m3: Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

 Attiecībā uz nepieciešamajām tauvām uz kuģa jābūt sertifikātam atbilstoši Eiropas 
standartam EN 10 204:1991, Nr. 3.1. 

 Šīs tauvas iespējams aizvietot ar tāda paša garuma un stiepes izturības virvēm. Šo virvju 
minimālajai stiepes izturībai jābūt norādītai sertifikātā.  

b) Vilcējtroses: 

 Velkoņiem jābūt aprīkotiem ar tādu tauvu skaitu, kāds nepieciešams to darbībā. 

 Tomēr galvenajai trosei jābūt vismaz 100 m garai un ar stiepes izturību, izteiktu kN, kas 
nav mazāka par vienu trešo daļu no kopējās galvenā dzinēja (-u) jaudas, izteiktas kW. 
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 Motorkuģiem un stūmējiem, kas var veikt arī vilkšanu, jābūt aprīkotiem ar vismaz 100 m 
garu vilcējtrosi, kuras stiepes izturība, izteikta kN, nav mazāka par vienu ceturto daļu no 
kopējās galvenā dzinēja (-u) jaudas, izteiktas kW. 

c) Celšanas līnija; 

d) Iekāpšanas traps, vismaz 0,4 m plats un 4 m garš, kura sānu malas iezīmē košas krāsas 
sleja; šim trapam jābūt aprīkotam ar roku margu. Pārbaudes iestāde maziem kuģiem var 
atļaut īsākus trapus; 

e) Gafeles āķis; 

f) Atbilstoša pirmās palīdzības aptieciņa, kuras saturs atbilst attiecīgajam dalībvalsts 
standartam. Pirmās palīdzības aptieciņa jātur kajītē vai stūres mājā, un tā jāuzglabā tā, lai 
nepieciešamības gadījumā tā būtu viegli un droši pieejama. Ja pirmās palīdzības aptieciņas 
uzglabā slēgtā veidā, tās vākam jābūt marķētam ar pirmās palīdzības aptieciņas simbolu 
saskaņā ar I pielikuma 8. zīmējumu, un simbola sānu garumam jābūt vismaz 10 cm; 

g) Binoklis ar 7 x 50 vai lielāku lēcu diametru; 

h) Paziņojums par aiz borta nokļuvušu personu glābšanu un atdzīvināšanu; 

i) Prožektors, ko var darbināt no stūres mājas.  

3. Uz kuģiem, kuru sānu augstums virs ūdens līnijas nepiekrautā stāvoklī pārsniedz 1,50 m, jābūt 
kravas/pasažieru uzņemšanas kāpņu telpai vai kāpnēm. 

10.03. pants 

Pārnēsājami ugunsdzēšamie aparāti 

1. Saskaņā ar Eiropas standartu EN 3:1996 katrā no šīm vietām jābūt vismaz vienam 
pārnēsājamam ugunsdzēšanas aparātam: 

a) stūres mājā; 

b) katras ieejas tuvumā no klāja uz kajīšu telpām; 
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c) katras ieejas tuvumā uz telpām, kas nav pieejamas no kajīšu telpām un kurās ir apkures, 
ēdienu gatavošanas vai saldēšanas iekārtas, ko darbina ar cieto vai šķidro kurināmo vai 
sašķidrinātu gāzi; 

d) pie katras ieejas uz mašīntelpām un katlu telpām; 

e) piemērotos punktos zem klāja mašīntelpās un katlu telpās, lai attālums no ugunsdzēšanas 
aparāta nebūtu lielāks par 10 metriem gājiena. 

2. Kā pārnēsājamos ugunsdzēšanas aparātus, kas prasīti 1. iedaļā, drīkst izmantot tikai pulvera 
tipa ugunsdzēšamos aparātus ar vismaz 6 kg saturu vai arī citus portatīvos ugunsdzēšanas 
aparātus ar tādu pašu ugunsdzēšanas jaudu. Tiem jābūt piemērotiem A, B un C kategorijas 
ugunsgrēku dzēšanā, kā arī līdz pat 1000 V elektrisko sistēmu ugunsgrēku dzēšanā. 

3. Papildus drīkst izmantot pulvera, ūdens vai putu ugunsdzēšanas aparātus, kas ir piemēroti tādas 
kategorijas ugunsgrēka dzēšanā, kāds, iespējams, var izcelties telpā, kurai šie ugunsdzēšanas 
aparāti ir paredzēti. 

4. Pārnēsājamos ugunsdzēšanas aparātus ar CO2 kā ugunsdzēšanas līdzekli drīkst izmantot tikai 
ugunsgrēku dzēšanai kambīzēs un elektroiekārtās. Šo ugunsdzēšanas aparātu saturs nedrīkst 
pārsniegt 1 kg uz 15 m3 telpas, kurā tie ir pieejami lietošanai. 

5. Pārnēsājamie ugunsdzēšanas aparāti jāpārbauda vismaz reizi divos gados. Jāizsniedz pārbaudes 
sertifikāts, ko paraksta inspektors un kurā norādīts pārbaudes datums. 

6. Ja pārnēsājamie ugunsdzēšanas aparāti ir uzstādīti tā, ka nav redzami, tos aizsedzošais panelis 
jāmarķē ar ugunsdzēšanas aparāta simbolu, kā parādīts I pielikuma 3. attēlā; simbola sānu 
garumam jābūt vismaz 10 cm. 

10.03.a pants 

Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas kajīšu telpās, stūres mājās un pasažieru telpās  

1. Ugunsdrošību kajīšu telpās, stūres mājās un pasažieru telpās nodrošina tikai ar piemērotiem 
automātiskiem paaugstināta spiediena ūdens sprinkleriem kā ar pastāvīgi uzstādītām 
ugunsdzēšanas sistēmām. 
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2. Sistēmu uzstādīšanu vai pārveidošanu veic tikai specializētas firmas. 

3. Sistēmām jābūt no tērauda vai līdzvērtīgiem nedegošiem materiāliem. 

4. Sistēmām jāspēj izsmidzināt ūdeni vismaz ar ātrumu 5 l/m2 minūtē lielākās aizsargājamās 
telpas platībā. 

5. Sistēmām, kas izsmidzina mazāku daudzumu ūdens, jābūt tipa apstiprinājumam saskaņā ar 
IMO Rezolūciju A 800(19) vai citu standartu, kas atzīts atbilstoši šīs direktīvas 19. pantā 
minētajai procedūrai. Tipa apstiprinājums jāveic apstiprinātai klasificēšanas sabiedrībai vai 
akreditētai testēšanas iestādei. Akreditētai testēšanas iestādei jāievēro Eiropas standarts 
attiecībā uz vispārīgām prasībām testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences jomā 
(EN ISO/IEC 17025:2000).  

6. Sistēmām jābūt speciālista pārbaudītām: 

a) pirms nodošanas ekspluatācijā; 

b) pirms nodošanas ekspluatācijā pēc tam, kad tās iedarbinātas; 

c) pēc jebkādu modifikāciju vai remontdarbu veikšanas; 

d) regulāri ik pēc diviem gadiem.   

7. Veicot pārbaudi saskaņā ar 6. iedaļu, speciālistam jāpārliecinās, vai sistēmas atbilst šīs iedaļas 
prasībām. 

 Pārbaudei sevī jāietver vismaz šādi punkti: 

a) visas sistēmas ārēja pārbaude; 

b) drošības sistēmu un sprauslu funkcionāla pārbaude; 

c) spiediena tvertņu un sūknēšanas sistēmas funkcionāla pārbaude. 

8. Jāizdod pārbaudes sertifikāts, ko paraksta inspektors un kurā norādīts pārbaudes datums. 
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9. Uzstādīto sistēmu skaits jāieraksta Kopienas sertifikātā. 

10. Priekšmetu aizsardzībai kajīšu telpās, stūres mājās un pasažieru telpās pastāvīgi uzstādītas 
ugunsdzēšanas sistēmas ir pieļaujamas tikai, pamatojoties uz Komitejas ieteikumiem saskaņā ar 
šīs direktīvas 19. pantu. 

10.03.b pants 

Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas mašīntelpās, katlu telpās un sūkņu telpās 

1. Ugunsdzēšanas līdzekļi 

 Mašīntelpu, katlu telpu un sūkņu telpu aizsardzībai pastāvīgi uzstādītās ugunsdzēšanas sistēmās 
drīkst izmantot šādus ugunsdzēšanas līdzekļus: 

a) CO2 (oglekļa dioksīds); 

b) HFC 227ea (heptafluoropropāns); 

c) IG-541 (52 % slāpekļa, 40 % argona, 8 % oglekļa dioksīda). 

 Citi ugunsdzēšanas līdzekļi ir pieļaujami tikai saskaņā ar šīs direktīvas 19. pantā izklāstīto 
procedūru. 

2. Ventilācija, gaisa vadi 

a) Dzinējspēka dzinējiem sadegšanai nepieciešamo gaisu nedrīkst izvadīt no telpām, kas 
jāaizsargā ar pastāvīgi uzstādītām ugunsdzēšanas sistēmām. Tas neattiecas uz gadījumiem, 
kad kuģī ir divas savstarpēji neatkarīgas un hermētiski atdalītas galvenās mašīntelpas vai 
arī kad blakus galvenajai mašīntelpai ir atsevišķa mašīntelpa ar priekšgala dzinekli, 
nodrošinot to, ka kuģis ugunsgrēka gadījumā galvenajā mašīntelpā spēj virzīties uz priekšu 
ar savu jaudu. 

b) Ja ir iedarbināta ugunsdzēšanas sistēma, jebkādai piespiedu ventilācijai aizsargājamajā 
telpā ir automātiski jāizslēdzas. 

c) Jābūt pieejamām ierīcēm, ar kurām iespējams ātri noslēgt visas atveres, kas varētu pieļaut 
gaisa ieplūdi aizsargājamajā telpā vai gāzes izplūdi no tās. Jābūt skaidri atšķiramam, vai šīs 
atveres ir vaļā vai ciet. 
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d) Gaiss, kas izkļūst nospiedvārstiem saspiestā gaisa tvertnēs, kas uzstādītas mašīntelpās, 
jāizvada atklātā gaisā. 

e) Virsspiediens vai zemspiediens, kas rodas ugunsdzēšanas līdzekļa ieplūšanas rezultātā, 
nedrīkst bojāt aizsargājamo telpu ietverošo starpsienu sastāvdaļas. Jābūt iespējai izlīdzināt 
spiedienu bez apdraudējuma. 

f) Aizsargājamajās istabās jābūt ugunsdzēšanas līdzekļa un sadegšanas gāzu izvadīšanas 
ierīcei. Jābūt iespējai šādas ierīces darbināt no aizsargājamo telpu ārpuses, ko ugunsgrēks 
minētajās telpās nav padarījis nepieejamu. Ja telpās ir pastāvīgi uzstādītas izvadīšanas 
ierīces, nedrīkst pastāvēt iespēja tās iedarbināt, iekams ugunsgrēks nav nodzēsts. 

3. Ugunsgrēka trauksmes sistēma 

 Aizsargājamā telpa jāuzrauga ar piemērotu ugunsgrēka trauksmes sistēmu. Trauksmes signālam 
jābūt konstatējamam stūres mājā, kajīšu telpās un aizsargājamajā telpā. 

4. Cauruļvadu sistēma 

a) Ugunsdzēšanas līdzeklis jānovada uz aizsargājamo telpu un tur jāizplata ar nostiprinātas 
cauruļvadu sistēmas starpniecību. Aizsargājamās telpas iekšpusē cauruļvadiem un ar tiem 
saistītajam aprīkojumam jābūt no tērauda. Tvertņu savienojuma caurules un izplešanās 
savienojumus iespējams no šāda nosacījuma atbrīvot ar nosacījumu, ka ražošanā 
izmantotajiem materiāliem ugunsgrēka gadījumā ir līdzvērtīgas īpašības. Caurulēm jābūt 
kā iekšēji, tā ārēji aizsargātām pret koroziju. 

b) Izvada sprauslu izmēram un uzstādījumam jābūt tādam, lai ugunsdzēšanas līdzeklis tiktu 
izdalīts vienmērīgi. 

5. Iedarbināšanas ierīce 

a) Ugunsdzēšanas sistēmas ar automātisku iedarbināšanu nav atļautas. 

b) Jābūt iespējai iedarbināt ugunsdzēšanas sistēmu no piemērotas vietas aizsargājamās telpas 
ārpusē. 

c) Iedarbināšanas ierīces jāuzstāda tā, lai tās būtu iespējams darbināt arī ugunsgrēka gadījumā 
un lai pēc ugunsgrēka vai sprādziena nodarīta bojājuma aizsargājamajā telpā joprojām būtu 
iespējams šeit pievadīt nepieciešamo daudzumu ugunsdzēšanas līdzekļa.  
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 Nemehāniskās iedarbināšanas ierīces jādarbina no diviem savstarpēji neatkarīgiem 
enerģijas avotiem. Šiem enerģijas avotiem jāatrodas ārpus aizsargājamās telpas. Vadības 
līnijām aizsargājamajā telpā jābūt konstruētām tā, lai ugunsgrēka gadījumā saglabātu savu 
funkcionalitāti vismaz 30 minūtes. Šī prasība jāievēro elektriskā vadojuma gadījumā, ja tas 
atbilst standartam IEC 60331-21:1999. 

 Ja iedarbināšanas ierīces ir uzstādītas tā, ka nav redzamas, to aizsedzošajam panelim jābūt 
marķētam ar simbolu "ugunsdzēšanas iekārta", kā parādīts I pielikuma 6. attēlā, simbola 
sānu garumam jābūt vismaz 10 cm un jāsatur šāds teksts ar sarkaniem burtiem uz balta 
fona:   

 "FeuerlöscheiNrichtung 

 Installation dextinction 

 Brandblusinstallatie 

 Fire-fighting installation 

 [Ugunsdzēšanas iekārta]". 

d) Ja ugunsdzēšanas iekārta ir paredzēta vairāku telpu aizsardzībai, attiecībā uz katru telpu 
jābūt atsevišķām un skaidri norādītām iedarbināšanas ierīcēm. 

e) Blakus katrai iedarbināšanas ierīcei redzami un neizdzēšamai jāizliek lietošanas pamācība 
vienā no dalībvalstu valodām. Pamācībā jo īpaši jābūt norādījumiem attiecībā uz:  

aa) ugunsdzēšanas sistēmas iedarbināšanu; 

bb) nepieciešamību izdarīt pārbaudi, lai pārliecinātos, vai visi cilvēki ir atstājuši 
aizsargājamo telpu; 

cc) darbību, kāda jāveic apkalpei, kad ir iedarbināta ugunsdzēšanas sistēma; 

dd) darbību, kāda jāveic apkalpei ugunsdzēšanas sistēmas atteices gadījumā. 

f) Lietošanas pamācībā jābūt norādītam, ka pirms ugunsdzēšanas sistēmas iedarbināšanas ir 
jāizslēdz iekšdedzes dzinēji, kas izvada gaisu no aizsargājamās telpas. 
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6. Brīdinājumu sistēma 

a) Pastāvīgi uzstādītām ugunsdzēšanas sistēmām jābūt aprīkotām ar akustiskām un optiskām 
brīdinājumu sistēmām. 

b) Kolīdz ugunsdzēšanas sistēma ir pirmo reizi iedarbināta, brīdinājumu sistēmai automātiski 
jāizslēdzas. Brīdinājuma signālam zināmu laiku ir jāskan, pirms tiek atbrīvots 
ugunsdzēšanas līdzeklis, un nedrīkst pastāvēt iespēja šo signālu atslēgt. 

c) Brīdinājuma signāliem jābūt skaidri redzamiem aizsargājamajās telpās, kā arī ārpus 
piekļuvēm šīm telpām; tiem jābūt skaidri dzirdamiem pat tādas darbības apstākļos, kas 
rada skaļāko tai raksturīgo troksni. Šiem signāliem jābūt skaidri atšķiramiem no visiem 
citiem akustiskajiem un optiskajiem signāliem aizsargājamajā telpā. 

d) Akustiskajiem brīdinājuma signāliem jābūt skaidri dzirdamiem blakus esošajās telpās pat 
tajā gadījumā, ja savienojošās durvis ir aizvērtas un tajās valda tādas darbības apstākļi, kas 
rada visskaļāko tai raksturīgo troksni. 

e) Ja brīdinājumu sistēma nav pašuzraudzības sistēma attiecībā uz īssavienojumiem, vadu 
pārrāvumiem un sprieguma kritumiem, tad ir jābūt iespējai pārbaudīt, vai tā darbojas 
pienācīgi. 

f) Pie katras ieejas telpā, kurā iespējams padot ugunsdzēšanas līdzekli, jāizliek skaidri 
redzams paziņojums ar šādu tekstu – sarkani burti uz balta fona: 

 "Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

 Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 

 Attention, installation d’extinction d’incendie 

 Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

 Let op, brandblusinstallatie! 

 Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte 
onmiddellijk verlaten! 

 Warning, fire-fighting installation! 

 Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal) 

 [Uzmanību, ugunsdzēšanas iekārta! 

 Tiklīdz kā atskan brīdinājuma signāls (signāla apraksts), nekavējoties atstājiet šo telpu!]" 
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7. Spiediena tvertnes, piederumi un spiediena vadi 

a) Spiediena tvertnēm, piederumiem un spiediena vadiem jāatbilst noteikumiem, kas ir spēkā 
vienā no dalībvalstīm. 

b) Spiediena tvertnes jāuzstāda atbilstoši ražotāja norādījumiem. 

c) Spiediena tvertnes, piederumus un spiediena vadus nedrīkst uzstādīt kajīšu telpās. 

d) Temperatūra nodalījumos un uzstādījuma vietās, kur atrodas spiediena tvertnes, nedrīkst 
pārsniegt 50 °C. 

e) Nodalījumiem vai uzstādījuma vietām uz klāja jābūt stingri nostiprinātām un aprīkotām ar 
gaisa atverēm, kas ir izkārtotas tā, lai spiediena tvertnes noplūdes gadījumā gāze nevarētu 
iekļūt kuģa iekšpusē. Tieši savienojumi ar pārējām telpām nav pieļaujami. 

8. Ugunsdzēšanas līdzekļa daudzums 

 Ja ugunsdzēšanas līdzekļa daudzums ir paredzēts vairāk kā vienas telpas aizsardzībai, kopējam 
pieejamajam ugunsdzēšanas līdzekļa daudzumam nav jābūt lielākam par daudzumu, kāds 
nepieciešams lielākajā aizsargājamajā telpā. 

9. Uzstādīšana, pārbaudes un dokumentācija 

a) Sistēma jāuzstāda vai jāpārveido tikai tādai firmai, kas specializējusies darbā ar 
ugunsdzēšanas sistēmām. Jāievēro ugunsdzēšanas līdzekļa ražotāja un sistēmas ražotāja 
norādītās prasības (izstrādājuma datu lapa, drošības datu lapa). 

b) Sistēmai jābūt speciālista pārbaudītai: 

aa) pirms nodošanas ekspluatācijā; 

bb) pirms nodošanas ekspluatācijā pēc tam, kad tā iedarbināta; 

cc) pēc jebkādu modifikāciju vai remontdarbu veikšanas; 

dd) regulāri ik pēc diviem gadiem. 

c) Pārbaudē speciālistam jāpārbauda, vai sistēma atbilst šajā nodaļā paredzētajām prasībām. 
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d) Pārbaudē jāaptver vismaz šādi punkti: 

aa) visas iekārtas ārēja pārbaude; 

bb) cauruļu hermētiskuma pārbaude; 

cc) vadības un iedarbināšanas sistēmu funkcionāla pārbaude; 

dd) tvertnes spiediena un satura pārbaude; 

ee) aizsargājamās telpas noslēdzošo ierīču hermētiskuma pārbaude; 

ff) ugunsgrēka trauksmes sistēmas pārbaude; 

gg) brīdinājumu sistēmas pārbaude. 

e) Jāizdod pārbaudes sertifikāts, ko paraksta inspektors un kurā norādīts pārbaudes datums. 

f) Pastāvīgi uzstādīto ugunsdzēšanas sistēmu skaits jāieraksta Kopienas sertifikātā. 

10. CO2 ugunsdzēšanas sistēmas 

 Ugunsdzēšanas sistēmām, kurās kā ugunsdzēšanas līdzekli izmanto CO2, vēl bez 1. – 9. iedaļā 
paredzētajām prasībām jāatbilst šādiem noteikumiem: 

a) CO2 konteineriem jāatrodas ārpus aizsargājamās telpas vietā vai skapī, kas hermētiski 
atdalīts no pārējām telpām. Šo uzstādījuma vietu un skapju durtiņām jāveras uz āru, jābūt 
slēdzamām, un uz tām jābūt simbolam "Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu" saskaņā 
ar I pielikuma 4. attēlu, vismaz 5 cm augstam, līdz ar marķējumu "CO2" tādā pašā krāsā un 
tādā pašā augstumā. 

b) CO2 konteineru uzstādījuma vietām zem klājiem jābūt pieejamām tikai no atklāta gaisa. 
Šīm telpām jābūt ar savu adekvātu mākslīgo ventilācijas sistēmu ar vilkmes kanāliem, 
pilnīgi atdalītām no citām ventilācijas sistēmām uz kuģa. 

c) CO2 konteineri nedrīkst būt piepildīti vairāk kā 0,75 kg/l. Specifiskais nesaspiestas CO2 
gāzes tilpums jāpieņem kā 0,56 m3/kg. 

d) CO2 tilpumam, kas paredzēts aizsargājamajai telpai, jābūt vismaz 40 % no tā kopējā 
tilpuma. Jābūt iespējai padot šo tilpumu 120 sekunžu laikā un pārbaudīt, vai tā padeve ir 
pabeigta. 
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e) Konteinera vārstu atvēršanai un plūsmas vārsta darbināšanai jābūt atsevišķām vadības 
darbībām. 

f) Atbilstošajam laikam, kāds minēts 6. iedaļas b) punktā, jābūt vismaz 20 sekundēm. Jābūt 
drošai ierīcei, lai nodrošinātu aizkavi pirms CO2 gāzes padeves. 

11. HFC-227ea ugunsdzēšanas sistēmas 

 Ugunsdzēšanas sistēmām, kurās kā ugunsdzēšanas līdzekli izmanto HFC 227ea, bez 1. – 9. 
iedaļā paredzētajām prasībām jāatbilst arī šādiem noteikumiem: 

a) Ja ir vairākas aizsargājamas telpas, katra ar atšķirīgu kopējo tilpumu, katrai telpai jābūt 
aprīkotai ar savu ugunsdzēšanas sistēmu.  

b) Katram HFC 227ea konteineram, kas uzstādīts aizsargājamajā telpā, jābūt aprīkotam ar 
pārspiediena spiedvārstu. Šim vārstam nekaitīgā veidā jāizvada konteinera saturs 
aizsargājamajā telpā, ja konteiners ir pakļauts ugunsgrēka iedarbībai un ugunsdzēšanas 
sistēma nav iedarbināta. 

c) Katram konteineram jābūt aprīkotam ar gāzes spiediena pārbaudes ierīci. 

d) Konteineri nedrīkst būt uzpildīti vairāk par 1,15 kg/l. Specifiskais nesaspiesta HFC 227ea 
tilpums jāpieņem kā 0,1374 m3/kg. 

e) HFC 227ea tilpumam, kas paredzēts aizsargājamajai telpai, jābūt vismaz 8 % no telpas 
kopējā tilpuma. Šis tilpums jāpadod 10 sekunžu laikā. 

f) HFC 227ea konteineriem jābūt aprīkotiem ar spiediena monitoru, kas nesankcionēta 
virzošā spēka zuduma gadījumā iedarbina akustisku un optisku trauksmes signālu stūres 
mājā. Ja kuģī stūres mājas nav, šis trauksmes signāls jādod ārpus aizsargājamās telpas. 

g) Pēc izplūšanas vielas koncentrācija aizsargājamajā telpā nedrīkst pārsniegt 10,5 %. 

h) Ugunsdzēšanas sistēmā nedrīkst būt nevienas daļas, kas būtu ražota no alumīnija. 

12. IG-541 ugunsdzēšanas sistēmas 

 Ugunsdzēšanas sistēmām, kurās kā ugunsdzēšanas līdzekli izmanto IG-541, bez 1. – 9. iedaļā 
paredzētajām prasībām jāatbilst arī šādiem noteikumiem: 
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a) Ja ir vairākas aizsargājamas telpas, katra ar atšķirīgu kopējo tilpumu, katrai telpai jābūt 
aprīkotai ar savu ugunsdzēšanas sistēmu.  

b) Katram IG-541 konteineram, kas uzstādīts aizsargājamajā telpā, jābūt aprīkotam ar 
pārspiediena spiedvārstu. Šim vārstam nekaitīgā veidā jāizvada konteinera saturs 
aizsargājamajā telpā, ja konteiners ir pakļauts ugunsgrēka iedarbībai un ugunsdzēšanas 
sistēma nav iedarbināta. 

c) Katram konteineram jābūt aprīkotam ar tā satura pārbaudes ierīci.   

d) Konteinera piepildījuma spiediens nedrīkst pārsniegt 200 bar pie +15 °C. 

e) IG-541 tilpumam, kas paredzēts aizsargājamajai telpai, jābūt vismaz 44 % un ne vairāk kā 
50 % no telpas kopējā tilpuma. Šis tilpums jāpadod 120 sekunžu laikā. 

13. Ugunsdzēšanas sistēmas priekšmetu aizsardzībai 

 Priekšmetu aizsardzībai mašīntelpās, katlu telpās un sūkņu telpās pastāvīgi uzstādītas 
ugunsdzēšanas sistēmas ir pieļaujamas tikai, pamatojoties uz Komitejas ieteikumiem saskaņā ar 
šīs direktīvas 19. pantu. 

10.04. pants 

Kuģa laivas 

1. Saskaņā ar Eiropas standartu EN 1914 : 1997 kuģa laivai jābūt šādos kuģos: 

a) motorkuģi un baržas, kas pārsniedz 150 t kravnesību;  

b) velkoņi un stūmēji ar ūdensizspaidu, kas lielāks par 150 m³; 

c) peldošas iekārtas; 

d) pasažieru kuģi. 

2. Jābūt iespējai vienai personai šādas kuģa laivas droši nolaist ūdenī 5 minūšu laikā, sākot no 
pirmās nepieciešamās manuālās darbības. Ja tiek izmantota pašgājēja nolaišanas ierīce, tam 
jānotiek tā, lai šīs ierīces elektroenerģijas padeves atteices gadījumā droša un ātra laivas 
nolaišana ūdenī netiktu traucēta. 

3. Piepūšamās kuģa laivas jāpārbauda saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 
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10.05. pants 

Glābšanas riņķi un glābšanas vestes 

1. Saskaņā ar Eiropas standartu EN 14144 : 2002 kuģī jābūt vismaz trim glābšanas riņķiem. Tiem 
jābūt gataviem lietošanai un piestiprinātiem pie klāja noteiktos punktos, neesot piestiprinātiem 
pie sava ietvara. Vismaz vienam glābšanas riņķim jābūt tiešā stūres mājas tuvumā un jābūt 
aprīkotam ar pašaizdedzes, baterijas darbinātu apgaismojumu, ko ūdens nevar nodzēst. 

2. Saskaņā ar Eiropas standartiem EN 395 : 1998 vai EN 396 : 1998 personīgai, automātiski 
piepūšamai glābšanas vestei jābūt katras personas, kas pastāvīgi atrodas uz kuģa, rīcībā. 

 Saskaņā ar šiem standartiem bērniem ir pieļaujamas arī nepiepūšamas glābšanas vestes.  

3. Glābšanas vestes jāpārbauda saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 
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11. NODAĻA 

 

DROŠĪBA DARBA STACIJĀS 

 

11.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

1. Kuģiem jābūt būvētiem, iekārtotiem un aprīkotiem tā, lai cilvēki varētu droši strādāt un 
pārvietoties. 

2.  Pastāvīgi uzstādītām iekārtām, kas nepieciešamas darbā uz kuģa, jābūt iekārtotām, izvietotām 
un nostiprinātām tā, lai ļautu droši un viegli ar tām darboties, tās lietot un uzturēt. 
Nepieciešamības gadījumā mobili vai augstas temperatūras komponenti jāaprīko ar 
aizsargierīcēm. 

