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2. Pārbaudes iestāde var iztikt bez šādām prasībām: 

a) 8.08. panta 2. – 8. iedaļa, ja kuģim nav nepieciešama apkalpe; 

b) 10.01. panta 1. un 3. iedaļa, ja darblaukuma kuģi var droši noenkurot ar darba enkuru vai 
pāļu palīdzību. Tomēr darblaukuma kuģim ar savu dzinējspēku ir jābūt aprīkotam vismaz 
ar vienu enkuru, kas atbilst 10.01. panta 1. iedaļas prasībām, ja koeficientu k pieņem kā 45 
un T pieņem kā zemāko augstumu; 

c) 10.02. panta 1. iedaļas c) punkts, ja darblaukuma kuģim nav sava dzinējspēka. 

18.04. pants 

Drošības attālums un brīvsāni 

1. Ja darblaukuma kuģi izmanto kā meliorācijas baržu vai paškrāvēju baržu, drošības attālumam 
ārpus tilpņu zonas jābūt vismaz 300 mm un brīvsāniem – vismaz 150 mm. Pārbaudes iestāde 
var atļaut mazākus brīvsānus, ja ar aprēķinu tiek pierādīts, ka stabilitāte kravai ar specifisko 
masu 1,5 t/m3 ir pietiekama un neviena klāja mala nesasniedz ūdeni. Jāņem vērā sašķidrinātas 
kravas iedarbība. 

2. 4.01. un 4.02. panta noteikumus piemēro mutatis mutandis attiecībā uz darblaukuma kuģi, uz 
kuru neattiecas 1. iedaļas nosacījumi. Pārbaudes iestāde var noteikt drošības attāluma un 
brīvsānu vērtības, kas atšķiras no iepriekš minētajām. 

18.05. pants 

Kuģa laivas 

Darblaukuma kuģim nav nepieciešama kuģa laiva, ja: 
a) tam nav sava dzinējspēka vai 

b) kuģa laiva ir pieejama citā vietā darblaukumā. 

Šis izņēmums ir jāieraksta Kopienas sertifikātā. 
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19. NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO VĒSTURISKAJIEM KUĢIEM 

 

(Paliek anulēta) 

 

19.a NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO KANĀLA BARŽĀM 

 

(Paliek anulēta) 

 

19.b NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO 4. ZONAS ŪDENSCEĻOS KUĢOJOŠIEM KUĢIEM 

19b.01. pants 

4. nodaļas piemērošana 

1. Atkāpjoties no 4.01. panta 1. un 2. iedaļas nosacījumiem, durvju un atvērumu, kas nav tilpņu 
lūkas, drošības attālums kuģiem, kas kuģo 4. zonas ūdensceļos, ir samazināts šādi: 

a) atvērumiem, ko iespējams noslēgt šļakatu droši un pret laika apstākļiem izturīgi, – līdz 150 
mm; 

b) atvērumiem, ko nav iespējams noslēgt šļakatu droši un pret laika apstākļiem izturīgi, – līdz 
200 mm. 

2. Atkāpjoties no 4.02. panta nosacījumiem, minimālie 4. zonas ūdensceļos kuģojoša kuģa 
brīvsāni ir 0 mm, ja ir ievērots 1. iedaļā minētais drošības attālums. 
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20. NODAĻA 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO JŪRAS KUĢIEM 

(Paliek anulēta) 

 

21. NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO ATPŪTAS KUĢIEM 

21.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

Attiecībā uz atpūtas kuģu konstrukciju un aprīkojumu piemēro tikai 21.02. un 21.03. pantu. 

21.02. pants 

II daļas piemērošana 

1. Atpūtas kuģim jāatbilst šādām prasībām: 

a) no 3. nodaļas: 

 3.01. pants, 3.02. panta 1. iedaļas a) punkts un 2. iedaļa, 3.03. panta 1. iedaļas a) punkts un 
6. iedaļa un 3.04. panta 1. iedaļa; 

b) 5. nodaļa; 

c) no 6. nodaļas: 

 6.01. panta 1. iedaļa un 6.08. pants; 
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d) no 7. nodaļas: 

 7.01. panta 1. un 2. iedaļa, 7.02. pants, 7.03. panta 1. un 2. iedaļa, 7.04. panta 1. iedaļa, 
7.05. panta 2. iedaļa, 7.13. pants, ja kuģī ir stūres māja, kas konstruēta viena cilvēka veiktai 
radara navigācijai; 

e) no 8. nodaļas: 

 8.01. panta 1. un 2. iedaļa, 8.02. panta 1. un 2. iedaļa, 8.03. panta 1. un 3. iedaļa, 8.04. 
pants, 8.05. panta 1. – 10. iedaļa un 13. iedaļa, 8.08. panta 1., 2., 5., 7. un 10. iedaļa, 8.09. 
panta 1. iedaļa un 8.10. pants; 

f) no 9. nodaļas: 

 9.01. panta 1. iedaļa mutatis mutandis; 

g) no 10. nodaļas: 

 10.01. panta 2., 3. un 5. – 14. iedaļa, 10.02. panta 1. iedaļas a) – c) punkts un 2. iedaļas a) 
punkts un e) – h) punkts, 10.03. panta 1. iedaļas a), b) un d) punkts: tomēr kuģī jābūt 
vismaz diviem ugunsdzēšanas līdzekļiem; 10.03. panta 2. – 6. iedaļa, 10.03a. pants, 
10.03b. pants un 10.05. pants; 

h) 13. nodaļa; 

i) 14. nodaļa. 

2. Attiecībā uz atpūtas kuģiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
94/25/EK (1994. gada 16. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz izpriecu kuģiem 1, pirmā pārbaude un periodiskās pārbaudes attiecas tikai uz: 

a) 6.08. pantu, ja kuģī ir pagrieziena ātruma indikators; 

b) 7.01. panta 2. iedaļu, 7.02. pantu, 7.03. panta 1. iedaļu un 7.13. pantu, ja kuģī ir stūres 
māja, kas konstruēta viena cilvēka veiktai radara navigācijai; 

                                                 
1 OV L 164, 30.6.1994., 15. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003. 
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c) 8.01. panta 2. iedaļu, 8.02. panta 1. iedaļu, 8.03. panta 3. iedaļu, 8.05. panta 5. iedaļu, 8.08. 
panta 2. iedaļu un 8.10. pantu; 

d) 10.01. panta 2., 3., 6. un 14. iedaļu, 10.02. panta 1. iedaļas b) un c) punktu, 2. iedaļas a) un 
e) – h) punktu, 10.03. panta 1. iedaļas b) un d) punktu, 2. – 6. iedaļu un 10.05. pantu; 

e) 13. nodaļu; 

f) no 14. nodaļas: 

aa) 14.12. pantu; 

bb) 14.13. pantu, pieņemšanas pārbaude pēc sašķidrinātās gāzes iekārtas nodošanas 
ekspluatācijā jāveic saskaņā ar Direktīvas 94/25/EK prasībām, un pieņemšanas akts 
jāiesniedz pārbaudes iestādei; 

cc) 14.14. un 14.15. pantu; sašķidrinātās gāzes iekārtai jāatbilst Direktīvas 94/25/EK 
prasībām; 

dd) 14. nodaļu kopumā, ja sašķidrinātās gāzes iekārta ir uzstādīta pēc atpūtas kuģa laišanas 
tirgū. 

21.03. pants 

(Paliek anulēts) 
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22. NODAĻA 

 

KONTEINERUS PĀRVADĀJOŠO KUĢU STABILITĀTE 

22.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

1. Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz kuģiem, kas pārvadā konteinerus, ja stabilitātes dokumenti 
tiek prasīti saskaņā ar piemērojamajiem kuģošanas iestādes noteikumiem, kas ir spēkā 
dalībvalstīs. 

 Stabilitātes dokumenti ir jāpārbauda vai arī jāiesniedz citur pārbaudei un pienācīgi jāapzīmogo 
pārbaudes iestādei. 

2. Stabilitātes dokumentiem jānodrošina kuģa kapteinis ar visaptverošu informāciju par kuģa 
stabilitāti katrā noslogojuma stāvoklī. 

 Stabilitātes dokumentos jāietver vismaz šāda informācija: 

a) informācija par pieļaujamajiem stabilitātes koeficientiem, pieļaujamajām KG vērtībām vai 
pieļaujamajiem augstumiem attiecībā uz kravas gravitācijas centru; 

b) dati attiecībā uz telpām, ko iespējams aizpildīt ar balasta ūdeni; 

c) stabilitātes pārbaudīšanas veidi; 

d) norādījumi attiecībā uz lietojumu vai aprēķina paraugs kapteiņa lietošanai. 

3. Attiecībā uz kuģiem, kuros ir izvēles iespēja konteinerus pārvadāt vai nu nenostiprinātā, vai 
nostiprinātā veidā, jāparedz atsevišķas aprēķināšanas metodes, lai apstiprinātu kā 
nenostiprinātu, tā nostiprinātu konteineru kravu pārvadāšanas stabilitāti. 

4. Konteineru krava uzskatāma par nostiprinātu tikai tādā gadījumā, ja katrs atsevišķais konteiners 
ir stingri piestiprināts pie kuģa korpusa ar konteinera vadņu vai nostiprināšanas ierīču palīdzību 
un šo stāvokli brauciena laikā nevar mainīt. 
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22.02. pants 

Nenostiprinātu konteineru pārvadāšanas stabilitātes apstiprinājuma robežnosacījumi un aprēķina 
metode  

1. Visām kuģa stabilitātes aprēķināšanas metodēm nenostiprinātu konteineru gadījumā jāatbilst 
šādiem robežnosacījumiem: 

a) metacentriskais augstums MG  nedrīkst būt mazāks par 1,00 m; 

b) centrbēdzes spēku, kas izriet no kuģa pagriešanās, vēja spiediena un brīvo šķidrumu 
virsmu kopīgas darbības apstākļos sasvēršanās leņķis nedrīkst pārsniegt 5° un klāja mala 
nedrīkst iegrimt ūdenī; 

c) sasvēršanās pārslēgšanos, kas izriet no kuģa pagriešanās izraisīta centrbēdzes spēka, 
nosaka atbilstoši šādai formulai: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 kur: 

  cKZ  parametrs (cKZ =  0,04) [s2/m]; 

  v  maksimālais kuģa ātrums attiecībā pret ūdeni [m/s]; 

 KG  piekrauta kuģa gravitātes centra augstums virs tā pamatnes [m]; 

  T'  piekrauta kuģa iegrime [m]; 
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d) sasvēršanās pārslēgšanos, kas izriet no vēja spiediena, nosaka atbilstoši šādai formulai: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 kur: 

 cKW  parametrs (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  sānu līmenis virs attiecīgā iegrimes līmeņa ar piekrautu kuģi [m2]; 

 D'  piekrautā kuģa izspiestais ūdens [t]; 

 lW  sānu līmeņa A' gravitācijas centra augstums virs attiecīgā iegrimes līmeņa [m]; 

 T '  piekrauta kuģa iegrime [m]; 

e) sasvēršanās pārslēgšanos, ko izraisa brīvās lietusūdens un liekā ūdens virsmas tilpnē vai 
divkāršajā dibenā, nosaka atbilstoši šādai formulai: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 kur: 

 cKfO  parametrs (cKfO = 0,015)  [t/m2] 

 b  konkrētās tilpnes vai tilpnes daļas platums [m];* 

 l  konkrētās tilpnes vai tilpnes daļas garums [m];* 

 D'  piekrauta kuģa izspiestais ūdens [t]; 

f) katrā noslogojuma stāvoklī jāņem vērā puse no degvielas un svaigā ūdens krājuma. 

                                                 
* Tilpnes daļas, kas nodrošina ūdenim pakļautās brīvās virsmas, rodas no garenisko un/vai 

šķērsenisko ūdensdrošo nodalījumu veidošanas, kas attiecīgi veido neatkarīgas daļas. 
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2. Kuģa, kas pārvadā nenostiprinātus konteinerus, stabilitāte uzskatāma par pietiekamu, ja reālais 
KG  nepārsniedz zulKG , kas izriet no šādas formulas. zulKG jāaprēķina uz dažādu 
ūdensizspaidu, kas aptver visu iegrimju diapazonu. 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 Nevienu vērtību, kas mazāka par 11,5 (11,5 = 1/tan5°), nevar pieņemt par 
2F

BWL . 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 Izšķirošā ir zemākā zulKG  vērtība atbilstoši formulai a) vai b). 

 Šajās formulās: 

zulKG  maksimālais pieļaujamais piekrauta kuģa gravitācijas centra augstums virs tā pamatnes 
[m]; 

KM  metacentra augstums virs pamatnes [m] atbilstoši tuvināšanas formulai 3. iedaļā; 

F   attiecīgie reālie brīvsāni pie 1/2 L  [m]; 

Z   centrbēdzes spēka parametrs, kas izriet no pagriešanās 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   maksimālais kuģa ātrums attiecībā pret ūdeni [m/s]; 

Tm   attiecīgā vidējā iegrime [m]; 

hKW   sasvēršanās pārslēgšanās, ko izraisa sānu vēja spiediens atbilstoši 1. iedaļas d) 
punktam [m]; 

hKfO sasvēršanās pārslēgšanos summa, kas izriet no šķidrumu brīvās virsmas atbilstoši 1. 
iedaļas e) punktam [m]. 
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3. Tuvināšanas formula attiecībā uz KM  

 Ja nav pieejami hidrostatisko līkņu dati, KM  vērtību aprēķinam saskaņā ar 2. iedaļu un 22.03. 
panta 2. iedaļu var noteikt ar šādām aprēķina formulām: 

a) attiecībā uz pontonveidīgiem kuģiem  

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) attiecībā uz citiem kuģiem 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

22.03. pants 

Nostiprinātu konteineru pārvadāšanas stabilitātes apstiprinājuma robežnosacījumi un aprēķina 
metode 

1. Visām kuģa stabilitātes aprēķināšanas metodēm nostiprinātu konteineru gadījumā jāatbilst 
šādiem robežnosacījumiem: 

a) metacentriskais augstums MG  nedrīkst būt mazāks par 0,50 m; 

b) neviena kuģa korpusa atvere nedrīkst centrbēdzes spēku, kas izriet no kuģa pagriešanās, 
vēja spiediena un brīvo šķidrumu virsmu kopīgas darbības rezultātā; 

c) sasvēršanās pārslēgšanās, kas izriet no kuģa pagriešanās izraisīta centrbēdzes spēka, vēja 
spiediena un šķidrumu brīvās virsmas, nosaka atbilstoši formulām, kas minētas 22.02. 
panta 1. iedaļas c) – e) punktā; 

d) katrā noslogojuma stāvoklī jāņem vērā puse no degvielas un svaigā ūdens krājuma. 
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2. Kuģa, kas pārvadā nostiprinātus konteinerus, stabilitāte uzskatāma par pietiekamu, ja reālais 
KG  nepārsniedz zulKG , kas izriet no šādas formulas, ko aprēķina uz dažādu ūdensizspaidu, 
aptverot visu iegrimju diapazonu. 

a)  
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 Nevienu vērtību, kas mazāka par 6,6, nevar pieņemt par 
F'

BWL  un 

 nevienu vērtību, kas mazāka par 0, nevar pieņemt par 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI . 

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 Izšķirošā ir zemākā zulKG  vērtība atbilstoši formulām a) un b). 

 Šajās formulās bez terminiem, kas definēti iepriekš: 

I šķērseniskais ūdens līnijas laukuma inerces moments pie Tm [m4] (tuvināšanas formulu 
skatīt 3. iedaļā); 

i šķērseniskais ūdens līnijas laukuma inerces moments paralēli pamatnei pie augstuma 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ kuģa ūdensizspaids pie Tm [m3]; 

F' ideālie brīvsāni F' = H' - Tm [m] vai 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m] , izšķirošā ir zemākā vērtība; 

a vertikālais attālums starp tā atvēruma zemāko malu, kas pirmais iegrimst ūdenī sasvēršanās 
gadījumā, un ūdens līniju kuģa taisnā stāvoklī [m]; 

b attālums no šī paša atvēruma no kuģa centra [m]; 

H' ideālais sānu augstums 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q klāja māju, lūku, bagāžas klāju un citu virsbūvju tilpumu summa līdz pat maksimālajam 
1,0 m augstumam virs H vai arī līdz zemākajai atverei konkrētajā tilpumā; izšķirošā ir 
zemākā vērtība. Tilpumu daļas, kas atrodas 0,05 L diapazonā no kuģa izvirzījumiem, nav 
jāņem vērā [m3]. 

3. Tuvināšanas formula attiecībā uz I 

 Ja nav pieejami hidrostatisko līkņu dati, ūdens līnijas laukuma inerces I šķērseniskā momenta 
vērtību var aprēķināt ar šādām tuvināšanas formulām: 

a) attiecībā uz pontonveidīgiem kuģiem 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) attiecībā uz citiem kuģiem 

m
m

2
WL

T
H
T

2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

22.04. pants 

Stabilitātes novērtēšanas procedūra uz kuģa  

Stabilitātes novērtēšanas procedūru var noteikt ar 22.01. panta 2. iedaļā minētajiem dokumentiem.  
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22.a NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO KUĢIEM, KAS GARĀKI PAR 110 M 

 

22a.01. pants 

I daļas piemērošana 

Papildus 2.03. panta 3. iedaļā noteiktajām prasībām kuģa īpašniekam vai viņa pārstāvim, pirms tiek 
uzsākta tāda kuģa būvniecība, kas garāks par 110 m, izņemot jūras kuģus (jauna kuģa būvēšana vai 
ekspluatācijā jau esoša kuģa pārbūvēšana), jāinformē pārbaudes iestāde, kurai attiecīgi pēc tam 
jāizsniedz Kopienas sertifikāts. Šai pārbaudes iestādei jāveic pārbaudes būvēšanas stadijā. Tā var 
iztikt bez pārbaudēm būvēšanas stadijā, ja pirms būvēšanas procesa uzsākšanas tiek uzrādīts 
sertifikāts, kas apliecina apstiprinātas klasificēšanas sabiedrības paziņojumu par to, ka tai jāuzrauga 
būvēšana. 

22a.02. pants 

II daļas piemērošana 

Papildus II daļai uz kuģiem, kas garāki par 110 m, attiecas 22a.03. – 22a.05. pants. 

22a.03. pants 

Izturība 

Pietiekama kuģa korpusa izturība atbilstoši 3.02. panta 1. iedaļas a) punkta nosacījumiem 
(gareniskā, sānu un vietējā izturība) pārbauda ar sertifikātu, ko izsniegusi apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība. 

22a.04. pants 

Peldspēja un stabilitāte 

1. 2. – 9. iedaļa attiecas uz kuģiem, kas garāki par 110m, izņemot pasažieru kuģus. 
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2. Pietiekamas stabilitātes, ieskaitot stabilitāti pēc bojājuma, apliecinājums jāpārbauda attiecībā uz 
visnelabvēlīgāko noslogojuma stāvokli. 