11.02. pants 

Aizsardzība pret krišanu 

1. Klājiem un sānu klājiem jābūt līdzeniem, un tie nevienā punktā nedrīkst izraisīt paklupšanu; 
nedrīkst pastāvēt peļķu veidošanās iespēja. 

2. Klājiem, sānu klājiem, mašīntelpu grīdām, kāpņu laukumiem, kāpņu telpām un sānu klāju 
poleru augšpusei jābūt ar neslīdošu virsmu. 

3. Sānu klāju poleru augšpusei un šķēršļiem gaiteņos, tādiem kā malas vai pakāpieni, jābūt 
nokrāsotiem krāsā, kas kontrastē ar apkārtējā klāja krāsu. 

4. Klāju ārmalām, kā arī darbstacijām, kur cilvēki varētu krist no augstuma, kas lielāks par 1 m, 
jābūt aprīkotām ar margām vai margsienām, kas ir vismaz 0,70 m augstas, vai arī aizsargmargu 
atbilstoši Eiropas standartam EN 711:1995, kas sevī ietver roku margu, margu ceļgalu 
augstumā un kāju margu. Sānu klājiem jābūt aprīkotiem ar kāju margu, kas ir nostiprināta pie 
komingsa. Kominga roku margas nav nepieciešamas tur, kur sānu klāji ir aprīkoti ar 
nenoņemamām kuģa sānu aizsargmargām. 

5. Darbstacijās, kur pastāv krišanas apdraudējums no augstuma, kas lielāks par 1 m, pārbaudes 
iestāde var pieprasīt attiecīgu aprīkojumu un iekārtu, lai nodrošinātu drošu darbu. 
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11.03. pants 

Darba vietu izmēri 

Darba vietām jābūt pietiekami lielām, lai katram cilvēkam nodrošinātu adekvātu pārvietošanās 
brīvību. 

11.04. pants 

Sānu klāji 

1. Sānu klāja brīvajam platumam jābūt vismaz 0,60 m. Noteiktos punktos, kas nepieciešami kuģa 
darbībā, tādos kā klāja mazgāšanas vārsti, šo skaitli drīkst samazināt līdz 0,50 m. Pie poleriem 
un nostiprinātājplatēm to drīkst samazināt līdz 0,40 m. 

2. Līdz 0,90 m augstumam virs sānu klāja tā brīvo platumu var samazināt līdz 0,54 m ar 
nosacījumu, ka brīvais platums virs šī augstuma, starp ārējo kuģa korpusa malu un iekšējo 
tilpnes malu, nav mazāks par 0,65 m. Tādā gadījumā sānu klāja brīvo platumu var samazināt 
līdz 0,50 m, ja sānu klāja ārējā mala ir aprīkota ar aizsargmargu atbilstoši Eiropas standartam 
EN 711:1995, lai novērstu krišanu. Uz 55 m gariem vai īsākiem kuģiem ar kajītēm tikai kuģa 
pakaļgalā bez aizsargmargas var iztikt. 

3. 1. un 2. iedaļas prasības attiecas uz 2,00 m augstumu virs sānu klāja. 

11.05. pants 

Piekļuve darba vietām 

1. Piekļuves punktiem un gaiteņiem personu pārvietošanās un priekšmetu pārvietošanas nolūkā 
jābūt pietiekama izmēra un iekārtotiem tā, lai: 

a) piekļuves atvēruma priekšā būtu pietiekama telpa, kas neapgrūtina kustību; 

b) gaiteņa brīvajam platumam jāatbilst paredzētajam darba vietas lietojumam, un tas nedrīkst 
būt mazāks par 0,60 m, izņemot gadījumus, ja kuģa platums ir mazāks par 8 m, kad brīvo 
platumu var samazināt līdz 0,50 m; 

c) gaiteņa brīvais augstums, ieskaitot kājmalu, nebūtu mazāks par 1,90 m. 
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2. Durvīm jābūt ierīkotām tā, lai tās varētu droši atvērt un aizvērt no abām pusēm. Tām jābūt 
aizsargātām pret netīšu atvēršanos vai aizvēršanos. 

3. Piekļuves vietās, izejās un gaiteņos, kur grīdas līmeņu starpība ir lielāka par 0,50 m, jāuzstāda 
atbilstošas kāpnes, trepes vai pakāpieni. 

4. Darba vietām, ko nepārtraukti apkalpo cilvēki, jābūt aprīkotām ar kāpnēm, ja grīdas līmeņu 
starpība ir lielāka par 1,00 m. Šī prasība neattiecas uz avārijas izejām. 

5. Kuģos ar tilpnēm katras tilpnes katrā galā jābūt vismaz vienai pastāvīgi aprīkotai piekļuvei.  

 Atkāpjoties no pirmā teikuma, bez pastāvīgi aprīkotas piekļuves var iztikt, ja tiek nodrošinātas 
vismaz divas pārvietojamas trepes, kas sniedzas vismaz 3 kāpšļus virs lūkas komingsa 60° 
noliekuma leņķī. 

11.06. pants 

Izejas un avārijas izejas 

1. Izeju, tostarp avārijas izeju, skaitam, izkārtojumam un izmēriem jāatbilst attiecīgās telpas 
nolūkam un izmēriem. Ja viena no izejām ir avārijas izeja, tai jābūt skaidri marķētai kā avārijas 
izejai. 

2. Avārijas izejām vai logiem, vai gaismas lūku pārsegiem, ko izmanto kā avārijas izejas, jābūt ar 
brīvu atvērumu, kas nav mazāks par 0,36 m², un mazākais izmērs nedrīkst būt mazāks par 0,50 
m. 

11.07. pants 

Trepes, pakāpieni un tamlīdzīgas ierīces 

1. Kāpnēm un trepēm jābūt droši nostiprinātām. Kāpnes nedrīkst būt šaurākas par 0,60 m, un 
brīvais platums starp roku margām nedrīkst būt mazāks par 0,60 m; pakāpieni nedrīkst būt 
zemāki par 0,15 m; pakāpienu virsmām jābūt neslīdošām, un kāpnēm ar vairāk kā trīs 
pakāpieniem jābūt aprīkotām ar roku margām. 
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2. Trepju un atsevišķi piestiprinātu kāpšļu brīvais platums nedrīkst būt mazāks par 0,30 m; kāpšļu 
nedrīkst atrasties savrup tālāk par 0,30 m, un atstatums starp kāpšļiem un konstrukcijām 
nedrīkst būt mazāks par 0,15 m. 

3. Trepēm un atsevišķi piestiprinātiem kāpšļiem jābūt skaidri saskatāmiem no augšas un jābūt 
aprīkotiem ar drošības rokturiem virs izejas atvērumiem. 

4. Pārvietojamām trepēm jābūt vismaz 0,40 m platām un pie pamatnes – vismaz 0,50 m platām; 
jābūt iespējai nodrošināt to, lai tās nesasvērtos un neslīdētu; kāpšļiem jābūt droši iestiprinātiem 
statņos. 

11.08. pants 

Iekštelpas 

1. Iekšējo darba vietu izmēriem, iekārtojumam un izkārtojumam jāatbilst tajās veicamajam 
darbam, kā arī jāatbilst veselības aizsardzības un drošības prasībām. Tām jābūt aprīkotām ar 
nemirgojošu apgaismojumu un pietiekamām ventilācijas iekārtām. Nepieciešamības gadījumā 
tās jāaprīko ar apkures ierīcēm, kas spēj uzturēt adekvātu temperatūru. 

2. Iekšējo darba vietu grīdām jābūt stingrām un izturīgām un jābūt konstruētām tā, lai neizraisītu 
paklupšanu vai paslīdēšanu. Atvērumiem klājos un grīdās atvērtā stāvoklī jābūt nodrošinātiem 
pret kritiena apdraudējumu, un logiem un gaismas lūkām jābūt iekārtotām un aprīkotām tā, lai 
tās varētu droši darbināt un tīrīt. 

11.09. pants 

Aizsardzība pret troksni un vibrāciju 

1. Darba vietām jābūt izvietotām, aprīkotām un konstruētām tā, lai apkalpes locekļi nebūtu 
pakļauti kaitīgām vibrācijām. 

2. Turklāt pastāvīgajām darba vietām jābūt konstruētām un nodrošinātām pret skaņām tā, lai 
apkalpes locekļu veselību un drošību neietekmētu troksnis. 
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3. To apkalpes locekļu rīcībā, kuri katru dienu pakļauti trokšņu līmenim, kas pārsniedz 85 dB(A), 
jābūt individuāliem akustiskiem aizsarglīdzekļiem. Darba vietās, kur trokšņu līmenis pārsniedz 
90 dB(A), ar simbolu "Valkājiet akustisku aizsargierīci!", kura diametrs ir vismaz 10 cm 
saskaņā ar I pielikuma 7. attēlu, jānorāda, ka akustisku aizsarglīdzekļu lietojums ir obligāts. 

11.10. pants 

Lūku pārsegi 

1. Lūku pārsegiem jābūt viegli pieejamiem un droši lietojamiem. Lūku pārsegu komponentiem, 
kas sver vairāk par 40 kg, jābūt konstruētiem tā, lai slīdētu vai darbotos uz eņģēm, vai būtu 
aprīkoti ar mehāniskām atvēršanas ierīcēm. Ar pacelšanas mehānismu darbinātiem lūku 
pārsegiem jābūt aprīkotiem ar adekvātām un viegli pieejamām stiprinājuma ierīcēm. 
Savstarpēji nemaināmiem lūku pārsegiem un augšējiem kāpšļiem jābūt skaidri marķētiem, lai 
norādītu, kurām lūkām tās pieder, kā arī savu pareizo stāvokli šajās lūkās. 

2. Lūku pārsegiem jābūt nodrošinātiem pret iespēju, ka tās varētu saliekt ar vēju vai ar 
iekraušanas mehānismu. Bīdāmiem pārsegiem jābūt aprīkotiem ar atduriem, lai novērstu netīšu 
horizontālu kustību par vairāk kā 0,40 m; savā galējā stāvoklī tos jāvar nobloķēt. Jāpierīko 
attiecīgas ierīces, lai noturētu atslietus lūku pārsegus tādā stāvoklī. 

3. Ja ieslēdz vadības slēdzi, mehāniski darbinātu lūku pārsegu elektroenerģijas padevei jāizslēdzas 
automātiski. 

4. Lūku pārsegiem jāspēj izturēt tās slodzes, kādām tie iespējami tiks pakļauti. Lūku pārsegiem, 
kas konstruēti tā, lai pa tiem varētu staigāt, jāspēj izturēt koncentrētas slodzes vismaz 75 kg 
apmērā. Lūku pārsegiem, kas nav konstruēti tā, lai pa tiem varētu staigāt, jābūt attiecīgi 
marķētiem. Lūku pārsegiem, kas konstruēti, lai varētu uztvert klāja kravu, jābūt ar marķētu 
pieļaujamās slodzes rādītāju t/m² uz tiem. Ja nepieciešami balsti, lai panāktu maksimālo 
pieļaujamo slodzi, tam jābūt norādītam piemērotā vietā; šādā gadījumā uz kuģa jāglabā 
attiecīgie tehniskie zīmējumi. 



 
13274/1/05 REV 1  gag 117 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

11.11. pants 

Vinčas 

1. Vinčām jābūt konstruētām tā, lai būtu iespējams droši strādāt. Tām jābūt aprīkotām ar ierīcēm, 
kas novērš netīšu kravas atlaišanu. Vinčām, kas nenobloķējas automātiski, jābūt aprīkotām ar 
bremzi, kas ir adekvāta, lai tiktu galā ar vinču vilcējspēku. 

2. Ar roku darbināmām vinčām jābūt aprīkotām ar ierīcēm, kas novērš kloķa atsitienu. Vinčām, 
ko darbina gan ar elektroenerģiju, gan manuāli, jābūt konstruētām tā, lai dzinējspēka vadība 
nevarētu aktivēt manuālo vadību. 

11.12. pants 

Celtņi 

1. Celtņiem jābūt būvētiem atbilstoši labākajai praksei. Spēki, kas rodas to darbības laikā, droši 
jāpārvada uz kuģa konstrukcijām; tie nedrīkst pasliktināt kuģa stabilitāti. 

2. Celtņiem jābūt piestiprinātai ražotāja plāksnītei ar šādu informāciju: 

a) ražotāja nosaukums un adrese; 

b) CE marķējums līdz ar ražošanas gadu; 

c) atsauce uz sēriju vai tipu; 

d) ja ir, tad sērijas numurs. 

3. Uz celtņiem skaidri salasāmā veidā jābūt pastāvīgam marķējumam ar maksimālās pieļaujamās 
kravas rādītāju. 

 Ja celtņa drošas darbības slodze nepārsniedz 2 000 kg, būs pietiekami, ja uz celtņa maksimālajā 
izstiepumā būs skaidri salasāms pastāvīgs marķējums ar drošas darbības slodzes rādītāju. 



 
13274/1/05 REV 1  gag 118 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

4. Jābūt ierīcēm, kas aizsargā pret saberšanas vai sagriešanas negadījumiem. No celtņa ārējām 
daļām uz augšu, uz leju un uz sāniem, starp šīm daļām un visiem apkārtējiem priekšmetiem 
jābūt 0,5 m drošības attālumam. Ārpus darbstacijām un gaiteņiem drošības attālums uz sāniem 
nav nepieciešams. 

5. Jābūt iespējai aizsargāt ar elektroenerģiju darbināmus celtņus pret nesankcionētu lietojumu. 
Jābūt iespējai iedarbināt šādus celtņus tikai no to vadības vietas. Vadībai jābūt automātiskai-
atgriezes tipa vadībai (pogas bez apturēšanas funkcijas); to darbības virzienam jābūt 
nepārprotami skaidram. 

 Ja notiek dzinējspēka atteice, kravai nedrīkst būt iespēju nekontrolēti nokrist. Jānovērš netīšas 
celtņa kustības. 

 Jebkāda celšanas ierīces kustība uz augšu un jebkāda drošas darbības slodzes pārsniegšana 
jāierobežo ar atbilstošu ierīci. Jāierobežo jebkāda celšanas ierīces kustība uz leju, ja jebkādos 
paredzamos darbības apstākļos āķa piestiprināšanas brīdī uz veltņa var būt mazāk par diviem 
troses tinumiem. Pēc automātisko ierobežošanas ierīču aktivēšanas joprojām jābūt iespējamai 
atbilstošai pretkustībai. 

 Kustīgās takelāžas trošu stiepes izturībai jāatbilst pieckārtējai pieļaujamajai troses noslodzei. 
Troses veidojumam jābūt nevainojamam, un to konstrukcijai jābūt piemērotai darbā ar 
celtņiem. 

6. Pirms nodošanas ekspluatācijā pirmo reizi vai arī pirms nodošanas ekspluatācijā pēc 
ievērojamām izmaiņām aprēķiniem un slodzes pārbaudei jānodrošina adekvātas izturības un 
stabilitātes apliecinājums. 

 Ja celtņa drošas darbības slodze nepārsniedz 2 000 kg, speciālists var izlemt, ka aprēķinā 
pamatotu apliecinājumu iespējams pilnībā vai daļēji aizstāt ar pārbaudi ar slodzi, kas ir 
1,25 reizes lielāka par drošas darbības slodzi; šo pārbaudi veic pilnā darbības diapazonā. 

 Pieņemšanas pārbaude saskaņā ar pirmo vai otro rindkopu jāveic pārbaudes iestādes atzītam 
speciālistam.  

7. Celtņi regulāri un jebkurā gadījumā vismaz reizi 12 mēnešos jāpārbauda ekspertam. Šādas 
pārbaudes laikā celtņa drošas darbības stāvokli nosaka ar vizuālu pārbaudi un darbības 
pārbaudi. 
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8. Vēlākais, ik pēc desmit gadiem pēc pieņemšanas pārbaudes celtnis atkal jāpārbauda pārbaudes 
iestādes atzītam speciālistam. 

9. Celtņiem, kuru drošas darbības slodze pārsniedz 2 000 kg vai kurus izmanto kravas 
pārvietošanai, vai kuri uzstādīti uz celšanas domkratiem, pontoniem un cita veida peldoša 
aprīkojuma vai darba kuģa, vēl bez iepriekš minētā jāatbilst vienas no dalībvalstīm prasībām. 

10. Par visiem celtņiem uz kuģa jāglabā vismaz šādi dokumenti: 

a) celtņa ražotāja lietošanas pamācība, ietverot vismaz šādu informāciju: 

 darbības diapazons un vadības ierīču funkcijas; 

 maksimālā pieļaujamā drošas darbības slodze kā izstiepuma funkcija; 

 maksimālais pieļaujamais celtņa noliekums; 

 norādījumi attiecībā uz montāžu un apkopi; 

 norādījumi attiecībā uz regulārajām pārbaudēm; 

 vispārīgi tehniskie dati; 

b) sertifikāti par atbilstoši 6. – 8. vai 6. – 9. iedaļai veiktajām pārbaudēm. 

11.13. pants 

Degošu šķidrumu uzglabāšana 

Tādu degošu šķidrumu uzglabāšanai, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 55 °C, uz klāja 
jābūt ventilētam skapim no nedegoša materiāla. Tā ārpusē jābūt simbolam "Rīkoties ar uguni, 
atklātu liesmu un smēķēt aizliegts!" ar vismaz 10 cm diametru atbilstoši I pielikuma 2. attēlam. 
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12. NODAĻA 

 

KAJĪTES 

12.01. pants  

Vispārīgi nosacījumi 

1. Kuģos jābūt kajītēm, kas paredzētas personām, kuras palaikam apmetas uz kuģa, kā arī kajītēm, 
kas paredzētas vismaz minimālai apkalpei. 

2. Kajītēm ir jābūt tā konstruētām, aprīkotām un ar tādiem izmēriem, lai apmierinātu uz kuģa 
esošo cilvēku vajadzības attiecībā uz drošību, veselību un komfortu. Tām jābūt droši un viegli 
pieejamām un atbilstoši izolētām pret karstumu un aukstumu. 

3. Pārbaudes iestādes var atļaut izņēmumus no šajā nodaļā minētajiem noteikumiem, ja uz kuģa 
esošo personu drošību un veselību nodrošina ar citiem līdzvērtīgiem pasākumiem. 

4. Pārbaudes iestāde Kopienas sertifikātā ieraksta jebkādus ierobežojumus attiecībā uz kuģa 
ikdienas darbības laikposmiem un tā darbības režīmu, kas izriet no 3. iedaļā minētajiem 
izņēmumiem. 

12.02. pants 

Īpašas prasības attiecībā uz kajīšu konstrukciju 

1. Jābūt iespējai kajītes adekvāti vēdināt pat tajā gadījumā, ja durvis ir aizvērtas; turklāt 
koplietojuma uzturēšanās telpās jābūt adekvātai dienasgaismai un pēc iespējas nodrošinātam 
skatam uz āru. 

2. Ja kajītes nav pieejamas klāja līmenī un līmeņu starpība ir 0,30 m vai lielāka, kajītēm jābūt 
pieejamām no kāpnēm. 

3. Kuģa priekšdaļā neviena grīda nedrīkst atrasties vairāk par 1,20 m zem maksimālā iegrimes 
līmeņa. 
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4. Uzturēšanās telpās un guļamtelpās jābūt vismaz divām izejām, kas atrodas pēc iespējas tālāk 
viena no otras un kas kalpo kā glābšanās ceļš. Viena izeja var būt konstruēta kā avārijas izeja. 
Tas neattiecas uz telpām, kuru izeja ved tieši uz klāju vai koridorā, kas kalpo kā glābšanās ceļš, 
ar nosacījumu, ka koridoram ir divas izejas, atstatu viena no otras, un ved uz bakbortu un labo 
bortu. Avārijas izejām, kas var ietvert arī gaismas lūkas un logus, jābūt ar vismaz 0,36 m² brīvu 
atvērumu un īsākajā pusē ne mazāk kā 0,50 m garām, un jānodrošina straujas evakuācijas 
iespēja avārijas gadījumā. Glābšanās ceļu izolācijai un apšuvumam jābūt no liesmu izturīga 
materiāla, un glābšanās ceļu lietojamībai jābūt garantētai vienmēr ar piemērotu līdzekļu, tādu 
kā trepes vai atsevišķi nostiprināti kāpšļi, palīdzību. 

5. Kajītēm jābūt aizsargātām no nevēlama trokšņa un vibrācijām. Skaņas spiediena līmenis 
nedrīkst pārsniegt: 

a) 70 dB(A) koplietojuma uzturēšanās telpās; 

b) 60 dB(A) guļamtelpās. Šis noteikums neattiecas uz kuģiem, kas darbojas tikai un vienīgi 
ārpus apkalpes atpūtas periodiem, kā noteikts dalībvalstu tiesību aktos. Dienas darbības 
perioda ierobežojumam jābūt ierakstītam Kopienas sertifikātā. 

6. Griestu augstums kajītēs nedrīkst būt mazāks par 2,00 m. 

7. Kuģos noteikti jābūt vismaz vienai koplietojuma uzturēšanās telpai, kas atdalīta no 
guļamtelpām. 

8. Koplietojuma uzturēšanās telpu brīvais grīdas laukums nedrīkst būt mazāks par 2 m² uz vienu 
personu un nekādā gadījumā mazāks par 8 m² kopumā (neskaitot mēbeles, izņemot galdus un 
krēslus). 

9. Privāto uzturēšanās telpu un guļamtelpu kubiskais tilpums nedrīkst būt mazāks par 7 m³ katrā 
minētajā telpā. 

10. Gaisa telpas tilpumam uz vienu cilvēku jābūt vismaz 3,5 m³ privātās uzturēšanās telpās. 
Guļamtelpās tam jābūt vismaz 5 m³ uz pirmo iemītnieku un vismaz 3 m³ uz katru papildu 
iemītnieku (neskaitot mēbeļu tilpumu). Guļamkajītēm pēc iespējas jābūt paredzētām ne vairāk 
kā divām personām. Kojas nedrīkst atrasties mazāk par 0,30 m virs grīdas. Ja viena koja atrodas 
virs otras, gaisa telpas augstums virs katras kojas nedrīkst būt mazāks par 0,60 m. 
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11. Durvīm jābūt ar atvērumu, kura augšējā mala atrodas vismaz 1,90 m virs klāja vai virs grīdas, 
un ar brīvo platumu vismaz 0,60 m. Paredzēto augstumu iespējams panākt ar bīdāmu vai eņģēs 
iestrādātu pārsegu vai nolaižamu malu palīdzību. Durvīm jāveras uz ārpusi, un jābūt iespējai tās 
atvērt no abām pusēm. Kāpšļi nedrīkst būt augstāki par 0,40 m, tomēr tiem jāatbilst arī citiem 
drošības noteikumiem. 

12. Kāpnēm jābūt pastāvīgi nostiprinātām un droši lietojamām. Tās par tādām uzskatāmas, ja:  

a) tās ir vismaz 0,60 m platas; 

b) pakāpiens ir vismaz 0,15 m augsts; 

c) pakāpieni ir neslīdoši; 

d) kāpnes ar vairāk kā trijiem pakāpieniem ir aprīkotas vismaz ar vienu roku margu vai 
rokturi. 

13. Caurules, pa kurām plūst bīstamas gāzes vai šķidrumi, un jo īpaši caurules, kas atrodas zem tik 
augsta spiediena, ka noplūde varētu apdraudēt cilvēkus, nedrīkst atrasties nedz kajīšu telpās, 
nedz koridoros, kas ved uz kajīšu telpām. Tas neattiecas uz tvaika caurulēm un hidrauliskās 
sistēmas caurulēm, ar nosacījumu, ka tās atrodas metāla uzmavās; kā arī tas neattiecas uz 
caurulēm sašķidrinātās gāzes iekārtās, ko izmanto sadzīves nolūkos. 

12.03. pants 

Sanitārās iekārtas 

1. Kuģos ar kajītēm jābūt nodrošinātām vismaz šādām sanitārajām iekārtām: 

a) viena tualete uz vienu kajīti vai uz sešiem apkalpes locekļiem; jābūt iespējai šo tualeti 
vēdināt ar svaigu gaisu, 

b) viena izlietne ar notekcauruli, pievienota karstajam un aukstajam dzeramajam ūdenim, uz 
vienu kajīti vai uz četriem apkalpes locekļiem, 

c) viena duša vai vanna, pievienota karstajam un aukstajām dzeramajam ūdenim, uz vienu 
kajīti vai uz sešiem apkalpes locekļiem. 
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2. Sanitārajām iekārtām jāatrodas kajīšu tiešā tuvumā. No tualetēm nedrīkst būt tiešas piekļuves 
kambīzēm, ēdnīcām vai apvienotām koplietojuma uzturēšanās telpām/kambīzēm. 

3. Tualešu nodalījumos grīdas laukumam jābūt vismaz 1 m², ne mazāk kā 0,75 m platam un ne 
mazāk kā 1,10 m garam. Tualešu nodalījumi kajītēs, kas paredzētas ne vairāk kā diviem 
cilvēkiem, drīkst būt mazāki. Ja tualetē ir izlietne un/vai duša, grīdas laukums jāpalielina 
vismaz par tādu grīdas laukumu, kādu aizņem izlietne un/vai duša (vai vanna). 

12.04. pants 

Kambīzes 

1. Kambīzes var būt apvienotas ar koplietojuma uzturēšanās telpām. 

2. Kambīzēm jābūt aprīkotām ar: 

a) plīti; 

b) izlietni ar noteku; 

c) dzeramā ūdens padevi; 

d) ledusskapi; 

e) pietiekamu uzglabāšanas un darba telpu. 

3. Apvienoto kambīžu/koplietojuma uzturēšanās telpu ēšanas zonai jābūt pietiekami lielai, lai 
uzņemtu tādu apkalpes locekļu skaitu, kāds parasti to lieto vienlaikus. Sēdvietas nedrīkst būt 
šaurākas par 0,60 m. 

12.05. pants 

Dzeramais ūdens 

1. Kuģos ar kajītēm jābūt dzeramā ūdens iekārtai. Dzeramā ūdens tvertnes uzpildes atverēm un 
dzeramā ūdens šļūtenēm jābūt marķētām kā tādām, kas paredzētas tikai un vienīgi dzeramajam 
ūdenim. Dzeramā ūdens uzpildes kakliņiem jābūt uzstādītiem virs klāja. 
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2. Dzeramā ūdens iekārtām jābūt: 

a) ar tādām iekšējām virsmām, kuras veidotas no materiāla, kas ir izturīgs pret koroziju un 
nerada fizioloģiska rakstura apdraudējumu; 

b) bez tādām cauruļu daļām, kas negarantē regulāru ūdens plūsmu, un  

c) aizsargātām pret pārmērīgu sakaršanu. 

3. Papildus 2. iedaļas nosacījumiem dzeramā ūdens tvertnēm jābūt: 

a) ar vismaz 150 l tilpumu uz vienu personu, kas parasti uzturas uz kuģa, un vismaz uz vienu 
minimālās apkalpes locekli; 

b) ar piemērotu, slēdzamu atveri, kas ļauj iztīrīt tvertnes iekšpusi; 

c) ar ūdens līmeņa indikatoru; 

d) ar ventilācijas caurulēm, kas ir vai nu izvadītas atklātā gaisā, vai arī aprīkotas ar 
atbilstošiem filtriem. 

4. Dzeramā ūdens tvertnēm nedrīkst būt kopēju sienu ar citām tvertnēm. Dzeramā ūdens caurules 
nedrīkst būt novadītas caur tvertnēm, kas satur citus šķidrumus. Starp dzeramā ūdens padeves 
sistēmu un citām caurulēm nav pieļaujami savienojumi. Caurules, pa kurām plūst gāze vai 
šķidrumi, kas nav dzeramais ūdens, nedrīkst novadīt caur dzeramā ūdens tvertnēm. 

5. Dzeramā ūdens spiedienrezervuāriem jādarbojas tikai ar nepiesārņotu saspiestu gaisu. Ja 
saspiesto gaisu iegūst ar kompresoriem, tieši spiedienrezervuāra priekšā ir jāuzstāda atbilstoši 
gaisa filtri un eļļas separatori, ja vien ūdeni un gaisu neatdala membrāna. 

12.06. pants 

Apkure un ventilācija 

1. Jābūt iespējai apkurināt kajīti atbilstoši tai paredzētajam lietojumam. Apkures iekārtām jābūt 
atbilstošām darbībai tādos laika apstākļos, kādi varētu rasties. 
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2. Jābūt iespējai adekvāti vēdināt uzturēšanās telpas un guļamtelpas pat tajā gadījumā, ja durvis ir 
aizvērtas. Ventilācijai jānodrošina adekvāta gaisa cirkulācija jebkuros klimatiskajos apstākļos. 

3. Kajītēm jābūt konstruētām un iekārtotām tā, lai pēc iespējas novērstu slikta gaisa iekļūšanu no 
citām kuģa zonām, tādām kā mašīntelpas vai tilpnes; ja izmanto piespiedu gaisa ventilāciju, 
ieplūdes kanāliem jābūt izvietotiem tā, lai atbilstu iepriekš minētajām prasībām. 

12.07. pants 

Citas kajīšu iekārtas 

1. Katram apkalpes loceklim, kurš dzīvo uz kuģa, jābūt savai kojai un savam apģērbu skapītim, 
kas aprīkots ar slēdzeni. Iekšējie kojas izmēri nedrīkst būt mazāki par 2,00 x 0,90 m. 

2. Jānodrošina piemērotas vietas darba apģērba uzglabāšanai un žāvēšanai, taču tās nedrīkst būt 
guļamtelpās. 

3. Visām kajīšu telpām jābūt aprīkotām ar elektrisko apgaismojumu. Papildu lampas, kas izmanto 
gāzi vai šķidru degvielu, drīkst izmantot tikai koplietojuma uzturēšanās telpās. Apgaismojuma 
ierīcēm, kas izmanto šķidro degvielu, jābūt no metāla, un tajās jādedzina tikai tādas degvielas, 
kuru uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 55 °C, vai arī tirdzniecībā esošā parafīneļļa. 
Šādiem gaismekļiem jābūt izvietotiem vai nostiprinātiem tā, lai neradītu ugunsgrēka risku. 
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13. NODAĻA 

 

AR DEGVIELU DARBINĀTAS APKURES, ĒDIENU GATAVOŠANAS 

UN SALDĒŠANAS IEKĀRTAS 

13.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

1. Apkures, ēdienu gatavošanas un saldēšanas iekārtām, kas darbojas ar sašķidrinātu gāzi, jāatbilst 
14. nodaļas prasībām. 

2. Apkures, ēdienu gatavošanas un saldēšanas iekārtām līdz ar to piederumiem jābūt konstruētām 
un uzstādītām tā, lai tās nebūtu bīstamas pat pārkaršanas gadījumā. Tām jābūt uzstādītām tā, lai 
tās nevarētu apgāzties vai arī tās nevarētu netīši izkustināt. 

3. 2. iedaļā minētās iekārtas nedrīkst būt uzstādītas zonās, kurās lieto vai uzglabā vielas, kuru 
uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 55 °C. Šādu iekārtu dūmvadus nedrīkst izvadīt caur 
minētajām zonām. 

4. Jānodrošina sadegšanai nepieciešamā gaisa padeve. 

5. Apkures ierīcēm jābūt droši savienotām ar dūmvadiem, kas jāaprīko ar piemērotiem 
dūmtveriem vai ierīcēm, kas nodrošina aizsardzību pret vēju. Tām jābūt iekārtotām tā, lai 
nodrošinātu tīrīšanas iespējas. 

13.02. pants 

Šķidro degvielu, eļļas darbinātu iekārtu lietojums 

1. Apkures, ēdienu gatavošanas un saldēšanas iekārtas, kas izmanto šķidro degvielu, drīkst 
darbināt tikai ar tādām degvielām, kuru uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 55 °C. 

2. Atkāpjoties no 1. iedaļas nosacījumiem, ēdienu gatavošanas ierīces un apkures un saldēšanas 
ierīces, kas aprīkotas ar degļiem ar daktīm un darbojas ar tirdzniecībā esošu parafīneļļu, ir 
pieļaujamas kajītēs un stūres mājā, ar nosacījumu, ka degvielas cilindra tilpums nepārsniedz 12 
litrus. 
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3. Ierīcēm ar dakts degļiem jābūt: 

a) aprīkotām ar metāla degvielas cilindru, kura uzpildes atveri iespējams noslēgt un kuram 
nav mīkstās lodēšanas savienojumu zem maksimālā uzpildes līmeņa; tām jābūt 
konstruētām un uzstādītām tā, lai degvielas cilindru nevarētu netīši atvērt vai iztukšot; 

b) ar iespēju tos aizdedzināt bez citas šķidrās degvielas palīdzības; 

c) uzstādītām tā, lai nodrošinātu drošu sadegšanas gāzu izvadi. 

13.03. pants 

Tvaicējošu eļļas degļu krāsnis un izsmidzinošu eļļas degļu apkures ierīces 

1. Tvaicējošu eļļas degļu krāsnīm un izsmidzinošu eļļas degļu apkures ierīcēm jābūt būvētām 
saskaņā ar labāko praksi. 

2. Ja mašīntelpā ir uzstādīta tvaicējošu eļļas degļu krāsns, gaisa padevei apkures ierīcei un 
dzinējiem jābūt konstruētai tā, lai apkures ierīce un dzinēji varētu pienācīgi un droši darboties 
neatkarīgi viens no otra. Nepieciešamības gadījumā jābūt atsevišķai gaisa padevei. Iekārtai 
jābūt uzstādītai tā, lai neviena liesma no degļa nevarētu sasniegt citas mašīntelpas iekārtu daļas. 

13.04. pants 

Tvaicējošu eļļas degļu krāsnis 

1. Jābūt iespējai iedegt tvaicējošu eļļas degļu krāsnis bez cita degoša šķidruma palīdzības. Tām 
jābūt nostiprinātām virs metāla pilienu uztvērējtrauka, kas aptver visas degvielu vadošās daļas; 
tā sāniem jābūt vismaz 20 mm augstiem un tilpumam – vismaz 2 litriem. 

2. Mašīntelpā uzstādītām tvaicējošu eļļas degļu krāsnīm 1. iedaļā paredzētā metāla pilienu 
uztvērējtrauka malām jābūt vismaz 200 mm augstām. Tvaicējošā degļa zemākajai malai 
jāatrodas virs pilienu uztvērējtrauka malas. Turklāt pilienu uztvērējtrauka augšējai malai 
jāsniedzas vismaz 100 mm virs grīdas. 
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3. Tvaicējošu eļļas degļu krāsnīm jābūt aprīkotām ar piemērotu regulētāju, kas visos iestatījumos 
nodrošina reālu, pastāvīgu degvielas plūsmu uz degli un kas novērš jebkādu degvielas noplūdi 
liesmas apdzišanas gadījumā. Piemēroti ir tādi regulētāji, kas darbojas pienācīgi pat tad, ja tiek 
pakļauti vibrācijai un noliekti līdz pat 12° leņķī, un kam papildus līmeņa regulēšanas pludiņam 
ir 

a) ir otrais pludiņš, kas droši un izturīgi noslēdz degvielas padevi, ja tiek pārsniegts 
pieļaujamais līmenis, vai 

b) pārplūdes caurule, bet tikai tādā gadījumā, ja pilienu uztvērējtraukam ir pietiekams 
tilpums, kurā uztver vismaz degvielas cilindra saturu. 

4. Ja tvaicējošā eļļas degļa krāsns degvielas cilindrs ir uzstādīts atsevišķi: 

a) kritums starp cilindru un degļa padevi nedrīkst pārsniegt ražotāja lietošanas pamācībā 
noteikto kritumu; 

b) tam jābūt uzstādītam tā, lai būtu aizsargāts pret nepieņemamu sakaršanu; 

c) jābūt iespējai pārtraukt degvielas padevi no klāja. 

5. Tvaicējošo eļļas degļu krāšņu dūmvadiem jābūt aprīkotiem ar ierīci, kas novērš vilkmes 
apvēršanu. 

13.05. pants 

Izsmidzinošo eļļas degļu apkures ierīces 

Izsmidzinošo eļļas degļu apkures ierīcēm jo īpaši jāatbilst šādām prasībām: 
a) pirms tiek padota degviela, jānodrošina adekvāta degļa ventilācija; 

b) degvielas padeve jāregulē ar termostatu; 

c) degviela jāaizdedzina ar elektrisku ierīci vai arī ar pilotliesmu; 

d) liesmas apdzišanas gadījumā liesmu uzraudzības ierīcei jānoslēdz degvielas padeve; 

e) galvenajam slēdzim jāatrodas viegli pieejamā vietā ārpus telpas, kurā ierīce uzstādīta. 
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13.06. pants 

Piespiedu gaisa padeves apkures ierīces 

Piespiedu gaisa padeves apkures ierīcēm, ko veido sadegšanas kamera, ap kuru sakarsēto gaisu zem 
spiediena novada uz izplatīšanas sistēmu vai arī telpā, jāatbilst šādām prasībām: 

a) ja degviela tiek izsmidzināta zem spiediena, sadegšanai nepieciešamo gaisu pievada ar 
ventilatoru; 

b) pirms var aizdedzināt degli, sadegšanas kamerai jābūt labi ventilētai. Ventilāciju var 
uzskatīt par pabeigtu, kad sadegšanai nepieciešamā gaisa ventilators turpina darboties pēc 
tam, kad liesma apdzisusi; 

c) degvielas padeve automātiski jānoslēdz, ja: 

 uguns apdziest; 

 sadegšanai nepieciešamā gaisa padeve nav pietiekama; 

 sakarsētais gaiss pārsniedz iepriekš iestatīto temperatūru vai 

 drošības ierīču elektroenerģijas padevē ir traucējums. 

 Iepriekš minētajos gadījumos pēc tam, kad degvielas padeve ir noslēgta, tā nedrīkst 
atsākties automātiski; 

d) jābūt iespējai izslēgt sadegšanai nepieciešamā gaisa un sakarsētā gaisa ventilatorus no tās 
telpas ārpuses, kurā atrodas apkures ierīce; 

e) ja apkures gaiss tiek novadīts no ārpuses, ieplūdes kanāliem jāatrodas pēc iespējas augstāk 
virs klāja. Tiem jābūt veidotiem tā, lai tajos nevarētu iekļūt lietus vai izšļakstīts ūdens; 

f) apkures gaisa caurulēm jābūt no metāla; 

g) nedrīkst pastāvēt iespēja pilnībā aizvērt apkures gaisa izvadu atvērumus; 

h) nedrīkst pastāvēt iespēja, ka jebkāda degvielas noplūde varētu sasniegt apkures gaisa 
caurules; 

i) nedrīkst pastāvēt iespēja, ka piespiedu gaisa padeves apkures ierīces savu apkures gaisu 
ņemtu no mašīntelpas. 
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13.07. pants 

Apkure ar cieto kurināmo 

1. Cietā kurināmā apkures ierīces jānovieto uz metāla plātnes ar paceltām malām tā, lai degošs 
kurināmais vai karsti pelni nevarētu izkrist ārpus plātnes. 

 Šī prasība neattiecas uz iekārtām, kas uzstādītas nodalījumos, kuri būvēti no nedegošiem 
materiāliem un paredzēti tikai un vienīgi katlu uzstādīšanai. 

2. Cietā kurināmā katliem jābūt aprīkotiem ar termostatiskiem vadības mehānismiem, lai regulētu 
sadegšanai nepieciešamā gaisa plūsmu. 

3. Katras apkures ierīces tuvumā jābūt novietotiem līdzekļiem, ar kādiem iespējams ātri apliet 
pelnus. 
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14. NODAĻA 

 

SAŠĶIDRINĀTĀS GĀZES IEKĀRTAS SADZĪVES VAJADZĪBĀM 

 

14.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

1. Sašķidrinātās gāzes iekārtas būtiski veido padeves bloks, kurā ietilpst viena vai vairākas gāzes 
tvertnes un viens vai vairāki spiediena regulētāji, sadales sistēma un zināms gāzi patērējošo 
ierīču skaits. 

 Rezerves tvertnes un tukšas tvertnes, kas neatrodas padeves blokā, nav uzskatāmas par iekārtas 
daļu. 14.05. panta nosacījumi tām piemērojami mutatis mutandis. 

2. Iekārtas drīkst darbināt tikai ar tirdzniecībā esošo propānu. 

14.02. pants 

Iekārtas 

1. Sašķidrinātās gāzes iekārtām jābūt viscaur piemērotām darbināšanai ar propānu un jābūt 
būvētām un uzstādītām saskaņā ar labāko praksi. 

2. Sašķidrinātās gāzes iekārtas drīkst lietot tikai sadzīves nolūkos kajītēs un stūres mājā, kā arī 
atbilstošos nolūkos pasažieru kuģos. 

3. Uz kuģa var būt vairākas atsevišķas iekārtas. Atsevišķu iekārtu nedrīkst lietot tādu kajīšu telpu 
apkalpošanai, kas atdalītas ar tilpni vai ar stacionāru tvertni. 

4. Neviena sašķidrinātās gāzes iekārtas daļa nedrīkst atrasties mašīntelpā. 
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14.03. pants 

Tvertnes 

1. Atļautas ir tikai tādas tvertnes, kuru apstiprinātais saturs ir starp 5 un 35 kg. Pasažieru kuģu 
gadījumā pārbaudes iestāde var apstiprināt lielāka satura tvertņu lietojumu. 

 Uz tvertnēm jābūt oficiālam zīmogam, kas apliecina, ka pēc nepieciešamo pārbaužu veikšanas 
tvertnes ir apstiprinātas. 

14.04. pants 

Padeves bloku atrašanās vietas un izkārtojums 

1. Padeves bloki jāuzstāda uz klāja brīvi stāvošā vai sienas skapī, kas atrodas ārpus kajītēm, tādā 
stāvoklī, ka tie netraucē pārvietošanos uz kuģa. Tomēr tos nedrīkst uzstādīt pret priekšgala vai 
pakaļgala margsienu. Skapis var būt sienas skapis, kas iestrādāts virsbūvē, ar nosacījumu, ka 
tas ir gāzudrošs un to iespējams atvērt tikai no virsbūves ārpuses. Tam jāatrodas tādā stāvoklī, 
lai sadales caurules, kas ved uz gāzes patēriņa punktiem, būtu pēc iespējas īsākas. 

 Vienlaikus ekspluatācijā nedrīkst būt vairāk tvertņu, nekā nepieciešams iekārtas 
funkcionēšanai. Vairākas tvertnes drīkst savienot tikai tādā gadījumā, ja izmanto reversējošu 
uzmavu. Vienā padeves blokā drīkst savienot līdz četrām tvertnēm. Tvertņu skaits uz kuģa, 
ieskaitot rezerves tvertnes, nedrīkst pārsniegt sešas tvertnes uz vienu iekārtu. 

 Pasažieru kuģos ar kambīzēm vai ēdnīcām pasažieriem drīkst savienot līdz sešām tvertnēm. 
Tvertņu skaits uz kuģa, ieskaitot rezerves tvertnes, nedrīkst pārsniegt deviņas tvertnes uz vienu 
iekārtu. 

 Tajos skapjos, kuros atrodas tvertnes, pie sienas jāuzstāda spiediena regulētāji vai arī – 
divpakāpju regulēšanas gadījumā – pirmais spiediena regulētājs. 

2. Padeves bloki jāuzstāda tā, lai nekāda noplūdes gāze nevarētu izkļūt no skapja atklātā vidē, 
radot jebkādu risku, ka tā varētu iespiesties kuģa iekšienē vai nonākt saskarē ar aizdegšanās 
avotu. 
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3. Skapjiem jābūt konstruētiem no liesmu slāpējošiem materiāliem un jābūt pietiekami ventilētiem 
ar atverēm to augšpusē un apakšpusē. Tvertnēm skapjos jābūt novietotām uz augšu un tā, lai tās 
nevarētu apgāzties. 

4. Skapjiem jābūt būvētiem un izvietotiem tā, lai tvertņu temperatūra nevarētu pārsniegt 50 °C. 

5. Uz skapja ārsienas jābūt piestiprinātai plāksnītei ar vārdiem "Sašķidrināta gāze" un simbolam 
"Rīkoties ar uguni, atklātu liesmu un smēķēt aizliegts!" ar vismaz 10 cm diametru saskaņā ar 
I pielikuma 2. attēlu. 

14.05. pants 

Rezerves tvertnes un tukšās tvertnes 

Rezerves tvertnes un tukšās tvertnes, kas neatrodas padeves blokā, jāuzglabā ārpus kajītēm un 
stūres mājas skapī, kas būvēts saskaņā ar 14.04. panta nosacījumiem. 

14.06. pants 

Spiediena regulētāji 

1. Gāzes patēriņa ierīces drīkst pievienot tvertnēm tikai ar sadales sistēmas starpniecību, kas 
aprīkota ar vienu vai vairākiem spiediena regulētājiem, lai gāzes spiedienu pazeminātu līdz 
ekspluatācijas spiedienam. Spiedienu var samazināt vienā vai divās pakāpēs. Visiem spiediena 
regulētājiem jābūt iestatītiem pastāvīgi uz tādu spiedienu, kāds noteikts saskaņā ar 14.07. panta 
nosacījumiem. 

2. Galīgā spiediena regulētājiem jābūt vai nu aprīkotiem, vai arī tūlīt aiz tiem jābūt uzstādītai 
ierīcei, kas automātiski aizsargā cauruli pret pārmērīgu spiedienu spiediena regulētāja 
nepareizas darbības gadījumā. Jābūt nodrošinājumam, lai noplūdes gadījumā aizsargierīcē 
noplūstošā gāze varētu izkļūt ārā, neradot nekādu risku, ka tā varētu iekļūt kuģa iekšpusē vai 
nonākt saskarē ar aizdegšanās avotu; ja nepieciešams, šajā nolūkā jāuzstāda speciāla caurule. 

3. Aizsargierīcēm un kanāliem jābūt aizsargātiem pret ūdens iekļūšanu. 
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14.07. pants 

Spiediens 

1. Ja izmanto divpakāpju regulēšanas sistēmas, vidējais spiediens nedrīkst pārsniegt atmosfērisko 
spiedienu vairāk kā par 2,5 bar. 

2. Spiediens pie izvada no beidzamā spiediena regulētāja nedrīkst pārsniegt atmosfērisko 
spiedienu vairāk kā par 0,05 bar, ar 10 % pielaidi. 

14.08. pants 

Cauruļvadi un elastīgās caurules 

1. Caurulēm jāsastāv no pastāvīgi uzstādītiem tērauda vai vara cauruļvadiem. 

 Tomēr caurulēm, kas veido savienojumu ar tvertnēm, jābūt augstspiediena elastīgām caurulēm 
vai spirālveida caurulēm, kas piemērotas propāna vadīšanai. Gāzi patērējošās ierīces, ja tās nav 
uzstādītas pastāvīgi, var pievienot ar tādu piemērotu elastīgu cauruļu palīdzību, kas nav garākas 
par 1 m. 

2. Caurulēm jāspēj izturēt jebkādu spriegumu, jo īpaši attiecībā uz koroziju un izturību, kāds 
varētu rasties parastas ekspluatācijas apstākļos uz kuģa, un to raksturlielumiem un 
izkārtojumam jābūt tādam, lai nodrošinātu apmierinošu gāzes plūsmu pie atbilstoša spiediena 
uz gāzi patērējošajām ierīcēm. 

3. Caurulēm jābūt ar pēc iespējas mazāku skaitu savienojumu. Gan caurulēm, gan savienojumiem 
jābūt gāzudrošiem un jāsaglabā šī izturība pret gāzēm neatkarīgi ne no kādas vibrācijas vai 
izplešanās, kādām tie var būt pakļauti. 

4. Caurulēm jābūt viegli pieejamām, pienācīgi nostiprinātām un aizsargātām visos punktos, kuros 
tās varētu būt pakļautas triecieniem vai berzei, jo īpaši tur, kur caurules iet cauri tērauda 
starpsienām vai metāla sienām. Visai tērauda cauruļu virsmai jābūt apstrādātai pret koroziju. 

5. Elastīgajām caurulēm un to savienojumiem jāspēj izturēt jebkādu spriegumu, kas var rasties 
parastas ekspluatācijas laikā uz kuģa. Tām jābūt uzstādītām tā, lai tās nebūtu nostieptas, lai tās 
nebūtu iespējams pārmērīgi sakarsēt un lai tās varētu pārbaudīt visā to garumā. 



 
13274/1/05 REV 1  gag 135 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

14.09. pants 

Sadales sistēma 

1. Jābūt iespējai noslēgt visu sadales sistēmu ar galvenā vārsta starpniecību, kas ir vienmēr viegli 
un ātri pieejams. 

2. Ikviena gāzi patērējošā ierīce jāapgādā no atsevišķa sadales sistēmas atzara, un katram atzaram 
jābūt ar savu atsevišķu noslēgšanas ierīci. 

3. Vārsti jāuzstāda tādos punktos, kur tie ir pasargāti no laika apstākļu ietekmes un triecieniem. 

4. Pēc katra spiediena regulētāja ir jāuzstāda pārbaudes savienojums. Izmantojot noslēgierīci, tam 
jābūt nodrošinātam tā, lai spiediena pārbaužu laikā spiediena regulētājs nebūtu pakļauts 
pārbaudes spiedienam. 

14.10. pants 

Gāzi patērējošās ierīces un to iekārtas 

1. Vienīgās ierīces, kuras drīkst uzstādīt, ir vienā no dalībvalstīm apstiprinātas propānu 
patērējošas ierīces, kas aprīkotas ar tādiem mehānismiem, kas efektīvi novērš gāzes izkļūšanu 
liesmas vai pilotapgaismojuma izdzēšanas gadījumā. 

2. Ierīcēm jābūt novietotām un savienotām tā, lai tās nevarētu apgāztiem vai tās nevarētu netīši 
izkustināt, un lai vārētu izvairīties no jebkāda savienojuma cauruļu  netīšas samešanās riska. 

3. Apkures un ūdens sildīšanas ierīces un saldētavas jāpievieno dūmvadam sadegšanas gāzu 
izvadīšanai atklātā gaisā. 

4. Gāzi patērējošas ierīces uzstādīšana stūres mājā ir pieļaujama tikai tad, ja stūres māja ir 
konstruēta tā, lai nekāda noplūdes gāze nevarētu izkļūt kuģa apakšējās daļās, jo īpaši caur 
kontrollīniju atverēm – mašīntelpā. 

5. Gāzi patērējošas ierīces drīkst uzstādīt guļamtelpās tikai tādā gadījumā, ja sadegšana notiek 
neatkarīgi no šajās telpās esošā gaisa. 
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6. Gāzi patērējošās ierīces, kurās sadegšana ir atkarīga no apkārtējā gaisa, jāuzstāda telpās, kas ir 
pietiekami lielas. 

14.11. pants 

Ventilācija un sadegšanas gāzu aizvadīšana 

1. Telpās, kurās atrodas gāzi patērējošas ierīces, kurās sadegšana ir atkarīga no apkārtējā gaisa, 
svaigs gaiss jāpievada un sadegšanas gāzes jāizvada pa adekvātu izmēru ventilācijas atverēm, 
ar vismaz 150 cm² brīvu laukumu uz vienu šādu atveri. 

2. Ventilācijas atverēm ir jābūt bez jebkādām slēgierīcēm, un tās nedrīkst novadīt gaisu/gāzes uz 
guļamtelpām. 

3. Izvades ierīcēm jābūt konstruētām tā, lai nodrošinātu drošu sadegšanas gāzu aizvadīšanu. Tām 
jābūt savā darbībā drošām un ražotām no nedegošiem materiāliem. To darbību nedrīkst 
ietekmēt piespiedu ventilācija. 

14.12. pants 

Prasības attiecībā uz ekspluatāciju un drošību  

Uz kuģa piemērotā vietā jābūt izliktai lietošanas pamācībai. Tajā jāparedz vismaz šādi punkti: 

"Tvertņu vārstiem, kas nav savienoti ar sadales sistēmu, jābūt aizvērtiem pat tad, ja tvertnes 
uzskatāmas par tukšām." 

"Elastīgās caurules jānomaina, kolīdz to prasa šo cauruļu stāvoklis." 

"Visām gāzi patērējošajām ierīcēm jābūt pieslēgtām vai arī attiecīgajām savienojuma caurulēm 
jābūt noplombētām." 
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14.13. pants 

Pieņemšanas pārbaude 

Pirms sašķidrinātās gāzes iekārtas nodošanas ekspluatācijā, pēc jebkādu modifikāciju vai 
remontdarbu veikšanas un saistībā ar jebkādu 14.15. pantā minētās atestācijas atjaunojumu 
pārbaudes iestādes atzītam speciālistam ir jāpieņem visa iekārta. Pieņemšanas pārbaudes laikā 
speciālists pārbauda, vai iekārta atbilst šīs nodaļas prasībām. Viņš iesniedz pārbaudes iestādei 
pieņemšanas atskaiti. 

14.14. pants 

Pārbaudes  

Iekārtas pārbaudes jāveic, ievērojot šādus nosacījumus: 

1. Vidēja spiediena caurules starp pirmā spiediena regulētāja slēgierīci, kāda minēta 14.09. panta 
4. iedaļā, un vārstiem, kas ierīkoti pirms beidzamā spiediena regulētāja: 

a) spiediena pārbaude, ko veic ar gaisu, inerto gāzi vai šķidrumu pie spiediena, kas par 20 bar 
pārsniedz atmosfērisko spiedienu; 

b) hermētiskuma pārbaude, ko veic ar gaisu, inerto gāzi vai šķidrumu pie spiediena, kas par 
3,5 bar pārsniedz atmosfērisko spiedienu. 

2. Caurules ekspluatācijas spiedienā starp vienīgā spiediena regulētāja vai beidzamā spiediena 
regulētāja slēgierīci, kāda minēta 14.09. panta 4. iedaļā, un vārstiem, kas ierīkoti pirms gāzi 
patērējošajām ierīcēm: 

 hermētiskuma pārbaude, ko veic ar gaisu, inerto gāzi vai šķidrumu pie spiediena, kas par 1 bar 
pārsniedz atmosfērisko spiedienu. 

3. Caurules, kas atrodas starp vienīgā spiediena regulētāja vai beidzamā spiediena regulētāja 
slēgierīci, kāda minēta 14.09. panta 4. iedaļā, un gāzi patērējošo ierīču vadības mehānismiem: 

 hermētiskuma pārbaude pie spiediena, kas par 0,15 bar pārsniedz atmosfērisko spiedienu. 
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4. 1. iedaļas b) punktā, 2. un 3. iedaļā minētajās pārbaudēs caurules tiek uzskatītas par gāzu 
drošām, ja pēc pietiekama laikposma, kādā notiek izlīdzināšanās ar apkārtējā gaisa temperatūru, 
turpmāko 10 minūšu pārbaudes laikā nav vērojams pārbaudes spiediena samazinājums. 

5. Tvertņu savienojumi, cauruļu savienojumi un citi piederumi, kas pakļauti spiedienam tvertnēs, 
un savienojumi starp spiediena regulētājiem un sadales cauruli: 

 hermētiskuma pārbaude, ko veic ar putojošu vielu, pie ekspluatācijas spiediena. 

6. Visas gāzi patērējošās ierīces uzsāk ekspluatēt ar nominālo jaudu, un tās pārbauda attiecībā uz 
apmierinošu un netraucētu sadegšanas procesu pie dažādiem jaudas iestatījumiem. 