 Pamatvērtības stabilitātes aprēķinam – kuģa atviegloto svaru un gravitācijas centra atrašanās 
vietu – nosaka:  

- vai nu ar sasvēršanas uz sāniem eksperimentu, vai 

-  ar detalizētu masas un momenta aprēķinu, kādā gadījumā par kuģa atviegloto svaru 
pārliecinās, pārbaudot iegrimi, ar pielaides robežu +/-5 % starp aprēķinā noteikto masu un 
izspiesto ūdeni, ko nosaka iegrimes nolasījumos. 

3. Peldspējas apliecinājumu pēc bojājuma pārbauda attiecībā uz pilnībā piekrautu kuģi. 

 Šajā nolūkā pietiekamas stabilitātes aprēķināto apliecinājumu nosaka attiecībā uz kritiskajiem 
applūšanas starpstāvokļiem un attiecībā uz beidzamo applūšanas stadiju. Kompetentā iestāde 
var pieņemt negatīvas stabilitātes vērtības applūšanas starpstāvokļos, ja tiek apliecināta 
pietiekama stabilitāte tiem sekojošajās starpstāvokļu stadijās. 

4. Attiecībā uz bojāto stāvokli jāņem vērā šādi pieņēmumi: 

a) Sānu bojājuma apmērs: 

 gareniskais apmērs : vismaz 0,10 L, 

 šķērseniskais apmērs : 0,59 m, 

 vertikālais apmērs : no pamatlīnijas uz augšu bez ierobežojuma. 

b) Kuģa dibena bojājuma apmērs: 

 gareniskais apmērs : vismaz 0,10 L, 

 šķērseniskais apmērs : 3,00 m, 

 vertikālais apmērs : no pamatlīnijas 0,39 m uz augšu, izņemot nosēdtilpni. 

c) Jebkuras starpsienas bojātajā zonā uzskatāmas par bojātām, kas nozīmē, ka 
apakšiedalījums jāizvēlas tā, lai kuģis paliktu peldspējīgs pēc divu vai vairāku blakus esošo 
nodalījumu applūšanas garenvirzienā. 

 Attiecībā uz galveno mašīntelpu jāņem vērā tikai viena nodalījuma standarts, t. i., 
mašīntelpas gala starpsienas jāuzskata par nebojātām. 

 Attiecībā uz kuģa dibena bojājumu blakus esošie perpendikulārie kuģa nodalījumi 
jāuzskata par applūdušiem. 
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d) Caurlaidība 

 Jāpieņem, ka caurlaidība ir 95 %. 

 Atkāpjoties no šī pieņēmuma, iespējams pieņemt šādu caurlaidību: 

 - mašīntelpas un darba telpas: 85 % 

 - divkāršie dibeni, degvielas tvertnes, balasta tvertnes u. c. atkarībā no to funkcijas 
jāpieņem vai nu kā pilni, vai tukši attiecībā pret kuģi, kas peld ar maksimālo pieļaujamo 
iegrimi: 0 vai 95 % 

 Ja aprēķins pierāda, ka visu nodalījumu vidējā caurlaidība ir zemāka, iespējams izmantot 
aprēķināto vērtību. 

e) Visu atvērumu, kas nav ūdensdroši (piemēram, durvis, logi, piekļuves lūkas), zemākajai 
malai beidzamajā applūšanas stadijā jābūt ne mazāk kā 100 mm virs bojājuma ūdenslīnijas. 

5. Stabilitāte pēc bojājuma ir pietiekama, ja, pamatojoties uz 4. iedaļā minētajiem pieņēmumiem: 

a) beidzamajā applūšanas stadijā paliek drošības attālums, ne mazāks par 100 mm, un mazā 
kuģa sasvēršanās leņķis nepārsniedz 5°; vai 

b) aprēķini saskaņā ar Noteikumu par bīstamu vielu pārvadāšanu Reinā (ADNR) 9. daļā 
norādīto bojātas stabilitātes aprēķina procedūru uzrāda pozitīvu rezultātu. 

6. Ja ir nodrošināti šķērseniski vai uz leju virzīti applūšanas atvērumi asimetriskas applūšanas 
samazinājuma nolūkā, izlīdzināšanas laiks nedrīkst pārsniegt 15 minūtes, ja applūšanas 
starpstāvokļu stadijās ir apliecināta pietiekama bojātā stabilitāte.  

7. Ja atvērumi, caur kuriem nebojātie nodalījumi var applūst papildus, ir ūdensdroši aizverami, 
slēgierīcēm jābūt marķētām atbilstoši to lietošanas pamācībām. 

8. Aprēķina apliecinājums saskaņā ar 2. – 5. iedaļu ir uzskatāms par nodrošinātu, ja bojātās 
stabilitātes aprēķini saskaņā ar Noteikumu par bīstamu vielu pārvadāšanu Reinā (ADNR) 9. 
daļu uzrāda pozitīvu rezultātu. 

9. Ja 2. vai 3. iedaļas prasību ievērošanas nolūkā tas ir nepieciešams, maksimālās iegrimes līmeni 
nosaka no jauna. 
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22a.05. pants 

Papildu prasības 

1. Kuģim, kas garāks par 110 m: 

a) jābūt aprīkotam ar vairākdzenskrūvju dzinējspēka sistēmu ar vismaz diviem neatkarīgiem 
dzinējiem ar līdzvērtīgu jaudu un priekšgala dzinekli, ko vada no stūres mājas un kas ir 
efektīvs arī tad, kad kuģis ir nepiekrautā stāvoklī; vai 

 jābūt ar vienas dzenskrūves dzinējspēka sistēmu un priekšgala dzinekli, ko vada no stūres 
mājas ar savu elektroenerģijas padevi un kas ir efektīvs arī tad, kad kuģis ir nepiekrautā 
stāvoklī, un kas galvenās dzinējspēku sistēmas avārijas gadījumā dod iespēju kuģim 
virzīties uz priekšu pašam ar savu jaudu; 

b) jābūt aprīkotam ar radara navigācijas sistēmu līdz ar pagrieziena ātruma indikatoru saskaņā 
ar 7.06. panta 1. iedaļas nosacījumiem; 

c) jābūt ar pastāvīgi uzstādītu tilpnes ūdens sūknēšanas sistēmu saskaņā ar 8.08. pantu; 

d) jāatbilst 23.09. panta 1.1. iedaļas prasībām. 

2. Attiecībā uz mazajiem kuģiem, izņemot pasažieru kuģus, kuru garums ir lielāks par 110 m un 
kuri papildus 1. iedaļas nosacījumiem  

a) sniedz iespēju avārijas gadījumā kuģa vidējā trešdaļā to sadalīt (atdalīt), nelietojot smago 
glābšanas aprīkojumu, atdalītajām kuģa daļām pēc atdalīšanas saglabājot peldspēju; 

b) ir nodrošināti ar sertifikātu, kas jāglabā uz kuģa un ko izsniegusi apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība attiecībā uz kuģa peldspēju, nosvēršanās stāvokli un atsevišķo daļu stabilitāti, 
norādot piekraušanas pakāpi, virs kuras abu daļu peldspēja vairs nav nodrošināta; 

c) ir būvēti kā kuģi ar divkāršu korpusu saskaņā ar Noteikumiem par bīstamu vielu 
pārvadāšanu Reinā (ADNR), kad attiecībā uz motorkuģiem piemēro ADNR 9. daļas 
9.1.0.91. – 9.1.0.95. iedaļu un attiecībā uz tankkuģiem – 9.3.2.11.7. un 9.3.2.13. – 9.3.2.15. 
iedaļu; 

d) ir aprīkoti ar vairākdzenskrūvju dzinējspēka sistēmu saskaņā ar 1. iedaļas a) punkta pirmā 
teikuma pirmo pusi; 

 Kopienas sertifikāta 52. ailē jāieraksta, ka tie atbilst visām a) – d) punkta prasībām. 
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3. Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kuru garums ir lielāks par 110 m un kuri papildus 1. iedaļas 
nosacījumiem 

a) ir būvēti vai pārveidoti savā augstākajā kategorijā apstiprinātas klasificēšanas sabiedrības 
uzraudzībā, kādā gadījumā atbilstību apliecina ar sertifikāta palīdzību, ko izsniegusi 
klasificēšanas sabiedrība, ja pašreizējā kategorija nav nepieciešama; 

b) vai arī 

 ir ar divkāršu dibenu ar vismaz 600 mm augstumu un apakšiedalījumu, lai nodrošinātu to, 
ka divu blakus esošu nodalījumu applūšanas gadījumā kuģis neiegrims ūdenī zemāk par 
robežlīniju un tiek saglabāts 100 mm atlikušais drošības attālums,  

 vai 

 ir ar divkāršu dibenu ar vismaz 600 mm augstumu un divkāršu korpusu ar vismaz 800 mm 
attālumu starp kuģa sānu sienu un garenisko starpsienu; 

c) ir aprīkots ar vairākdzenskrūvju dzinējspēka sistēmu ar vismaz diviem neatkarīgiem 
dzinējiem ar līdzvērtīgu jaudu un priekšgala dzinekļa sistēmu, ko var darbināt no stūres 
mājas un kas darbojas kā gareniski, tā arī šķērseniski; 

d) ļauj kuģa pakaļgala enkuru darbināt tieši no stūres mājas; 

 Kopienas sertifikāta 52. ailē jāieraksta, ka tie atbilst visām a) – d) punkta prasībām. 

22a.06. pants 

IV daļas piemērošana pārbūves gadījumā 

Pārbaudes iestāde var piemērot 24. nodaļu mazajiem kuģiem, kas pārbūvēti kuģos ar garumu, kas 
pārsniedz 110 m, tikai pamatojoties uz īpašām Komitejas rekomendācijām atbilstīgi direktīvas 19. 
pantam. 
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22.b NODAĻA 

 

ĪPAŠAS PRASĪBAS, KO PIEMĒRO ĀTRGAITAS KUĢIEM 

22b.01. pants 

Vispārīgi nosacījumi 

1. Ātrgaitas kuģus nekonstruē kā kuģus ar kajītēm. 

2. Šādas iekārtas ir aizliegtas uz ātrgaitas kuģiem: 

a) ierīces, kas aprīkotas ar dakts degļiem saskaņā ar 13.02. pantu; 

b) tvaicējošu eļļas degļu krāsnis saskaņā ar 13.03. un 13.04. pantu; 

c) cietā kurināmā apkures ierīces saskaņā ar 13.07. pantu; 

d) sašķidrinātās gāzes iekārtas saskaņā ar 14. nodaļu. 

22b.02. pants 

I daļas piemērošana 

1. Papildus 2.03. panta noteikumiem ātrgaitas kuģiem jābūt konstruētiem un klasificētiem 
apstiprinātas klasificēšanas sabiedrības uzraudzībā un saskaņā ar šīs sabiedrības, kurai ir īpaši 
noteikumi attiecībā uz ātrgaitas kuģiem, spēkā esošajiem noteikumiem. Kuģa kategorija ir 
jāsaglabā. 

2. Atkāpjoties no 2.06. panta nosacījumiem, Kopienas sertifikāti, kas izsniegti atbilstoši minētās 
nodaļas noteikumiem, ir derīgi, augstākais, piecus gadus. 

22b.03. pants 

II daļas piemērošana 

1. Neraugoties uz 2. iedaļas un 22b.02. panta 2. iedaļas nosacījumiem, uz ātrgaitas kuģiem 
attiecas 3. līdz 15. nodaļas noteikumi, izņemot šādus noteikumus: 

a) 3.04. panta 6. iedaļas otrā rindkopa; 
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b) 8.08. panta 2. iedaļas otrais teikums;  

c) 11.02. panta 4. iedaļas otrais un trešais teikums;  

d) 12.02. panta 4. iedaļas otrais teikums;  

e) 15.06. panta 3. iedaļas a) punkta otrais teikums. 

2. Atkāpjoties no 15.02. panta 9. iedaļas un 15.15. panta 7. iedaļas nosacījumiem, visas durvis 
ūdensdrošajās starpsienās jāvar vadīt attālināti. 

3. Atkāpjoties no 6.02. panta 1. iedaļas nosacījumiem stūres aparāta dzinējiekārtas darbības 
atteices vai traucējumu gadījumā darbībā bez laika aizkaves jāieslēdzas sekundārai neatkarīgai 
stūres aparāta dzinējiekārtai vai manuāli darbinātai dzinējiekārtai. 

4. Papildus II daļas prasībām ātrgaitas kuģiem jāatbilst 22b.04. – 22b.12. panta prasībām. 

22b.04. pants 

Sēdvietas un drošības jostas 

Sēdvietām jābūt pieejamām maksimālajām uz kuģa pieļautajam skaitam pasažieru. Sēdvietām jābūt 
aprīkotām ar drošības jostām. Bez drošības jostām var iztikt, ja ir nodrošināts piemērota 
triecienizturīga aizsardzība vai arī ja tās saskaņā ar HSC Kodeksa 2000 4. nodaļas 6. daļu netiek 
prasītas. 

22b.05. pants 

Brīvsāni 

Atkāpjoties no 4.02. un 4.03. panta nosacījumiem, brīvsāniem jābūt vismaz 500 mm. 
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22b.06. pants 

Peldspēja, stabilitāte un apakšiedalījums 

Attiecībā uz ātrgaitas kuģiem jānodrošina pienācīga dokumentācija par:  
a) peldspējas un stabilitātes raksturlielumiem, kas ir adekvāti drošības ziņā, ja mazo kuģi 

darbina ūdens izspiešanas režīmā, gan nebojātā, gan bojātā veidā;  

b) stabilitātes un stabilizēšanas sistēmu raksturlielumiem, kas nodrošina mazā kuģa drošību 
tad, kad to lieto dinamiskās peldspējas fāzē un pārejas fāzē; 

c) stabilitātes raksturlielumiem ūdens neizspiešanas un pārejas režīmā, kas ir adekvāti, lai 
kuģi droši novadītu ūdens izspiešanas režīmā jebkādu sistēmas traucējumu gadījumā. 

22b.07. pants 

Stūres māja 

1. Iekārtojums  

a) Atkāpjoties no 7.01. panta 1. iedaļas nosacījumiem, stūres mājām jābūt iekārtotām tā, lai 
stūrmanis un otrais apkalpes loceklis varētu vienmēr veikt savus uzdevumus, kuģim 
braucot. 

b) Stūrēšanas vietai jābūt iekārtotai tā, lai uzņemtu darbstacijas iepriekšējā a) punktā 
minētajām personām. Navigācijas, manevrēšanas, uzraudzības un saziņas instrumentiem, 
kā arī citiem svarīgiem darbības vadības mehānismiem jāatrodas pietiekami cieši kopā, lai 
ļautu otrajam apkalpes loceklim, kā arī stūrmanim iegūt nepieciešamo informāciju un pēc 
nepieciešamības darbināt vadības mehānismus un iekārtas sēdus stāvoklī. Vienmēr jāievēro 
šādi noteikumi: 

aa) stūrmaņa stūrēšanas vietai jābūt iekārtotai tā, lai radara navigāciju ļautu veikt vienai 
personai  

bb) otrajam apkalpes loceklim jābūt pašam savam radara ekrānam (pakļautajai ierīcei) 
savā darbstacijā, un viņam no savas darbstacijas iejaukties, lai pārraidītu informāciju un 
kontrolētu kuģa dzinējspēku. 
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c) a) punktā minētajām personām jāvar darbināt b) punktā minētās iekārtas bez jebkādiem 
traucējumiem, ieskaitot to, ka drošības jostas tiek pienācīgi valkātas. 

2. Netraucēta redzamība 

a) Atkāpjoties no 7.02. panta 2. iedaļas nosacījumiem, netraucētajai redzamības zonai 
priekšgala virzienā stūrmanim sēdus stāvoklī jābūt ne lielākai par vienu kuģa garumu 
neatkarīgi no kravas daudzuma. 

b) Atkāpjoties no 7.02. panta 3. iedaļas nosacījumiem, kopējais aklo sektoru loks virzienā uz 
priekšu līdz 22,5o aiz traversa abās pusēs nedrīkst pārsniegt 20o.  Katrs atsevišķais aklais 
sektors nedrīkst pārsniegt 5o.  Labas redzamības sektors starp diviem aklajiem sektoriem 
nedrīkst būt mazāks par 10°. 

3. Instrumenti 

 Instrumentu paneļiem 22b.11. pantā minēto iekārtu vadīšanai un uzraudzīšanai jāatrodas 
atsevišķās un skaidri marķētās vietās stūres mājā. Tas nepieciešamības gadījumā attiecas arī uz 
kopīgā dzīvības glābšanas aprīkojuma nolaišanas vadības mehānismiem. 

4. Apgaismojums 

 Sarkano gaismu izmanto tajās aprīkojuma zonās vai daļās, kam darbības laikā jābūt 
apgaismotām. 

5. Logi 

 No atstarojumiem ir jāizvairās. Jānodrošina līdzekļi, ka izvairīties no apžilbšanas saules 
gaismā. 

6. Virsmu materiāli 

 Stūres mājā jāizvairās no atstarojošu virsmas materiālu lietošanas. 
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22b.08. pants 

Papildu aprīkojums 

Ātrgaitas mazajos kuģos jābūt šādam aprīkojumam: 
a) radara iekārta un pagrieziena ātruma indikators saskaņā ar 7.06. panta 1. iedaļu, 

b) viegli sasniedzams individuālais dzīvības glābšanas aprīkojums, kas atbilst Eiropas 
standartam EN 395:1998 un ir paredzēts maksimālajam uz kuģa pieļautajam skaitam 
pasažieru. 

22b.09. pants 

Slēgtās zonas 

1. Vispārīgi nosacījumi 

 Sabiedriskajām telpām un kajīšu telpām, un aprīkojumam, kas šajās telpās atrodas, jābūt 
konstruētam tā, lai neviena persona, pienācīgi lietojot šīs iekārtas, negūtu traumu parastā vai 
avārijas kuģa iedarbināšanas vai apturēšanas gadījumā vai manevrēšanas laikā parastā kruīzā, 
kā arī darbības atteices vai traucējumu apstākļos. 

2. Saziņas līdzekļi 

a) Pasažieru informēšanas nolūkā attiecībā uz drošības pasākumiem visiem pasažieru kuģiem 
jābūt aprīkotiem ar akustiskajām un vizuālajām iekārtām, kas ir redzamas un dzirdamas 
visiem, kas atrodas uz kuģa. 

b) a) punktā minētās iekārtas aktivizē kuģa kapteinis, lai dotu norādījumus pasažieriem. 

c) katram pasažierim savas sēdvietas tuvumā jābūt pieejamiem norādījumiem attiecībā uz 
ārkārtas situācijām, ieskaitot kuģa plānu, kurā parādītas visas izejas, glābšanās ceļi, 
avārijas aprīkojums, dzīvības glābšanas aprīkojums un norādījumi par glābšanas vestu 
lietošanu. 
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22b.10. pants 

Izejas un glābšanās ceļi 

Glābšanās un evakuācijas ceļiem jāatbilst šādām prasībām: 
a) no stūrēšanas vietas jābūt vieglai, drošai un ātrai piekļuvei uz telpām un kajīšu telpām, kas 

pieejamas publiski; 

b) evakuācijas ceļiem, kas ved uz avārijas izejām, jābūt skaidri un pastāvīgi marķētiem; 

c) visām izejām jābūt pienācīgi marķētām. Atvēršanas mehānisma darbībai jābūt redzamai kā 
no ārpuses, tā no iekšpuses; 

d) glābšanās ceļiem un avārijas izejām jābūt ar piemērotu drošības norādījumu sistēmu; 

e) kreisajā pusē blakus izejām jābūt pietiekamai telpai vienam apkalpes loceklim. 

22b.11. pants 

Ugunsdrošība un ugunsdzēšana 

1. Koridoriem, telpām un kajīšu telpām, kas pieejamas pasažieriem, kā arī kambīzēm un 
mašīntelpām jābūt pieslēgtām atbilstošai ugunsgrēka trauksmes signalizācijai. Ikviens 
ugunsgrēks un tā atrašanās vieta automātiski jānorāda vietā, ko pastāvīgi apkalpo kuģa apkalpe. 

2. Mašīntelpām jābūt aprīkotām ar pastāvīgi uzstādītu ugunsdzēšanas sistēmu atbilstoši 10.03b. 
pantam. 

3. Telpām un kajīšu telpām, kas pieejamas pasažieriem, un to glābšanās ceļiem jābūt aprīkotiem 
ar paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmu atbilstoši 10.03a. pantam. Jābūt iespējai izlietoto 
ūdeni strauji un tieši novadīt uz kuģa ārpusi. 
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22b.12. pants 

Pārejas noteikumi 

Ātrgaitas kuģiem saskaņā ar 1.01. panta 20.a iedaļu, kuriem 2003. gada 31. martā ir derīgs 
Kopienas sertifikāts, jāatbilst šādiem noteikumiem šajā nodaļā:  

a) 22b.01., 22b.04., 22b.08., 22b.09., 22b.10. pants, 22b.11. panta 1. iedaļa,  

 ja Kopienas sertifikāts ir atjaunots; 

b) 2013. gada 1. aprīlī,  

 22b.07. panta 1., 3., 4., 5. un 6. iedaļa; 

c) 2023. gada 1. janvārī 

 visi citi noteikumi. 
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III DAĻA 

 

23. NODAĻA 

 

KUĢU APRĪKOJUMS SAISTĪBĀ AR TO APKALPOŠANU 

 

23.01. pants 

(Paliek anulēts) 

 

23.02. pants 

(Paliek anulēts) 

 

23.03. pants 

(Paliek anulēts) 

 

23.04. pants 

(Paliek anulēts) 

 

23.05. pants 

(Paliek anulēts) 

 

23.06. pants 

(Paliek anulēts) 

 

23.07. pants 

(Paliek anulēts) 

 

23.08. pants 

(Paliek anulēts) 
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23.09. pants 

Kuģu aprīkojums 

 

1. Attiecībā uz motorkuģiem, stūmējkuģiem, stumtām karavānām un pasažieru kuģiem pārbaudes 
iestādei jāieraksta atbilstība 1.1. vai 1.2. iedaļas noteikumiem vai to neievērošana Kopienas 
sertifikāta 47. ailē. 

 

1.1 Standarts S1 

a) Dzinējspēka sistēmām jābūt iekārtotām tā, lai ātrumu varētu mainīt un dzenskrūves 
dzinekļa virzienu mainīt no stūrēšanas vietas. 

 Jābūt iespējai tos palīgdzinējus, kas nepieciešami darbības nolūkā, ieslēgt vai izslēgt no 
stūrēšanas vietas, ja vien tas nenotiek automātiski vai arī dzinēji katra brauciena laikā 
nedarbojas nepārtraukti. 

b) Zonās, kas bīstamas tādu iemeslu dēļ, kā 

 - galvenā dzinēja dzesēšanas ūdens temperatūra, 

 - smēreļļas spiediens galvenajiem dzinējiem un pārvadiem, 

 - galvenā dzinēja reversējošo bloku, reversējošo pārvadu vai dzenskrūvju eļļas un gaisa 
spiediens, 

 - tilpnes ūdens līmenis galvenajā mašīntelpā, 

 jānotiek uzraudzībai ar tādu instrumentu palīdzību, kas nepareizas darbības gadījumā 
iedarbina akustiskus un vizuālus signālus stūres mājā. Akustiskos trauksmes signālus 
iespējams apvienot vienā dzirdamā brīdinājumu ierīcē. Tos var izslēgt, kolīdz traucējums ir 
apzināts. vizuālos trauksmes signālus drīkst izslēgt tikai tad, kad tos iedarbinājušie 
traucējumi ir novērsti. 

c) Degviela jāpievada un galvenais dzinējs jādzesē automātiski. 

d) Stūrēšanas sistēmu jāvar vadīt vienam cilvēkam, pat pie maksimālās iegrimes, nepieliekot 
īpašu spēku. 
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e) Jābūt iespējai pēc nepieciešamības noraidīt saskaņā ar valsts vai starptautisko kuģniecības 
iestāžu noteikumiem prasītos vizuālos un akustiskos signālus no stūrēšanas vietas. 

f) Ja nav tiešas saziņas starp stūrēšanas vietu un kuģa priekšējo daļu, kuģa pakaļgalu, kajīšu 
telpām un mašīntelpām, jānodrošina balss saziņas sistēma. Saziņai ar mašīntelpām tas var 
notikt optiska vai akustiska signāla formā. 

g) Nepieciešamo kuģa laivu jāvar nolaist ūdenī vienam apkalpes loceklim un to izdarīt 
atbilstošā laika sprīdī. 

h) Jābūt prožektoram, ko var darbināt no stūrēšanas vietas. 

i) Celšanas ierīču kloķu un līdzīgu rotējošu daļu darbināšana nedrīkst prasīt lielāku spēku par 
160 N. 

k) Kopienas sertifikātā ierakstītajām vilkšanas vinčām jābūt motorizētām. 

l) Tilpnes ūdens un klāja mazgāšanas sūkņiem jābūt motorizētiem. 

m) Galvenajiem vadības blokiem un uzraudzības instrumentiem jābūt ergonomiski 
iekārtotiem. 

n) Saskaņā ar 6.0. panta pirmo iedaļu prasītās iekārtas jāvar vadīt attālināti no stūrēšanas 
vietas. 

1.2 Standarts S2 

a) Attiecībā uz motorkuģiem, kas darbojas atsevišķi: 

 standarts S1 un papildus aprīkoti ar priekšgala dzinekli, ko var darbināt no stūrēšanas 
vietas; 

b) Attiecībā uz motorkuģiem, kas dzen uz priekšu sānu pie sāna savienotu kuģu struktūru: 

 standarts S1 un papildus aprīkoti ar priekšgala dzinekli, ko var darbināt no stūrēšanas 
vietas; 

c) Attiecībā uz motorkuģiem, kas dzen uz priekšu stumtas karavānas, ko veido pats 
motorkuģis un kuģi tā priekšā: 

 standarts S1 un papildus aprīkoti ar hidrauliski vai elektriski darbinātām savienojuma 
vinčām. Šis aprīkojums tomēr nav nepieciešams, ja priekšējais transporta līdzeklis stumtajā 
karavānā ir aprīkots ar priekšgala dzinekli, ko var darbināt no stumjošā motorkuģa 
stūrēšanas vietas; 
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d) Attiecībā uz stūmējkuģiem, kas dzen uz priekšu stumtu karavānu: 

 standarts S1 un papildus aprīkoti ar hidrauliski vai elektriski darbinātām savienojuma 
vinčām. Šis aprīkojums tomēr nav nepieciešams, ja priekšējais transporta līdzeklis stumtajā 
karavānā ir aprīkots ar priekšgala dzinekli, ko var darbināt no stūmējkuģa stūrēšanas 
vietas; 

e) Attiecībā uz pasažieru kuģiem: 

 standarts S1 un papildus aprīkoti ar priekšgala dzinekli, ko var darbināt no stūrēšanas 
vietas. Šis aprīkojums tomēr nav nepieciešams, ja pasažieru kuģa dzinējspēka sistēma un 
stūrēšanas sistēma garantē līdzvērtīgu manevrēšanas spēju. 

23.10. pants 

(Paliek anulēts) 

23.11. pants 

(Paliek anulēts) 

23.12. pants 

(Paliek anulēts) 

23.13. pants 

(Paliek anulēts) 

23.14. pants 

(Paliek anulēts) 

23.15. pants 

(Paliek anulēts) 
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IV DAĻA 

 

24. NODAĻA 

 

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

24.01. pants 

Pārejas noteikumu piemērojamība kuģiem, kas jau ir ekspluatācijā 

1. 24.02. – 24.04. panta noteikumi attiecas tikai uz kuģiem, kuriem … * ir derīgs kuģa sertifikāts 
saskaņā ar Reinas Kuģu inspekcijas noteikumiem, kas stājušies spēkā 1994. gada 31. decembrī, 
vai kas 1994. gada 31. decembrī būvēti vai tikuši pārbūvēti. 

2. Attiecībā uz kuģiem, kas nav ietverti 1. iedaļā, piemēro 24.06. pantu. 

24.02. pants 

Atbrīvojumi kuģiem, kas jau ir ekspluatācijā 

1. Neierobežojot 24.03. un 24.04. panta nosacījumus, kuģi, kas pilnībā neatbilst šīs direktīvas 
noteikumiem 

a) jāpielāgo, lai tie atbilstu šiem noteikumiem saskaņā ar pārejas noteikumiem, kas uzskaitīti 
turpmākajā tabulā, un  

b) līdz to pielāgošanai tiem jāievēro Reinas Kuģu inspekcijas noteikumiem, kas ir spēkā no 
1994. gada 31. decembrī. 

                                                 
* 2 gadi pēc direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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2. Turpmākajā tabulā lietotas šādas definīcijas: 

- "N.R.C.": noteikums neattiecas uz kuģiem, kas jau darbojas, ja vien attiecīgās daļas nav 
nomainītas vai pārbūvētas, t. i., noteikums attiecas tikai uz jaunbūvētiem /Newly-built/ 
kuģiem un uz konkrēto daļu vai zonu nomaiņu /Replacement/ vai pārbūvi /Conversion/. Ja 
esošās daļas nomaina ar aizvietojošām daļām, izmantojot to pašu tehnoloģiju, un tās ir tā 
paša veida daļas, tās nav uzskatāmas par nomainītām ("R" /replacement/) pārejas 
noteikumu nozīmē. 

-  "Kopienas sertifikāta izsniegšana vai atjaunošana": šim noteikumam jābūt īstenotam brīdī, 
kad izsniedz vai nomaina Kopienas sertifikātu pēc norādītā datuma. 
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Pants un iedaļa SATURS TERMIŅŠ UN PIEBILDUMI 

 3. NODAĻA  

3.03. p. 1. ied. 
a) punkts 

Triecienstarpsienas stāvoklis N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

Kajīšu telpas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 2. ied. 

Drošības aprīkojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 4. ied. Gāzudroša kajīšu telpu atdalīšana no 
mašīntelpām, katlu telpām un tilpnēm 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 5. ied. 
 2. rindk. 

 
Kuģa pakaļgala pīķa starpsienu durvju 
uzraudzība  

 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 7. ied. Enkuri, kas neizvirzās uz āru kuģu priekšējās 
daļās 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2041. 

3.04. p. 3. ied. 
2. teik.  

Mašīntelpās lietotais izolācijas materiāls N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 3. ied.   

3. un 4. teik. 

Atvērumi un slēgierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

3.04. p. 6. ied. Mašīntelpu izejas Mašīntelpām, ko līdz 1995. gadam saskaņā ar 
1.01. pantu neuzskatīja par mašīntelpām, jābūt 
aprīkotām ar otru izeju pie N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2035 

 5. NODAĻA  

5.06. p. 1. ied. 
1. teik. 

Minimālais ātrums Attiecībā uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī līdz 
1996. gadam, vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 
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 6. NODAĻA  

6.01. p. 1. ied. 5. nodaļā prasītā manevrēšanas spēja N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 3. ied. Pastāvīgas nosvēršanās un apkārtējās 
temperatūras 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 7. ied. Stūres stieņu konstrukcija Attiecībā uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī līdz 
1996. gadam: N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

6.02. p. 2. ied. Viena darbība, kas ir pietiekama, lai darbinātu 
sekundāro dzinējiekārtu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 3. ied. 5. nodaļā prasītā manevrēšanas spēja, ko 
nodrošina sekundārā piedziņa/ manuālā 
piedziņa 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

6.03. p. 1. ied. Citu patērētāju pieslēgšana hidrauliskajai stūres 
aparāta dzinējiekārtai 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 2. ied. Atsevišķs hidrauliskais rezervuārs  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

6.05. p. 1. ied. Manuālās piedziņas rats, ko nedarbina 
pašgājēja dzinējiekārta  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

6.06. p. 1. ied. Divas neatkarīgas iedarbināšanas sistēmas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

6.07. p. 2. ied. 
a) punkts 

Hidrauliskā līmeņa rezervuāra un darba 
spiediena uzraudzības ierīces 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 2. ied. e) 
punkts 

Buferierīču uzraudzība  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu  

6.08. p. 1. ied. Prasības attiecībā uz elektroiekārtām saskaņā ar 
9.20. pantu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 
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 7. NODAĻA  

7.02. p. 3. ied. 
2. rindk. 

Netraucēta redzamība stūrmaņa parastajā skata 
asī  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 5. ied. Minimālā gaismas pārvade N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

7.03. p. 7. ied. Signalizācijas izslēgšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu, ja vien stūres māja nav 
konstruēta viena cilvēka veiktai radara 
navigācijai  

 8. ied. Automātiska pārslēgšanās uz citu 
elektroenerģijas padevi 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

7.04. p. 1. ied. Galveno dzinēju un stūrēšanas sistēmu vadība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu  

 2. ied. Galvenā dzinēja vadība ja vien stūres mājas nav konstruētas viena 
cilvēka veiktai radara navigācijai:  N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc 1.1.2035. ja kustības virzienu var 
panākt tieši; 1.1.2010. attiecībā uz citiem 
dzinējiem 

7.09. p. Signalizācijas sistēma N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 1. rindk. Nolaižamās stūres mājas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu  
Nehidrauliska nolaišanas sistēma: vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2035. 

 2. un 3. 
rindk. 

 N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 
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 8. NODAĻA  

8.01. p. 3. ied. Tikai iekšdedzes dzinēji, kas sadedzina 
degvielas ar uzliesmošanas temperatūru, ne 
lielāku par 55°C 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

8.02. p. 1. ied. Dzinēju nodrošināšana pret netīšu 
iedarbināšanu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 4. ied. Dzinēja daļu automātiska aizsardzība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

8.03. p. 2. ied. Uzraudzības ierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 3. ied. Automātiska aizsardzība pret ātruma 
pārsniegšanu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 5. ied. Vārpstu caurvadizolatoru konstrukcija  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

8.05 . p. 1. ied. Tērauda tvertnes šķidrajai degvielai N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 2. ied. Automātiska tvertņu vārstu aizvēršana  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 3. ied. Neviena degvielas tvertne neatrodas 
triecienstarpsienas priekšā  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 4. ied. Neviena degvielas tvertne vai to piederumi 
neatrodas virs dzinējiem vai vilkmes caurulēm 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. Līdz tam 
laikam droša degvielas izsūknēšana jānodrošina 
ar tam piemērotām ierīcēm. 
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 6. ied. 3. – 
5. teik. 

Spiediena izlīdzinātājcauruļu un savienojuma 
cauruļu uzstādīšana un mērījumi  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

8.05. p. 7. ied. Noslēgšanas ierīce, ko darbina no klāja N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 9. ied. 1. 
teik. 

Tilpuma mērierīcēm jābūt nolasāmām līdz 
maksimālā piepildījuma līmenim  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 13. ied. Piepildījuma līmeņa kontrole ne tikai 
galvenajiem dzinējiem, bet arī citiem 
dzinējiem, kas nepieciešami kuģa drošā darbībā 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

8.08. p. 8. ied. Vienkārša noslēgšanas ierīce nav pietiekama 
balasta telpu savienojumā ar drenāžas caurulēm 
kravas telpās, kas spēj pārvadāt balastu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 9. ied. Kravas telpas tilpņu mērierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

8.09. 2. ied. Eļļaina ūdens un izlietoto eļļas krājumu 
savākšanas iekārtas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

8.10. p. 3. ied. 65 dB(A) emisijas robeža stacionārajiem 
kuģiem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 
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 8.a NODAĻA  

 Attiecībā uz 8.a nodaļu piemēro Reinas Kuģu 
inspekcijas noteikumu pārejas noteikumus  

 

 9. NODAĻA  

9.01. p. 1. ied. 
2. teik. 

Attiecīgie dokumenti jāiesniedz pārbaudes 
iestādei 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 2. ied. 2. 
ievilk. 

Galvenā, avārijas un sadalījuma sadales paneļa 
darbības diagrammas jāglabā uz kuģa  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 3. ied. Kuģa iekštelpu un klāja apkārtējās vides 
temperatūra 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

9.02. 1. – 3. ied. Elektropadeves sistēmas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

9.05. p. 4. ied. Zemējuma vadītāju šķērsgriezumi N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.11. p. 4. ied. Efektīva ventilācija, ja akumulatori uzstādīti 
slēgtā nodalījumā, skapī vai lādē  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

9.12. p. 2. ied. 
d) punkts 

Slēdžu-pārnesumu iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 3. ied. b) 
punkts 

Zemējuma noteikšanas ierīce, kas var noraidīt 
gan vizuālus, gan dzirdamus signālus  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 9.13. p. Avārijas automātiskie slēdži N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 
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9.14. p. 3. ied. 
2. teik. 

Vienpola slēdžu aizliegums veļas mazgātavās, 
mazgāšanās telpās un citās mitrās telpās  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

9.15. p. 2. ied. Minimālais šķērsgriezuma laukums 1,5 mm² uz 
kabeli 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 9. ied. Nolaižamajām stūres mājām pievienotie kabeļi N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

9.16. p. 3. ied. 
2. teik. 

Sekundārā ķēde N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.19. p. Mehānisko iekārtu signalizācijas un drošības 
sistēmas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.20. p. Elektroniskās iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

9.21. p. Elektromagnētiskā savienojamība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 
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 10. NODAĻA  

10.01. p. Enkuru iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

10.02. p. 2. ied. 
a) punkts 

Pietauvošanās tauvu un citu tauvu sertifikāts Pirmā tauva uz kuģa jānomaina: N.R.C., 
vēlākais, 1.1.2008. 
Otrā un trešā tauva: 1.1.2013. 