 Jāpārbauda liesmas atteices ierīces, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību. 

7. Pēc 6. iedaļā minētās pārbaudes attiecībā uz katru gāzi patērējošo ierīci, kas savienota ar 
dūmvadu, jāpārbauda, vai pēc piecu minūšu darbības nominālajā jaudā, logiem un durvīm esot 
aizvērtām un ventilācijas ierīcēm darbojoties, telpā caur gaisa ieplūdi nenotiek nekāda 
sadegšanas gāzu izplūde. 

 Ja vērojama šādu gāzu izplūde, kas ir lielāka par acumirklīgo izplūdi, nekavējoties jānosaka un 
jānovērš tās cēlonis. Ierīci nedrīkst apstiprināt lietojumam, pirms visi bojājumi nav novērsti. 

14.15. pants 

Atestācija 

1. Kopienas sertifikātā jāiekļauj atestācija attiecībā uz to, ka visas sašķidrinātās gāzes iekārtas 
atbilst šīs nodaļas prasībām. 

2. Atestāciju izsniedz pārbaudes iestāde pēc 14.13. pantā minētās pieņemšanas pārbaudes. 

3. Atestācija ir derīga uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs gadus. To iespējams atjaunot tikai pēc 
tam, kad veikta nākamā pieņemšanas pārbaude atbilstoši 14.13. panta nosacījumiem. 
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 Izņēmuma kārtā, ja kuģa īpašnieks vai viņa pārstāvis iesniedz pamatotu pieprasījumu, 
pārbaudes iestāde var pagarināt atestācijas derīguma termiņu par ne vairāk kā trim mēnešiem, 
neveicot 14.13. pantā minēto pieņemšanas pārbaudi. Šāds pagarinājums jāieraksta Kopienas 
sertifikātā. 
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15. NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PASAŽIERU KUĢIEM PIEMĒROJAMAS PRASĪBAS 

 

15.01. pants 

Vispārīgi noteikumi 

1. Nav piemērojami šādi noteikumi: 

a) 3.02. panta 1. iedaļas b) punkts; 

b) 4.01. – 4.03. pants; 

c) 8.08. panta 2. iedaļas otrais teikums un 7. iedaļa; 

d) 9.14. panta 3. iedaļas otrais teikums attiecībā uz nominālspriegumu, kas pārsniedz 50V. 

2. Pasažieru kuģos ir aizliegti šādi aprīkojuma priekšmeti: 

a) gaismekļi, ko darbina sašķidrināta gāze vai šķidrā degviela saskaņā ar 12.07. panta 3. 
iedaļu; 

b) tvaicējošu eļļas degļu krāsnis saskaņā ar 13.04. pantu; 

c) cietā kurināmā sildītāji saskaņā ar 13.07. pantu; 

d) ierīces, kas aprīkotas ar dakts degļiem, saskaņā ar 13.02. panta 2. un 3. iedaļu un 

e) sašķidrinātās gāzes ierīces saskaņā ar 14. nodaļu. 

3. Kuģi bez sava dzinējspēka nav licencējami pasažieru pārvadāšanai. 

4. Pasažieru kuģos jāparedz zonas, ko lieto cilvēki ar ierobežotu kustību brīvību, atbilstoši šīs 
nodaļas noteikumiem. Ja šīs nodaļas to noteikumu piemērošana, kas attiecas uz īpašām drošības 
prasībām cilvēkiem ar ierobežotu kustību brīvību, ir grūti ievērojama vai arī rada pārmērīgus 
izdevumus, pārbaudes iestāde var atļaut izņēmumus no šiem noteikumiem, pamatojoties uz 
ieteikumiem atbilstoši šīs direktīvas 19. pantā paredzētajai procedūrai. Šie izņēmumi jānorāda 
Kopienas sertifikātā. 
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15.02. pants 

Kuģu korpusi 

1. 2.09. pantā minēto pārbaužu laikā šādi jānosaka tērauda pasažieru kuģu ārējā apšuvuma 
biezums: 

a) Pasažieru kuģu ārējā korpusa dibena, tilpnes un sānu apšuvuma minimālo biezumu tmin 
nosaka atbilstoši lielākajai vērtībā šādās formulās: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm]. 

 Šajās formulās: 

 f  =  1 + 0,0013 . (a - 500); 

 a  = gareniskā vai šķērseniskā karkasa atstarpe [mm], gadījumos, kad karkasa atstarpe ir 
mazāka par 400 mm, formulā izmanto a = 400 mm; 

b) Ir pieļaujama mazāka minimālā vērtība, ko nosaka atbilstoši iepriekšējā a) punktā 
minētajām formulām, attiecībā uz plātņu biezumu gadījumos, kad pieļaujamo vērtību 
nosaka un apstiprina, pamatojoties uz matemātisku pietiekamas kuģa korpusa izturības 
(gareniskās, šķērseniskās un vietējās) pierādījumu. 

c) Nevienā ārējā apšuvuma punktā biezums, ko aprēķina saskaņā ar iepriekšējā a) vai b) 
punkta nosacījumiem, nedrīkst būt mazāks par 3 mm.  

d) Ja dibena, tilpnes vai sānu apšuvuma biezums ir mazāks par minimālo vērtību, kas noteikta 
saskaņā ar iepriekšējā a) vai b) punkta apvienojumā ar c) punktu nosacījumiem, ir jāveic 
apšuvuma plātņu atjaunošana. 

2. Starpsienu skaitu un stāvokli izvēlas tā, lai applūšanas gadījumā kuģis saglabātu peldspēju 
saskaņā ar 15.03. panta 7. – 13. iedaļas nosacījumiem. Ikvienai iekšējās konstrukcijas daļai, kas 
ietekmē šādu kuģu apakšiedalījuma efektivitāti, jābūt ūdensdrošai un konstruētai tā, lai uzturētu 
apakšiedalījuma integritāti. 
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3. Attālumam starp triecienstarpsienu un priekšējo perpendikulu jābūt vismaz 0,04 LWL un ne 
lielākam par 0,04 LWL + 2 m. 

4. Šķērsenisko starpsienu var aprīkot ar starpsienas padziļinājumu, ja visas šī padziļinājuma daļas 
atrodas drošā zonā. 

5. Starpsienām, ko ņem vērā traucētas stabilitātes aprēķinā saskaņā ar 15.03. panta 7. – 13. iedaļu, 
jābūt ūdensdrošām un uzstādītām līdz pat starpsienu klājam. Ja starpsienu klāja nav, šīm 
starpsienām jāsniedzas tādā augstumā, kas vismaz par 20 cm pārsniedz robežlīniju.  

6. Atveru skaitam šajās starpsienās jābūt pēc iespējas mazākam atbilstīgi kuģa konstrukcijas 
tipam un parastajai darbībai. Atverēm un spraugām nedrīkst būt kaitīga ietekme uz starpsienu 
ūdensdrošuma funkciju. 

7. Triecienstarpsienās nedrīkst būt nedz atvērumu, nedz durvju. 

8. Atbilstoši 5. iedaļai starpsienās, kas atdala mašīntelpas no pasažieru zonām vai apkalpes un 
kuģa personāla kajītēm, nedrīkst būt durvju. 

9. Manuāli darbināmas durvis bez attālinātās vadības mehānisma starpsienās, kas minētas 5. 
iedaļā, ir pieļaujamas tikai tajās zonās, kas pasažieriem nav pieejamas. Šīm durvīm: 

a) vienmēr jābūt aizvērtām, un tās jāatver tikai uz īsu brīdi, lai pa tām iekļūtu vai izkļūtu; 

b) jābūt aprīkotām ar atbilstošām ierīcēm, kas ļautu tās aizvērt ātri un droši; 

c) jābūt ar paziņojumu abās durvju pusēs: 

 "Pēc iziešanas pa durvīm nekavējoties tās aizveriet!". 

10. Durvīm starpsienās, kas minētas 5. iedaļā, kas ir atvērtas ilgstoši, jāatbilst šādām prasībām: 

a) Tās jāvar aizvērt no abām starpsienas pusēm un no viegli pieejama punkta virs starpsienu 
klāja. 

b) Pēc aizvēršanas ar tālvadības mehānismu durvīm jābūt tādām, lai tās atkal varētu uz vietas 
droši atvērt un aizvērt. Aizvēršanu nedrīkst traucēt paklāji, kāju margas vai citi šķēršļi. 
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c) Laiks, kāds nepieciešams ar tālvadības mehānismu vadītai durvju aizvēršanai, ir vismaz 30 
sekunžu ilgs, taču ne ilgāks par 60 sekundēm. 

d) Aizvēršanas procedūras laikā pie durvīm jāskan akustiskam brīdinājuma signālam. 

e) Durvju dzinējspēku un signalizāciju jāvar darbināt neatkarīgi no kuģa elektroenerģijas 
padeves. Tālvadības mehānisma atrašanās vietā jābūt ierīcei, kas parāda, vai durvis ir vaļā 
vai aizvērtas. 

11. Durvīm starpsienās, kas minētas 5. iedaļā, un to spēka pievadiem jāatrodas drošā zonā. 

12. Stūres mājā jābūt brīdinājumu sistēmai, kas norāda, kuras no starpsienu durvīm, kas minētas 5. 
iedaļā, ir vaļā. 

13. Nenoslēgtiem cauruļvadiem un ventilācijas kanāliem jābūt ierīkotiem tā, lai jebkādas 
iespējamas applūšanas gadījumā caur tiem nebūtu iespējams appludināt vēl citas telpas vai 
tvertnes. 

a) Ja vairāki nodalījumi ir atklāti savienoti ar cauruļvadiem vai ventilācijas kanāliem, šādiem 
cauruļvadiem un kanāliem atbilstošā vietā jābūt novadītiem virs ūdenslīnijas atbilstoši 
visļaunākajām iespējamās applūšanas prognozēm. 

b) Attiecībā uz cauruļvadiem nav jāievēro a) punktā minētās prasības, ja cauruļvados tajās 
vietās, kas izvadītas cauri starpsienām, ir uzstādītas noslēgšanas ierīces, ko iespējams vadīt 
attālināti no punkta virs starpsienu klāja. 

c) Ja cauruļvadu sistēmai nav vaļēja izvada nodalījumā, cauruļvadu sistēma uzskatāma par 
neskartu šī nodalījuma bojājuma gadījumā, ja tā izvadīta drošā zonā un atrodas augstāk par 
0,50 m no kuģa dibena. 

14. Starpsienu durvju tālvadības mehānismiem saskaņā ar iepriekšējo 10. iedaļu un noslēgšanas 
ierīcēm virs starpsienu klāja saskaņā ar 13. iedaļas b) punktu jābūt skaidri apzīmētām kā šādām 
ierīcēm. 

15. Ja ir ierīkots divkāršs dibens, to augstumam jābūt vismaz 0,60 m, un tur, kur ierīkoti spārnu 
tukšumi, to augstumam jābūt vismaz 0,60 m. 

16. Logi var atrasties zem robežlīnijas, ja tie ir ūdensdroši, tos nevar atvērt, tie ir pietiekami izturīgi 
un atbilst 15.06. panta 14. iedaļai. 



 
13274/1/05 REV 1  gag 144 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

15.03. pants 

Stabilitāte 

1. Pretendentam ar aprēķinu, kas pamatojas uz tāda standarta piemērošanas rezultātiem, kas 
attiecas uz drošu stabilitāti, jāpierāda, ka kuģa drošā stabilitāte ir atbilstīga. Visi aprēķini jāveic 
bez apdares un iegrimes rādītājiem. 

2. Jāpierāda drošā stabilitāte saistībā ar šādiem standarta slodzes nosacījumiem: 

a) ceļojuma sākumā: 

 100 % pasažieru, 98 % degvielas un svaiga ūdens, 10 % notekūdens; 

b) ceļojuma laikā: 

 100 % pasažieru, 50 % degvielas un svaiga ūdens, 50 % notekūdens; 

c) ceļojuma beigās: 

 100 % pasažieru, 10 % degvielas un svaiga ūdens, 98 % notekūdens; 

d) nepiekrauts kuģis: 

 neviena pasažiera, 10 % degvielas un svaiga ūdens, nekāda notekūdens. 

 Visos standarta slodzes apstākļos balasta tvertnes jāuzskata vai nu kā tukšas, vai kā pilnas 
atbilstoši parastajiem ekspluatācijas apstākļiem. 

 Kā priekšnosacījums balasta maiņai, kuģim esot ceļā, jāpierāda 3. iedaļas d) punkta prasība 
attiecībā uz šādu slodzes nosacījumu: 

 100 % pasažieru, 50 % degvielas un svaiga ūdens, 50 % notekūdens, visas citas šķidruma 
(ieskaitot balastu) tvertnes uzskatāmas par piepildītām līdz 50 %. 

 Ja šo nosacījumu nav iespējams ievērot, Kopienas sertifikāta 52. ailē jāizdara ieraksts attiecībā 
uz to, ka, atrodoties ceļā, balasta tvertnes var būt tikai vai nu tukšas, vai pilnas un ka ceļojuma 
laikā balasta nosacījumus nedrīkst mainīt. 
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3. Atbilstošas drošas stabilitātes pierādījums ar aprēķina starpniecību jāsniedz, izmantojot šādas 
definīcijas attiecībā uz drošu stabilitāti un 2. iedaļas a) – d) punktā minētajiem standarta slodzes 
nosacījumiem: 

a) maksimālā iztaisnojuma pārslēgšanās hmax var notikt pie sasvēršanās uz sāniem leņķa φmax 
≥ 15° un nedrīkst būt mazāka par 0,20 m . Tomēr gadījumā, ja φf < φmax, iztaisnojuma 
pārslēgšanās pie lejupejoša leņķa φf nedrīkst būt mazāka par 0,20 m; 

b) lejupejošais leņķis φf nedrīkst būt mazāks par 15°; 

c) zonai A zem iztaisnojuma pārslēgšanās līknes atkarībā no φf un φmax stāvokļa jāsasniedz 
vismaz šādas vērtības: 

 

Gadī
jums   A 

1 φmax = 15°  0,07 m.rad pret leņķi φ = 15° 

2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055+0,001 · (30- φmax) m.rad pret leņķi φmax 

3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055+0,001 · (30- φf) m.rad pret leņķi φf 

4 φmax ≥ 30° un φf ≥ 30°  0,055 m.rad pret leņķi φ = 30° 
 

 Kur 

 hmax ir maksimālā pārslēgšanās  

 φ sasvēršanās uz sāniem leņķis 

 φf lejupejošais leņķis, kas ir sasvēršanās leņķis, pie kura atveres kuģa korpusā, virsbūvē 
vai klāja telpās, ko nav iespējams noslēgt tā, lai tās būtu izturīgas pret laika apstākļu 
ietekmi, ir iegremdētas 

 φmax sasvēršanās leņķis, pie kura notiek maksimālā izlīdzinājuma pārslēgšanās 

 A zona zem izlīdzinājuma pārslēgšanās līknes  

d) sākotnējais metacentriskais augstums, GMo, koriģēts ar šķidrumu tvertņu brīvo virsmu 
ietekmi, nedrīkst būt mazāks par 0,15 m; 
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e) katrā no šādiem diviem gadījumiem sasvēršanās uz sāniem leņķis nedrīkst pārsniegt 12°: 

aa) sasvēršanas momenta pielietojumā pasažieru un vēja dēļ atbilstoši 4. un 5. iedaļai; 

bb) sasvēršanas momenta pielietojumā pasažieru dēļ un pagriezienā atbilstoši 4. un 6. 
iedaļai. 

f) attiecībā uz sasvēršanas momentu, kas izriet no momentiem pasažieru, vēja un pagrieziena 
dēļ atbilstoši 4., 5. un 6. iedaļai, atlikušie brīvsāni nedrīkst būt mazāki par 200 mm; 

g) attiecībā uz kuģiem ar lofiem vai citām atverēm kuģa korpusā, kas atrodas zem starpsienu 
klājiem un nav ūdensdroši aizvērti, atlikušajam drošības attālumam jābūt vismaz 100 mm, 
pielietojot trīs sasvēršanas momentus, kas izriet no f) apakšiedaļas. 

4. Sasvēršanas moments tā iemesla dēļ, ka cilvēki pulcējas vienā kuģa pusē, jāaprēķina atbilstoši 
šādai formulai: 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 

 kur: 

P = kopējā kuģī esošo cilvēku masa [t], ko aprēķina, summējot maksimāli pieļaujamo 
pasažieru skaitu un maksimālo kuģa personāla un apkalpes locekļu skaitu parastos 
ekspluatācijas apstākļos, pieņemot, ka vidējā viena cilvēka masa ir 0,075 t 

y = kopējās cilvēku masas P gravitācijas centra sānu attālums no centra līnijas, izteikts [m] 

g = gravitācijas paātrinājums (g = 9,81 m/s²) 

Pi = to personu masa, kas sapulcējušās zonā AI, izteikta [t] 

Pi = ni · 0.075 · Ai [t] 

kur 

Ai = cilvēku aizņemtā zona [m²] 

ni = cilvēku skaits uz vienu kvadrātmetru 

 ni = 4 brīvām klāja zonām un klāja zonām ar pārvietojamām mēbelēm; klāja zonām ar 
nostiprinātām mēbelēm sēdēšanai, tādām kā soli, ni jāaprēķina, pieņemot, ka viena cilvēka 
sēdekļa platums ir 0,45 m un dziļums – 0,75 m  

yi = zonas Ai ģeometriskā centra sānu attālums no centra līnijas, izteikts [m] 
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 Aprēķins jāveic attiecībā uz cilvēku pulcēšanos gan pie labā, gan pie kreisā borta. 

 Cilvēku sadalījumam jāatbilst no stabilitātes viedokļa visnelabvēlīgākajam sadalījumam. 
Cilvēku momenta aprēķinā jāpieņem, ka kajītes nav aizņemtas. 

 Aprēķinot noslodzes gadījumus, personas gravitācijas centrs jāpieņem kā 1 m virs zemākā klāja 
punkta pie 0,5 LWL, ignorējot jebkādu klāja izliekumu un pieņemot, ka viena cilvēka masa ir 
0,075 t. 

 Bez detalizēta to klāja zonu, ko aizņem cilvēki, aprēķina var iztikt, ja izmanto šādas vērtības: 

P = 1.1 · Fmax · 0.075 attiecībā uz kuģiem, kas dodas vienas dienas braucienos 

 1.5 · Fmax · 0.075 attiecībā uz kuģiem ar kajītēm 

 kur 

 Fmax = maksimālais pieļaujamais pasažieru skaits uz kuģa 

y = B/2, izteikts [m] 

5. Momentu vēja spiediena dēļ (Mw) aprēķina šādi:  

Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 

 kur 

 pw = specifiskais vēja spiediens 0.25 kN/m²; 

 Aw = kuģa sānu līmenis virs iegrimes līmeņa atbilstoši apsvērtajam noslogojuma stāvoklim, 
izteiktam m²; 

 lw =  sānu līmeņa AW gravitācijas centra attālums no iegrimes līmeņa atbilstoši apsvērtajam 
noslogojuma stāvoklim, izteiktam m. 
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6. Moments centrbēdzes spēka dēļ (Mdr), ko izraisa kuģa pagriešanās, jāaprēķina šādi: 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 

 kur 

 cdr = koeficients  0,45; 

 CB = bloka koeficients (ja nav zināms, jāpieņem kā 1,0); 

 v =  kuģa maksimālais ātrums m/s; 

 KG = attālums starp gravitācijas centru un ķīļa līniju, izteikts m. 

 Attiecībā uz pasažieru kuģiem ar dzinējspēka sistēmām saskaņā ar 6.06. panta nosacījumiem 
Mdr atvasina no pilna mēroga vai parauga pārbaudēm, vai citādi no attiecīgajiem aprēķiniem. 

7. Pretendentam ar tāda aprēķina palīdzību, kas pamatojas uz zaudētas peldspējas metodi, 
jāpierāda, ka kuģa ietekmētā stabilitāte applūšanas gadījumā ir pietiekama. Visi aprēķini jāveic 
bez apdares un iegrimes rādītājiem. 

8. Kuģa peldspēja applūšanas gadījumā jāpierāda attiecībā uz standarta noslogojuma stāvokli, 
kāds norādīts 2. iedaļā. Attiecīgi pietiekamas stabilitātes matemātisko pierādījumu nosaka 
attiecībā uz trim applūšanas starpstāvokļiem (25 %, 50 % un 75 % applūšanas veidošanās) un 
uz applūšanas beidzamo pakāpi. 

9. Pasažieru kuģiem jāatbilst 1 nodalījuma statusam un 2 nodalījumu statusam. 
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 Applūšanas gadījumā jāņem vērā šādi pieņēmumi attiecībā uz bojājumu apmēru: 
 

 1 nodalījuma statuss 2 nodalījumu statuss 
Sānu bojājuma izmērs  
gareniskais l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

šķērseniskais b [m] B/5 0,59 

vertikālais h [m] no kuģa dibena līdz augšai bez norobežojumiem 

Dibena bojājuma izmērs  

gareniskais l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

šķērseniskais b [m] B/5 

vertikālais h [m] 
0,59, cauruļvadu sistēma, kas uzstādīta atbilstoši 

15.02. panta 13. iedaļas c) punktam, 
uzskatāma par neskartu 

 

a) Attiecībā uz 1 nodalījuma statusu starpsienas var pieņemt kā neskartas, ja attālums starp 
divām blakus esošām starpsienām ir lielāks par bojājuma garumu. Gareniskās starpsienas 
attālumā, kas ir mazāks par B/3 no ārējā apšuvuma, ko mēra perpendikulāri centra līnijai 
no apvalka apšuvuma pie maksimālās iegrimes, aprēķinā neņem vērā. 

b) Attiecībā uz 2 nodalījumu statusu, visas starpsienas, kas atrodas bojājuma zonā, tiks 
uzskatītas par bojātām. Tas nozīmē, ka starpsienu stāvoklis jāizvēlas tā, lai nodrošinātu to, 
ka pasažieru kuģis saglabā peldspēju pēc divu vai vairāku nodalījumu applūšanas 
gareniskā virzienā. 
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c) Ikviena atvēruma, kas nav ūdensdrošs (piemēram, durvis, logi, piekļuves lūkas) 
zemākajam punktam jāatrodas vismaz 0,10 m virs bojājuma ūdenslīnijas. Beidzamajā 
applūšanas pakāpē starpsienu klājs nedrīkst būt iegrimis ūdenī. 

d) Caurlaidību pieņem kā 95 %. Ja ar aprēķinu tiek pierādīts, ka jebkura nodalījuma vidējā 
caurlaidība ir mazāka par 95 %, to vietā var izmantot aprēķināto vērtību. 

Vērtības, kas jāpieņem, nedrīkst būt mazākas par: 

 Atpūtas telpas       95 % 

 Mašīntelpas un katlu telpas      85 %  

 Bagāžas un noliktavu telpas      75 % 

 Divkāršie dibeni, degvielas bunkuri, balasta un citas tvertnes atkarībā no tā, vai atbilstoši 
tiem paredzētajam nolūkam tie pieņemami kā pilni vai tukši attiecībā uz kuģi, kas peld 
maksimālās iegrimes līmenī      0 vai 95 % 

 Brīvās virsmas ietekmes aprēķins applūšanas starpstāvokļos jābalsta uz bojāto nodalījumu 
kopējo virsmu laukumu. 

e) Ja bojājums, kura izmērs ir mazāks par iepriekš norādīto, rada kaitējošāku ietekmi attiecībā 
uz sasvēršanos vai metacentriskā augstuma zaudēšanu, šāds bojājums jāņem vērā aprēķina 
nolūkā. 

10. Attiecībā uz visiem applūšanas starpstāvokļiem, kas minēti 8. iedaļā, jāievēro šādi kritēriji: 

a) sasvēršanās uz sāniem leņķis ϕ konkrētā starpstāvokļa līdzsvara stāvoklī nedrīkst pārsniegt 
15°; 

b) ārpus sasveres konkrētā starpstāvokļa līdzsvara stāvoklī pozitīvajai izlīdzinājuma 
pārslēgšanas līknes daļai jāuzrāda izlīdzinājuma pārslēgšanas vērtība GZ ≥ 0.02 m, pirms 
pirmais neaizsargātais atvērums iegrimst ūdenī vai arī sasniegts 25° sasvēršanās leņķis φ; 

c) atvērumi, kas nav ūdensdroši, nedrīkst iegrimt ūdenī, pirms nav sasniegta sasvere konkrētā 
starpstāvokļa līdzsvara stāvoklī. 
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11. Applūšanas beidzamās pakāpes laikā jāievēro šādi kritēriji, ņemot vērā sasvēršanās momentu 
cilvēku dēļ atbilstoši 4. iedaļai: 

a) sasvēršanās leņķis ϕE nedrīkst pārsniegt 10°; 

b) ārpus līdzsvara stāvokļa pozitīvajai izlīdzinājuma pārslēgšanas līknes daļai jāuzrāda 
izlīdzinājuma pārslēgšanas vērtība GZR ≥ 0.05 m ar laukumu A ≥ 0.0065 mrad. Šīs 
minimālās stabilitātes vērtības jāievēro, līdz pirmais neaizsargātais atvērums iegrimst ūdenī 
vai jebkurā gadījumā pirms sasniegts sasvēršanās leņķis ϕm  ≤ 25°; 
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c) atvērumi, kas nav ūdensdroši, nedrīkst iegrimt ūdenī, pirms nav sasniegts līdzsvara 
stāvoklis; ja šādi atvērumi iegrimst ūdenī pirms šī stāvokļa, telpas, kurām iespējams 
piekļūt, uzskatāmas par applūdušām bojātas stabilitātes aprēķina nolūkā.   
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12. Slēgierīcēm, kam jāspēj noslēgties ūdensdroši, jābūt attiecīgi marķētām. 

13. Ja ir nodrošināti šķērsplūdu atvērumi, lai samazinātu asimetrisku applūšanu, tiem jāatbilst 
šādiem nosacījumiem: 

a) šķērsapplūdes aprēķinā jāpiemēro IMO Rezolūcija A.266 (VIII); 

b) tiem jādarbojas pašiem; 

c) tie nedrīkst būt aprīkoti ar noslēgšanas ierīcēm; 

d) kopējais izlīdzināšanai pieļaujamais laiks nedrīkst pārsniegt 15 minūtes. 

15.04. pants 

Drošības attālums un brīvsāni 

1. Drošības attālumam jābūt vismaz vienādam ar šādu summu: 

a) papildu sānu iegremde, ko, mērītu uz ārpuses apšuvuma, rada pieļaujamais sasvēršanās 
leņķis atbilstoši 15.03. panta 3. iedaļas e) punktam, un 

b) atlikušais drošības attālums atbilstoši 15.03. panta 3. iedaļas g) punktam. 

 Kuģiem bez starpsienu klāja drošības attālumam jābūt vismaz 500 mm. 

2. Brīvsāniem jābūt vismaz vienādiem ar šādu summu: 

a) papildu sānu iegremde, ko, mērītu uz ārpuses apšuvuma, rada pieļaujamais sasvēršanās 
leņķis atbilstoši 15.03. panta 3. iedaļas e) punktam, un 

b) atlikušais drošības attālums atbilstoši 15.03. panta 3. iedaļas f) punktam. 

 Tomēr brīvsāniem jābūt vismaz 300 mm. 

3. Maksimālās iegrimes līmenis jānosaka tā, lai nodrošinātu atbilstību drošības attālumam 
atbilstoši 1. iedaļai un brīvsāniem atbilstoši 2. iedaļai, kā arī 15.02. un 15.03. pantam. 