10.03. p. 1. ied.  Eiropas standarts Nomainot, vēlākais, 1.1.2010. 

 2. ied. Piemērotība A, B un C kategorijas 
ugunsgrēkiem 

Nomainot, vēlākais, 1.1.2010. 

 4. ied. CO2 satura un telpas izmēra attiecība Nomainot, vēlākais, 1.1.2010. 

10.03.a p. Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas 
kajīšu telpās, stūres mājās un pasažieru telpās  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

10.03.b p. Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas 
mašīntelpās, katlu telpās un sūkņu telpās 

1) 

10.04. p. Eiropas standarta piemērošana attiecībā uz 
glābšanas laivām 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

10.05. p. 2. ied. Piepūšamas glābšanas vestes N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. Glābšanas 
vestes, kādas bijušas uz kuģa 30.09.2003. drīkst 
lietot līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2010. 

                                                 
1 1. Pastāvīgās CO2 ugunsdzēšanas sistēmas, kas uzstādītas pirms 1980. gada 1. oktobra, drīkst palikt lietošanā līdz Kopienas 

sertifikāta izsniegšanai vai atjaunošanai pēc 2035. gada 1. janvāra, ja tās atbilst 7.03. panta 5. iedaļas prasībām Reinas Kuģu 
inspekcijas noteikumos tādā redakcijā, kas stājās spēkā 1976. gada 1. aprīlī. 

2. Pastāvīgas CO2 ugunsdzēšanas sistēmas, kas uzstādītas laikā starp 1992. gada 1. aprīli un 1994. gada 31. decembri, drīkst 
palikt lietošanā līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai atjaunošanai pēc 2035. gada 1. janvāra, ja tās atbilst  7.03. panta 5. 
iedaļas prasībām Reinas Kuģu inspekcijas noteikumos tādā redakcijā, kas stājās spēkā 1994. gada 31. decembrī. 

3. CCNR ieteikumi, izdoti laikā starp 1992. gada 1. aprīli un 1994. gada 31. decembri attiecībā uz Reinas Kuģu inspekcijas 
noteikumu, kas stājās spēkā 1994. gada 31. decembrī, 7.03. panta 5. iedaļas prasībām, paliek spēkā līdz Kopienas sertifikāta 
izsniegšanai vai atjaunošanai pēc 2035. gada 1. janvāra. 

4.  10.03.b panta 2. iedaļas a) punktu piemēro tikai līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai atjaunošanai pēc 2035. gada 1. 
janvāra, ja šīs iekārtas ir uzstādītas kuģos, kas nolaisti ūdenī pēc 1992. gada 1. oktobra 
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 11. NODAĻA  

11.02. p. 4. ied. Klāju ārējo malu, sānu klāju, kā arī darbstaciju 
aprīkojums  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.20150 

11.04. p. Sānu klāji 1 Pirmā Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana pēc 1.1.2035., ja lielāki par 7,30 m

11.05. p. 1. ied.  Piekļuve darba vietām N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035.  

 2. un 3. 
ied. 

Durvis un piekļuves, izejas un gaiteņi, ja grīdu 
līmeņu starpība ir lielāka par 0,50 m  

Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana 

 4. ied. Kāpnes darba vietās, ko apkalpo nepārtraukti N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035.  

11.06. p. 2. ied. Izejas un avārijas izejas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

11.07. p. 1. ied. 
2. teik. 

Trepes, pakāpieni un tamlīdzīgas ierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 2. un 3. 
ied. 

 Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana 

11.10. p. Lūku pārsegi N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

11.11. p. Vinčas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

11.12. p. 2. – 6. 
un 8. – 10. ied.  

Celtņi: ražotāja plāksnīte, maksimālais 
pieļaujamais noslogojums, aizsargierīces, 
aprēķinu pārbaude, speciālistu veikta pārbaude, 
sertifikāti uz kuģa 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

11.13. p. Degošu šķidrumu uzglabāšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu  

 

 

                                                 
1 Noteikums attiecas uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī pēc 31.12.1994., un uz ekspluatācijā esošajiem kuģiem ar šādu nosacījumu: 

11.04. panta prasības jāievēro, kad atjauno visu kravas telpas platību. 
Ja pārbūve, kuras rezultātā mainās sānu klāja brīvais platums, aptver visu sānu klāju garumu, 
a) 11.04. pants jāievēro, ja sānu klāja brīvais platums pirms pārbūves ir 0,90 m augstumā vai ja jāsamazina brīvais 

platums virs šī augstuma, 
b) sānu klāja brīvais platums pirms pārbūvēšanas līdz 0,90 m augstumam vai brīvais platums virs šī augstuma nedrīkst 

būt mazāks par 11.04. pantā norādītajiem mērījumiem. 
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 12. NODAĻA  

12.01. p. 1. ied. Kajītes personām, kuras parasti uzturas uz kuģa N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

12.02. p. 3. ied. Grīdu stāvoklis N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 4. ied. Uzturēšanās telpas un guļamtelpas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 6. ied. Galvenā telpa kajītē N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 8. ied. Koplietojuma uzturēšanās telpu brīvais grīdas 
laukums 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 9. ied. Telpu kubiskais tilpums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 10. ied. Gaisa telpas tilpums uz vienu cilvēku N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 11. ied. Durvju izmērs N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 12. ied. a) 
un b) punkts 

Kāpņu stāvoklis N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 13. ied. Caurules, pa kurām plūst bīstamas gāzes vai 
šķidrumi 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

12.03. p. Sanitārās iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

12.04. p. Kambīzes N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

12.05. p. Dzeramais ūdens N.R.C., vēlākais, 31.12.2006. 

12.06. p. Apkure un ventilācija N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

12.07. p. 1. ied. 
2. teik. 

Cits kajīšu aprīkojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 
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 15. NODAĻA  

15.01. p. 1. ied. 
d) punkts 

9.14. panta 3. iedaļas 2. teikuma nepiemērošana 
attiecībā uz nominālspriegumu, kas pārsniedz 
50 V  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 2. ied. c) 
punkts 

Cietā kurināmā sildītāju lietošanas aizliegums 
saskaņā ar 13.07. pantu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

Noteikums neattiecas uz kuģiem ar cietā 
kurināmā dzinējiem (tvaika dzinēji). 

 e) punkts Sašķidrinātās gāzes ierīču lietošanas aizliegums 
saskaņā ar 14. nodaļu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.02. p. 2. ied. Starpsienu skaits un izvietojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 5. ied. 2. 
teik. 

Robežlīnija, ja nav starpsienu klāja Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kuri nolaisti 
ūdenī pirms 1.1.1996., prasība attiecas pie 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 10. ied. c) 
punkts 

Noslēgšanas procesa laiks N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 12. ied. Optisko brīdinājumu sistēma N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 15. ied. Minimālais divkāršo dibenu augstums, sānu 
tukšumu platums 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.03. p. 1. – 6. 
ied. 

Droša stabilitāte N.R.C., un, ja maksimālais pasažieru skaits ir 
palielināts, vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 7. un 8. 
ied. 

Bojāta stabilitāte N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 9. ied. 2 nodalījumu statuss N.R.C. 

 10. – 13. 
ied. 

Bojāta stabilitāte N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 
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15.05. p. 2. ied. 
a) punkts 

Pasažieru skaits, attiecībā uz kādu apliecināta 
evakuācijas zonas esamība saskaņā ar 15.06. 
panta 8. iedaļu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 b) punkts Pasažieru skaits, kāds ņemts vērā stabilitātes 
aprēķinā saskaņā ar 15.03. pantu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.06. p. 1. ied. 
a) punkts 

Pasažieru telpas uz visiem klājiem 
triecienstarpsienas aizmugurē un uz priekšu 
kuģa pakaļgala pīķa starpsienas līmenī  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 3. ied. c) 
punkta 1. teik. 

Izeju brīvais augstums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

2. teik. Pasažieru kajīšu un citu nelielu telpu durvju 
brīvais platums  

Uz 0,7 m rādītāju attiecas N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2045. 

15.06. p. 3. ied. 
f) punkta 1. 
teik. 

Avārijas izeju izmērs N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 g) punkts To telpu izejas, kas paredzētas personu ar 
ierobežotu kustību brīvību lietojumam  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 4. ied. d) 
punkts 

Durvis, kas paredzētas personu ar ierobežotu 
kustību brīvību lietojumam 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 5. ied. Prasības attiecībā uz savienojošajiem 
koridoriem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 6. ied. b) 
punkts 

Glābšanās ceļi uz evakuācijas zonām  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 d) punkts Gar glābšanās ceļiem nedrīkst būt uzstādīti 
kāpšļi, trepes vai tamlīdzīgas ierīces  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 7. ied. Atbilstoša drošības norādījumu sistēma N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 8. ied. Prasības attiecībā uz pulcēšanās zonām N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 9. ied. Prasības attiecībā uz kāpnēm un to laukumiem 
pasažieru zonās 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 
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 10. ied. a) 
punkta 1. teik. 

Margu sistēma saskaņā ar Eiropas standartu 
EN 711 : 1995 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

2. teik. Margsienu un margu sistēmu augstums tajos 
klājos, kas paredzētas personu ar ierobežotu 
kustību brīvību lietojumam  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.06. p. 10. 
ied. b) punkta 
2. teik. 

To atvērumu brīvais platums, ko parasti lieto 
personu ar ierobežotu kustību brīvību 
uzņemšanai vai izsēdināšanai  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 13. ied.  Pārvietošanās zonas un sienas pārvietošanās 
zonās, kas paredzētas personu ar ierobežotu 
kustību brīvību lietojumam 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 14. ied. 1. 
teik. 

Stikla durvju un sienu konstrukcija 
pārvietošanās zonās un logu rūtis 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 15. ied. Prasības attiecībā uz virsbūvēm vai to jumtiem, 
ko pilnībā veido panorāmiskas rūtis 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 16. ied. Dzeramā ūdens sistēmas saskaņā ar 12.05. 
pantu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 31.12.2006. 

 17. ied. 2. 
teik. 

Prasības attiecībā uz tualetēm, kas iekārtotas 
personu ar ierobežotu kustību brīvību 
lietojumam  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 18. ied. Ventilācijas sistēma kajītēs bez atverama loga  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 19. ied. 15.06. panta prasības attiecībā uz telpām, kurās 
uzturas apkalpes locekļi vai kuģa personāls  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.07. p. Prasības attiecībā uz dzinējspēka sistēmu N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045.  

15.08. p. 2. ied. Prasības attiecībā uz skaļruņu sistēmām 
pasažieru zonās  

Attiecībā uz pasažieru kuģiem ar LWL, mazāku 
par 40 m, vai ne lielākiem kā 75 personām 
noteikumu piemēro pie N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2010. 

 3. ied. Prasības attiecībā uz signalizācijas sistēmu Attiecībā uz vienas dienas braucienu kuģiem 
noteikumu piemēro pie N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2010. 

 4. ied. Tilpnes ūdens līmeņa signalizācija katrā 
ūdensdrošajā nodalījumā  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 
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 5. ied. Divu motoru darbināti tilpnes ūdens sūkņi N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 

Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 6. ied. Pastāvīgi uzstādīta tilpnes ūdens sistēma N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 8. ied. CO2 barjeru sistēmu ventilācijas sistēma telpās 
zem klāja 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

15.09. p. 3. ied. Atbilstošs pārvietošanas aprīkojums  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

15.09. p. 4. ied. Personīgais dzīvības glābšanas aprīkojums 
bērniem 

Līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2010. šī iekārta ir 
uzskatāma par alternatīvu personīgajam 
dzīvības glābšanas aprīkojumam  

 Dzīvības glābšanas aprīkojums Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas bija aprīkoti 
ar kopīgām dzīvības glābšanas ierīcēm saskaņā 
ar 15.09. panta 5. iedaļu pirms 1.1.2005., šīs 
ierīces ir uzskatāmas par alternatīvu 
personīgajam dzīvības glābšanas aprīkojumam.

Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas bija aprīkoti 
ar kopīgām dzīvības glābšanas ierīcēm saskaņā 
ar 15.09. panta 6. iedaļu pirms 1.1.2005., šīs 
ierīces ir uzskatāmas par alternatīvu 
personīgajam dzīvības glābšanas aprīkojumam 
līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2010. 

 5. ied. b) 
un c) punkts 

Adekvāta sēdvietu telpa, vismaz 750 N 
peldspēja  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 f) punkts Stabila nosvēršanās un piemērotas satveršanas 
ierīces 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 i) punkts Atbilstoši evakuācijas līdzekļi no evakuācijas 
zonām uz glābšanas plostiem  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 10. ied. Glābšanas laiva, aprīkota ar dzinēju un 
prožektoru 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

15.10. p. 2. ied. 9.16. panta 3. iedaļa ir piemērojama arī 
attiecībā uz gaiteņiem un atpūtas telpām, kas 
paredzētas pasažieriem  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 
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 3. ied. Adekvāts avārijas apgaismojums Avārijas apgaismojums N.R.C., vēlākais, 

izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2015. 

15.10. p. 4. ied. Avārijas elektrostacija Vienas dienas kuģiem ar 25 m vai mazāku LWL 
noteikumu piemēro pie N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2015. 

 f) punkts Avārijas elektroenerģijas padeve prožektoriem 
saskaņā ar 10.02. panta 2. iedaļas i) punktu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 i) punkts Avārijas elektroenerģijas padeve liftiem un 
celšanas iekārtām saskaņā ar 15.06. panta 9. 
iedaļas 2. teikumu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 6. ied. Prasības attiecībā uz avārijas elektrostaciju:  

 - starpsienas saskaņā ar 15.11. panta 2. 
iedaļu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 - kabeļu iekārtojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 - avārijas elektrostacija virs robežlīnijas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

15.11. p. Ugunsdrošība  

 1. ied. Materiālu un komponentu atbilstība 
ugunsdrošībai 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 2. ied. Starpsienu konstrukcija N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 3. ied. Krāsām, lakām un citiem virsmas apdares 
izstrādājumiem, kā arī klāja segumiem, ko 
izmanto telpās, izņemot mašīntelpas un 
noliktavu telpas, jābūt liesmu slāpējošiem  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 4. ied. Atpūtas telpu griesti un sienu apšuvums ražots 
no neuzliesmojošiem materiāliem  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 5. ied. Mēbeles un piederumi pulcēšanās zonās ražoti 
no neuzliesmojoša materiāla 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 6. ied. Testēts saskaņā ar Kodeksu  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 7. ied. Izolācijas materiāli atpūtas telpās  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 8. ied. Prasības attiecībā uz durvīm starpsienās  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 
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 9. ied. Sienas  Kuģos ar kajītēm bez automātiskajām 

paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmām 
sienu gali starp kajītēm: N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2010. 

 10. ied. Starpsienas  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.11. p. 11. 
ied. 

Vilkmes aizturi  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 12. ied. 2. 
teik. 

Kāpnes no tērauda vai cita līdzvērtīga 
neuzliesmojoša materiāla 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 13. ied. Iekšējo kāpņu ierobežošana  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 14. ied. Ventilācijas sistēmas un gaisa padeves sistēmas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 15. ied. Ventilācijas sistēmas kambīzēs un plītis ar 
nosūcējiem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 16. ied. Vadības centri, kāpņu telpas, pulcēšanās zonas 
un dūmu nosūkšanas sistēmas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 17. ied. Ugunsgrēka trauksmes signāls  Attiecībā uz vienas dienas braucienu kuģiem: 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

15.12. p. 1. ied. Pārnēsājami ugunsdzēšamie aparāti Ugunsdzēšanas un slāpēšanas materiāli 
kambīzēs, frizētavās un smaržu veikalos: 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu  

 2. ied. Hidrantu sistēma  2. ugunsdzēšanas sūknis: N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc 1.1.2010. 

 3. ied. Prasības attiecībā uz hidrantu sistēmām Spiediens un ūdens strūklas garums: N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 6. ied. Materiāli, aizsardzība pret darbības atteici N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 
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15.12. p. 7. ied. Izvairīšanās no cauruļu un hidrantu aizsalšanas 

iespējas 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 8. ied. b) 
punkts 

Neatkarīga ugunsdzēšanas sūkņu darbība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 c) punkts Ūdens strūklas garums uz visiem klājiem N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 d) punkts Ugunsdzēšanas sūkņu uzstādīšana  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 9. ied. Ugunsdzēšanas sistēma mašīntelpās N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.14. p. 1. ied. Notekūdeņu savākšanas un likvidēšanas 
iekārtas  

Attiecībā uz kuģiem ar kajītēm ar ne vairāk kā 
50 kojām un vienas dienas braucienu kuģiem: 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

 2. ied. Prasības attiecībā uz notekūdeņu savākšanas 
tvertnēm 

Attiecībā uz kuģiem ar kajītēm ar ne vairāk kā 
50 kojām un vienas dienas braucienu kuģiem  
ar ne vairāk kā 50 pasažieriem: N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.15. p. 1. ied. Bojāta stabilitāte N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045 

 4. ied. Dzīvības glābšanas aprīkojums Dzīvības glābšanas aprīkojums uz kuģa pirms 
1.1.2006. ir uzskatāms par alternatīvu 
kopīgajam dzīvības glābšanas aprīkojumam 
līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2010. 

 5. ied. Aprīkojums ar glābšanas laivu, platformu vai 
līdzvērtīgu iekārtu 

Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas licencēti 
maksimālajam pasažieru skaitam 250 vai ar 50 
kojām: N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

15.15. p. 6. ied. Aprīkojums ar glābšanas laivu, platformu vai 
līdzvērtīgu iekārtu 

Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas licencēti 
maksimālajam pasažieru skaitam 250 vai ar 50 
kojām: N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

 9. ied. a) 
punkts 

Sašķidrinātās gāzes iekārtu signalizācijas 
sistēmas  

N.R.C., vēlākais, atjaunojot sertifikātu saskaņā 
ar 14.15. pantu 

 b) punkts Kopīgās dzīvības glābšanas ierīces saskaņā ar 
15.09. panta 5. iedaļu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 
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 16. NODAĻA  

16.01. p. 2. ied. Speciālas vinčas vai līdzvērtīgas savienošanas 
ierīces 

Prasība attiecas uz kuģiem, kas licencēti pirms 
1.1.1995. stumšanai bez atbilstoša 
nostiprināšanas aprīkojuma, tikai pie N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc 1.1.2035. 

16.01. p. 3. ied. 
pēd. teik. 

Prasības attiecībā uz dzinējiekārtām N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 17. NODAĻA  

17.02. p. 3. ied. Papildu prasības Piemēro tos pašus pārejas noteikumus, kā tie, 
kas norādīti attiecīgajā pantā. 

17.03. p. 1. ied. Vispārēja signalizācijas sistēma N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 4. ied. Maksimālā atļautā krava N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

17.04. p. 2. un 
3. ied. 

Atlikušais drošības attālums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

17.05. p. 2. un 
3. ied. 