4. Drošības apsvērumu labad pārbaudes iestāde var noteikt lielāku drošības attālumu vai lielākus 
brīvsānus. 
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15.05. pants 

Maksimālais pieļaujamais pasažieru skaits 

1. Pārbaudes iestāde nosaka maksimālo pieļaujamo pasažieru skaitu un ieraksta šo skaitli 
Kopienas sertifikātā. 

2. Maksimālais pieļaujamais pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt nevienu no šādām vērtībām: 

a) pasažieru skaits, attiecībā uz kuriem ir pierādīta evakuācijas zonas esamība saskaņā ar 
15.06. panta 8. iedaļu; 

b) pasažieru skaits, kāds ņemts vērā stabilitātes aprēķinā saskaņā ar 15.03. pantu;   

c) pasažieriem pieejamo koju skaits kuģos ar kajītēm, ko izmanto braucienos ar 
pārnakšņošanu. 

3. Attiecībā uz kuģiem ar kajītēm, ko izmanto arī kā vienas dienas braucienu kuģus, pasažieru 
skaitu aprēķina gan kā vienas dienas brauciena kuģa lietojumā, gan kā kajīšu kuģa lietojumā un 
ieraksta Kopienas sertifikātā. 

4. Maksimālais pieļaujamais pasažieru skaits jāatspoguļo skaidri salasāmos un redzami izvietotos 
paziņojumos uz kuģa. 

15.06. pants 

Pasažieru telpas un zonas 

1. Pasažieru telpām: 

a) uz visiem klājiem jāatrodas kuģa pakaļgalā triecienstarpsienas līmenī un, ja tās atrodas zem 
starpsienu klāja, virzienā uz priekšu no pakaļgala pīķa starpsienas līmeņa, un 

b) jābūt atdalītām no mašīntelpas un katlu telpas gāzudrošā veidā; 

c) jābūt iekārtotām tā, lai skata līnijas saskaņā ar 7.02. panta nosacījumiem neietu caur šīm 
telpām. 
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2. 11.13. pantā minētajiem skapjiem un telpām, kas paredzētas degošu šķidrumu uzglabāšanai, 
jābūt ārpus pasažieru zonas. 

3. Pasažieru telpu izeju skaitam un platumam jāatbilst šādām prasībām: 

a) telpās vai telpu grupās, kas konstruētas vai iekārtotas 30 vai vairāk pasažieriem, vai ietver 
kojas 12 vai vairāk pasažieriem, jābūt vismaz divām izejām. Vienas dienas braucienu 
kuģos vienu no šīm divām izejām var aizvietot ar divām avārijas izejām; 

b) ja telpas atrodas zem starpsienu klāja, viena no izejām var būt ūdensdrošas starpsienas 
durvis atbilstoši 15.02. panta 10. iedaļai, kas ved blakus esošajā nodalījumā, no kura 
iespējams tieši sasniegt augšējo klāju. Otrai izejai jāved tieši vai, ja pieļaujams saskaņā ar 
a) punktu, kā avārijas izejai atklātā gaisā vai uz starpsienu klāja. Šī prasība neattiecas uz 
atsevišķajām kajītēm; 

c) Izejām saskaņā ar a) un b) punktu jābūt atbilstoši iekārtotām, un to brīvajam platumam 
jābūt vismaz 0,80 m un arī brīvajam augstumam vismaz 2,00 m. Attiecībā uz pasažieru 
kajīšu un citu mazu telpu durvīm brīvo platumu iespējams samazināt līdz 0,70 m; 

d) telpu vai telpu grupu gadījumā, kas paredzētas vairāk kā 80 pasažieriem, visu to izeju 
platumu summai, kas paredzētas pasažieriem un ko tie lieto avārijas gadījumā, jābūt 
vismaz 0,01 m uz vienu pasažieri; 

e) ja kopējo izeju platumu nosaka pasažieru skaits, katras izejas platumam jābūt vismaz 0,005 
m uz vienu pasažieri;  

f) avārijas izeju īsākajai malai jābūt vismaz 0,60 m garai, vai arī tās minimālajam diametram 
jābūt 0,70 m. Tām jāveras izejas virzienā un jābūt no abām pusēm marķētām; 

g) izejām no telpām, kas paredzētas personu ar ierobežotu kustību brīvību lietošanai, jābūt ar 
brīvo platumu vismaz 0,90 m. Izejām, ko parasti lieto personu ar ierobežotu kustību 
brīvību uzņemšanai un izsēdināšanai, jābūt ar brīvo platumu vismaz 1,50 m. 

4. Pasažieru telpu durvīm jāatbilst šādām prasībām: 

a) izņemot durvis, kas ved uz savienojošajiem koridoriem, tās jāvar atvērt uz ārpusi, vai arī 
tām jābūt konstruētām kā bīdāmajām durvīm; 

b) kajīšu durvīm jābūt veidotām tā, lai tās jebkurā laikā varētu atslēgt arī no ārpuses; 
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c) durvīm, ko darbina ar elektroenerģiju, elektroenerģijas padeves atteices gadījumā uz šo 
mehānismu jābūt viegli atveramām; 

d) attiecībā uz durvīm, kas paredzētas personu ar ierobežotu kustību brīvību lietošanai, no 
durvju atvēršanas virziena puses jābūt, mazākais, 0,60 m attālumam starp iekšējo durvju 
rāmja malu slēdzenes pusē un blakus esošo perpendikulāro sienu. 

5. Savienojošajiem koridoriem jāatbilst šādām prasībām: 

a) to brīvajam platumam jābūt vismaz 0,80 m vai arī, ja tie ved uz telpām, ko lieto vairāk kā 
80 pasažieru, vismaz 0,01 m uz vienu pasažieri;  

b) to brīvais augstums nedrīkst būt mazāks par 2,00 m; 

c) savienojošo koridoru, kas paredzēti personu ar ierobežotu kustību brīvību lietošanai, 
brīvajam platumam jābūt 1,30 m. Savienojošajos koridoros, kas platāki par 1,50 m, abās 
pusēs jābūt roku margām; 

d) ja to kuģa daļu vai telpu, kas paredzēta pasažieriem, apkalpo viens vienīgs savienojošais 
koridors, tā brīvajam platumam jābūt vismaz 1,00 m; 

e) savienojošajos koridoros nedrīkst būt pakāpienu;  

f) tiem jāved tikai uz atklātajiem klājiem, telpām vai kāpnēm;  

g) savienojošajos koridoros strupceļi nedrīkst būt garāki par diviem metriem. 

6. Papidus 5. iedaļas noteikumiem glābšanās ceļiem jāatbilst arī šādiem noteikumiem: 

a) kāpnēm, izejām un avārijas izejām jābūt lietojamām tā, lai ugunsgrēka gadījumā jebkurā 
konkrētajā zonā pārējās zonas būtu iespējams droši evakuēt; 

b) glābšanās ceļiem jābūt īsākajam ceļiem uz evakuācijas zonām atbilstoši 8. iedaļai; 

c) glābšanās ceļi nedrīkst vest caur mašīntelpām vai kambīzēm;  

d) nevienā glābšanās ceļu punktā nedrīkst būt uzstādīti kāpšļi, trepes vai tamlīdzīgas ierīces; 

e) durvīm uz glābšanās ceļiem jābūt konstruētām tā, lai nesamazinātu 5. iedaļas a) vai d) 
punktā minēto minimālo glābšanās ceļa platumu; 

f) glābšanās ceļiem un avārijas izejām jābūt skaidri apzīmētām. Zīmes jāieslēdz ar avārijas 
apgaismojuma sistēmu. 
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7. Glābšanās ceļiem un avārijas izejām jābūt ar piemērotu drošības norādījumu sistēmu. 

8. Visām personām uz kuģa jābūt pieejamām pulcēšanās vietām, kas atbilst šādām prasībām: 

a) kopējai pulcēšanās vietu platībai m2 jāatbilst vismaz tai vērtībai, ko iegūst ar šādām 
formulām: 

 Vienas dienas brauciena kuģi: AS = 0,35 · Fmax [m²] 

 Kajīšu kuģi: AS = 0,45 · Fmax [m²] 

 Šajās formulās piemēro šādu definīciju: 

 Fmax  maksimālais pieļaujamais pasažieru skaits uz kuģa; 

b) katrai atsevišķajai pulcēšanās vai evakuācijas zonai jābūt lielākai par 10 m2; 

c) pulcēšanās vietās nedrīkst būt mēbeļu, vienalga, pārvietojamu vai nostiprinātu; 

d) ja pārvietojamas mēbeles ir novietotas telpā, kas noteikta kā pulcēšanās zona, tām jābūt 
atbilstoši nodrošinātām, lai nepieļautu slīdēšanu; 

e) dzīvības glābšanas ierīcēm jābūt viegli pieejamām no evakuācijas zonām; 

f) jābūt iespējai droši evakuēt cilvēkus no šīm evakuācijas zonām, izmantojot jebkuru kuģa 
sānu; 

g) pulcēšanās zonām jāatrodas virs robežlīnijas; 

h) pulcēšanās un evakuācijas zonas kā tādas ir jānorāda drošības plānā, un par tām 
attiecīgajām zīmēm jābūt izliktām kuģī; 

i) ja telpā, kas noteikta kā pulcēšanās zona, atrodas stacionāri sēdekļi vai soli, aprēķinot 
kopējo pulcēšanās zonu laukumu saskaņā ar a) punktu, attiecīgais personu skaits nav jāņem 
vērā. Tomēr to cilvēku skaits, kas ņemts vērā konkrētās telpas stacionāro sēdekļu vai solu 
aprēķinā, nedrīkst pārsniegt to cilvēku skaitu, kuriem šajā telpā ir pieejama pulcēšanās 
zona; 

j) d) un i) punkta noteikumi attiecas arī uz brīvajiem klājiem, kur noteiktas pulcēšanās zonas; 

k) ja kuģī ir pieejamas kopīgas dzīvības glābšanas ierīces atbilstoši 15.09. panta 5. iedaļai, to 
personu skaitu, kuriem šādas ierīces ir pieejamas, var neņemt vērā, aprēķinot a) punktā 
minēto kopējo pulcēšanās zonu laukumu;  
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l) tomēr visos gadījumos, kad piemēroti i) – k) punktā minētie samazinājumi, kopējai platībai 
saskaņā ar a) punktu jābūt pietiekamai vismaz 50 % no maksimāli pieļaujamā pasažieru 
skaita. 

9. Kāpnēm un to laukumiņiem pasažieru zonās jāatbilst šādām prasībām:  

a) tām jābūt konstruētām saskaņā ar Eiropas standartu EN 13056: 2000; 

b) to brīvajam platumam jābūt vismaz 0,80 m vai, ja tās ved uz savienojošajiem koridoriem 
vai zonām, kuras izmanto vairāk kā 80 pasažieru, vismaz 0,01 m uz vienu pasažieri; 

c) to brīvajam platumam jābūt vismaz 1,00 m, ja tās nodrošina vienīgo piekļuves līdzekli 
telpai, kas paredzēta pasažieriem; 

d) ja vienas un tās pašas telpas katrā kuģa pusē nav vismaz vienu kāpņu, tām jāatrodas drošajā 
zonā; 

e) bez tam kāpnēm, kas paredzētas personu ar ierobežotu kustību brīvību lietošanai, jāatbilst 
šādām prasībām: 

aa) kāpņu slīpums nedrīkst pārsniegt 38°; 

bb) kāpņu brīvajam platumam jābūt vismaz 0,90 m; 

cc) spirālveida kāpnes nav pieļaujamas; 

dd) kāpnes nedrīkst būt vērstas virzienā, kas ir šķērsām kuģim; 

ee) kāpņu roku margām jāsniedzas aptuveni 0,30 m pāri kāpņu augšējai un apakšējai mala, 
neierobežojot pārvietošanās ceļu; 

ff) roku margām, vismaz pirmā un pēdējā pakāpiena priekšējām malām, kā arī grīdas 
segumam kāpņu galos jābūt izceltam ar krāsas palīdzību. 

 Liftiem, kas paredzēti personām ar ierobežotu kustību brīvību, un pacelšanas iekārtām, tādām 
kā eskalatori vai pacelšanas platformas, jābūt konstruētām saskaņā ar attiecīgo standartu vai 
dalībvalsts noteikumiem. 
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10. Tām klāja daļām, kas paredzētas pasažieriem un kas nav ierobežotas, jāatbilst šādām prasībām: 

a) tām jābūt apjoztām ar nostiprinātām margsienām vai aizsargmargām vismaz 1,00 m 
augstumā, vai arī ar margu sistēmu atbilstoši Eiropas standartam EN 711: 1995, 
konstrukcijas tips PF, PG vai PZ. To klāju margsienām un margu sistēmām, kas paredzēti 
personu ar ierobežotu kustību brīvību lietošanai, jābūt vismaz 1,10 m augstām; 

b) atvērumiem un aprīkojumam pasažieru uzņemšanai un izsēdināšanai, kā arī atvērumiem 
kravu iekraušanai un izkraušanai jābūt tādiem, lai tos varētu nostiprināt un lai to brīvais 
platums būtu vismaz 1,00 m.  Atvērumu, ko parasti izmanto personu ar ierobežotu kustību 
brīvību uzņemšanai un izsēdināšanai, brīvajam platumam jābūt vismaz 1,50 m; 

c) ja pasažieru uzņemšanas un izsēdināšanas atvērumus un aprīkojumu nav iespējams 
uzraudzīt no stūres mājas, šādā nolūkā jānodrošina optiski vai elektroniski līdzekļi; 

d) sēdoši pasažieri nedrīkst aizsegt skata līnijas saskaņā ar 7.02. pantu. 

11. Kuģa daļām, kas nav paredzētas pasažieriem, jo īpaši piekļuve stūres mājai, vinčām un 
mašīntelpām, jābūt tādām, lai tās varētu nodrošināt pret nesankcionētu piekļuvi. Visās šādās 
piekļuves vietās labi redzamā stāvoklī jābūt izliktam simbolam, kas atbilst I pielikuma 1. 
attēlam. 

12. Gaiteņiem jābūt konstruētiem saskaņā ar Eiropas standartu EN 14206: 2003. Atkāpjoties no 
10.02. panta 2. iedaļas d) punkta nosacījumiem, to garums var būt mazāks par 4 m. 

13. Pārvietošanās zonu, kas paredzētas cilvēku ar ierobežotu kustību brīvību lietojumam, brīvajam 
platumam jābūt 1,30 m, tajos nevar būt durvju pakāpienu un kāpšļu, kas augstāki par 0,025 m. 
Sienām pārvietošanās zonās, kas paredzētas cilvēku ar ierobežotu kustību brīvību lietojumam, 
jābūt aprīkotām ar roku margām 0,90 m augstumā virs grīdas.   

14. Stikla durvīm un sienām pārvietošanās zonās, kā arī logu rāmjiem jābūt ražotiem no 
triecienizturīga stikla vai arī no laminēta stikla. Tie var būt arī no sintētiska materiāla, ar 
nosacījumu, ka šāds materiāls ir atļauts lietojumam no ugunsdrošības viedokļa.  

 Caurredzamajām durvīm un caurredzamajām sienām, kas pārvietošanās zonās sniedzas līdz pat 
grīdai, jābūt skaidri redzami marķētām. 
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15. Virsbūvēm vai to jumtiem, kas pilnībā sastāv no panorāmas rūtīm, jābūt ražotiem tikai no 
tādiem materiāliem, kas ārkārtas gadījumā pēc iespējas samazina traumu risku personām uz 
kuģa. 

16. Dzeramā ūdens sistēmām jāatbilst vismaz 12.05. panta prasībām. 

17. Jābūt pasažieriem pieejamām tualetēm. Vismaz vienai tualetei jābūt aprīkotai cilvēku ar 
ierobežotu kustību brīvību lietojumam atbilstoši attiecīgajam standartam vai dalībvalsts 
noteikumiem, un šai tualetei jābūt pieejamai no zonām, kas paredzētas cilvēku ar ierobežotu 
kustību brīvību lietojumam. 

18. Kajītēm, kurās logu nevar atvērt, jābūt pievienotām ventilācijas sistēmai. 

19. Pēc analoģijas telpām, kurās uzturas apkalpes locekļi vai kuģa personāls, jāatbilst šī panta 
noteikumiem. 

15.07. pants 

Dzinējspēka sistēma 

Papildus galvenajai dzinējspēka sistēmai kuģiem jābūt aprīkotiem ar sekundāru neatkarīgu 
dzinējspēka sistēmu tā, lai nodrošinātu to, ka kuģa bojājuma gadījumā, kas ietekmē galveno 
dzinējspēka sistēmu, kuģis turpinātu stūrētu ceļu ar savu dzinējspēku. 

Sekundārajai neatkarīgajai dzinējspēka sistēmai jāatrodas atsevišķā mašīntelpā. Ja abām 
mašīntelpām ir kopējas starpsienas, tām jābūt būvētām atbilstoši 15.11. panta 2. iedaļas 
nosacījumiem. 

15.08. pants 

Drošības ierīces un aprīkojums 

1. Visos pasažieru kuģos jābūt iekšējās saziņas ierīcēm saskaņā ar 7.08. panta nosacījumiem. 
Šādām ierīcēm jābūt pieejamām arī darba telpās un – ja nav tiešas saziņas no stūres mājas – 
pasažieru piekļuves un evakuācijas zonās, kā minēts 15.06. panta 8. iedaļā. 
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2. Visas pasažieru zonas jāvar sasniegt ar skaļruņu sistēmas starpniecību. sistēmai jābūt 
konstruētai tā, lai nodrošinātu to, ka pārraidīto informāciju iespējams skaidri atšķirt no fona 
trokšņa. Skaļruņu pēc izvēles var uzstādīt arī tur, kur iespējama tieša saziņa starp stūres māju 
un pasažieru zonu. 

3. Kuģim jābūt aprīkotam ar signalizācijas sistēmu. Šajā sistēmā jāietver: 

a) signalizācijas sistēma, kas ļauj pasažieriem, apkalpes locekļiem un kuģa personālam 
brīdināt kuģa komandu un apkalpi. 

 Šāds signāls jāraida tikai tajās zonās, kas ierādītas kuģa komandai un apkalpei; tikai kuģa 
komandai jābūt iespējai šo trauksmes signālu pārtraukt. Signālu jāvar iedarbināt vismaz no 
šādām vietām: 

aa) visas kajītes; 

bb) koridori, lifti un kāpņu telpas, kur attālums līdz tuvākajai palaišanas ierīcei 
nepārsniedz 10 m un kur uz vienu ūdensdrošo nodalījumu ir vismaz viena šāda palaišanas 
ierīce; 

cc) atpūtas telpas, ēdamistabas un līdzīgas atpūtas telpas; 

dd) tualetes, kas paredzētas personu ar ierobežotu kustību brīvību lietojumam; 

ee) mašīntelpas, kambīzes un līdzīgas telpas, kurās pastāv ugunsgrēka risks; 

ff) noliktavu telpas-dzesētavas un citas noliktavu telpas. 

 Signalizācijas palaišanas ierīcēm jābūt uzstādītām 0,85 m – 1,10 m augstumā no grīdas; 

b) signalizācijas sistēma, kas ļauj kuģa komandai brīdināt pasažierus.   

 Šim signālam jābūt skaidri un nepārprotami dzirdamam visās telpās, kas pieejamas 
pasažieriem. šo signālu jāvar iedarbināt no stūres mājas un no vietas, kuru pastāvīgi 
apkalpo cilvēki; 

c) signalizācijas sistēma, kas ļauj kuģa komandai brīdināt apkalpi un kuģa personālu. 

 7.09. panta 1. iedaļā minētajai signalizācijas sistēmai jāaizsniedz arī kuģa personāla atpūtas 
telpas, noliktavu telpas-dzesētavas un pārējās noliktavu telpas. 

Signalizācijas palaišanas ierīcēm jābūt aizsargātām pret neparedzētu lietojumu. 
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4. Visiem ūdensdrošajiem nodalījumiem jābūt aprīkotiem ar tilpnes ūdens līmeņa signalizāciju. 

5. Jānodrošina motora darbināti tilpnes ūdens sūkņi. 

6. Kuģis jānodrošina ar pastāvīgi uzstādītu drenāžas sistēmu saskaņā ar 8.06. panta 4. iedaļas 
nosacījumiem. 

7. Noliktavu telpu-dzesētavu durvis, pat aizslēgtā stāvoklī, jāvar atvērt no iekšpuses. 

8. Ja telpās zem klāja atrodas CO2 barjeras sistēmas, šīm telpām jābūt aprīkotām ar automātiskas 
ventilācijas sistēmu, kas ieslēdzas automātiski, kad tiek atvērtas telpas durvis vai lūka. 
Ventilācijas kanāliem jāsniedzas 0,05 m dziļumā no šīs telpas grīdas. 

9. Papildus pirmās palīdzības aptieciņai saskaņā ar 10.02. panta 2. iedaļas f) punkta nosacījumiem 
pietiekamā skaitā jānodrošina arī citas pirmās palīdzības aptieciņas. Pirmās palīdzības 
aptieciņām un to uzglabāšanai jāatbilst 10.02. panta 2. iedaļas f) punktā noteiktajām prasībām. 

15.09. pants 

Dzīvības glābšanas aprīkojums 

1. Papildus 10.05. panta 1. iedaļā norādītajiem glābšanas riņķiem visām klāja daļām, kas 
paredzētas pasažieriem un nav ierobežotas, jābūt aprīkotām ar glābšanas riņķiem saskaņā ar 
Eiropas standartu EN 14144: 2003 abās kuģa pusēs, neatrodoties vairāk par 20 m attālumā 
viena no otras. 

 Pusei no visām paredzētajām glābšanas riņķiem jābūt aprīkotiem ar peldošu virvi, vismaz 30 m 
garu, ar 8 – 11 mm diametru. Otrai pusei paredzēto glābšanas riņķu jābūt aprīkotiem ar 
pašaizdedzes bateriju darbinātu apgaismojumu, ko ūdens nevar nodzēst. 
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2. Papildus 1. iedaļā minētajiem glābšanas riņķiem jābūt pieejamam un gatavam lietošanai šādam 
aprīkojumam: 

a) individuālais dzīvības glābšanas aprīkojums saskaņā ar 10.05. panta 2. iedaļas 
nosacījumiem kuģa personālam, kas atbild par noteiktu pienākumu veikšanu atbilstoši 
drošības plānam; 

b) individuālais dzīvības glābšanas aprīkojums saskaņā ar Eiropas standartu EN 395: 1998 vai 
EN 396: 1998 pārējam kuģa personālam. 

3. Pasažieru kuģos jābūt atbilstošam aprīkojumam, lai varētu cilvēkus droši pārvietot uz seklu 
ūdeni, krastā vai uz citu kuģi. 

4. Papildus 1. un 2. iedaļā minētajam dzīvības glābšanas aprīkojumam 100 % no maksimāli 
pieļaujamā pasažieru skaita jābūt pieejamam individuālajam dzīvības glābšanas aprīkojumam 
saskaņā ar Eiropas standartu EN 395: 1998 vai EN 396: 1998.  

 Ja iepriekšējā pirmajā rindkopā minētais individuālais dzīvības glābšanas aprīkojums nav 
piemērots arī bērniem, 10 % no maksimālā pasažieru skaita jābūt pieejamam individuālajam 
dzīvības glābšanas aprīkojumam saskaņā ar Eiropas standartu EN 395: 1998 bērniem, kas sver 
ne vairāk kā 30 kg. 

5. Termins "kopīgs dzīvības glābšanas aprīkojums" sevī ietver kuģa laivas saskaņā ar 10.04. pantu 
un glābšanas plostus. 

 Glābšanas plostiem: 

a) jābūt ar paziņojumu, kurā norādīts to mērķis un pasažieru skaits, kādam tie ir apstiprināti; 

b) jānodrošina adekvāts sēdvietu skaits atļautajam pasažieru skaitam; 

c) jānodrošina peldspēja vismaz 750 N apmērā uz vienu personu svaigā ūdenī; 

d) jābūt apgādātiem ar virvi, kas tos savieno ar pasažieru kuģi, lai novērstu to aizpeldēšanu 
projām; 

e) jābūt ražotiem no piemērotiem materiāliem un izturīgiem pret naftu, naftas produktiem un 
temperatūru līdz pat 50°C; 

f) jāuzņem un jāuztur stabila gatavība, šajā sakarā tiem jābūt aprīkotiem ar atbilstošām 
ierīcēm, kas ļauj to satvert norādītajam skaitam cilvēku; 
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g) jābūt fluorescējošā oranžā krāsā vai arī jābūt ar fluorescējošām virsmām ar vismaz 100 cm2 
laukumu, kas redzamas no visām pusēm; 

h) jābūt tādiem, lai viena persona tos varētu atbrīvot no novietojuma vietas un ātri un viegli 
nolaist ūdenī vai arī lai tie varētu brīvi peldēt no savas novietojuma vietas; 

i) jābūt apgādātiem ar atbilstošiem evakuācijas līdzekļiem no 15.06. panta 8. iedaļā 
minētajām evakuācijas zonām, kas nodrošinātu evakuāciju uz glābšanas plostiem 
gadījumā, ja vertikālais attālums starp evakuācijas zonu klāju un maksimālās iegrimes 
līmeni ir lielāks par 1 m. 

6. Papildu kopīgas dzīvības glābšanas ierīces ir dzīvības glābšanas aprīkojuma priekšmeti, kas 
nodrošina vairāku personu peldspēju ūdenī. Tiem: 

a) jābūt ar paziņojumu, kurā norādīts to mērķis un pasažieru skaits, kādam tie ir apstiprināti; 

b) jānodrošina peldspēja vismaz 100 N apmērā uz vienu personu svaigā ūdenī; 

c) jābūt ražotiem no piemērotiem materiāliem un izturīgiem pret naftu, naftas produktiem un 
temperatūru līdz pat 50°C; 

d) jāuzņem un jāuztur stabila gatavība, šajā sakarā tiem jābūt aprīkotiem ar atbilstošām 
ierīcēm, kas ļauj to satvert norādītajam skaitam cilvēku; 

e) jābūt fluorescējošā oranžā krāsā vai arī jābūt ar fluorescējošām virsmām ar vismaz 100 cm2 
laukumu, kas redzamas no visām pusēm; 

f) jābūt tādiem, lai viena persona tos varētu atbrīvot no novietojuma vietas un ātri un viegli 
nolaist ūdenī vai arī lai tie varētu brīvi peldēt no savas novietojuma vietas. 

7. Piepūšamām kopīgām dzīvības glābšanas ierīcēm bez jau minētā: 

a) jābūt vismaz ar diviem atsevišķiem gaisa nodalījumiem; 

b) jāpiepūšas automātiski vai arī ar manuālu palīdzību, kad tie nolaisti ūdenī; 

c) jāuzņem un jāuztur stabila gatavība neatkarīgi no uzņemamās slodzes pat tad, ja piepūsta 
tikai puse no gaisa nodalījumiem. 

8. Dzīvības glābšanas ierīcēm uz kuģa jābūt novietotām tā, lai vajadzības gadījumā tās būtu viegli 
un droši sasniedzamas. Slēptajām uzglabāšanas vietām jābūt skaidri marķētām.  
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9. Dzīvības glābšanas aprīkojums jāpārbauda saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

10. Kuģa laivai jābūt aprīkotai ar dzinēju un prožektoru. 

11. Jābūt pieejamām atbilstošām nestuvēm. 

15.10. pants 

Elektroaprīkojums 

1. Apgaismojumā atļauts tikai elektriskais aprīkojums. 

2. 9.16. panta 3. iedaļa papildus attiecas arī uz pasažieriem paredzētajiem gaiteņiem un atpūtas 
telpām. 