Atlikušie brīvsāni N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

17.06., 17.07.  
un 17.08. p. 

Sasvēršanās uz sāniem pārbaude un stabilitātes 
apstiprinājums  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

17.09. p. Iegrimes atzīmes un iegrimes skalas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 20. NODAĻA  

 Piemēro Reinas Kuģu inspekcijas noteikumu 
pārejas noteikumus attiecībā uz 20. nodaļu  

 

 21. NODAĻA  

21.01. – 21.03. 
p. 

 Prasības attiecībā uz atpūtas kuģiem, kas būvēti 
pirms 1.1.1995. piemēro tikai pie N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc 1.1.2035. 
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24.03. pants 

Atbrīvojumi kuģiem, kas nolaisti ūdenī 1976. gada 1. aprīlī vai pirms tam 

1. Attiecībā uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī 1976. gada 1. aprīlī vai pirms tam, papildus 24.02. 
panta noteikumiem var piemērot šādus noteikumus. 

 Turpmākajā tabulā lietotas šādas definīcijas: 

- "R.C.": noteikums neattiecas uz kuģiem, kas jau darbojas, ja vien attiecīgās daļas nav 
nomainītas vai pārbūvētas, t. i., noteikums attiecas tikai uz konkrēto daļu vai zonu nomaiņu 
/Replacement/ vai pārbūvi /Conversion/. Ja esošās daļas nomaina ar aizvietojošām daļām, 
izmantojot to pašu tehnoloģiju, un tās ir tā paša veida daļas, tās nav uzskatāmas par 
nomainītām ("R" /replacement/) pārejas noteikumu nozīmē. 

-  "Kopienas sertifikāta izsniegšana vai atjaunošana": šim noteikumam jābūt īstenotam brīdī, 
kad izsniedz vai nomaina Kopienas sertifikātu pēc norādītā datuma. 

 
Pants un iedaļa SATURS TERMIŅŠ UN PIEBILDUMI 

 3. NODAĻA  

3.03. p. 1. ied. 
a) punkts 

Triecienstarpsienas stāvoklis R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

3.04. p. 2. ied. Kopējās bunkuru un kajīšu un pasažieru zonu 
virsmas  

R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

 7. ied. Maksimālais pieļaujamais skaņas spiediena 
līmenis 

Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana pēc 1.1.2015. 

 4. NODAĻA  

4.01. p. 2. ied., 
4.02. un  
4.03. p. 

Drošības attālums, brīvsāni, minimālie brīvsāni Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana pēc 1.1.2015. 

 7. NODAĻA  

7.01. p. 2. ied. Kuģa radītais skaņas spiediens R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

7.05. p. 2. ied. Navigācijas gaismu uzraudzība Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana 
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 8. NODAĻA  

8.08. p. 3. un 4. 
ied. 

Minimālā sūknēšanas jauda un drenāžas 
cauruļu iekšējais diametrs 

Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana pēc 1.1.2015. 

8.10. p. 2. ied.  Kuģa radītais troksnis braukšanas laikā R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

 9. NODAĻA  

9.01. p. Prasības attiecībā uz elektroiekārtām R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.03. p. Aizsardzība pret fizisku saskari, cietu 
priekšmetu un ūdens iekļūšanu 

R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.06. p. Maksimālais pieļaujamais spriegums  R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.10. p. Ģeneratori un motori R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.11. p. 2. ied. Akumulatoru uzstādīšana R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.12. p. Slēdžu-pārnesumu iekārtas R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.14. p. Iekārtu armatūras R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.15. p. Kabeļi R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

9.17. p. Navigācijas gaismas R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 
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 12. NODAĻA  

12.02. p. 5. ied. Troksnis un vibrācija kajīšu telpās Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana pēc 1.1.2015. 

 15. NODAĻA  

15.02. p. 5. ied., 
 6. ied. 1. 
teik.,  
 7. – 11. 
ied. un 13. ied. 

Robežlīnija, ja nav starpsienu klāja R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.02. p. 16. 
ied. 

Ūdensdroši logi R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.04. p. Drošības attālums, brīvsāni, iegremdes rādītāji  R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

15.05. p. Pasažieru skaits Kopienas sertifikāta izsniegšana vai 
atjaunošana pēc 1.1.2015. 

15.10. p. 4. ied., 
 6. ied.,  
 7. ied.,  
 8. ied. un 
11. ied. 

Avārijas elektrostacija R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 
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2. 15.11. panta 3. iedaļas a) punkts attiecas uz vienas dienas braucienu kuģiem, kas nolaisti ūdenī 
1976. gada 1. aprīlī vai pirms tam, līdz pirmajai Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2045., ar nosacījumu, ka tikai krāsām, lakām, pārklājumiem un citiem 
materiāliem, ko lieto paneļu virsmu apdarē, jābūt ugunsdrošiem un ka nedrīkst veidoties dūmi 
vai toksiski izgarojumi bīstamos apjomos. 

3. 15.11. panta 12. iedaļa attiecas uz vienas dienas braucienu kuģiem, kas nolaisti ūdenī 1976. 
gada 1. aprīlī vai pirms tam, līdz pirmajai Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai atjaunošanai pēc 
1.1.2045., ar nosacījumu, ka ir pietiekami, ja kāpņu vietā, kurām ir slodzi nesošas tērauda 
konstrukcijas forma, kāpnes, kas kalpo kā glābšanās ceļš ir konstruētas tā, lai ugunsgrēka 
gadījumā tās saglabātu savu lietojamību apmēram tikpat ilgi, kā slodzi nesošas tērauda 
konstrukcijas formas kāpnes. 

24.04. pants 

Citi atbrīvojumi 

1. Attiecībā uz kuģiem, kuru minimālie brīvsāni ir noteikti saskaņā ar Reinas Kuģu inspekcijas 
noteikumu 4.04. pantu, kura stājās spēkā 1983. gada 31. martā, pārbaudes iestāde pēc kuģa 
īpašnieka lūguma var noteikt brīvsānus saskaņā ar Reinas Kuģu inspekcijas noteikumu 4.03. 
pantu, kura stājās spēkā 1995. gada 1. janvārī. 

2. Kuģiem, kas nolaisti ūdenī pirms 1983. gada 1. jūlija, nav nepieciešams atbilst 9. nodaļai, taču 
tiem jāatbilst vismaz Reinas Kuģu inspekcijas noteikumu 6. nodaļai, kura stājās spēkā 1983. 
gada 31. martā. 

3. 15.06. panta 3. iedaļas a) – e) punkts un 15.12. panta 3. iedaļas a) punkts attiecībā uz 
noteikumu par atsevišķas šļūtenes garumu attiecas tikai uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī pēc 1984. 
gada 30. septembra, un uz attiecīgo zonu pārbūvēm, vēlākais, kad Kopienas sertifikāts ir pirmo 
reizi izsniegts vai atjaunots pēc 2045. gada 1. janvāra. 
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4. Ja praktiskā nozīmē ir grūti piemērot šajā nodaļā paredzētos noteikumus pēc pārejas laika 
noteikumu termiņa beigām vai ja to piemērošana rada nepamatoti augstas izmaksas, pārbaudes 
iestāde var atļaut atbrīvojumus no šiem noteikumiem, ievērojot Komitejas, kas minēta šīs 
direktīvas 19. pantā, ieteikumus. Šie atbrīvojumi jāieraksta Kopienas sertifikātā. 

5. Ja šis noteikums attiecībā uz iekārtu konstrukciju prasībām atsaucas uz Eiropas vai 
starptautisku standartu, pēc standarta pārskatīšanas drīkst turpināt šādu iekārtu lietojumu vēl 
turpmākos 20 gadus pēc standarta pārskatīšanas. 

24.05. pants 

(Paliek anulēts) 

24.06. pants 

Atbrīvojumi kuģiem, kas nav ietverti 24.01. pantā 

1. Šādi noteikumi attiecas 

a) uz kuģiem, kuru kuģa sertifikāts saskaņā ar Reinas Kuģu inspekcijas noteikumiem pirmo 
reizi izsniegts laikā starp 1995. gada 1. janvāri un … *, ar nosacījumu, ka 1994. gada 31. 
decembrī tie nav bijuši būvēšanas vai pārbūves procesā 

b) uz kuģiem, kuri laikā starp 1995. gada 1. janvāri un … *, saņēmuši citu satiksmes licenci. 

2. Jāpierāda, ka šie kuģi atbilst Reinas Kuģu inspekcijas noteikumiem tādā redakcijā, kāda bijusi 
spēkā tajā datumā, kurā kuģa sertifikāts vai cita satiksmes licence ir piešķirta. 

                                                 
* 2 gadi pēc direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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3. Kuģi jāpielāgo, lai tie atbilstu noteikumiem, kas stājas spēkā pēc pirmreizējās kuģa sertifikāta 
vai citas satiksmes licences izsniegšanas, saskaņā ar pārejas noteikumiem, kādi uzskaitīti 
turpmākajā tabulā. 

4. 24.04. panta 4. un 5. iedaļu piemēro mutatis mutandis. 

5. Turpmākajā tabulā lietotas šādas definīcijas: 

- "N.R.C.": noteikums neattiecas uz kuģiem, kas jau darbojas, ja vien attiecīgās daļas nav 
nomainītas vai pārbūvētas, t. i., noteikums attiecas tikai uz jaunbūvētiem /Newly-built/ 
kuģiem un uz konkrēto daļu vai zonu nomaiņu /Replacement/ vai pārbūvi /Conversion/. Ja 
esošās daļas nomaina ar aizvietojošām daļām, izmantojot to pašu tehnoloģiju, un tās ir tā 
paša veida daļas, tās nav uzskatāmas par nomainītām ("R" /replacement/) pārejas 
noteikumu nozīmē. 

-  "Kopienas sertifikāta izsniegšana vai atjaunošana": šim noteikumam jābūt īstenotam brīdī, 
kad izsniedz vai nomaina Kopienas sertifikātu pēc norādītā datuma. 
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Pants un iedaļa SATURS TERMIŅŠ UN PIEBILDUMI Ir spēkā 

attiecībā uz 
kuģiem ar kuģa 
sertifikātu vai 

satiksmes 
licenci pirms 

 3. NODAĻA   

3.03. p. 7. ied. Enkuri, kas nav izvirzīti uz āru kuģa 
priekšējās daļās 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2041. 

1.10.1999. 

3.04. p. 3. ied. 
2. teik. 

Izolācija mašīntelpās N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu 

1.4.2003. 

 3. ied. 3. 
un 4. teik. 

Atvērumi un noslēgšanas ierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.10.2003. 

 8. NODAĻA   

8.02. p. 4. ied. Dzinēja daļu aizsardzība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu 

1.4.2003. 

8.03. p. 3. ied. Aizsardzība pret ātruma pārsniegšanu N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.4.2004. 

8.05. p. 9. ied. 
1. teik. 

Zondēšanas ierīcēm jābūt nolasāmām 
līdz maksimālā piepildījuma līmenim 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.4.1999. 

 13. ied. Piepildījuma līmeņa kontrole ne tikai 
galvenajiem dzinējiem, bet arī citiem 
drošai kuģa darbībai vajadzīgajiem 
dzinējiem 

 

 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.4.1999. 

 8.a NODAĻA   

 Piemēro 8.a nodaļas pārejas noteikumus 
Reinas Kuģu inspekcijas noteikumos. 
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 10. NODAĻA   

10.02. p. 2. ied. 
a) punkts 

Tērauda tauvu un citu tauvu 
sertificēšana 

Pirmā tauva nomainīta uz kuģa: NR.C., 
vēlākais, 1.1.2008. Otrā un trešā tauva: 
1.1.2013. 

1.4.2003. 

10.03. p. 1. ied. Eiropas standarts Nomainot, vēlākais, 1.1.2010. 1.4.2002. 

 2. ied. Atbilst ugunsgrēka kategorijai A, B un 
C 

Nomainot, vēlākais, 1.1.2010. 1.4.2002. 

10.03.a p. Pastāvīgi ierīkota ugunsdzēšanas iekārta 
kajītēs, stūres mājās un pasažieru zonās 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2035. 

1.4.2002. 

10.03.b p. Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas 
sistēmas mašīntelpās, katlu telpās un 
sūkņu telpās 

1 vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2035. 

1.4.2002. 

10.04. p. Eiropas standarta piemērošana glābšanas 
laivām 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.10.2003. 

10.05. p. 2. ied. Piepūšamās glābšanas vestes N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. Glābšanas vestes, kas bijušas 
uz kuģa 30.09.2003. drīkst lietot līdz 
Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2010. 

1.10.2003. 

 11. NODAĻA   

11.13. p. Degošu šķidrumu uzglabāšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.10.2002. 

 15. NODAĻA   

15.01. p. 1. ied. 
c) punkts 

8.06. panta 2. iedaļas 2. teikuma 
nepiemērošana  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu   

1.1.2006. 

 d) punkts 9.14. panta 3. iedaļas 2. teikuma 
nepiemērošana attiecībā uz 
nominālspriegumu, kas lielāks par 50 V 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

                                                 
1 1. Pastāvīgas CO2 ugunsdzēšanas sistēmas, kas uzstādītas laikā starp 1995. gada 1. janvāri un 2003. gada 31. martu, 

drīkst palikt lietošanā līdz Kopienas sertifikāta izdošanai vai atjaunošanai pēc 2035. gada 1. janvāra., ja tās atbilst 
10.03. panta 5. iedaļas prasībām Reinas Kuģu inspekcijas noteikumos tādā redakcijā, kas stājās spēkā 2002. gada 
31. martā. 

2. Centrālās komisijas Reinas navigācijas jautājumos ieteikumi, kas izdoti laikā starp 1995. gada 1. janvāri un 
2002. gada 31. martu attiecībā uz Reinas Kuģu inspekcijas noteikumu 10.03. panta 5. iedaļu, kas stājās spēkā 
2002. gada 31. martā, saglabā savu spēku līdz Kopienas sertifikāta izdošanai vai atjaunošanai pēc 2035. gada 
1. janvāra.  

3. 10.03b. panta 2. iedaļas a)punkts ir piemērojams līdz Kopienas sertifikāta izdošanai vai atjaunošanai pēc 2035. gada 
1. janvāra. tikai tad, ja sistēmas uzstādītas kuģos, kas nolaisti ūdenī pēc 1992. gada 1. oktobra. 
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 2. ied. b) 
punkts 

Tvaicējošo eļļas degļu krāšņu lietošanas 
aizliegums saskaņā ar 13.04. pantu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu   

1.1.2006. 

 c) punkts Cietā kurināmā sildītāju lietošanas 
aizliegums saskaņā ar 13.07. pantu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 e) punkts Sašķidrinātās gāzes ierīču lietošanas 
aizliegums saskaņā ar 14. nodaļu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

15.02. p. 2. ied. Starpsienu skaits un stāvoklis N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 5. ied. 2. 
teik. 

Robežlīnija, ja nav starpsienu klāja Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kuri 
nolaisti ūdenī pirms 1.1.1996., prasība 
attiecas pie N.R.C., vēlākais, izsniedzot 
vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 15. ied. Divkāršo dibenu augstums, sānu 
tukšumu minimālais platums 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

15.03. p. 1. – 6. 
ied. 

Neskarta stabilitāte N.R.C., un, ja maksimālais pasažieru 
skaits ir palielināts, vēlākais, izsniedzot 
vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

15.03. p. 7. un 
8. ied. 

Bojāta stabilitāte N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 9. ied. 2 nodalījumu statuss N.R.C. 1.1.2007. 

 10. – 13. 
ied. 

Bojāta stabilitāte N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

15.05. p. 2. ied. 
a) punkts 

Pasažieru skaits, attiecībā uz kādu 
apliecināta evakuācijas zonas esamība 
saskaņā ar 15.06. panta 8. iedaļu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 
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 b) punkts Pasažieru skaits, kāds ņemts vērā 

stabilitātes aprēķinā saskaņā ar 15.03. 
pantu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

15.06. p. 1. ied. Pasažieru telpas uz visiem klājiem 
triecienstarpsienas aizmugurē un uz 
priekšu kuģa pakaļgala pīķa starpsienas 
līmenī  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 2. ied. 11.13. pantā minētie skapji un telpas, 
kas paredzēti degošu šķidrumu 
uzglabāšanai  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 3. ied. c) 
punkta 1. teik. 

Izeju brīvais augstums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

2. teik. Pasažieru kajīšu un citu nelielu telpu 
durvju brīvais augstums  

Uz 0,7 m rādītāju attiecas N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. 

1.1.2006. 

15.06. p. 3. ied. 
f) punkta 1. 
teik. 

Avārijas izeju izmērs N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 g) punkts Izejas, kas paredzētas personu ar 
ierobežotu kustību brīvību lietojumam 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 4. ied. d) 
punkts 

Durvis, kas paredzētas personu ar 
ierobežotu kustību brīvību lietojumam 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 5. ied. Prasības attiecībā uz savienojošajiem 
koridoriem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 6. ied. b) 
punkts 

Glābšanās ceļi uz evakuācijas zonām N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 c) punkts Neviens glābšanas ceļš nedrīkst vest 
cauri mašīntelpām vai kambīzēm  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 d) punkts Gar glābšanās ceļiem nedrīkst būt 
uzstādīti kāpšļi, trepes vai tamlīdzīgas 
ierīces 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 



 
13274/1/05 REV 1  gag 265 
II PIELIKUMS DG C III   LV 

 
 7. ied. Atbilstoša drošības norādījumu sistēma N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 

atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 8. ied. Prasības attiecībā uz pulcēšanās zonām N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 9. ied. a) – 
c) punkts, e) 
punkts un pēd. 
teik.  

Prasības attiecībā uz kāpnēm un to 
laukumiem pasažieru zonās 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 10. ied. a) 
punkta 1. teik 

Margu sistēma saskaņā ar Eiropas 
standartu EN 711 : 1995 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

2. teik.  Margsienu un margu sistēmu augstums 
tajos klājos, kas paredzētas personu ar 
ierobežotu kustību brīvību lietojumam 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 b) punkta 
2. teik. 

To atvērumu brīvais platums, ko lieto 
personu ar ierobežotu kustību brīvību 
uzņemšanai vai izsēdināšanai 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 12. ied. Gaiteņi saskaņā ar Eiropas standartu EN 
14206: 2003 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 13. ied. Pārvietošanās zonas un sienas 
pārvietošanās zonās, kas paredzētas 
personu ar ierobežotu kustību brīvību 
lietojumam 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 14. ied. 1. 
teik. 

Stikla durvju un sienu konstrukcija 
pārvietošanās zonās un logu rūtis 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 15. ied. Prasības attiecībā uz virsbūvēm vai to 
jumtiem, ko pilnībā veido panorāmiskas 
rūtis 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 16. ied. Dzeramā ūdens sistēmas saskaņā ar 
12.05. pantu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu   

1.1.2006. 

 17. ied. 2. 
teik. 