3. Šādās telpās un vietās jānodrošina adekvāts apgaismojums un avārijas apgaismojums: 

a) vietas, kurās uzglabā dzīvības glābšanas aprīkojumu un kurās šādu aprīkojumu parasti 
sagatavo lietošanai; 

b) glābšanās ceļi, piekļuves pasažieriem, tostarp gaiteņi, ieejas un izejas, savienojošie 
koridori, lifti un kajīšu zonas pievedceļi, kajītes un kajīšu zonas; 

c) glābšanās ceļu un avārijas izeju marķējumi; 

d) citas zonas, kas paredzētas cilvēku ar ierobežotu kustību brīvību lietojumam; 

e) darba telpas, mašīntelpas, stūrēšanas iekārtu telpas un to izejas; 

f) stūres māja; 

g) avārijas elektroenerģijas padeves telpa; 

h) punkti, kuros atrodas ugunsdzēšanas līdzekļi un ugunsdzēšanas iekārtu vadības ierīces; 

i) zonas, kurās apdraudējuma gadījumā pulcējas pasažieri, kuģa personāls un apkalpe. 
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4. Jābūt avārijas elektrostacijai, ko veido avārijas elektroenerģijas avots un avārijas sadales dēlis, 
ar nosacījumu, ka elektroenerģijas padeves atteices gadījumā uz šādām elektroiekārtām tā var 
nekavējoties pārņemt šo funkciju kā aizvietojoša elektroenerģijas padeve, ja iekārtai nav pašai 
sava elektroenerģijas avota: 

a) signālgaismas; 

b) dzirdama brīdinājuma ierīces; 

c) avārijas apgaismojums saskaņā ar 3. iedaļu; 

d) radiotelefona iekārtas; 

e) signalizācijas, skaļruņu un kuģa ziņojumu komunikāciju sistēmas; 

f) prožektori saskaņā ar 10.02. panta 2. iedaļas i) punktu; 

g) ugunsgrēka trauksmes signalizācija; 

h) citas drošības iekārtas, tādas kā automātiskās paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmas 
vai ugunsdzēšanas sūkņi; 

i) lifti un pacelšanas iekārtas 15.06. panta 9. iedaļas otrā teikuma nozīmē. 

5. Avārijas apgaismojuma gaismas ierīcēm jābūt marķētām kā tādām. 

6. Avārijas elektrostacija jāuzstāda ārpus galvenās mašīntelpas, ārpus telpām, kurās atrodas 9.02. 
panta 1. iedaļā minētie elektroenerģijas avoti, un ārpus telpas, kurā atrodas galvenais sadales 
panelis; tai jābūt atdalītai no šīm telpām ar starpsienām saskaņā ar 15.11. panta 2. iedaļu. 

 Elektroiekārtu barošanas (avārijas gadījumā) kabeļi jāuzstāda un jāizvada tā, lai uzturētu šo 
iekārtu padeves nepārtrauktību ugunsgrēka vai applūšanas gadījumā. šos kabeļus nekad 
nedrīkst novadīt caur galveno mašīntelpu, kambīzēm vai telpām, kurās uzstādīts galvenais 
elektroenerģijas avots un ar to saistītās iekārtas, izņemot tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu avārijas aprīkojumu šajās vietās. 

 Avārijas elektrostacija jāuzstāda virs robežlīnijas. 
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7. Šādas ierīces ir atļautas lietojumam kā avārijas elektroenerģijas avots: 

a) palīgģeneratora komplekti ar savu neatkarīgu degvielas padevi un neatkarīgu dzesēšanas 
sistēmu, kas elektroenerģijas atteices gadījumā automātiski ieslēdzas un pārņem 
elektroenerģijas padevi 30 sekunžu laikā, vai arī, ja tie atrodas tiešā stūres mājas tuvumā 
vai citā vietā, ko pastāvīgi apkalpo apkalpes locekļi, tos var iedarbināt manuāli, vai 

b) akumulatoru baterijas, kas elektroenerģijas atteices gadījumā automātiski ieslēdzas, vai arī, 
ja tās atrodas tiešā stūres mājas tuvumā vai citā vietā, ko pastāvīgi apkalpo apkalpes 
locekļi, tās var iedarbināt manuāli. Tām jāspēj bez atkārtotas uzlādēšanas un bez 
nepieņemama sprieguma samazinājuma nodrošināt ar elektroenerģiju iepriekš minētos 
elektroenerģijas patērētājus visā paredzētajā laikā. 

8. Plānotais avārijas elektroenerģijas padeves darbības laiks jānosaka atbilstoši pasažieru kuģa 
noteiktajam mērķim. Šis laiks nedrīkst būt mazāks par 30 minūtēm. 

9. Elektrosistēmu izolāciju pretestības un zemējums jāpārbauda 2.09. pantā minēto pārbaužu 
laikā. 

10. 9.02. panta 1. iedaļā minētajiem elektroenerģijas avotiem jābūt neatkarīgiem vienam no otra. 

11. Galvenās vai avārijas elektroenerģijas iekārtas atteice nedrīkst savstarpēji ietekmēt iekārtu 
ekspluatācijas drošību. 

15.11. pants 

Ugunsdrošība 

1. Materiālu un komponentu atbilstību ugunsdrošībai nosaka akreditēta pārbaudes iestāde, 
pamatojoties uz atbilstošām testēšanas metodēm.  

a) Pārbaudes iestādei jāievēro: 

aa) Ugunsdrošības pārbaudes procedūru kodekss vai 

bb) Eiropas standarts EN ISO/IEC 17025: 2000 attiecībā uz vispārīgām prasībām 
testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences jomā.  
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b) Atzītās testēšanas metodes materiālu neuzliesmojamības noteikšanā ir: 

aa) Ugunsdrošības pārbaudes procedūru kodeksa 1. pielikuma 1. daļa un  

bb) vienas dalībvalsts līdzvērtīgi noteikumi. 

c) Atzītās testēšanas metodes, lai noteiktu, vai materiāls ir liesmu slāpējošs, ir: 

aa) attiecīgās prasības, kas noteiktas Ugunsdrošības pārbaudes procedūru kodeksa 1. 
pielikuma 5. daļā (virsmas uzliesmojamības tests), 6. daļā (klāja segumu tests), 7. daļā 
(piekārtu tekstilizstrādājumu un plastmasas materiālu tests), 8. daļā (mīksto mēbeļu tests) 
un 9. daļā (gultu komponentu tests), un 

bb) vienas dalībvalsts līdzvērtīgi noteikumi. 

d) Atzītās testēšanas metodes ugunsizturības noteikšanā ir: 

aa) IMO Rezolūcija A.754 (18) un 

bb) vienas dalībvalsts līdzvērtīgi noteikumi. 

2. Starpsienām starp telpām jābūt konstruētām saskaņā ar šādām tabulām: 

Tabula attiecībā uz starpsienām starp telpām, kurās nav uzstādītas paaugstināta spiediena sprinkleru 
sistēmas saskaņā ar 10.03.a pantu 

Tel
pas 

Vadības 
centri 

Kāpņu 
telpas 

Pulcēšanās 
zonas 

Atpūtas 
telpas 

Mašīntelpa
s 

Kambīzes Noliktavu 
telpas 

Vadības centri - A0 A0/B151 A30 A60 A60 A60 
Kāpņu telpas  - A0 A30 A60 A60 A60 
Pulcēšanās zonas   - A30/B152 A60 A60 A60 
Atpūtas telpas    -/B153 A60 A60 A60 
Mašīntelpas     A60/A04 A60 A60 
Kambīzes      A0 A60/B155 
Noliktavu telpas       - 

 

                                                 
1 Starpsienām starp vadības centriem un iekšējām pulcēšanās zonām jāatbilst tipam A0, bet 

ārējām pulcēšanās zonām – tikai tipam B15. 
2 Starpsienām starp atpūtas telpām un iekšējām pulcēšanās zonām jāatbilst tipam A 30, bet 

ārējām pulcēšanās zonām – tikai tipam B15. 
3 Starpsienām starp kajītēm, starpsienām starp kajītēm un koridoriem un vertikālajām 

starpsienām, kas atdala atpūtas telpas saskaņā ar 10. iedaļas nosacījumiem, jāatbilst tipam 
B15, attiecībā uz telpām, kas aprīkotas ar paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmām – B0. 

4 Starpsienām starp mašīntelpām saskaņā ar 15.07. panta un 15.10. panta 6. iedaļas 
nosacījumiem jāatbilst tipam A60; citos gadījumos tām jāatbilst tipam A0. 

5 B15 ir pietiekams attiecībā uz starpsienām starp kambīzēm no vienas puses un noliktavu 
telpām-dzesētavām un pārtikas noliktavu telpām no otras puses. 
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Tabula attiecībā uz starpsienām starp telpām, kurās ir uzstādītas paaugstināta spiediena sprinkleru 
sistēmas saskaņā ar 10.03.a pantu 

Telpas Vadības 
centri 

Kāpņu 
telpas 

Pulcēšanās 
zonas 

Atpūtas 
telpas 

Mašīntelpa
s 

Kambīzes Noliktavu 
telpas 

Vadības centri - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Kāpņu telpas  - A0 A0 A60 A30 A0 
Pulcēšanās zonas   - A30/B152 A60 A60 A60 
Atpūtas telpas    -/B03 A60 A30 A0 
Mašīntelpas     A60/A04 A60 A60 
Kambīzes      - B15 
Noliktavu telpas       - 
 

a) Tips A ir starpsienas, sienas un klāji, kas atbilst šādām prasībām: 

aa) tās ir no tērauda vai cita līdzvērtīga materiāla; 

bb) tās ir pienācīgi cietinātas; 

cc) tās ir izolētas ar apstiprinātu neuzliesmojošu materiālu tā, lai vidējā temperatūra pusē, 
kas vērsta prom no ugunsgrēka, nepaceltos vairāk kā par 140 °C virs sākotnējās 
temperatūras un lai nevienā punktā, ieskaitot spraugas savienojumu vietās, 
temperatūra nepaceltos vairāk kā par 180 °C virs sākotnējās temperatūras šādos 
noteiktos laikposmos: 

 tips A60  60 minūtes 

 tips A30  30 minūtes 

 tips A0  0 minūtes;  

dd) tās ir konstruētas tā, lai novērstu dūmu un liesmu pārvadīšanu līdz pat vienu stundu 
ilga parasta ugunsdrošības testa beigām. 

b) Tips B ir starpsienas, sienas, klāji, griesti vai apšuvumi, kas atbilst šādām prasībām: 

aa) tās ir no apstiprināta neuzliesmojoša materiāla. Turklāt visiem materiāliem, ko 
izmanto starpsienu ražošanā un uzstādīšanā, jābūt neuzliesmojošiem, izņemot 
apšuvumu, kam jābūt vismaz liesmu slāpējošam; 
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bb) tās parāda izolācijas vērtību tā, lai vidējā temperatūra pusē, kas vērsta prom no 
ugunsgrēka, nepaceltos vairāk kā par 140 °C virs sākotnējās temperatūras un lai 
nevienā punktā, ieskaitot spraugas savienojumu vietās, temperatūra nepaceltos vairāk 
kā par 225 °C virs sākotnējās temperatūras šādos noteiktos laikposmos: 

 tips B15 15 minūtes 

 tips B0   0 minūtes; 

cc) tās ir konstruētas tā, lai novērstu dūmu un liesmu pārvadīšanu līdz beidzas parasta 
ugunsdrošības testa pirmā pusstunda; 

c) pārbaudes iestāde var saskaņā ar Ugunsdrošības testēšanas procedūru kodeksu paredzēt 
parauga starpsienas testēšanu, lai pārliecinātos par atbilstību iepriekš minētajiem 
noteikumiem attiecībā uz izturību un temperatūras palielināšanos. 

3. Krāsām, lakām un citiem virsmu apstrādes izstrādājumiem, kā arī klāja pārsegumiem, ko 
izmanto telpās, izņemot mašīntelpas un noliktavu telpas, jābūt liesmu slāpējošiem. Paklājiem, 
audumiem, aizkariem un citiem piekārtiem tekstilmateriāliem, kā arī mīkstajām mēbelēm un 
gultu komponentiem jābūt liesmu slāpējošiem, ja telpas, kurās tie atrodas, nav aprīkotas ar 
paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmu atbilstoši 10.03.a panta nosacījumiem. 

4. Atpūtas telpu griestiem un sienu apšuvumiem, ieskaitot to pamatus, tajā gadījumā, ja šajās 
atpūtas telpās nav paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmas saskaņā ar 10.03.a panta 
nosacījumiem, jābūt ražotiem no neuzliesmojoša materiāla, izņemot to virsmas, kam jābūt 
vismaz liesmu slāpējošām. 

5. Mēbelēm un piederumiem atpūtas telpās, kas kalpo kā pulcēšanās zonas, tajā gadījumā, ja šajās 
atpūtas telpās nav paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmas saskaņā ar 10.03.a panta 
nosacījumiem, jābūt ražotiem no neuzliesmojošiem materiāliem. 

6. Krāsas, lakas un citi materiāli, kas lietoti atklātās iekšējās zonās, nedrīkst radīt pārlieku 
daudzumu dūmu vai toksisku vielu. Tam jābūt apliecinātam saskaņā ar Ugunsdrošības 
testēšanas procedūru kodeksu. 

7. Izolācijas materiāliem atpūtas telpās jābūt neuzliesmojošiem. Tas neattiecas uz izolāciju, ko 
lieto dzesēšanas šķidrumu vadošo cauruļu izolēšanā. Šo cauruļu izolēšanā lietoto izolācijas 
materiālu virsmām jābūt vismaz liesmu slāpējošām.  
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8. Durvīm starpsienās saskaņā ar 2. iedaļu jāatbilst šādām prasībām: 

a) tām jāatbilst tām pašām prasībām, kas noteiktas 2. iedaļā attiecībā uz pašām starpsienām;  

b) tām jābūt ar pašaizvēršanās mehānismu, ja tās ir durvis starpnodalījuma sienās saskaņā ar 
10. iedaļu vai norobežojumos ap mašīntelpām, kambīzēm un kāpņu telpām; 

c) durvīm ar pašaizvēršanās mehānismu, kas parastas ekspluatācijas laikā paliek vaļā, jābūt 
tādām, lai tās varētu aizvērt no vietas, ko pastāvīgi apkalpo kuģa personāls vai apkalpes 
locekļi. Kolīdz durvis ir aizvērtas no attāluma, jābūt iespējai tās atkal atvērt un aizvērt uz 
vietas; 

d) ūdensdrošas durvis saskaņā ar 15.02. panta nosacījumiem nav nepieciešams izolēt. 

9. 2. iedaļā minētajām sienām jābūt nepārtrauktām no klāja līdz klājam vai arī tām jābeidzas 
nepārtrauktos griestos, kas atbilst tām pašām prasībām, kādas minētas 2. iedaļā. 

10. Šādām pasažieru zonām jābūt sadalītām ar vertikālām starpsienām, kā minēts 2. iedaļā: 

a) pasažieru zonas, kuru kopējā virsmas platība ir lielāka par 800 m2; 

b) pasažieru zonas, kurās ir kajītes, ar atstarpi, kas nepārsniedz 40 m. 

 Vertikālajām starpsienām parastos ekspluatācijas apstākļos jābūt dūmu drošām un jābūt 
nepārtrauktām no klāja līdz klājam. 

11. Padziļinājumiem virs griestiem, zem grīdām un aiz sienu apšuvumiem jābūt atdalītiem 
atstarpēs, kas nepārsniedz 14 m, ar neuzliesmojošām vilkmes atdurēm, kas pat ugunsgrēka 
gadījumā nodrošina efektīvu ugunsdrošu blīvējumu. 

12. Kāpnēm jābūt no tērauda vai cita līdzvērtīga neuzliesmojoša materiāla. 

13. Iekšējām kāpnēm un liftiem visos līmeņos jābūt sienu ietvertiem saskaņā ar 2. iedaļas 
nosacījumiem. Pieļaujami šādi izņēmumi: 

a) kāpņu telpai, kas savieno tikai divus klājus, nav jābūt ietvertai, ja vienā no klājiem kāpņu 
telpa ir ietverta saskaņā ar 2. iedaļas nosacījumiem; 



 
13274/1/05 REV 1  gag 171 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

b) atpūtas telpā kāpnēm nav jābūt ietvertām, ja tās pilnībā atrodas šīs telpas iekšpusē un  

aa) ja šī telpa sniedzas pāri tikai diviem klājiem, vai 

bb) ja šajā telpā visos klājos ir uzstādīta paaugstināta spiediena sprinkleru sistēma saskaņā 
ar 10.03.a panta nosacījumiem, šajā telpā ir dūmu nosūkšanas sistēma saskaņā ar 16. 
iedaļas nosacījumiem un šai telpai visos klājos ir piekļuve kāpņu telpai. 

14. Ventilācijas sistēmām un gaisa padeves sistēmām jāatbilst šādām prasībām: 

a) tām jābūt konstruētām tā, lai nodrošinātu to, ka tās pašas neizraisa uguns un dūmu 
izplatīšanos; 

b) gaisa ieplūdes un izplūdes un gaisa padeves sistēmu atverēm jābūt tādās, lai tās varētu 
noslēgt; 

c) ventilācijas kanāliem jābūt no tērauda vai līdzvērtīga neuzliesmojoša materiāla un jābūt 
droši savienotiem savā starpā un ar kuģa pamatkonstrukciju;  

d) ja ventilācijas kanāli, kuru šķērsgriezuma laukums ir lielāks par 0,02 m2, ir izvadīti caur 
starpsienām atbilstoši 2. iedaļas tipam A vai starpsienām atbilstoši 10. iedaļai, tiem jābūt 
aprīkotiem ar atomātiskiem uguns slāpētājiem, ko var darbināt no vietas, kuru pastāvīgi 
apkalpo kuģa personāls vai apkalpes locekļi; 

e) ventilācijas sistēmām, kas paredzētas kambīzēm un mašīntelpām, jābūt atdalītām no 
ventilācijas sistēmām, kas apkalpo pārējās zonas; 

f) gaisa vilkmes kanāli jāaprīko ar noslēdzamām atverēm pārbaudei un tīrīšanai. Šīm atverēm 
jāatrodas tiešā uguns slāpētāju tuvumā; 

g) iebūvētajiem ventilatoriem jābūt tādiem, lai tos varētu izslēgt no centrālas vietas ārpus 
mašīntelpas. 

15. Kambīzēm jābūt aprīkotām ar ventilācijas sistēmām un plītīm ar nosūcējiem. Nosūcēju gaisa 
vilkmes kanāliem jāatbilst prasībām saskaņā ar 14. iedaļu un papildus jābūt aprīkotiem ar 
manuāli darbināmiem uguns slāpētājiem ievada atverēs. 

16. Vadības centriem, kāpņu telpām un iekšējām evakuācijas zonām jābūt aprīkotām ar dabiskām 
vai mehāniskām dūmu nosūkšanas sistēmām. Dūmu nosūkšanas sistēmām jāatbilst šādām 
prasībām: 
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a) tām jānodrošina pietiekama jauda un izturība; 

b) tām jāatbilst pasažieru kuģu ekspluatācijas nosacījumiem; 

c) ja dūmu nosūkšanas sistēmas kalpo arī kā vispārēji telpu ventilatori, ugunsgrēka gadījumā 
tas nedrīkst traucēt to kā dūmu nosūkšanas sistēmu funkciju; 

d) dūmu nosūkšanas sistēmām jābūt ar manuāli darbināmu palaišanas ierīci; 

e) mehāniskajām dūmu nosūkšanas sistēmām turklāt jābūt tādām, lai tās varētu darbināt no 
vietas, ko pastāvīgi apkalpo kuģa personāls vai apkalpes locekļi; 

f) dabiskajām dūmu nosūkšanas sistēmām jābūt aprīkotām ar atvēršanas mehānismu, ko 
darbina vai nu manuāli, vai arī ar elektroenerģijas avotu nosūkšanas sistēmu iekšpusē; 

g) manuāli darbināmajām palaišanas ierīcēm un atvēršanas mehānismiem jābūt pieejamiem to 
aizsargājamās telpas iekšpuses vai ārpuses. 

17. Atpūtas telpām, ko kuģa personāls vai apkalpes locekļi pastāvīgi neuzrauga, kambīzēm, 
mašīntelpām un citām telpām, kas var radīt ugunsgrēka risku, jābūt pieslēgtām atbilstošai 
ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmai. Ugunsgrēka esamībai un tā precīzai atrašanās 
vietai automātiski jāatspoguļojas vietā, ko pastāvīgi apkalpo kuģa personāls vai apkalpes 
locekļi. 

15.12. pants 

Uguns dzēšana 

1. Papildus pārnēsājamiem ugunsdzēšanas aparātiem saskaņā ar 10.03. pantu uz kuģa jābūt 
pieejamiem vismaz šādiem pārnēsājamiem ugunsdzēšanas aparātiem: 

a) viens pārnēsājamais ugunsdzēšanas aparāts uz katriem 120 m² no kopējās grīdu platības 
pasažieru zonās; 

b) viens pārnēsājams ugunsdzēšanas aparāts uz vienu 10 kajīšu grupu, šo skaitli noapaļojot uz 
augšu; 

c) viens pārnēsājams ugunsdzēšanas aparāts katrā kambīzē un katras telpas tuvumā, kurā 
uzglabā vai lieto degošus šķidrumus. Kambīzēs arī ugunsdzēšamie līdzekļi ir piemēroti 
tauku aizdegšanās noslāpēšanai. 
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 Šiem papildu ugunsdzēšanas aparātiem jāatbilst 10.03. panta 2. iedaļā noteiktajām prasībām un 
jābūt uzstādītiem un sadalītiem kuģī tā, lai ugunsgrēka gadījumā, kas var sākties jebkurā brīdī 
un jebkurā vietā, ugunsdzēšanas aparātu būtu iespējams sasniegt bez kavēšanās. Katrā kambīzē 
un arī frizētavās un smaržu veikalos pie rokas jābūt arī ugunsdzēšanas segai. 

2. Pasažieru kuģiem jābūt nodrošinātiem ar hidrantu sistēmu, ko veido: 

a) divu motoru darbināti ugunsdzēšanas sūkņi ar pietiekamu jaudu, no kuriem vismaz viens ir 
uzstādīts pastāvīgi; 

b) viena ugunsdzēšanas ierīču līnija ar pietiekamu skaitu hidrantu, kas ir pastāvīgi savienotas 
ugunsdzēšanas šļūtenes vismaz 20 m garumā un aprīkotas ar uzgali, kas spēj radīt gan 
ūdens miglojumu, gan strūklu un kurā iestrādāts noslēgšanas mehānisms. 

3. Hidrantu sistēmām jābūt konstruētām un jābūt ar tādiem izmēriem, lai: 

a) jebkuru kuģa punktu būtu iespējams aizsniegt vismaz no diviem hidrantiem divās dažādās 
vietās, katram jābūt ar atsevišķu šļūteni, kuras garums nav lielāks par 20 m;  

b) spiediens pie hidrantiem ir vismaz 300 kPa, un 

c) visos klājos iespējams panākt ūdens strūklu, kuras garums ir vismaz 6 m. 

 Ja ir izveidots hidranta skapis, tā ārpusē jābūt piestiprinātam simbolam "ugunsdzēšanas 
šļūtene", kas līdzīgs I pielikuma 5. attēlā parādītajam simbolam, un tā sānu garumam jābūt 
vismaz 10 cm. 

4. Hidrantu vārstiem ar skrūvju vītnēm vai krāniem jābūt tādiem, lai tos būtu iespējams iestatīt tā, 
ka visas ugunsdzēšanas šļūtenes ugunsdzēšanas sūkņu darbības laikā varētu atdalīt un noņemt.   

5. Ugunsdzēšanas šļūtenēm iekšējā zonā jābūt saritinātām uz ass savienojuma cilindra. 

6. Ugunsdzēšanas aprīkojuma materiāliem jābūt vai nu karstumizturīgiem, vai arī atbilstoši 
aizsargātiem pret traucējumiem darbībā tad, kad tie pakļauti augstai temperatūrai. 

7. Caurulēm un hidrantiem jābūt iekārtotiem tā, lai sasalšanas iespēja būtu novērsta. 
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8. Ugunsdzēšanas sūkņiem: 

a) jābūt uzstādītiem vai izvietotiem atsevišķās telpās; 

b) jābūt tādiem, lai tos varētu darbināt neatkarīgi vienu no otra;  

c) jābūt tādiem, lai tie visi uz visiem klājiem varētu uzturēt nepieciešamo spiedienu pie 
hidrantiem un nodrošināt nepieciešamā garuma ūdens strūklas; 

d) jābūt uzstādītiem kuģa pakaļgala starpsienas priekšā. 

 Ugunsdzēšanas sūkņus drīkst izmantot arī vispārējos nolūkos. 

9. Mašīntelpām jābūt aprīkotām ar pastāvīgi uzstādītu ugunsdzēšanas sistēmu saskaņā ar 10.03.b 
pantu. 

10. Kuģos ar kajītēm jābūt: 

a) diviem pastāvīgiem gāzmasku komplektiem atbilstoši Eiropas standartam EN 137: 1993 ar 
pilnām sejas maskām atbilstoši Eiropas standartam EN 136: 1998; 

b) diviem aprīkojuma komplektiem, ko veido vismaz aizsargapģērbs, ķivere, zābaki, cimdi, 
cirvis, lauznis, lodlampa un drošības virve, un  

c) četrām dūmu cepurēm. 

15.13. pants 

Drošības organizācija 

1. Uz pasažieru kuģiem jānodrošina drošības plānojums. Drošības plānojumā aprakstīti apkalpes 
un kuģa personāla pienākumi šādos gadījumos: 

a) avārija, 

b) ugunsgrēks uz kuģa, 

c) pasažieru evakuācija, 

d) cilvēks aiz borta. 
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 Jāņem vērā īpaši drošības pasākumi attiecībā uz personām ar ierobežotu kustību brīvību. 

 Apkalpes locekļiem un kuģa personālam, kas paredzēti drošības plānojumā, to dažādie 
pienākumi jāpiešķir atbilstoši to ieņemtajiem amatiem. Īpašām instrukcijām apkalpei 
jānodrošina tas, ka apdraudējuma gadījumā visas durvis un atvērumi ūdensdrošajās starpsienās, 
kas minētas 15.02. pantā, tiks nekavējoties hermētiski noslēgtas. 

2. Drošības plānojums sevī ietver drošības plānu, kurā skaidri un precīzi ir norādītas vismaz šādas 
pozīcijas: 

a) zonas, kas paredzētas personu ar ierobežotu kustības brīvību lietojumam; 

b) glābšanās ceļi, avārijas izejas un pulcēšanās un evakuācijas zonas, kā minēts 15.06. panta 
8. iedaļā; 

c) dzīvības glābšanas aprīkojums un kuģa laivas; 

d) ugunsdzēšanas aparāti un ugunsdzēšanas un paaugstinātā spiediena sprinkleru sistēmas; 

e) pārējais drošības aprīkojums; 

f) signalizācijas sistēma, kāda minēta 15.08. panta 3. iedaļas a) punktā; 

g) signalizācijas sistēma, kāda minēta 15.08. panta 3. iedaļas b) un c) punktā; 

h) starpsienu durvis, minētas 15.02. panta 5. iedaļā, un to vadības mehānismu atrašanās 
vietas, kā arī citi atvērumi, kādi minēti 15.02. panta 9., 10. un 13. iedaļā un 15.03. panta 
12. iedaļā; 

i) durvis, kādas minētas 15.11. panta 8. iedaļā; 

j) uguns slāpētāji; 

k) ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēma; 

l) avārijas elektrospēkstacija; 

m) ventilācijas sistēmas vadības bloki; 

n) krasta savienojumi; 

o) degvielas līnijas noslēgierīces; 
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p) sašķidrinātās gāzes iekārtas; 

q) publiskās saziņas sistēmas; 

r) radiotelefona iekārta; 

s) pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņas. 

3. Drošības plānojumam saskaņā ar 1. iedaļu un drošības plānam saskaņā ar 2. iedaļu: 

a) jābūt pārbaudes iestādes pienācīgi apzīmogotam un 

b) redzami izstādītam atbilstošā punktā katrā klājā. 

4. Katrā kajītē jābūt izliktam pasažieru rīcības plānam, kā arī vienkāršotam drošības plānam, kurā 
atspoguļota tikai 2. iedaļas a) – f) punktā minētā informācija. 