Prasības attiecībā uz tualetēm, kas 
iekārtotas personu ar ierobežotu kustību 
brīvību lietojumam 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 
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 18. ied. Ventilācijas sistēma kajītēs bez 

atverama loga 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

15.07. p. Prasības attiecībā uz dzinējspēka 
sistēmu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045.  
 
 

1.1.2007. 

15.08. p. 2. ied. Prasības attiecībā uz skaļruņu sistēmām 
pasažieru zonās 

Attiecībā uz pasažieru kuģiem ar LWL, 
mazāku par 40 m, vai ne lielākiem kā 75 
personām noteikumu piemēro pie 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 3. ied. Prasības attiecībā uz signalizācijas 
sistēmu 

Attiecībā uz vienas dienas braucienu 
kuģiem noteikumu piemēro pie N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

1.1.2006. 

 3. ied. c) 
punkts 

Signalizācijas sistēma, kas ļauj kuģa 
komandai brīdināt apkalpi un kuģa 
personālu  

Attiecībā uz kuģiem ar kajītēm 
noteikumu piemēro pie N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu  

1.1.2006. 

 4. ied. Tilpnes ūdens līmeņa signalizācija katrā 
ūdensdrošajā nodalījumā 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 5. ied. Divu motoru darbināti tilpnes ūdens 
sūkņi 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 6. ied. Pastāvīgi uzstādīta tilpnes ūdens sistēma 
saskaņā ar 8.06. panta 4. iedaļu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 

 7. ied. Noliktavas telpas-dzesētavas iekšējs 
atvērums  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 8. ied. CO2 barjeru sistēmu ventilācijas sistēma 
telpās zem klāja 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 9. ied. Pirmās medicīniskās palīdzības 
aptieciņas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 
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15.09. p. 1. ied. 
1. teik. 

Glābšanas enkurbojas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 2. ied. Personīgais dzīvības glābšanas 
aprīkojums 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 3. ied. Atbilstošs pārvietošanas aprīkojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

15.09. p. 4. ied. Personīgais dzīvības glābšanas 
aprīkojums saskaņā ar Eiropas standartu 
EN 395: 1998 vai EN 396: 1998, 
pieejams 100 % pasažieru  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 Personīgais dzīvības glābšanas 
aprīkojums bērniem 

Līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai 
vai atjaunošanai pēc 1.1.2010. šī iekārta 
ir uzskatāma par alternatīvu 
personīgajam dzīvības glābšanas 
aprīkojumam. 

1.1.2006. 

 Dzīvības glābšanas aprīkojums Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas bija 
aprīkoti ar kopīgām dzīvības glābšanas 
ierīcēm saskaņā ar 15.09. panta 5. iedaļu 
pirms 1.1.2005., šīs ierīces ir 
uzskatāmas par alternatīvu personīgajam 
dzīvības glābšanas aprīkojumam. 

Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas bija 
aprīkoti ar kopīgām dzīvības glābšanas 
ierīcēm saskaņā ar 15.09. panta 6. iedaļu 
pirms 1.1.2005., šīs ierīces ir 
uzskatāmas par alternatīvu personīgajam 
dzīvības glābšanas aprīkojumam līdz 
Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2010. 

1.1.2006. 

 5. ied. b) 
un c) punkts 

Adekvāta sēdvietu telpa, vismaz 750 N 
peldspēja 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 f) punkts Stabila nosvēršanās un piemērotas 
satveršanas ierīces 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 i) punkts Atbilstoši evakuācijas līdzekļi no 
evakuācijas zonām uz glābšanas 
plostiem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 
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 9. ied. Dzīvības glābšanas iekārtu pārbaude 

saskaņā ar ražotāja norādījumiem 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 10. ied. Glābšanas laiva aprīkota ar dzinēju un 
prožektoru 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 11. ied. Nestuves N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 Elektroiekārtas  1.1.2006. 

15.10. p. 2. ied. 9.16. panta 3. iedaļa ir piemērojama arī 
attiecībā uz gaiteņiem un atpūtas telpām, 
kas paredzētas pasažieriem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 

 3. ied. Adekvāts avārijas apgaismojums Avārijas apgaismojums N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. 

1.1.2006. 

 4. ied. Avārijas elektrostacija Vienas dienas kuģiem ar 25 m vai 
mazāku LWL noteikumu piemēro pie 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015 

1.1.2006. 

 f) punkts Avārijas elektroenerģijas padeve 
prožektoriem saskaņā ar 10.02. panta 2. 
iedaļas i) punktu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 

 i) punkts Avārijas elektroenerģijas padeve liftiem 
un celšanas iekārtām saskaņā ar 15.06. 
panta 9. iedaļas 2. teikumu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 

 6. ied. Prasības attiecībā uz avārijas 
elektrostaciju: 

 1.1.2006. 

 - starpsienas saskaņā ar 15.11. panta 
2. iedaļu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 

 - kabeļu iekārtojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 

 - avārijas elektrostacija virs 
robežlīnijas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 
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15.11. p. Ugunsdrošība  1.1.2007. 

 1. ied. Materiālu un komponentu atbilstība 
ugunsdrošībai 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 
15.11. p. 2. ied. Starpsienu konstrukcija N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 

atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 3. ied. Krāsām, lakām un citiem virsmas 
apdares izstrādājumiem, kā arī klāja 
segumiem, ko izmanto telpās, izņemot 
mašīntelpas un noliktavu telpas, jābūt 
liesmu slāpējošiem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2015. 

1.1.2006. 

 4. ied. Atpūtas telpu griesti un sienu apšuvums 
ražots no neuzliesmojošiem materiāliem

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 5. ied. Mēbeles un piederumi pulcēšanās zonās 
ražoti no neuzliesmojoša materiāla 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 6. ied. Testēts saskaņā ar Kodeksu N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 7. ied. Nedegoši izolācijas materiāli atpūtas 
telpās 

 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 8. ied. a) 
punkts, b) 
punkts, c) 
punkta 2. teik. 
un d) punkts  

Prasības attiecībā uz durvīm starpsienās N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 9. ied. Sienas Kuģos ar kajītēm bez automātiskajām 
paaugstināta spiediena sprinkleru 
sistēmām sienu gali starp kajītēm: 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 
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 10. ied. Starpsienas  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 

atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 12. ied. 2. 
teik. 

Kāpnes no tērauda vai cita līdzvērtīga 
neuzliesmojoša materiāla 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 13. ied. Iekšējo pie sienām esošo kāpņu 
norobežošana 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 14. ied. Ventilācijas sistēmas un gaisa padeves 
sistēmas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 15. ied. Ventilācijas sistēmas kambīzēs un plītis 
ar nosūcējiem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 16. ied. Vadības centri, kāpņu telpas, pulcēšanās 
zonas un dūmu nosūkšanas sistēmas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 17. ied. Ugunsgrēka signalizācija Attiecībā uz vienas dienas braucienu 
kuģiem: N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

15.12. p. 1. ied. Pārnēsājami ugunsdzēšamie aparāti Ugunsdzēšanas un slāpēšanas materiāli 
kambīzēs, frizētavās un smaržu 
veikalos: N.R.C., vēlākais, izsniedzot 
vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 

1.1.2006. 

 2. ied. Hidrantu sistēma 2. ugunsdzēšanas sūknis: N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

1.1.2006. 

 4. ied. Hidrantu vārsti N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

 5. ied. Aksiāli pievienota spole N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 
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 6. ied. Materiāli, aizsardzība pret darbības 

atteici 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 7. ied. Izvairīšanās no cauruļu un hidrantu 
aizsalšanas iespējas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 8. ied. b) 
punkts 

Neatkarīga ugunsdzēšanas sūkņu 
darbība 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 d) punkts Ugunsdzēšanas sūkņu uzstādīšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 9. ied. Ugunsdzēšanas sistēma mašīntelpās N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

15.12. p. 9. ied. Ugunsdzēšanas sistēma mašīntelpās no 
tērauda vai ar līdzīgām īpašībām  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. Pārejas periods neattiecas uz 
pasažieru kuģiem, kuri nolaisti ūdenī 
pēc 31.12.1995., kuru korpuss ir no 
koka, alumīnija vai plastmasas un kuru 
mašīntelpas nav no tāda materiāla, kas 
būtu saskaņā ar 3.04. panta 3. un 4. 
iedaļu. 

1.1.2006. 

15.13. p. Drošības organizācija Attiecībā uz vienas dienas braucienu 
kuģiem: N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu  

1.1.2006. 

15.14. p. 1. ied. Notekūdeņu savākšanas un likvidēšanas 
iekārtas 

Attiecībā uz kuģiem ar kajītēm ar 50 vai 
mazāk kojām un vienas dienas 
braucienu kuģiem: N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc 1.1.2045. 

1.1.2006. 

 2. ied. Prasības attiecībā uz notekūdeņu 
savākšanas tvertnēm 

Attiecībā uz kuģiem ar kajītēm ar 50 vai 
mazāk kojām un vienas dienas 
braucienu kuģiem  ar ne vairāk kā 50 
pasažieriem: N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc 1.1.2045. 

1.1.2006. 
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15.15. p. Atkāpes noteiktiem pasažieru kuģiem  1.1.2006. 

 1. ied. Bojāta stabilitāte N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2045. 

1.1.2006. 

 4. ied. Dzīvības glābšanas aprīkojums Dzīvības glābšanas aprīkojums uz kuģa 
pirms 1.1.2006. ir uzskatāms par 
alternatīvu kopīgajam dzīvības 
glābšanas aprīkojumam līdz Kopienas 
sertifikāta pirmajai izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc 1.1.2010. 

1.1.2006. 

 5. ied. Aprīkojums ar glābšanas laivu, 
platformu vai līdzvērtīgu iekārtu 

Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas 
licencēti maksimālajam pasažieru 
skaitam 250 vai ar 50 kojām: N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010. 

1.1.2006. 

 6. ied. Aprīkojums ar glābšanas laivu, 
platformu vai līdzvērtīgu iekārtu 

Attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas 
licencēti maksimālajam pasažieru 
skaitam 250 vai ar 50 kojām: N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010 

1.1.2006. 

15.15. p. 9. ied. 
a) punkts 

Sašķidrinātās gāzes iekārtu 
signalizācijas sistēmas 

N.R.C., vēlākais, atjaunojot atestāciju 
saskaņā ar 14.15. pantu 

1.1.2006. 

 b) punkts Kopīgās dzīvības glābšanas ierīces 
saskaņā ar 15.09. panta 5. iedaļu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai 
atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 
1.1.2010. 

1.1.2006. 

 

24.07. pants 

(Paliek anulēts) 
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24.a NODAĻA 

 

PAPILDU PĀREJAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ KUĢIEM, KAS NEKUĢO A ZONAS R 

ŪDENSCEĻOS 

24a.01. pants 

Pārejas noteikumu piemērošana kuģiem, kas jau ir ekspluatācijā, un iepriekšējo Kopienas 
sertifikātu derīgums  

1. Šādi noteikumi attiecas 

a) uz kuģiem, attiecībā uz kuriem Kopienas sertifikāts pirmo reizi tika izsniegts pirms …  *, 
un  

b) uz kuģiem, kuri saņēmuši citu satiksmes licenci pirms …  *, un kuri nekuģo R zonas 
ūdensceļos.  

2. Jāpierāda, ka šie kuģi datumā, kad izsniegts Kopienas sertifikāts vai cita satiksmes licence, ir 
atbilduši 1982. gada 4. oktobra Direktīvas 82/714/EEK II pielikuma 1. – 12. nodaļai. 

3. Pirms …  * izsniegtie Kopienas sertifikāti paliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, kāds 
norādīts sertifikātā. 2.09. panta 2. iedaļa paliek spēkā. 

24a.02. pants 

Atkāpes attiecībā uz ekspluatācijā jau esošajiem kuģiem 

1. Neskarot 24a.03. un 24a.04. pantu, mazais kuģis, kas pilnībā neatbilst šīs direktīvas 
noteikumiem, ir jāpielāgo, lai atbilstu noteikumiem, kas stājas spēkā pēc to Kopienas sertifikāta 
vai citas satiksmes licences pirmās izsniegšanas saskaņā ar pārejas noteikumiem, kas uzskaitīti 
tabulā zemāk.  

                                                 
* 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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2. Tabulā izmatotas šādas definīcijas: 

- "N.R.C.": noteikums neattiecas uz kuģiem, kas jau darbojas, ja vien attiecīgās daļas nav 
nomainītas vai pārbūvētas, t. i., noteikums attiecas tikai uz jaunbūvētiem [Newly-built] 
kuģiem un uz konkrēto daļu vai zonu nomaiņu [Replacement] vai pārbūvi [Conversion]. Ja 
esošās daļas nomaina ar aizvietojošām daļām, izmantojot to pašu tehnoloģiju, un tās ir tā 
paša veida daļas, tās nav uzskatāmas par nomainītām ("R") pārejas noteikumu nozīmē. 

-  "Kopienas sertifikāta izsniegšana vai atjaunošana": šim noteikumam jābūt īstenotam brīdī, 
kad izsniedz vai nomaina Kopienas sertifikātu pēc … *. Ja sertifikāta derīguma termiņš 
beidzas laikā starp … * un … **, tad šis noteikums tomēr ir obligāts tikai no … **. 

 
Pants un iedaļa SATURS TERMIŅŠ UN PIEBILDUMI 

 3. NODAĻA  

3.03. p. 1. ied. 
a) punkts 

Triecienstarpsienas atrašanās vieta N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

3.03. p. 2. ied. Kajītes N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … **** 

3.03. p. 2. ied. Drošības aprīkojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ***** 

3.03. p. 4. ied.  Gāzudroša atdalīšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … **** 

3.03. p. 5. ied. 
2. rindk.  

Durvju uzraudzība kuģa pakaļgala pīķa 
starpsienā 

 

3.03. p. 7. ied.  Enkuri, kas neizvirzās kuģa priekšējā daļā N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

3.04. p. 3. ied. 
2. teik. 

Izolācija mašīntelpās N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 3.04. p. 3. ied.   

3. un 4. teik. 

Atvērumi un slēgierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

                                                 
* 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
*** 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
**** 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
***** 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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3.04. p. 6. ied. To telpu izejas, kas klasificētas kā mašīntelpas 

II pielikuma grozījumu rezultātā, kas izdarīti ar 
Direktīvu 2005/…/EK  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 4. NODAĻA  

4.04. p. Iegrimes atzīmes N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 5. NODAĻA  

5.06. p. 1. ied. 
1. teik. 

Minimālais ātrums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 6. NODAĻA  

6.01. p. 1. ied. 5. nodaļā prasītā manevrēšanas spēja N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 3. ied. Pastāvīgas nosvēršanās un apkārtējās 
temperatūras 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

6.01. p. 7. ied. Stūres stieņu konstrukcija N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

6.02. p. 2. ied. Sekundārās dzinējiekārtas palaišana ar vienu 
darbību  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 3. ied. 5. nodaļā prasītā manevrēšanas spēja, ko 
nodrošina sekundāra dzinējiekārta / manuāla 
apkalpošana 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

6.03. p. 1. ied. Citu patērētāju pieslēgšana hidrauliskajai stūres 
aparāta dzinējiekārtai 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 2. ied. Atsevišķi hidrauliskie rezervuāri N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

6.05. p. 1. ied. Manuālās piedziņas ratu nevada ar motorizētu 
piedziņu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

6.06. p. 1. ied. Divas neatkarīgas iedarbināšanas sistēmas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

6.07. p. 2. ied. 
a) punkts 

Hidrauliskā līmeņa rezervuāra un servisa 
spiediena uzraudzības ierīces 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 e) punkts Buferierīču uzraudzība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

6.08. p. 1. ied. Prasības attiecībā uz elektroiekārtām saskaņā ar 
9.20. pantu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

                                                 
* 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
*** 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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 7. NODAĻA  

 7.02. p. 2. – 7. 
ied. 

Netraucēta redzamība no stūres mājas 
izņemot šādas daļas:  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

7.02. p. 3. ied. 
2. rindk. 

Netraucēta redzamība stūrmaņa skata līnijā N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 5. ied. Minimāla logu stiklu gaismas pārvade N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

7.03. p. 7. ied. Signalizācijas izslēgšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 8. ied. Automātiska pārslēgšanās uz alternatīvu 
elektroenerģijas padevi 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

7.04. p. 1. ied. Galveno dzinēju un stūrēšanas ierīču vadība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

7.04. p. 2. ied. Galveno dzinēju vadība Ja stūres mājas nav konstruētas viena cilvēka 
veiktai radara navigācijai:  
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *, ja kustības 
virzienu var panākt tieši; 
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** attiecībā uz 
citiem dzinējiem 

7.09. p. Signalizācijas sistēma N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

7.12. p. 
1. rindk. 

Nolaižamās stūres mājas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu  
Bez automātiskas nolaišanas: N.R.C., vēlākais, 
izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu 
pēc … * 

 2. un 3. 
rindk. 

 N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

                                                 
* 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
*** 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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  8. NODAĻA  

8.01. p. 3. ied. Tikai iekšdedzes dzinēji, kas sadedzina 
degvielas ar uzliesmošanas temperatūru, ne 
lielāku par 55°C 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

8.02. p. 1. ied. Dzinēju nodrošināšana pret netīšu 
iedarbināšanu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 4. ied. Mehānismu daļu aizsardzība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

8.03. p. 2. ied. Uzraudzības ierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 3. ied. Automātiska aizsardzība pret ātruma 
pārsniegšanu 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 5. ied. Vārpstu caurvadizolatoru konstrukcija N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

8.05 . p. 1. ied. Tērauda tvertnes šķidrajai degvielai N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

8.05. p. 2. ied. Automātiska tvertņu vārstu aizvēršana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 3. ied. Neviena degvielas tvertne neatrodas 
triecienstarpsienas priekšā  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 4. ied. Neviena degvielas tvertne vai to piederumi 
neatrodas tieši virs dzinējiem vai vilkmes 
caurulēm  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … **. Līdz tam laikam 
droša degvielas izsūknēšana jānodrošina ar tam 
piemērotām ierīcēm. 

 6. ied. 3. – 
5. teik. 

Spiediena izlīdzinātājcauruļu un savienojuma 
cauruļu uzstādīšana un mērījumi  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 7. ied. Noslēgšanas ierīce, ko darbina no klāja N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 9. ied. 1. 
teik. 

Tilpuma mērierīcēm jābūt nolasāmām līdz 
maksimālā piepildījuma līmenim  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 13. ied. Piepildījuma līmeņa kontrole ne tikai 
galvenajiem dzinējiem, bet arī citiem 
dzinējiem, kas nepieciešami kuģa drošā darbībā 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

                                                 
* 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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8.06. p. Smēreļļu, cauruļu un piederumu uzglabāšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 

Kopienas sertifikātu pēc … * 

8.07. p. Elektroenerģijas pārvades sistēmās, vadības un 
iedarbināšanas sistēmās un apkures sistēmās, 
caurulēs un piederumos izmantotās eļļas 
uzglabāšana 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

8.08. p. 8. ied. Tilpnēs, kurās var pārvadāt balastu, balasta 
telpu savienošanai ar drenāžas caurulēm 
nepietiek ar vienkāršu noslēgšanas ierīci  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

8.08. p. 9. ied. Mērierīces kravas telpas tilpnēs N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

8.09. p. 2. ied. Eļļaina ūdens un izlietoto eļļas krājumu 
savākšanas iekārtas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

8.10. p. 3. ied. 65 dB(A) emisijas robeža stacionārajiem 
kuģiem 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

 8a. NODAĻA  

 (Paliek anulēta)  

 9. NODAĻA  

9.01. p. 1. ied. 
2. teik. 

Attiecīgie dokumenti jāiesniedz pārbaudes 
iestādei 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 2. ied. 2. 
ievilk. 

Galvenā, avārijas un sadalījuma sadales paneļa 
darbības diagrammas jāglabā uz kuģa  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 3. ied. Kuģa iekštelpu un klāja apkārtējās vides 
temperatūra 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

9.02. 1. – 3. ied. Elektropadeves sistēmas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

9.03. p. Aizsardzība pret fizisku saskari, cietu 
priekšmetu un ūdens iekļūšanu  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

9.05. p. 4. ied. Zemējuma vadītāju šķērsgriezumi N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

                                                 
* 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
*** 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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9.11. p. 4. ied. Efektīva ventilācija, ja akumulatori uzstādīti 

slēgtā nodalījumā, skapī vai lādē  
N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

9.12. p. Slēdžu-pārnesumu iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

9.12. p. 3. ied. 
b) punkts 

Zemējuma noteikšanas ierīce, kas var noraidīt 
gan vizuālus, gan dzirdamus signālus 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

9.13. p. Avārijas automātiskie slēdži N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

9.14. p. Iekārtu armatūras  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

9.14. p. 3. ied. 
2. teik. 

Vienpola slēdžu lietošanas aizliegums veļas 
mazgātavās, mazgāšanās telpās un citās mitrās 
telpās  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

9.15. p. 2. ied. Minimālais šķērsgriezuma laukums 1,5 mm² uz 
kabeli 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 10. ied. Nolaižamajām stūres mājām pievienotie kabeļi N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

9.16. p. 3. ied. 
2. teik. 

Sekundārā ķēde N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

9.19. p. Mehānisko iekārtu signalizācijas un drošības 
sistēmas 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

9.20. p. Elektroniskās iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

9.21. p. Elektromagnētiskā savienojamība N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

                                                 
* 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
*** 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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 10. NODAĻA  

10.01. p. Enkuru iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

10.02. p. 2. ied. 
a) punkts 

Pietauvošanās tauvu un citu tauvu sertifikāts Pirmā tauva uz kuģa jānomaina: N.R.C., 
vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot Kopienas 
sertifikātu pēc … * 
Otrā un trešā tauva: … ** 

10.03. p. 1. ied.  Eiropas standarts Nomainot, vēlākais, … * 

 2. ied. Piemērotība A, B un C kategorijas 
ugunsgrēkiem 

Nomainot, vēlākais, … * 

 4. ied. CO2 satura un telpas izmēra attiecība Nomainot, vēlākais, … * 

10.03a. p. Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas 
kajīšu telpās, stūres mājās un pasažieru telpās  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

10.03b. p. Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas 
mašīntelpās, katlu telpās un sūkņu telpās 

CO2 ugunsdzēšanas sistēmas, kas pastāvīgi 
uzstādītas pirms 1980. gada 1. oktobra, drīkst palikt 
lietošanā līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai 
atjaunošanai pēc … ***, ja tās atbilst Direktīvas 
82/714/EEK II pielikuma 13.03. panta prasībām 

10.04. p. Eiropas standarta piemērošanas attiecībā uz 
glābšanas laivām 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 

10.05. p. 2. ied. Piepūšamas glābšanas vestes N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

Glābšanas vestes, kādas ir uz kuģa 
pirms … ****, drīkst lietot līdz Kopienas 
sertifikāta atjaunošanai pēc … *. 

                                                 
* 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
*** 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
**** 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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 11. NODAĻA  

11.02. p. 4. ied. Klāju ārējo malu, sānu klāju un darbstaciju 
aprīkojums  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

11.04. p. Sānu klāji 1 Pirmā Kopienas sertifikāta atjaunošana 
pēc … **, ja platums pārsniedz 7,30 m 

11.05. p. 1. ied.  Piekļuve darba vietām N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 2. un 3. 
ied. 

Durvis un piekļuves, izejas un gaiteņi, ja grīdu 
līmeņu starpība ir lielāka par 0,50 m  

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

 4. ied. Kāpnes darba vietās, ko apkalpo nepārtraukti N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

11.06. p. 2. ied. Izejas un avārijas izejas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

11.07. p. 1. ied. 
2. teik. 

Trepes, pakāpieni un tamlīdzīgas ierīces N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 2. un 3. 
ied. 

 N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

11.10. p. Lūku pārsegi N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

11.11. p. Vinčas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … *** 

11.12. p. 2. – 6. 
un 8. – 10. ied.  

Celtņi: ražotāja plāksnīte, maksimālais 
pieļaujamais noslogojums, aizsargierīces, 
aprēķinu pārbaude, ekspertu veikta pārbaude, 
sertifikāti uz kuģa 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

11.13. p. Degošu šķidrumu uzglabāšana N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

                                                 
* 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
1 Noteikums attiecas uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī pēc AA.BB.CC, un uz ekspluatācijā 

esošajiem kuģiem ar šādu nosacījumu: 
11.04. panta prasības jāievēro, ja atjauno visu kravas telpas platību. 
Ja pārbūve, kuras rezultātā mainās sānu klāja brīvais platums, aptver visu sānu klāju garumu, 
a) 11.04. pants jāievēro, ja sānu klāja brīvais platums  pirms pārbūves ir 0,90 m augstumā vai ja 

jāsamazina brīvais platums virs šī augstuma, 
b) sānu klāja brīvais platums pirms pārbūvēšanas līdz 0,90 m augstumam vai brīvais platums 

virs šī augstuma nedrīkst būt mazāks par 11.04. pantā norādītajiem mērījumiem. 
** 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
*** 18 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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 12. NODAĻA  

12.01. p. 1. ied. Kajītes personām, kuras parasti uzturas uz kuģa N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

12.02. p. 3. ied. Grīdu stāvoklis N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 4. ied. Uzturēšanās telpas un guļamtelpas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

12.02. p. 5. ied. Troksnis un vibrācija kajīšu telpās N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 6. ied. Galvenā telpa kajītē N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 8. ied. Koplietojuma uzturēšanās telpu brīvais grīdas 
laukums 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 9. ied. Telpu kubiskais tilpums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 10. ied. Gaisa telpas tilpums uz vienu cilvēku N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 11. ied. Durvju izmērs N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 12. ied. a) 
un b) punkts 

Kāpņu stāvoklis N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 13. ied. Caurules, pa kurām plūst bīstamas gāzes vai 
šķidrumi 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

12.03. p. Sanitārās iekārtas N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

12.04. p. Kambīzes N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

12.05. p. Dzeramais ūdens N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

12.06. p. Apkure un ventilācija N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

12.07. p. 1. ied. 
2. teik. 

Cits kajīšu aprīkojums N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

                                                 
* 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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 15. NODAĻA  

 Pasažieru kuģi skatīt direktīvas 8. pantu 

 15a. NODAĻA  

 Pasažieru burinieki skatīt direktīvas 8. pantu 

 16. NODAĻA  

16.01. p. 2. ied. Speciālas vinčas vai līdzvērtīgas savienošanas 
ierīces 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

3. ied. pēd. teik. Prasības attiecībā uz dzinējiekārtām N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

 17. NODAĻA  

 Peldošās iekārtas skatīt direktīvas 8. pantu 

 21. NODAĻA  

 Atpūtas kuģi skatīt direktīvas 8. pantu 

 22b. NODAĻA  

22b.03. p. Sekundāra neatkarīga stūres aparāta 
dzinējiekārta 

N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … ** 

 

                                                 
* 43 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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24a.03. pants 

Atkāpes attiecībā uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī pirms 1985. gada 1. janvāra 

1. Papildus 24a.02. panta noteikumiem attiecībā uz kuģiem, kas nolaisti ūdenī pirms 1985. gada 1. 
janvāra, var izdarīt atkāpes no šādiem noteikumiem atbilstoši sekojošās tabulas 3. vertikālajā 
ailē aprakstītajiem nosacījumiem ar noteikumu, ka pienācīgi tiek nodrošināta kuģu un to 
apkalpju drošība. 

2. Turpmākajā tabulā lietotas šādas definīcijas: 

- "N.R.C.": noteikums neattiecas uz kuģiem, ja vien attiecīgās daļas nav nomainītas vai 
pārbūvētas, t. i., noteikums attiecas tikai uz jaunbūvētiem /Newly-built/ kuģiem un uz 
konkrēto daļu vai zonu nomaiņu /Replacement/ vai pārbūvi /Conversion/. Ja esošās daļas 
nomaina ar aizvietojošām daļām, izmantojot to pašu tehnoloģiju, un tās ir tā paša veida 
daļas, tās nav uzskatāmas par nomainītām ("R" /replacement/) pārejas noteikumu nozīmē. 

-  "Kopienas sertifikāta izsniegšana vai atjaunošana": šim noteikumam jābūt īstenotam brīdī, 
kad pirmo reizi izsniedz vai pēc tam nomaina Kopienas sertifikātu pēc … *. Ja sertifikāta 
derīguma termiņš beidzas laikā starp … * un dienu pirms … **, tad šis noteikums tomēr ir 
obligāts tikai no … **. 

 
Pants un iedaļa SATURS TERMIŅŠ UN PIEBILDUMI 

 3. NODAĻA  

3.03. p. 1. 
ied. 

Ūdensdrošās triecienstarpsienas N.R.C. 

3.03. p. 2. 
ied. 

Kajītes, drošības iekārtas N.R.C. 

3.03. p. 5. 
ied. 

Atvērumi ūdensdrošajās starpsienās N.R.C 

3.04. p. 2. 
ied. 

Bunkuru virsmas N.R.C. 

3.04. p. 7. 
ied. 

Maksimālais pieļaujamais skaņas spiediena 
līmenis mašīntelpās  

N.R.C. 

                                                 
* 2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
** 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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 4. NODAĻA  

4.01. p. Drošības attālums  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

4.02. p. Brīvsāni N.R.C. 

 6. NODAĻA  

6.01. p. 3. ied. Prasības attiecībā uz stūrēšanas sistēmu N.R.C. 

 7. NODAĻA  

7.01. p. 2. ied. Maksimālais pieļaujamais skaņas spiediena 
līmenis stūres mājā 

N.R.C. 

7.05. p. 2. ied. Navigācijas gaismu uzraudzība  N.R.C. 

7.12. p. Nolaižamās stūres mājas  

 

N.R.C. 

 8. NODAĻA  

8.01. p. 3. ied. Noteiktu šķidro degvielu aizliegums N.R.C. 

8.04. p. Dzinēja izplūdes sistēma  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu 

8.05. p. 13. 
ied. 

Degvielas piepildījuma signalizācijas ierīce N.R.C. 

8.08. p. 2. ied. Aprīkojums ar tilpnes ūdens sūkņiem N.R.C. 

8.08. p. 3. un 
4. ied. 

Tilpnes ūdens sūkņu diametrs un minimālā 
sūknēšanas jauda 

N.R.C. 

8.08. p. 5. ied. Tilpnes ūdens sūkņi ar automātisku 
uzpildīšanu  

N.R.C. 

8.08. p. 6. ied. Aprīkojums ar sietiem N.R.C. 

8.08. p. 7. ied. Automātiski noslēdzama armatūra kuģa 
pakaļgala pīķim 

N.R.C. 

8.10. p. 2. ied. Kuģa emitētais troksnis  N.R.C. 

 9. NODAĻA  

9.01. p. 2. ied. Elektroiekārtu sertifikāti N.R.C. 

9.01. p. 3. ied. Elektroiekārtu uzstādījums  N.R.C. 

                                                 
* 13 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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9.06. p. Maksimālais pieļaujamais spriegums  N.R.C. 

9.10. p. Ģeneratori un motori N.R.C. 

9.11. p. 2. ied. Akumulatori  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

9.12. p. 2. ied. Slēdži, aizsargierīces  N.R.C., vēlākais, izsniedzot vai atjaunojot 
Kopienas sertifikātu pēc … * 

9.14. p. 3. ied. Vienlaicīga ieslēgšana/izslēgšana N.R.C. 

9.15. p. Kabeļi N.R.C. 

9.16. p. 3. ied. Apgaismojums mašīntelpās N.R.C. 

9.17. p. 1. ied. Navigācijas gaismu sadales paneļi N.R.C. 

9.17. p. 2. ied.  Elektroenerģijas padeve navigācijas 
gaismām  

N.R.C. 

 10. NODAĻA  

10.01. p. 9. 
ied. 

Enkuru enkurspilves  N.R.C. 

10.04. p. 1. 
ied. 

Glābšanas laivas saskaņā ar standartu N.R.C. 

10.05. p. 1. 
ied. 

Glābšanas enkurbojas saskaņā ar standartu N.R.C. 

10.05. p. 2. 
ied. 

Glābšanas vestes saskaņā ar standartu N.R.C. 

 11. NODAĻA  

11.11. p. 2. 
ied. 

Vinču drošība  N.R.C. 

 12. NODAĻA  

12.02. p. 13. 
ied. 

Caurules, pa kurām plūst bīstamas gāzes 
vai šķidrumi  

N.R.C. 

 

24a.04. pants 

Citi atbrīvojumi 

Ja praktiskā nozīmē ir grūti piemērot šajā nodaļā paredzētos noteikumus pēc pārejas laika 
noteikumu termiņa beigām vai ja to piemērošana rada nepamatoti augstas izmaksas, izpētes 
komisija var atļaut atbrīvojumus no šiem noteikumiem, ievērojot Komitejas, kas minēta direktīvas 
19. pantā, ieteikumus. Šie atbrīvojumi jāieraksta Kopienas sertifikātā. 

                                                 
* 23 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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I pielikums 

D R O Š ĪB A S  Z ĪM E S  
 

1. attēls 

Nepiederošām personām ieeja 
aizliegta 

 

 

Krāsa: sarkana / balta / melna 

2. attēls 

Uguns, atklāta liesma un 
smēķēšana aizliegta 

 

Krāsa: sarkana / balta / melna 

3. attēls 

Ugunsdzēšanas aparāts 

 

Krāsa: sarkana / balta 
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4. attēls 

Vispārīgs brīdinājums par 
apdraudējumu 

 

Krāsa: melna / dzeltena 

5. attēls 

Ugunsdzēšanas šļūtene 

 

Krāsa: sarkana / balta 

6. attēls 

Ugunsdzēšanas iekārta 

 

Krāsa: sarkana / balta 

7. attēls 

Valkājiet dzirdes aizsargierīci 

 

Krāsa: zila / balta 
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8. attēls 

Pirmās medicīniskās 
palīdzības aptieciņa 

 

Krāsa: zaļa / balta 

 

Reāli lietotie simboli var nedaudz atšķirties vai var būt detalizētāk izstrādāti par grafisko 
atspoguļojumu šajā papildinājumā, ar nosacījumu, ka to nozīme nav mainīta un ka neviena atšķirība 
vai izmaiņa nepadara šo nozīmi nesaprotamu. 
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II pielikums 

A D M I N I S T R A T ĪV I  N O RĀD Ī J U M I  

Nr. 1: Prasības attiecībā uz izvairīšanās kustību un pagriešanos 

Nr. 2: Prasības attiecībā uz paredzēto minimālo ātrumu, apstāšanās jaudu un atpakaļgaitas jaudu  

Nr. 3: Prasības attiecībā uz savienošanas sistēmām un savienošanas ierīcēm kuģos, kas stumj 
nekustīgu veidojumu vai tiek tādā stumti 

Nr. 4: Trokšņa mērījumi 

Nr. 5: Speciāli enkuri ar samazinātu masu 

Nr. 6: Ūdensdrošo sānu iluminatoru izturība 

Nr. 7: Prasības attiecībā uz automātiskajām paaugstināta spiediena ūdens smidzināšanas 
sistēmām 

Nr. 8: Kuģa sertifikāta izsniegšana 

Nr. 9: Degvielas tvertnes uz peldoša kuģa 

Nr. 10: Minimālais baržu korpusu biezums 

Nr. 11: Izmantotās eļļas savākšanas iekārtas 

Nr. 12: Kuģa kustība pašam ar savu jaudu 

Nr. 13: Atbilstīga ugunsgrēka signalizācijas sistēma 

Nr. 14:  Atsevišķu kuģa daļu peldspējas, nosvēršanās un stabilitātes apliecinājums 

Nr. 15:  Tādu kuģu aprīkojums, kurus apkalpo minimāla apkalpe  

Nr. 16: Elektrības kabeļi 

Nr. 17: Stūres mājas redzamība 
 

_______________________ 
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III PIELIKUMS 

 

Iespējamu papildu tehnisko prasību aspekti attiecībā uz kuģiem iekšējo ūdensceļu 1. un 2. zonā 

 

Visas papildu tehniskās prasības, ko dalībvalsts pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 5. panta 1. punktu, 

attiecībā uz kuģiem, kas darbojas šīs dalībvalsts teritorijas 1. un/vai 2. zonā, attiecas uz šādām 

jomām: 

 

1. Definīcijas 

 

- Nepieciešamas, lai izprastu papildu prasības  

 

2. Stabilitāte 

 

- Konstrukcijas pastiprinājums 

- Apstiprinātas klasificēšanas sabiedrības sertifikāts/atestāts  

 

3. Drošības attālums un brīvsāni 

 

- Brīvsāni 

- Drošības attālums 

 



 
13274/1/05 REV 1  gag 2 
III PIELIKUMS DG C III   LV 

4. Kuģa korpusa atvērumu un virsbūvju ūdensdrošība 

 

- Virsbūves 

- Durvis 

- Logi un gaismas lūka  

- Kravas telpas lūkas 

- Citi atvērumi (ventilācijas caurules, izvadcaurules u. tml.) 