 Šajā rīcības plānā jāietver vismaz: 

a) avārijas apzīmējumi 

- ugunsgrēks; 

- applūšana; 

- vispārējs apdraudējums; 

b) dažādu trauksmes signālu apraksts; 

c) norādījumi attiecībā uz: 

- glābšanās ceļiem 

- ko darīt 

- nepieciešamību saglabāt mieru; 

d) norādījumi attiecībā uz: 

- smēķēšanu 

- uguns un atklātas liesmas lietošanu 

- logu atvēršanu 

- noteiktu aprīkojuma daļu lietošanu. 

 Šai informācijai jābūt holandiešu, angļu, franču un vācu valodā. 
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15.14. pants 

Notekūdeņu savākšana un atkritumu iekārtas 

1. Pasažieru kuģiem jābūt aprīkotiem ar notekūdeņu savākšanas tvertnēm vai atbilstošām kuģa 
notekūdeņu attīrīšanas sistēmām. 

2. Notekūdeņu savākšanas tvertnēm jābūt ar pietiekamu tilpumu. Tvertnēm jābūt aprīkotām ar 
ierīci, kas atspoguļo to satura līmeni. Uz kuģa jābūt sūkņiem un caurulēm tvertņu iztukšošanai, 
pie kam jābūt iespējai notekūdeņus novadīt no abām kuģa pusēm. Jābūt iespējai izvadīt cauri 
notekūdeņus no citiem kuģiem. 

 Caurulēm jābūt aprīkotām ar izvada savienojumu atbilstoši Eiropas standartam EN 1306: 1996. 

15.15. pants 

Atkāpes attiecībā uz noteiktiem pasažieru kuģiem 

1. Kā alternatīvai adekvātas stabilitātes apliecināšanā pēc bojājuma saskaņā ar 15.03. panta 7. – 
13. iedaļu pasažieru kuģiem, kuru garums nepārsniedz 25 m un kuriem atļauts pārvadāt, 
augstākais, līdz 50 pasažieriem, jāatbilst šādiem kritērijiem: 

a) pēc simetriskas applūšanas kuģa iegremde nedrīkst pārsniegt robežlīniju un  

b) metacentriskais augstums GMR nedrīkst būt mazāks par 0,10 m.  

 Nepieciešamā atlikuma peldspēja jānodrošina ar atbilstošu materiālu izvēli, ko lieto kuģa 
korpusa uzbūvē, vai arī ar ārkārtīgi porainiem putu pludiņiem, kas cieši piestiprināti kuģa 
korpusam. Tādu kuģu gadījumā, kuru garums ir lielāks par 15 m, atlikuma peldspēju var 
nodrošināt ar pludiņu un tāda apakšnodalījuma palīdzību, kas atbilst viena nodalījuma statusam 
saskaņā ar 15.03. pantu. 
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2. Attiecībā uz 1. iedaļā minētajiem pasažieru kuģiem pārbaudes iestāde var atļaut nelielas 
atkāpes no brīvā augstuma, kāds prasīts 15.06. panta 3. iedaļas c) punktā un 5. iedaļas b) 
punktā. Atkāpes nedrīkst pārsniegt 5 %. Atkāpes gadījumā attiecīgās daļas jānorāda ar krāsu. 

3. Atkāpjoties no 15.03. panta 9. iedaļas nosacījumiem, pasažieru kuģiem, kuru garums 
nepārsniedz 45 m un ar kuriem atļauts pārvadāt līdz 250 pasažieriem, nav nepieciešams 2 
nodalījumu statuss. 

4. (Paliek anulēts) 

5. Pārbaudes iestāde var atteikties no 10.04. panta piemērošanas tādu pasažieru kuģu gadījumā, ar 
kuriem atļauts pārvadāt līdz 250 pasažieriem un kas nav garāki par 25 m, ar nosacījumu, ka tie 
ir aprīkoti ar platformu, kas pieejama no abām kuģa pusēm, tieši virs ūdenslīnijas tā, lai 
cilvēkus varētu droši izglābt no ūdens. Pasažieru kuģi var būt aprīkoti ar salīdzināmu iekārtu, 
ievērojot šādus nosacījumus: 

a) iekārtu jāvar darbināt vienai pašai personai; 

b) ir atļautas mobilas iekārtas; 

c) iekārtām jāatrodas ārpus dzinējspēka sistēmu bīstamās zonas un 

d) jābūt iespējamai efektīvai saziņai starp kuģa kapteini un personu, kura par iekārtu atbild. 

6. Pārbaudes iestāde var atteikties no 10.04. panta piemērošanas tādu pasažieru kuģu gadījumā, ar 
kuriem atļauts pārvadāt līdz 600 pasažieriem un kas nav garāki par 45 m, ar nosacījumu, ka tie 
ir aprīkoti ar platformu atbilstoši 5. iedaļas pirmajam teikumam vai arī ar līdzvērtīgu iekārtu 
atbilstoši 5. iedaļas otrajam teikumam. Turklāt šim kuģim jābūt ar: 

a) stūres dzenskrūvi, cikloidālo dzenskrūvi vai ūdens turbīnu kā galveno dzinējspēku, vai 

b) ar galveno dzinējspēka sistēmu ar diviem dzinējspēka blokiem, vai 

c) ar galveno dzinējspēka sistēmu un priekšgala dzinekli. 
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7. Atkāpjoties no 15.02. panta 9. iedaļas nosacījumiem, pasažieru kuģos, kas nepārsniedz 45 m 
garumu un ar kuriem atļauts pārvadāt, augstākais, tādu pasažieru skaitu, kāds atbilst kuģa 
garumam metros, kuģī, pasažieru zonā, drīkst būt manuāli vadītas starpsienas durvis bez 
attālinātās vadības mehānisma saskaņā ar 15.02. panta 5. sadaļu, ja:  

a) kuģim ir tikai viens klājs; 

b) šīs durvis ir pieejamas tieši no klāja un neatrodas tālāk par 10 m no klāja; 

c) durvju atvēruma apakšējā mala atrodas vismaz 30 cm virs pasažieru zonas grīdas un 

d) katrs nodalījums, ko atdala durvis, ir aprīkots ar tilpnes ūdens līmeņa signalizāciju. 

8. 7. iedaļā minētajos pasažieru kuģos, izdarot atkāpi no 15.06. panta 6. iedaļas c) punkta 
nosacījumiem, viens glābšanās ceļš var vest caur kambīzi, ja vien ir pieejams arī otrs glābšanās 
ceļš. 

9. Uz pasažieru kuģiem, kuru garums nepārsniedz 45 m, neattiecas šāds nosacījums: 

 15.01. panta 2. iedaļas e) punkts, ja sašķidrinātās gāzes iekārtas ir aprīkotas ar atbilstošām 
signalizācijas sistēmām saistībā ar CO koncentrāciju, kas rada veselības apdraudējumu, kā 
arī saistībā ar iespējami bīstamiem gāzes un gaisa maisījumiem; 

10. Šādi noteikumi neattiecas uz pasažieru kuģiem, kuru garums nepārsniedz 25 m: 

a) 15.04. panta 1. iedaļas beidzamais teikums; 

b) 15.06. panta 6. iedaļas c) punkts attiecībā uz kambīzēm, ja vien ir pieejams otrs glābšanās 
ceļš; 

c) 15.07. pants. 

11. Attiecībā uz kuģiem ar kajītēm, kuru garums nepārsniedz 45 m, nepiemēro 15.12. panta 10. 
iedaļu, ar nosacījumu, ka katrā kajītē ir viegli pieejams tāds dūmu cepuru skaits, kas atbilst koju 
skaitam kajītē. 
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15.a NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PASAŽIERU BURINIEKIEM 

 

15a.01. pants 

II daļas piemērošana 

Papildus II daļas noteikumiem uz pasažieru buriniekiem attiecas arī šīs nodaļas prasības. 

15a.02. pants 

Izņēmumi noteiktiem pasažieru buriniekiem 

1. Uz pasažieru buriniekiem, kuru LWL nepārsniedz 45 m un maksimālais pieļaujamais pasažieru 
skaits nepārsniedz LWL pilnos metros, neattiecas šādi noteikumi:  

a) 3.03. panta 7. iedaļa, ar nosacījumu, ka enkuri netiek pārvadāti klīzēs; 

b) 10.02. panta 2. iedaļas d) punkts attiecībā uz garumu; 

c) 15.08. panta 3. iedaļas a) punkts; 

d) 15.15. panta 9. iedaļas a) punkts. 

2. Atkāpjoties no 1. iedaļas nosacījumiem, pasažieru skaitu drīkst 1,5 reizes palielināt (1,5 x LWL 
pilnos metros), ja to pieļauj buras, takelāža un klāja aprīkojums. 

15a.03. pants 

Stabilitātes prasības attiecībā uz kuģiem ar uzvilktām burām 

1. Sānu sasveres momenta aprēķinā saskaņā ar 15.03. panta 3. iedaļu, nosakot kuģa gravitācijas 
centru, jāņem vērā satītas buras. 
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2. Ņemot vērā visus noslogojuma stāvokļus saskaņā ar 15.03. panta 2. iedaļu un izmantojot buru 
standarta iekārtojumu, sānu sasveres moments, ko izraisa vēja spiediens, nedrīkst būt tik augsts, 
lai pārsniegtu 20° sasvēršanās leņķi.  Tajā pašā laikā 

a) aprēķinā jāizmanto pastāvīgs vēja spiediens 0,07 kN/m2 apmērā, 

b) atlikušajam drošības attālumam jābūt vismaz 100 mm un 

c) atlikušie brīvsāni nedrīkst būt negatīvi. 

3. Statiskās stabilitātes izlīdzināšanas līmenim 

a) jāsasniedz sava maksimālā vērtībā pie 25° vai lielāka sasvēršanās leņķa, 

b) jābūt vismaz 200 mm pie 30° vai lielāka sasvēršanās leņķa, 

c) jābūt pozitīvam pie līdz pat 60° sasvēršanās leņķa. 

4. Laukums zem izlīdzinājuma pārslēgšanās līknes nedrīkst būt mazāks par  

a) 0,055 mrad līdz 30°;  

b) 0,09 mrad līdz 40° vai pie leņķa, kurā neaizsargāts atvērums sasniedz ūdens virsmu un kas 
ir mazāks par 40°. 

Starp 

c) 30°  un 40° vai  

d) 30°  un leņķi, kurā neaizsargāts atvērums sasniedz ūdens virsmu un kas ir mazāks par 40°,  

šis laukums nedrīkst būt mazāks par 0,03 mrad. 

15a.04. pants 

Kuģubūves un mehāniska rakstura prasības 

1. Atkāpjoties no 6.01. panta 3. iedaļas un 9.01. panta 3. iedaļas, aprīkojumam jābūt konstruētam, 
paredzot pastāvīgu nosvēršanos līdz pat 20°. 

2. Atkāpjoties no 15.06. panta 5. iedaļas a) punkta un 15.06. panta 9. iedaļas b) punkta, pārbaudes 
iestāde tādu pasažieru burinieku gadījumā, kuru garums nepārsniedz 25 m, var atļaut 
savienojošo koridoru un pievedgaiteņu brīvajam platumam būt mazākam par 800 mm. Tomēr 
brīvajam platumam jābūt vismaz 600 mm. 
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3. Atkāpjoties no 15.06. panta 10. iedaļas a) apakšiedaļas, pārbaudes iestāde īpašos gadījumos var 
atļaut noņemamu aizsargmargu lietošanu tajās zonās, kur tas nepieciešams buru kontrolēšanas 
nolūkā. 

4. 15.07. panta nozīmē buras klasificējamas kā galvenā dzinējspēka sistēma. 

5. Atkāpjoties no 15.15. panta 7. iedaļas c) punkta, durvju atvēruma apakšējās malas augstumu 
var samazināt līdz 200 mm virs pasažieru zonas grīdas līmeņa.  Kolīdz atvērtas, durvīm 
jāaizveras un jānoslēdzas automātiski. 

6. Ja ir iespēja dzenskrūves brīvgaitai, kamēr kuģis brauc ar uzvilktām burām, visām 
apdraudētajām dzinējspēka sistēmas daļām jābūt aizsargātām pret iespējamajām briesmām. 

15a.05. pants 

Vispārīgi nosacījumi attiecībā uz takelāžu 

1. Takelāžas daļām jābūt iekārtotām tā, lai novērstu nepieņemamu berzi. 

2. Ja tiek izmantots cits materiāls, nevis koks, vai arī ja tiek izmantoti īpaši takelāžas tipi, šādai 
konstrukcijai jāgarantē šajā nodaļā noteikto izmēru un izturības vērtībām līdzvērtīgs drošības 
līmenis. Izturības apliecinājumam  

a) jāveic izturības aprēķins vai  

b) no apstiprinātas klasificēšanas sabiedrības jāsaņem apstiprinājums par pietiekamu izturību, 
vai  

c) izmēru noteikšana jābalsta uz procedūrām, kādas noteiktas atzītā regulējošā pamatsistēmā 
(piemēram, Middendorf, Kusk-Jensen). 

 Apliecinājums jāiesniedz pārbaudes iestādē. 
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15a.06. pants 

Vispārīgi nosacījumi attiecībā uz mastiem un takelāžas apaļkokiem 

1. Visiem takelāžas apaļkokiem jābūt no augstas kvalitātes materiāla. 

2. Mastos izmantotajiem kokiem: 

a) jābūt bez zaru samezglojumiem;  

b) jābūt bez plūksnām noteikto izmēru robežās; 

c) jābūt pēc iespējas ar taisnām šķiedrām; 

d) jāsatur pēc iespējas mazāk greizu šķiedru. 

3. Ja izvēlētais kokmateriāls ir vai nu kvalitatīva sveķu priede, vai Oregonas priede – "jo tīrāka, jo 
labāka" –, 15a.07. – 15a.12. panta tabulās dotos diametrus var samazināt par 5 %. 

4. Ja mastiem, topmastiem, rāju galiem, klīverkokiem un bugspritiem izmantotie kokmateriāli 
savā šķērsgriezumā nav apaļi, šādiem kokmateriāliem jābūt ar līdzvērtīgu izturību. 

5. Mastu pamatnēm, mastu stāviem un stiprinājumiem uz klāja, grīdas plātnēs un kuģa priekšgalā 
vai pakaļgalā jābūt konstruētiem tā, lai tie varētu vai nu absorbēt tos spēkus, kuriem tiek 
pakļauti, vai arī novadīt tos uz citām savienotajām konstrukcijas daļām. 

6. Atkarībā no kuģa stabilitātes un ārējiem spēkiem, kādiem tas pakļauts, un arī no pieejamā buru 
laukuma sadalījuma pārbaudes iestāde var, pamatojoties uz 15a.07. līdz 15a.12. pantā 
noteiktajiem izmēriem, pieļaut takelāžas apaļkoku un, iespējams, takelāžas šķērsgriezumu 
laukumu samazinājumu. Attiecīgs apliecinājums jāiesniedz saskaņā ar 15a.05. panta 2. iedaļas 
nosacījumiem. 

7. Ja kuģa svārstīšanās periods / sānsveres periods, izteikts sekundēs, ir mazāks par trīs 
ceturtdaļām no tā platuma, izteikta metros, 15a.07. līdz 15a.12. pantos noteiktie izmēri ir 
jāpalielina. Attiecīgs apliecinājums jāiesniedz saskaņā ar 15a.05. panta 2. iedaļas 
nosacījumiem. 

8. 15a.07. – 15a.12. pantā un 15a.14. pantā dotajās tabulās iespējamās starpvērtības ir jāinterpolē. 
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15a.07. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz mastiem 

1. Koka mastiem jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 
 

Garums * 
(m) 

Diametrs uz klāja
(cm) 

Diametrs pie 
šķērskoka 

(cm) 

Diametrs pie masta 
gala 
(cm) 

10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

* attālums no šķērskoka līdz klājam 

 

 Ja mastam ir divas rājas, diametri ir jāpalielina vismaz par 10 %. 

 

Ja mastam ir vairāk kā divas rājas, diametri jāpalielina vismaz par 15 %. 

 Gadījumā, ja masti ir iestrādāti klājā, diametram pie masta pamatnes jābūt vismaz 75 % no 
masta diametra klāja līmenī. 

2. Mastu piederumiem, mastu saitēm, šķērskokiem un mastu galiem jābūt pietiekami izturīga 
izmēra un nostiprinātiem. 
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15a.08. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz topmastiem 

1. Koka topmastiem jāatbilst vismaz šādām minimālajām prasībām: 
 

Garums * 
(m) 

Diametrs pie 
pamatnes 

(cm) 

Pusgaruma diametrs  
(cm) 

Diametrs 
savienojuma vietā** 

(cm) 
4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 

10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

* Kopējais topmasta garums bez masta gala 
** Topmasta diametrs masta gala savienojuma līmenī. 

 

 Ja topmastā velk kvadrātveida buras, tabulā noteiktie izmēri jāpalielina par 10 %. 

2. Pārklājumam starp topmastu un mastu jābūt vismaz 10 reižu lielākam par nepieciešamo 
topmasta pamatnes diametru. 
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15a.09. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz bugspritiem 

1. Koka bugspritiem jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 
 

Garums * 
(m) 

Diametrs pie 
priekšgala 

(cm) 

Pusgaruma diametrs 
(cm) 

4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 

10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

* Kopējais bugsprita garums 

 

2. Bugsprita uz klāja esošās daļas garumam jābūt vismaz četras reizes lielākam par bugsprita 
diametru pie priekšgala. 

3. Bugsprita diametram tā galā jābūt vismaz 60 % no bugsprita diametra pie priekšgala. 

15a.10. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz klīverkokiem 

1. Koka klīverkokiem jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 
 

Garums * (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
diametrs pie priekšgala (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

* Kopējais klīverkoka garums 

2. Klīverkoka diametram tā galā jābūt vismaz 60 % no tā diametra pie priekšgala. 
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15a.11. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz galvenajiem klīverkokiem 

1. Koka galvenajiem klīverkokiem jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 
 

Garums* (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Diametrs (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

*Kopējais galvenā klīverkoka garums 

2. Diametram pie šarnīrsavienojuma tapas jābūt vismaz 72 % no tabulā norādītā diametra. 

3. Diametram pie rāju buras apakšējā stūra jābūt vismaz 85 % no tabulā norādītā diametra. 

4. Mērot no masta, lielākajam diametram jābūt pie divām trešdaļām no garuma. 

5. Ja: 

a) starp galveno klīverkoku un pakaļgala līču ir leņķis, kas mazāks par 65°, un galveno buru 
auklu stiprina klīverkoka galā vai 

b) buru auklas stiprinājuma punkts nav traversā rāju buras apakšējam stūrim, 

 pārbaudes iestāde var atbilstoši 15a.05. panta 2. sadaļai pieprasīt lielāku diametru. 

6. Attiecībā uz buru laukumu, kas mazāks par 50 m², pārbaudes iestāde var atļaut tabulā noteikto 
izmēru samazinājumus.  

15a.12. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz gafelēm 

1. Koka gafelēm jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 
 

Garums* (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Diametrs (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

* Kopējais gafeles garums 

2. Nebalstītais gafeles garums nedrīkst būt lielāks par 75 %. 

3. Marsa izturības robežai jābūt 1,2 reizes lielākai par pīķa falles izturības robežu. 
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4. Marsa augšējam leņķim jābūt, augstākais, 60°. 

5. Ja, atkāpjoties no 4. iedaļas nosacījumiem, marsa augšējais leņķis ir lielāks par 60°, stiepes 
izturība ir jāpiemēro, lai izturētu spēkus, kas radīsies šādā gadījumā. 

6. Attiecībā uz buru laukumu, kas ir mazāks par 50 m², pārbaudes iestāde var atļaut tabulā 
norādīto izmēru samazinājumus. 

15a.13. pants 

Vispārīgi noteikumi attiecībā uz nekustīgo un kustīgo takelāžu 

1. Nekustīgajai un kustīgajai takelāžai jāatbilst 15a.14. un 15a.15. pantā noteiktajām izturības 
prasībām. 

2. Vadu kabeļu savienojumi var būt: 

a) salaidumi, 

b) kompresijas uzmavas vai 

c) blīvējošās uzmavas. 

 Salaidumiem jābūt apstrādātiem un galiem jābūt aizmetinātiem. 

3. Cilpu savienojumiem jābūt aprīkotiem ar uzgaļiem. 

4. Virvēm jābūt novadītām tā, lai neaizšķērsotu ieejas un pievadgaiteņus. 

15a.14. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz nekustīgo takelāžu 

1. Priekšbalstiem un vantīm jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 
 

Masta garums * (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Priekšbalsta stiepes izturība (kN) 160 172 185 200 220 244 269 294 
Vanšu stiepes izturība (kN) 355 415 450 485 525 540 630 720 
Vanšu trošu un virvju skaits uz vienu 
kuģa sānu 

3 3 3 3 3 3 4 4 

* attālums no gala vai šķērskoka līdz klājam 
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2. Gaijas, topmastiem, augšējiem klīverbalstiem, klīverkokiem un bugsprita vantīm jāatbilst 
šādām minimālajām prasībām: 

 
Masta garums * (m) <13 13-18 >18 
Gaijas stiepes izturība (kN) 89 119 159 
Topmasta stiepes izturība (kN) 89 119 159 
Topmasta garums (m) <6 6-8 >8 
Augšējā klīverbalsta stiepes izturība (kN) 58 89 119 
Klīverkoka garums (m) <5 5-7 >7 
Bugsprita vanšu stiepes izturība (kN) 58 89 119 

* attālums no gala vai šķērskoka līdz klājam 

3. Ieteicamajai virvju konstrukcijai jābalstās un virvju konstrukcijas metodi 6 x 7 FE izturības 
klasē 1550 N/mm². Alternatīvā kārtā var izmantot tās pašas izturības klases konstrukcijas 
metodi 6 x 36 SE vai 6 x 19 FE. Konstrukcijas metodes 6 x 19 lielākās elastības dēļ tabulā dotie 
stiepes izturības rādītāji jāpalielina par 10 %. Pieļaujams arī citas virvju konstrukcijas 
lietojums, ar nosacījumu, ka tai ir salīdzināmas īpašības. 

4. Ja izmanto nekustīgu takelāžu, tabulā dotie stiepes izturības rādītāji jāpalielina par 30 %. 

5. Takelāžā drīkst izmantot tikai apstiprinātas dakšas, apaļcilpas un bultskrūves. 

6. Bultskrūves, dakšas, apaļcilpas un talrepus jāvar pienācīgi nostiprināt. 

7. Slodzes balsta stiepes izturībai jābūt vismaz 1,2 reizes lielākai par attiecīgā klīverbalsta un 
augšējā klīverbalsta stiepes izturību. 

8. Attiecībā uz kuģiem, kuru ūdensizspaids ir mazāks par 30 m³, pārbaudes iestāde var noteikt to 
stiepes izturības rādītāju samazinājumu, kāds norādīts šajā tabulā: 

 
Ūdensizspaids, dalīts ar mastu skaitu (m³) Samazinājums 

(%) 
>20 līdz 30 20 
10 līdz 20 35 

< 10 60 
 



 
13274/1/05 REV 1  gag 190 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

15a.15. pants 

Īpaši noteikumi attiecībā uz kustīgo takelāžu 

1. Kustīgajā takelāžā jāizmanto šķiedru virves vai tērauda troses. Kustīgās takelāžas minimālajai 
stiepes izturībai un diametram attiecībā pret buru laukumu jāatbilst šādām minimālajām 
prasībām: 

 
Kustīgās takelāžas tips Virves materiāls Buru laukums 

 (m²) 
Minimālā stiepes 
izturība (KN) 

Virves diametrs 
(mm) 

Balstburas falles Tērauda vadi līdz 35 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Šķiedra (polipropilēns-
PP) 

Virves diametrs vismaz 14 mm un viens virves skritulis 
uz katriem 25 m2 vai to daļu 

Gafeles buras falles 
Augšējās buras falles 

Tērauda vadi līdz 50 
> 50 līdz 80 

> 80 līdz 120 
>120 līdz 160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 

10 
12 

 Šķiedra (PP) Virves diametrs vismaz 18 mm un viens virves skritulis 
uz katriem 30 m2 vai to daļu 

Balstburas buru auklas Šķiedra (PP) līdz 40 14  
  > 40 18  
 Ja buru laukums ir lielāks par 30 m2, buru auklai jābūt trices formā vai arī to jāvar 

darbināt ar vinču  
Gafeles / augšējās Tērauda vadi < 100 60 10 
buras buru auklas  100 līdz 150 85 12 
  > 150 116 14 
  Augšējo buru burauklām nepieciešami elastīgi savienojuma 

elementi (iestrādātāji). 
 Šķiedra (PP) Virves diametrs vismaz 18 mm un vismaz trīs virvju 

skrituļi. Ja buru laukums ir lielāks par 60 m2, viens virves 
skritulis uz 20 m2 

 

2. Kustīgās takelāžas, kas veido balsta daļu, stiepes izturībai jābūt tādai, kas atbilst attiecīgo balstu 
vai vanšu izturībai. 

3. Ja tiek izmantoti citi materiāli, nekā 1. iedaļā minētie, jāievēro 1. iedaļas tabulā dotās izturības 
vērtības. 

 Polietilēna šķiedras virves nedrīkst lietot. 
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15a.16. pants 

Savienojumi un takelāžas daļas 

1. Ja izmanto tērauda troses vai šķiedras virves, virvju skrituļu diametriem (mērīti no virves centra 
līdz virves centram) jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 

 
Tērauda vadi (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Šķiedra (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Virves skritulis (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

2. Atkāpjoties no 1. iedaļas nosacījumiem, virvju skrituļu diametrs var būt vienāds ar seškārtēju 
tērauda troses diametru, ar nosacījumu, ka tērauda trose netiek pastāvīgi virzīta pār skrituļiem. 

3. Savienojumu (piemēram, dakšu, apaļcilpu, talperu, cilpplātņu, bultskrūvju, gredzenu un 
apskavu) stiepes izturībai jābūt savienojamai ar tiem piestiprinātās nekustīgās vai kustīgās 
takelāžas stiepes izturību. 

4. Balsta un vants futoksu stiprinājumiem jābūt konstruētiem tā, lai uztvertu spēkus, kādiem tie 
pakļauti. 

5. Katrai cilpai var piestiprināt tikai vienu apskavu līdz ar attiecīgo balstu vai vanti. 

6. Faļļu blokiem un galu pacēlājiem jābūt droši nostiprinātiem pie masta, un šajā nolūkā 
izmantotajam rotējošajam marsam jābūt labā stāvoklī. 

7. Cilpbultu, spaiļu, stiprinājuma tapu un sliežu stiprinājumiem jābūt konstruētiem tā, lai izturētu 
tos spēkus, kādiem tie pakļauti. 

15a.17. pants 

Buras 

1. Jābūt nodrošinātam tādam stāvoklim, lai buras varētu nolaist un salocīt vienkārši, ātri un droši. 

2. Buru laukumam jāatbilst kuģa tipam un ūdensizspaidam. 
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15a.18. pants 

Aprīkojums 

1. Kuģiem, kas ir aprīkoti ar klīverkoku vai bugspritu, jābūt klīvertīklam un atbilstošam skaitam 
turēšanas un nospriegošanas ierīču. 

2. Bez 1. iedaļā minētā aprīkojuma var iztikt, ja klīverkoks vai bugsprits ir aprīkots ar atbilstoša 
izmēra rokas stropi un kājas virvi, lai uz kuģa varētu veikt drošības aprīkojuma piestiprināšanu. 

3. Darbam uz takelāžas jānodrošina bocmaņa krēsls. 

15a.19. pants 

Pārbaudes 

1. Takelāža pārbaudes iestādei jāpārbauda ik pēc 2,5 gadiem. Kā minimums, pārbaudei jāaptver 
šādas pozīcijas: 

a) buras, ieskaitot līčas, rāju buru apakšējos stūrus un rēvju cilpas; 

b) mastu un takelāžas apaļkoku stāvoklis; 

c) nekustīgās un kustīgās takelāžas stāvoklis līdz ar kabeļvadu savienojumiem; 

d) ierīces buru ātrai un drošai nolaišanai un satīšanai; 

e) faļļu bloku un gala pacēlāju stiprinājumu drošība; 

f) masta stāvu stiprinājums un citi stiprinājuma punkti nekustīgajā un kustīgajā takelāžā, kas 
ir piestiprināti pie kuģa; 

g) vinčas buru darbināšanai; 

h) citas ierīces, kas uzstādītas burāšanas nolūkā, tādas kā aizsegi un piederumi to 
darbināšanai; 
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i) pasākumi, kas veikti, lai novērstu takelāžas apaļkoku, kustīgās un nekustīgās takelāžas un 
buru berzi; 

j) iekārtas atbilstoši 15a.18. pantam. 

2. Tā koka masta daļa, kas ir iestrādāta klājā un atrodas zem klāja atkārtoti jāpārbauda ik pēc tāda 
laikposma, ko noteikusi pārbaudes iestāde, taču, mazākais, katrā periodiskās pārbaudes reizē, 
kāda minēta 2.09. pantā. Masts šajā nolūkā ir jāizvelk. 

3. Uz kuģa jātur pēdējās saskaņā ar 1. iedaļas nosacījumiem veiktās pārbaudes sertifikāts, ko 
izdevusi, datējusi un parakstījusi pārbaudes iestāde. 
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16. NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS KUĢIEM, KURI PAREDZĒTI KĀ STUMTAS 

VAI VILKTAS KARAVĀNAS VAI SĀNU PIE SĀNA SAVIENOTU KUĢU STRUKTŪRAS 

DAĻA 

 

16.01. pants 

Stumšanas veikšanai piemērots kuģis 

1. Kuģos, kuri paredzēti izmantošanai stumšanas nolūkā, jābūt ietvertai piemērotai stumšanas 
ierīcei. Tiem jābūt konstruētiem un aprīkotiem tā, lai: 

a) dotu iespēju apkalpēm viegli un droši pāriet uz stumjamo kuģi ar pievienotām savienojuma 
ierīcēm; 

b) dotu iespēju tiem ieņemt fiksētu stāvokli attiecībā pret savienoto kuģi; 

c) novērstu relatīvu kustību starp pašiem kuģiem. 

2. Ja kuģi ir savienoti ar tauvām, stūmējkuģim jābūt aprīkotam vismaz ar divām speciālām vinčām 
vai līdzvērtīgām savienošanas ierīcēm tauvu nospriegošanai. 

3. Savienojuma ierīcēm jādod iespēja izveidot nekustīgu savienojumu ar stumto kuģi. 

 Ja karavānas veido stūmējkuģis un viens stumtais kuģis, savienojuma ierīces var pieļaut 
kontrolētu kustību. Nepieciešamajām dzinējiekārtām ir viegli jāabsorbē pārvadāmie spēki, un 
tām jābūt viegli un droši vadāmām. Uz šādām iekārtām mutatis mutandis attiecas 6.02. – 6.04. 
pants. 

4. Stūmējkuģos var iztikt bez 3.03. panta 1. iedaļas a) punktā minētās triecienstarpsienas. 

16.02. pants 

Kuģis, kas piemērots stumšanai 

1. Turpmāk minētie nosacījumi neattiecas uz lihteriem bez stūrēšanas sistēmas, kajīšu telpām, 
mašīntelpām vai katlu telpām: 

a) 5. – 7. un 12. nodaļa; 

b) 8.08. panta 2. – 8. iedaļa, 10.02. pants un 10.05. panta 1. iedaļa. 
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 Ja lihterī ir minētās stūrēšanas sistēmas, kajīšu telpas, mašīntelpas vai katlu telpas, uz šiem 
lihteriem attiecas attiecīgās šī pielikuma prasības. 

2. Turklāt kuģu pārvadātiem lihteriem, kuru garums L nepārsniedz 40 m, jāatbilst šādām 
prasībām: 

a) bez 3.03. panta 1. iedaļā minētajām triecienstarpsienām var iztikt, ja to priekšējās daļas 
spēj izturēt slodzi, kas ir vismaz 2,5 reizes lielāka par to slodzi, kāda noteikta attiecībā uz 
triecienstarpsienām iekšējo ūdensceļu kuģos, tiem ir tāda pati iegrime un tie būvēti saskaņā 
ar apstiprinātas klasificēšanas sabiedrības prasībām; 

b) atkāpjoties no 8.08. panta 1. iedaļas nosacījumiem, divkāršā dibena nodalījumiem, pie 
kuriem grūti piekļūt, nav jābūt drenējamiem, ja vien to tilpums nepārsniedz 5 % no kuģa 
pārvadāta lihtera ūdensizspaida pie maksimālās atļautās iegrimes piekrautā stāvoklī. 

3. Kuģim, kas paredzēts stumšanai, jābūt aprīkotam ar savienojuma ierīcēm, kas nodrošina drošu 
savienojumu ar otru kuģi. 

16.03. pants 

Kuģis, kas piemērots sānu pie sāna savienotu kuģu struktūru dzīšanai uz priekšu 

Kuģim, kas paredzēts, lai dzītu uz priekšu sānu pie sāna savienotu kuģu struktūras, jābūt aprīkotam 
ar poleriem vai līdzvērtīgām ierīcēm, kas sava skaita un izkārtojuma rezultātā dod iespēju struktūru 
savienot drošā veidā. 

16.04. pants 

Kuģis, kas piemērots tam, lai to dzītu uz priekšu karavānu sastāvā 

Kuģim, kas paredzēts tam, lai to dzītu uz priekšu karavānu sastāvā, jābūt aprīkotam ar savienojuma 
ierīcēm, poleriem vai līdzvērtīgām ierīcēm, kas sava skaita un izkārtojuma rezultātā nodrošina drošu 
savienojumu ar citu kuģi šajā konvojā. 
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16.05. pants 

Kuģis, kas piemērots vilkšanai 

1. Kuģim, kas paredzēts vilkšanai, jāatbilst šādām prasībām: 

a) vilkšanas ierīcēm jābūt izkārtotām tā, lai to lietojums neapdraudētu kuģa, apkalpes vai 
kravas drošību; 

b) velkonim un vilcējkuģim jābūt aprīkotam ar tauvas āķi, ko iespējams droši atbrīvot no 
stūres mājas; tas nav spēkā, ka kuģa konstrukcija vai cits aprīkojums nepieļauj apgāšanos; 

c) vilkšanas ierīcēm jāsastāv no vinčām vai tauvas āķa. vilkšanas ierīcēm jāatrodas 
dzenskrūves līmeņa priekšā. Šī prasība neattiecas uz kuģi, ko stūrē tā dzinējspēka ierīces, 
tādas kā stūres dzenskrūves vai cikloidālās dzenskrūves; 

d) atkāpjoties no c) apakšpunkta prasībām, attiecībā uz kuģi, kas tikai un vienīgi sniedz – 
atbilstoši dalībvalstīs spēkā esošajiem kuģniecības iestāžu noteikumiem – vilkšanas 
palīdzību motorizētam kuģim, pietiek ar vilkšanas ierīci, tādu kā poleris vai līdzvērtīga 
ierīce. b) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis; 

e) ja vilcējtroses var aizķerties uz kuģa pakaļgala, kuģis jānodrošina ar novirzīšanas stīpām ar 
tauvu uztvērējiem. 

2. Kuģim, kura garums L pārsniedz 86 m, nav atļauts veikt vilkšanu lejup pa straumi. 

16.06. pants 

Karavānu navigācijas pārbaudes 

1. Lai atļautu stūmējkuģim vai motorizētam kuģim dzīt uz priekšu nekustīgu karavānu un lai to 
ierakstītu Kopienas sertifikātā, pārbaudes iestādei jāpieņem lēmums par to, kādas struktūras 
jāuzrāda, un jāveic 5.02. pantā minētās navigācijas pārbaudes ar karavānu tādā(-s) struktūrā(-s), 
par kādu (-ām) saņemts pieteikums un ko pārbaudes iestāde uzskata par visnelabvēlīgāko(-
ajām). Šai karavānai jāatbilst 5.02. – 5.10. pantā noteiktajām prasībām. 
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 Pārbaudes iestādei jāpārbauda, vai manevrēšanas laikā, kādu prasa 5. nodaļas nosacījumi, tiek 
saglabāts visu konvojā esošo kuģu nekustīgs savienojums.  

2. Ja 1. iedaļā minēto navigācijas pārbaužu laikā uz kuģa, ko vai nu stumj, vai dzen sānu pie sāna, 
ir kāda specifiska iekārta, piemēram, stūrēšanas sistēma, dzinējspēka iekārtas vai manevrēšanas 
iekārtas, vai kustīgi savienojumi, lai atbilstu 5.02. – 5.10. pantā noteiktajām prasībām, tad tā 
kuģa, kas dzen uz priekšu karavānu, Kopienas sertifikātā jāieraksta šāda informācija: izmantoto 
kuģu, kuri aprīkoti ar specifiskajām iekārtām, struktūra, stāvoklis, nosaukums un oficiālais 
numurs. 

16.07. pants 

Ieraksti Kopienas sertifikātā 

1. Ja kuģis ir paredzēts karavānas dzīšanai uz priekšu vai arī tam, ka to dzen uz priekšu karavānas 
sastāvā, tā atbilstība attiecīgajām prasībām, kādas noteiktas 16.01. – 16.06. pantā, jāieraksta 
Kopienas sertifikātā. 

2. Attiecībā uz kuģi, kas dzen uz priekšu karavānu, Kopienas sertifikātā jāieraksta šāda 
informācija: 

a) karavānas un struktūras, kas ir apstiprinātas; 

b) savienojuma tipi; 

c) maksimālie noteiktie savienojumu spēki un, 

d) ja nepieciešams, savienojuma tauvu minimālā stiepes izturība gareniskajā savienojumā, kā 
arī tauvas tinumu skaits. 
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17. NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS PELDOŠĀM IEKĀRTĀM 

 

17.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

Attiecībā uz peldošu iekārtu konstrukciju un aprīkojumu piemēro 3., 7. – 14. un 16. nodaļu. 
Peldošām iekārtām ar saviem dzinējspēka līdzekļiem jāatbilst arī 5. un 6. nodaļas prasībām. 
Dzinējspēka ierīces, kas nodrošina tikai īsu pārbraucienu darbību nav uzskatāmas par saviem 
dzinējspēka līdzekļiem. 

17.02. pants 

Atkāpes 

1. Pārbaudes iestādes var piešķirt atkāpes no šādām prasībām: 

a) 3.03. panta 1. un 2. iedaļu piemēro mutatis mutandis; 

b) 7.02. pantu piemēro mutatis mutandis; 

c) maksimālos skaņas spiediena līmeņus, kādi paredzēti 12.02. panta 5. iedaļas otrajā teikumā 
var pārsniegt, kamēr darbojas peldošās iekārtas darbības mehānisms, ar nosacījumu, ka tās 
darbības laikā neviens uz kuģa pa nakti neguļ; 

d) atkāpes var piešķirt no citām prasībām attiecībā uz konstrukciju, darbības mehānismu vai 
aprīkojumu, ar nosacījumu, ka jebkurā gadījumā tiek nodrošināta līdzvērtīga drošība. 

2. Pārbaudes iestāde var iztikt bez šādu prasību piemērošanas: 

a) 10.01. panta 1. iedaļu nepiemēro, ja peldošās iekārtas darbības laikā šo iekārtu ir iespējams 
droši noenkurot ar darba enkura vai pāļu palīdzību. Tomēr peldošajai iekārtai ar saviem 
dzinējspēka līdzekļiem vismaz ir jābūt vismaz vienam enkuram, kas atbilst 10.01. panta 1. 
iedaļas prasībām, ja empīrisko koeficientu k pieņem kā vienādu ar 45 un mazāko augstumu 
pieņem kā T. 
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b) 12.02. panta 1. iedaļa, teikuma otrā daļa; ja kajīšu telpas iespējams adekvāti apgaismot ar 
elektrības palīdzību. 

3. Papildus piemēro šādus noteikumus: 

a) attiecībā uz 8.08. panta 2. iedaļas otro teikumu tilpnes ūdens sūknim jābūt motora 
darbinātam; 

b) attiecībā uz 8.10. panta 3. iedaļu troksnis nevar pārsniegt 65 dB(A) 25 m sānu attālumā no 
jebkuras nekustīgas peldošās iekārtas kuģa sāna, kamēr darbojas tās darbības mehānisms; 

c) attiecībā uz 10.03. panta 1. iedaļu ir nepieciešams vismaz viens tālāk pārnēsājams 
ugunsdzēšanas aparāts, ja darbības mehānisms, kas nav pastāvīgi nostiprināts pie kuģa, 
atrodas uz klāja; 

d) attiecībā uz 14.02. panta 2. iedaļu papildus sašķidrinātās gāzes iekārtai sadzīves lietojuma 
vajadzībām šeit var būt arī citas sašķidrinātās gāzes ierīces. Šādām ierīcēm un to 
piederumiem jāatbilst vienas dalībvalsts prasībām. 

17.03. pants 

Papildu prasības 

1. Peldošai iekārtai, uz kuras tās darbības laikā atrodas cilvēki, jābūt aprīkotai ar vispārēju 
signalizācijas sistēmu. Trauksmes signālam jābūt skaidri atšķiramam no citiem signāliem, un 
kajīšu telpās un visās darbstacijās tam jārada skaņas spiediena līmenis, kas ir vismaz par 
5 dB(A) augstāks, nekā maksimālais vietējais skaņas spiediena līmenis. Jābūt iespējai aktivizēt 
signalizācijas sistēmu no stūres mājas un no galvenajām darbstacijām. 

2. Darba aprīkojumam jābūt pietiekami izturīgam, lai izturētu slodzes, kādām tās tiek pakļauts, un 
atbilstu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/37/EK (1998. gada 22. jūnijs) 
par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz mašīnām 1. 

3. Darba iekārtas un nepieciešamības gadījumā tās palīgierīču stabilitātei (izturībai pret līdzsvara 
zaudējumu) un izturībai jābūt tādai, lai tā varētu izturēt spēkus, ko rada paredzamā peldošās 
iekārtas sasvēršanās uz sāniem, nosvēršanās un kustība. 

                                                 
1 OV L 207, 23.7.1998., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/79/EK (OV L 331, 

7.12.1998., 1. lpp.). 
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4. Ja kravas ceļ ar pacēlājiem, maksimālās atļautās kravas rādītājam, kas izriet no stabilitātes un 
izturības, jābūt redzami atspoguļotam paneļos uz klāja un vadības stacijās. Ja celšanas jaudu 
var palielināt, pievienojot papildu pludiņus, skaidri jānosaka atļautās vērtības gan ar papildu 
pludiņiem, gan bez tiem. 

17.04. pants 

Atlikušais drošības attālums 

1. Atkāpjoties no šī pielikuma 1.01. panta, šajā nodaļā atlikušais drošības attālums ir īsākais 
vertikālais attālums starp ūdeni un zemāko peldošās iekārtas daļu, zem kuras tā vairs nav 
ūdensdroša, ņemot vērā nosvēršanos un sasvēršanos uz sāniem, kas izriet no 17.07. panta 4. 
iedaļā minētajiem momentiem. 

2. Atlikušais drošības attālums ir pietiekams saskaņā ar 17.07. panta 1. iedaļu attiecībā uz visām 
šļakatu drošajām un ūdensdrošajām atverēm, ja tas ir vismaz 300 mm liels. 

3. Pie atveres, kas nav šļakatu izturīga un ūdensdroša, atlikušajam drošības attālumam jābūt 
vismaz 400 mm lielam. 

17.05. pants 

Atlikušie brīvsāni 

1. Atkāpjoties no šī pielikuma 1.01. panta, šajā nodaļā atlikušie brīvsāni ir mazākais vertikālais 
attālums starp ūdens virsmu un augšējo klāja virsmu tā malā, ņemot vērā nosvēršanos un 
sasvēršanos uz sāniem, kas izriet no 17.07. panta 4. iedaļā minētajiem momentiem. 

2. Atlikušie brīvsāni ir pietiekami saskaņā ar 17.07. panta 1. iedaļu, ja tie ir vismaz 300 mm. 

3. Atlikušos brīvsānus drīkst samazināt, ja tiek pierādīts, ka 17.08. panta prasības ir ievērotas. 

4. Ja pludiņa forma ievērojami atšķiras no pontona formas, kā tas ir cilindriska pludiņa gadījumā, 
vai arī ja pludiņa šķērsgriezumam ir vairāk kā četras malas, pārbaudes iestāde var prasīt vai 
atļaut atlikušos brīvsānus, kas atšķiras no 2. iedaļā noteiktajiem. Tas attiecas arī uz peldošām 
iekārtām, ko veido vairāki pludiņi. 
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17.06. pants 

Sasvēršanās uz sāniem pārbaude 

1. Stabilitātes apstiprinājumam saskaņā ar 17.07. un 17.08. pantu jābūt balstītam uz sasvēršanās 
uz sāniem pārbaudi, ko veic pienācīgā veidā. 

2. Ja sasvēršanās uz sāniem pārbaudē nav iespējams panākt adekvātus sasvēršanās leņķus vai ja 
sasvēršanās uz sāniem pārbaude rada nepamatotas tehniskās grūtības, to iespējams aizvietot ar 
kuģa gravitācijas centra un svara aprēķinu. Svara aprēķina rezultāts jāpārbauda, izmērot 
iegrimi, un starpība nedrīkst pārsniegt ± 5 %. 

17.07. pants 

Stabilitātes apstiprinājums 

1. Jāapstiprina tas, ka, ņemot vērā darbības mehānisma ekspluatācijas laikā un peldošajai iekārtai 
esot ceļā pieliktās slodzes, atlikušie brīvsāni un atlikušais drošības attālums ir pietiekams. Šādā 
nolūkā nosvēršanās un sasvēršanās uz sāniem leņķu summa nedrīkst pārsniegt 10° un pludiņa 
dibens nedrīkst parādīties virs ūdens. 

2. Stabilitātes apstiprinājumā ietver šādus datus un dokumentus: 

a) pludiņu un darbības mehānismu mēroga rasējumi un detalizēta informācija attiecībā uz 
tiem, kas nepieciešama, lai apstiprinātu stabilitāti, piemēram, tvertņu saturs, atvērumi, kas 
nodrošina piekļuvi kuģa iekšpusei; 

b) hidrostatiskie dati vai līknes; 

c) izlīdzinājuma pārslēgšanas līknes attiecībā uz statisko stabilitāti tādā mērā, kā tas 
nepieciešams saskaņā ar nākamo 5. iedaļu vai 17.08. pantu; 

d) darbības apstākļu apraksts līdz ar atbilstošajiem datiem attiecībā uz svaru un gravitācijas 
centru, ieskaitot tā nepiekrautu stāvokli un iekārtas stāvokli attiecībā uz transportēšanu; 

e) sasveres, nosveres un izlīdzinājuma momentu aprēķini ar nosvēršanās un sasvēršanās leņķa 
specifikāciju un atbilstošie atlikušie brīvsāni un atlikušie drošības attālumi; 

f) aprēķinu rezultātu apvienojums ar darbības un maksimālo slodžu robežu specifikāciju. 
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3. Stabilitātes apstiprinājums jābalsta uz vismaz šādiem slodzes pieņēmumiem: 

a) specifiskā bagarēšanas produktu masa attiecībā uz bagariem: 

 - smiltis un grants: 1,5 t/m³ 

 - ļoti slapjas smiltis: 2,0 t/m³ 

 - augsne, vidēji: 1,8 t/m³ 

 - smilšu un ūdens maisījums kanālos: 1,3 t/m³; 

b) attiecībā uz tvērējbagariem a) punktā dotās vērtības jāpalielina par 15 %; 

c) attiecībā uz hidrauliskajiem bagariem jāņem vērā maksimālā celšanas jauda. 

4.1 Stabilitātes apstiprinājumā jāņem vērā momenti, kas izriet no: 

a) slodzes; 

b) asimetriskas konstrukcijas; 

c) vēja spiediena; 

d) pagriešanās, pašdzītai peldošai iekārtai esot ceļā; 

e) šķērsstraume, ja nepieciešams; 

f) balasts un rezerves; 

g) klāja slodzes un, ja nepieciešams, krava; 

h) brīvās šķidrumu virsmas; 

i) inerces spēki; 

j) cits mehāniskais aprīkojums. 

 Momenti, kas var darboties vienlaicīgi, ir jāsummē. 
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4.2 Momentu, ko izraisa vēja spiediens, aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 kur: 

c = no formas atkarīgais pretestības koeficients 

   Karkasiem  c = 1,2 un nekustīgu daļu sijām c = 1,6. Abās vērtībās ņemtas vērā vēja 
vērpetes. 

   Viss laukums, ko ierobežo karkasa kontūrlīnija, ir jāpieņem kā virsmas laukums, kas 
pakļauts vēja iedarbībai. 

pw = specifiskais vēja spiediens; tas vienoti jāpieņem kā 0,25 kN/m²; 

A = sānu līmenis virs maksimālās iegrimes līmeņa, izteikts m²; 

lw = attālums no sānu līmeņa A laukuma centra no maksimālās iegrimes līmeņa, izteikts m. 

4.3 Lai noteiktu momentus, kas izriet no pagriešanās, esot ceļā, saskaņā ar 4.1. iedaļas d) punktu 
attiecībā uz pašdzītām peldošām iekārtām, jāizmanto 15.03. panta 6. iedaļā noteiktā formula. 

4.4 Moments, kas izriet no šķērsstraumes saskaņā ar 4.1. iedaļas e) punktu jāņem vērā tikai 
attiecībā uz to peldošo iekārtu, kas darbības laikā ir noenkurota vai pietauvota šķērsām 
straumei. 

4.5 Jānosaka no stabilitātes viedokļa visnelabvēlīgākais tvertņu piepildījuma apmērs un aprēķinā 
jāievieš attiecīgais moments, aprēķinot momentus, kas izriet no šķidrumu balasta un šķidrumu 
rezervēm saskaņā ar 4.1. iedaļas f) punktu. 

4.6 Momentam, kas iziet no inerces spēkiem saskaņā ar 4.1. iedaļas i) punktu, jāpievērš pienācīga 
uzmanība, ja iespējams, ka kravas un darbības mehānisma kustība ietekmē stabilitāti. 
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5. Izlīdzināšanas momentus attiecībā uz pludiņiem ar vertikālām sānu sienām var aprēķināt, 
izmantojot šādu formulu  

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 kur: 

MG  = metacentriskais augstums, izteikts m; 

ϕ   = sasvēršanās uz sāniem leņķis grādos. 

 Šī formula attiecas uz 10° sasvēršanās leņķiem vai uz sasvēršanās leņķi, kas atbilst klāja malas 
iegremdei vai dibena malas pacelšanai no ūdens; izšķirošais ir mazākais leņķis. Formulu var 
piemērot attiecībā uz ieslīpām sānu sienām līdz 5° sasvēršanās leņķim; piemēro arī 3. un 4. 
iedaļā noteiktos robežnosacījumus. 

 Ja kāda konkrēta pludiņa (-u) forma nepieļauj šādu vienkāršošanu, ir nepieciešamas 
izlīdzinājuma pārslēgšanās līknes saskaņā ar 2. iedaļas c) punktu. 

17.08. pants 

Stabilitātes apstiprinājums samazinātu atlikušo brīvsānu gadījumā 

Ja izmanto samazinātus atlikušos brīvsānus saskaņā ar 17.05. panta 3. iedaļas nosacījumiem, 
attiecībā uz visiem darbības apstākļiem jāpierāda, ka: 

a) pēc korekcijas attiecībā uz brīvajām šķidrumu virsmām metacentriskais augstums nav 
mazāks par 0,15 m; 

b) sasvēršanās leņķiem starp 0 un 30° ir izlīdzinājuma pārslēgšanās vismaz 

h  =  0,30  - 0,28  .  ϕn     [m] 

 ϕ n  esot sasvēršanās leņķim, no kura izlīdzinājuma pārslēgšanās līkne parāda negatīvas 
vērtības (stabilitātes diapazons); tas nedrīkst būt mazāks par 20° vai 0,35 rad, un formulā 
nedrīkst ieviest attiecībā uz lielāku par 30° vai 0,52 rad, pieņemot radiānu (rad) (1° = 
0,01745 rad) par ϕ n vienību; 
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c) nosvēršanās un sasvēršanās leņķu summa nepārsniedz 10°; 

d) atlikušais brīvais attālums, ievērojot 17.04. pantā noteiktās prasības, paliek spēkā; 

e) atlikušie brīvsāni, vismaz 0,05 m, paliek spēkā; 

f) sasvēršanās leņķiem starp 0 un 30° izlīdzinājuma pārslēgšanās vismaz 

h  =  0,20  - 0,23  .  ϕn      [m] 

 paliek spēkā, kur ϕ n ir sasvēršanās leņķis, no kura izlīdzinājuma pārslēgšanās līkne parāda 
negatīvas vērtības; formulā nedrīkst ieviest attiecībā uz lielāku par 30° vai 0,52 rad. 

 Atlikusī izlīdzinājuma pārslēgšanās ir maksimālā esošā starpība starp 0° un 30° 
sasvēršanos starp izlīdzinājuma pārslēgšanās līkni un sasvēruma pārslēgšanās līkni. Ja 
ūdens sasniedz atvērumu uz kuģa iekšpusi pie sasvēršanās leņķa, kas mazāks, nekā tas, kas 
atbilst maksimālajai starpībai starp pārslēgšanās līknēm, jāņem vērā pārslēgšanās, kas 
atbilst šim sasvēršanās leņķim. 

17.09. pants 

Iegrimes atzīmes un iegrimes skalas 

Iegrimes atzīmes un iegrimes skalas jāpiestiprina saskaņā ar 4.04. un 4.06. pantu. 

17.10. pants 

Peldošas iekārtas bez stabilitātes apstiprinājuma 

1. Bez 17.04. – 17.08. panta piemērošanas var iztikt attiecībā uz tādām peldošajām iekārtām: 

a) kuru darbības mehānisms nekādā gadījumā nevar mainīt to sasvēršanos uz sāniem vai 
nosvēršanos un 

b) kurās jebkādu gravitācijas centra pārvietošanos var pamatoti izslēgt. 

2. Tomēr 

a) pie maksimālās slodzes drošības attālumam jābūt vismaz 300 mm un brīvsāniem – vismaz 
150 mm; 

b) attiecībā uz atverēm, ko nav iespējams noslēgt šļakatu droši un izturīgi pret laika 
apstākļiem, drošības attālumam jābūt vismaz 500 mm. 
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18. NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO DARBLAUKUMU KUĢIEM 

 

18.01. pants 

Darbības nosacījumi 

Darblaukumu kuģi, kas kā tādi ir apzīmēti Kopienas sertifikātā, kā minēts V.1 vai V.2 pielikumā, 
ārpus darblaukumiem drīkst kuģot tikai nepiekrautā veidā. šis ierobežojums ir jāieraksta Kopienas 
sertifikātā. 

Šajā nolūkā darblaukuma kuģim ir nepieciešams sertifikāts, ko izsniedz kompetentā iestāde, kurā 
norādīts darbu ilgums un tā darblaukuma ģeogrāfiskās robežas, kurā kuģi var darbināt. 

18.02. pants 

II daļas piemērošana 

Ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi, darblaukuma kuģa konstrukcijai un aprīkojumam jāatbilst II 
daļas 3. – 14. nodaļai. 

18.03. pants 

Izņēmumi 

1. a) 3.03. panta 1. iedaļu piemēro mutatis mutandis; 

b) 5. un 6. nodaļu piemēro mutatis mutandis ja kuģis ir ar savu dzinējspēku; 

c) 10.02. panta 2. iedaļas a) un b) punktus piemēro mutatis mutandis; 

d) pārbaudes iestāde var piešķirt atbrīvojumus no citām prasībām attiecībā uz konstrukciju, 
iekārtojumu un aprīkojumu, ar nosacījumu, ka jebkurā gadījumā tiek pierādīta līdzvērtīga 
drošība. 
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