 

5. Aprīkojums 

 

- Enkuri un enkuru ķēdes 

- Navigācijas gaismas 

- Skaņu signāli 

- Kompass 

- Radars 

- "Raidīšanas un uztveršanas" iekārtas 

- Dzīvības glābšanas aprīkojums 

- Kuģošanas karšu pieejamība 

 

6. Papildu noteikumi attiecībā uz pasažieru kuģiem 

 

- Stabilitāte (izturība pret vēju, kritēriji) 

- Dzīvības glābšanas aprīkojums 

- Brīvsāni 

- Drošības attālums 

- Stūres mājas redzamība 
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7. Karavānas un konteineru pārvadāšana 

 

- Savienojums stūmējkuģis-lihteris 

- Konteinerus pārvadājošo kuģu vai lihteru stabilitāte 

 

________________________ 
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IV PIELIKUMS 

 

Iespējamu to tehnisko prasību pazeminājumu aspekti, ko piemēro kuģiem  

iekšējo ūdensceļu 3. un 4. zonā 

 

Visas pazeminātas tehniskās prasības, ko pieļauj dalībvalsts saskaņā ar šīs direktīvas 5. panta 

7. punktu, attiecībā uz kuģiem, kas darbojas tikai un vienīgi šīs dalībvalsts teritorijas 3. zonas vai 

4. zonas ūdensceļos, attiecas uz šādām jomām: 

 

3. zona 

- Enkuru iekārta, ieskaitot enkuru ķēžu garumu 

- Ātrums (uz priekšu) 

- Kopīgās dzīvības glābšanas ierīces 

- 2 nodalījumu statuss 

- Stūres mājas redzamība 

 

4. zona 

- Enkuru iekārta, ieskaitot enkuru ķēžu garumu 

- Ātrums (uz priekšu) 

- Kopīgās dzīvības glābšanas ierīces 

- 2 nodalījumu statuss 

- Stūres mājas redzamība 

- Sekundārā neatkarīgā dzinējspēka sistēma 

 

_______________________ 
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V PIELIKUMS 

KOPIENAS IEKŠĒJĀS KUĢOŠANAS SERTIFIKĀTU PARAUGI 

I daļa 

KOPIENAS IEKŠĒJĀS KUĢOŠANAS SERTIFIKĀTA PARAUGS 

 

KOPIENAS IEKŠĒJĀS KUĢOŠANAS SERTIFIKĀTS 

(vieta valsts ģerbonim) 

VALSTS NOSAUKUMS 

SERTIFIKĀTS Nr. .................................................................................................................  

  Vieta, datums 

  ....................................................................  

        Pārbaudes iestāde 

   ...............................................................  

                        

   

   ...............................................................  

       (Paraksts) 

Piezīmes. 
Kuģi var izmantot navigācijai, pamatojoties uz šo sertifikātu, tikai tādā gadījumā, ja tas ir šajā sertifikātā aprakstītajā 

stāvoklī. 

Nozīmīgu izmaiņu vai remontu gadījumā kuģim pirms jauna brauciena jāiziet speciāla pārbaude. 
Kuģa īpašniekam vai viņa pārstāvim jāinformē pārbaudes iestāde par visām izmaiņām kuģa nosaukumā vai piederībā, 
atkārtotiem izvērtējumiem un visām oficiālā numura, reģistrācijas numura vai ostas, kurā kuģis reģistrēts, izmaiņām un 
jānosūta pārbaudes sertifikāts grozījumu izdarīšanai. 

Zīmogs 
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 …................................ pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 1. Kuģa nosaukums 

 
 2. Kuģa tips 

 
 3. Oficiālais numurs 

 4. Īpašnieka vārds un adrese 
 
 

 5. Reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs  
 
 

 6. Osta, kurā kuģis reģistrēts 

 7. Būvēšanas gads 
 
 

 8. Kuģu būvētavas nosaukums un atrašanās vieta 

 9.  Šis sertifikāts aizvieto ...........................................pārbaudes iestādes ………………… izdoto sertifikātu Nr. ………….  
 

 10.  Iepriekš minētais kuģis, 
 pēc pārbaudes, kas veikta *)   .........................  

 uzrādot sertifikātu, kas izsniegts *)  .........................................  

 ko izsniegusi apstiprināta klasificēšanas sabiedrība .....................................................  

  atzīts par piemērotu ekspluatācijai 
-  Kopienas ūdensceļu zonā (-ās) (*) 
.......................................................................................................................................................................................... 
  ūdensceļos zonā (-ās) (*) 
 ......................................................................................................................................................................................... 
.....(valstu nosaukumi (*))  ........................................... .................................................................................................. 
  izņemot:..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
–šādos ūdensceļos:...(valsts nosaukums (*)).............................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  pie maksimālās atļautās iegrimes un ar turpinājumā norādīto aprīkojumu un apkalpi. 
 

 11. Šī sertifikāta derīguma termiņš beidzas .....................................  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 

 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 

 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 

   ................................................................................  

                               

   ............................................................
      (Paraksts) 

_______________________ 

 *) Nevajadzīgo svītrot 

Zīmogs 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 12.  Sertifikāta numurs (1), oficiālais numurs (2), reģistrācijas numurs (3) un mērījuma numurs (4) ir piestiprināti līdz ar 

attiecīgajām zīmēm šādās kuģa vietās  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  Maksimālā atļautā iegrime ir norādīta abās kuģa pusēs 

 - ar divām - ......................................... – iegrimes atzīmēm*). 

 - ar augšējā mērījuma plātnēm*). 

 Izmantotas divas iegrimes skalas*). 
Aizmugures mērījumu skalas kalpo kā iegrimes skalas: tās šādā nolūkā papildinātas ar cipariem, kas norāda iegrimes *).
 

 14. Nemazinot ierobežojumus*) , kas minēti 15. un 52. punktā, kuģis ir piemērots,   

1. lai stumtu*)   4. lai tiktu dzīts uz priekšu sānu pie sāna savienotu kuģu 
    struktūrā*)  
1.1 nekustīgā struktūrā*)   5. lai vilktu*)  
1.2 ar kontrolētām kustībām*)   5.1 kuģus, kuriem nav sava dzinējspēka *)  
2. lai to stumtu*)   5.2 motorizētus kuģus*)   
2.1 nekustīgā struktūrā*)   5.3 tikai augšup pa straumi*)  
2.2 nekustīgas struktūras priekšgalā*)   6. lai tiktu vilkts*)  
2.3 ar kontrolētāmm kustībām*)   6.1 kā motorizēts kuģis*)  
3. lai dzītu uz priekšu sānu pie sāna savienotu kuģu struktūru*)  6.2 kā kuģis bez sava dzinējspēka*)  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 

 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 

 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 

   ................................................................................  

                               

   ............................................................
      (Paraksts) 

_______________________ 

 *) Nevajadzīgo svītrot 

Zīmogs 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 15.  Atļautās struktūras 

1. Kuģim ir atļauts dzīt uz priekšu šādas struktūras: 
 Struktū

ras 
skaitlis 

Ierobežojumi atbilstīgi 5. un 16. nodaļai 

  Maks. izmēri Navigācijas virziens un noslogojuma 
statuss 

Maksimāli slapināts   

  m AUGŠUP PA 
STRAUMI 

LEJUP PA 
STRAUMI 

daļa m² Piezīmes  

 Nr. garums platums piekrauts t tukšs piekrauts  
t 

tukšs augšup pa 
straumi 

lejup pa 
straumi 

  

            
            
            
            
            
            
            
            

  

Simbolu skaidrojums : 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Citas struktūras: 

o. Stb. 

Stūmējkuģis  Pašgājējs kuģis Lihteris  
 2. Savienojumi:  
 Savienojuma tips: ................................................  Savienojumu skaits vienā sānā: ....................................  
 Savienojuma tauvu skaits: ...................................  Katras savienojuma tauvas garums: .............................  
 Stiepes izturība uz vienu garenisko savienojumu: ......... kN......................Tauvu vijumu skaits: 
........................................ 
 Stiepes izturība uz vienu savienojuma tauvu: .................... kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 
 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 
 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
                               
   ............................................................  
     (Paraksts) 
_______________________ 
 *) Nevajadzīgo dzēst 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 16.  Mērījuma sertifikāta Nr. ...............  , ko izsniedzis .................................Mērījumu birojs, datēts ar..........................  

  

17a. 

17b. 
 Maks. garums m
 Garums L m
 

 18a. Maks. platums       m
 18b. Platums B       m
 

 19. Maksimālā iegrime m  20. Brīvsāni cm 
 
  

 21.  Kravnesība/Ūdensizspaids*)  
     t/m3*) 

 22. Pasažieru skaits:  23. Pasažieru koju skaits: 
 

 24.  Ūdensdrošo nodalījumu skaits 
      

 25. Tilpņu skaits  26. Lūkas pārsega tips  
 

 27.  Galvenā dzinējspēka dzinēju skaits 
 
 

 28. Kopējā galvenā dzinējspēka ierīču 
nomināljauda    
 kW  

 29. Galveno dzenskrūvju skaits 
 

 30.  Priekšgala enkurspilvju skaits   31. Pakaļgala enkurspilvju skaits 

 no kurām .............. apgādātas ar dzinējspēku  no kurām ............. apgādātas ar dzinējspēku 

 32.  Vilkšanas āķu skaits 
 

 33. Vilkšanas vinču skaits 

no kurām............................... apgādātas ar dzinējspēku 

 34.  Stūres mehānisms     

  Stūres lāpstiņu skaits 
galvenajā stūrē 

 Galvenā stūres piedziņa  
 

 - manuāla *)   
 - elektriska *) 

 - elektriska/hidrauliska*)   
 - hidrauliska*)  

  Citas iekārtas: ir/nav*)     Tips : 
  

  Sānu stūre: 
 ir/nav*)    

 Sānu stūres piedziņa:  - manuāla *)   
 - elektriska *) 

 - elektriska/hidrauliska*)   
 - hidrauliska*)  

  Priekšgala stūres iekārta 
 ir/nav*) 

 - priekšgala stūre*)  
 - priekšgala dzineklis*)   
 - cita iekārta*) 

 - Tālvadība 
  ir/nav*)  

 Attālināta iedarbināšana 
 ir/nav*) 

 35.  Sūknēšanas iekārta 
Kopējā aprēķinātā Elektroenerģijas vadīto      Plūsmas ātrums Rokas sūkņu 
jauda sūkņu skaits  skaits 

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 

 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 

 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 

   ................................................................................

                               

   ............................................................
       (Paraksts) 

_______________________ 

 *) Nevajadzīgo dzēst 

Zīmogs 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 36.  8.08. panta 10. un 11. iedaļā minēto norobežojumu skaits un atrašanās vieta 

 

 

 

 

 

 

 37.  Enkuri    

  Priekšgala enkuru skaits  Kopējā priekšgala enkuru 
masa 

 Pakaļgala enkuru skaits  Kopējā pakaļgala enkuru 
masa 

  ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 

 38.  Enkuru ķēdes    

  Priekšgala enkuru ķēžu 
skaits 

 Katras ķēdes garums 
  

 Katras ķēdes stiepes izturība   

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

  Pakaļgala enkuru ķēžu 
skaits 

 Katras ķēdes garums 
  

 Katras ķēdes stiepes izturība   

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Pietauvošanās tauvas    

  1. tauva ................... m gara ar  .............  kN stiepes izturību   

  2. tauva ................... m gara ar  .............  kN stiepes izturību   

  3. tauva ................... m gara ar  .............  kN stiepes izturību   

 40.  Vilkšanas tauvas  

  ..........  , garums .....................................  m, stiepes izturība .......................................  kN   

  ..........  , garums ......... m, stiepes izturība ....................................................................  kN   

 41.  Vizuālie un sadzirdamie signāli 
Uz kuģa ir gaismas, karogi, bumbas, pludiņi un sadzirdamu brīdinājumu ierīces, ko izmanto signalizēšanai un lai emitētu 
vizuālus un sadzirdamus signālus, kādus paredz dalībvalstīs spēkā esošie kuģošanas iestādes noteikumi, kā arī 
neatkarīgas avārijas pietauvošanās gaismas, kādas paredz dalībvalstīs spēkā esošie kuģošanas iestādes noteikumi.  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 
 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 
 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................
                               

   ............................................................
      (Paraksts) 

_______________________ 

 *) Nevajadzīgo dzēst 

Zīmogs 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 42.  Cits aprīkojums 

celšanas līnija Balss saziņas - alternatīva divkanālu*)   
gaitenis ar roku margu sistēma - vienlaicīga divkanālu/telefona*)   
  - iekšējie radio-telefona sakari*) 
gafeles āķis Radio telefona - pakalpojums no kuģa-uz kuģi 
pirmās palīdzības aptieciņa iekārta - kuģošanas informācijas dienests   
   - kuģa-ostas pārvaldes dienests 
binoklis 
paziņojums attiecībā uz aiz borta nokļuvuša cilvēka glābšanu 
ugunsdrošas tvertnes Celtņi - saskaņā ar 11.12. panta 9. iedaļu*) 
   - citi celtņi ar derīgo slodzi, kas nepārsniedz 2000 kg*) 

pasaž. uzņemšanas kāpnes/trepes*) 

 43.  Ugunsdzēšanas 
ierīces 
 

 Pārnēsājamo ugunsdzēšanas 
aparātu skaits................... 

 Stacionāra sprinkleru sistēma (-as) Nr. Skaits*)..........  

Cita stacionāra ugunsdzēšanas sistēma (-as) Nr. Skaits*)..........  

   Ugunsdzēšanas sūkņu skaits  Hidrantu skaits  Šļūteņu skaits 
 

   Ar dzinējspēku apgādāts drenāžas sūknis aizvieto ugunsdzēšanas sūkni Jā/Nē*) 

 44.  Dzīvības glābšanas aprīkojums 
 Glābšanas enkurboju skaits 

 
 Glābšanas veste katrai personai, kas pastāvīgi ir uz kuģa. 
 Cits dzīvības glābšanas aprīkojums pasažieru kuģos*) ...................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Glābšanas laiva ar airu komplektu, viena pietauvošanās virve un baleris*)   

 Kopīgais dzīvības glābšanas aprīkojums pasažieru kuģos*)  ..........................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Īpašs stūres mājas iekārtojums, lai kuģošanu ar radaru veiktu viena persona: 

 Kuģim ir stūres māja, kas izveidota kuģošanai ar radaru, ko veic viena persona *) 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 
 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 
 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
                               

   ............................................................
      (Paraksts) 

_______________________ 

 *) Nevajadzīgo svītrot 

Zīmogs 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 46.  Darbības režīmi, kas atbilst valsts vai starptautisko tiesību aktu prasībām attiecībā uz apkalpi ** 

 47.  Kuģa aprīkojums saskaņā ar 23.09. pantu  
 Kuģis (atbilst)* / (neatbilst)* 23.09. panta 1.1. punkta)* / (23.09. panta 1.2. punkta*) nosacījumiem 
 

  Vieta minimālās apkalpes ierakstīšanai, kas atbilst valsts 
vai starptautisko tiesību aktu prasībām **) 

 Vieta darbības režīmu ierakstīšanai saskaņā ar 46. aili  
 

      

      

      

  

 48.  Vieta minimālās apkalpes ierakstīšanai kuģiem, uz kuriem neattiecas vispārīgie minimālās apkalpes noteikumi valsts vai 
starptautiskajās prasībās **) 

 

   Vieta darbības režīmu ierakstīšanai**)  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Novērojumi un īpaši nosacījumi: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 
 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 
 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
                               

   ............................................................  
      (Paraksts) 

_______________________ 

 *)  Nevajadzīgo svītrot 
 **) Valsts vai starptautisko tiesību aktu prasības, kuras dalībvalsts var izvēlēties piemērošanai, vai arī tādu prasību nav 

 

Zīmogs 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 49.  Sertifikāta derīguma*) pagarinājums/apstiprinājums*)         Periodiska/īpaša*) pārbaude 

 Pārbaudes iestāde veica kuģa pārbaudi ............................................... *). 
 Sertifikāts, datēts ar ..............................................  , ko izsniegusi ..................................apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība 

 ........................................................................................................................................................................................  
 tika uzrādīts pārbaudes iestādei*). 
 Pārbaudes/sertifikāta iemesls*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Ievērojot pārbaudes rezultātu/sertifikātu*), sertifikāta derīguma termiņš paliek spēkā/ir pagarināts*) 

 līdz  ........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (datums) 
   ................................................................................  
    Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
 ______________________       (Paraksts) 

 *) Nevajadzīgo svītrot 
49.  Sertifikāta derīguma*) pagarinājums/apstiprinājums*)         Periodiska/īpaša*) pārbaude 

 Pārbaudes iestāde veica kuģa pārbaudi ................................................ *). 
 Sertifikāts, datēts ar ...............................................  , ko izsniegusi.................................. apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība 

 ........................................................................................................................................................................................  
 tika uzrādīts pārbaudes iestādei*). 
 Pārbaudes/sertifikāta iemesls*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Ievērojot pārbaudes rezultātu/sertifikātu*), sertifikāta derīguma termiņš paliek spēkā/ir pagarināts*) 

 līdz  ........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (datums) 
   ................................................................................  
    Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
 ______________________       (Paraksts) 

 *) Nevajadzīgo svītrot 

 

 49.  Sertifikāta derīguma*) pagarinājums/apstiprinājums*)         Periodiska/īpaša*) pārbaude 

 Pārbaudes iestāde veica kuģa pārbaudi ................................................ *). 
 Sertifikāts, datēts ar ...............................................  , ko izsniegusi.................................. apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība 

 ........................................................................................................................................................................................  
 tika uzrādīts pārbaudes iestādei*). 
 Pārbaudes/sertifikāta iemesls*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Ievērojot pārbaudes rezultātu/sertifikātu*), sertifikāta derīguma termiņš paliek spēkā/ir pagarināts *) 

 līdz  ........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (datums) 
   ................................................................................  
    Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
 ______________________       (Paraksts) 

 *) Nevajadzīgo svītrot 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 49. Sertifikāta derīguma*) pagarinājums/apstiprinājums*)         Periodiska/īpaša*) pārbaude 

 Pārbaudes iestāde veica kuģa pārbaudi ................................................ *). 
 Sertifikāts, datēts ar ...............................................  , ko izsniegusi.................................. apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība 

 ........................................................................................................................................................................................  
 tika uzrādīts pārbaudes iestādei*). 
 Pārbaudes/sertifikāta iemesls*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Ievērojot pārbaudes rezultātu/sertifikātu*), sertifikāta derīguma termiņš paliek spēkā/ir pagarināts *) 

 līdz  ........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (datums) 
   ................................................................................  
    Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
 ______________________       (Paraksts) 

 *) Nevajadzīgo svītrot  
 49.  Sertifikāta derīguma*) pagarinājums/apstiprinājums*)         Periodiska/īpaša*) pārbaude 

 Pārbaudes iestāde veica kuģa pārbaudi ................................................ *). 
 Sertifikāts, datēts ar ...............................................  , ko izsniegusi.................................. apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība 

 ........................................................................................................................................................................................  
 tika uzrādīts pārbaudes iestādei*). 
 Pārbaudes/sertifikāta iemesls*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Ievērojot pārbaudes rezultātu/sertifikātu*), sertifikāta derīguma termiņš paliek spēkā/ir pagarināts *) 

 līdz  ........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (datums) 
   ................................................................................  
    Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
 ______________________       (Paraksts) 

 *) Nevajadzīgo svītrot 
 49.  Sertifikāta derīguma*) pagarinājums/apstiprinājums*)         Periodiska/īpaša*) pārbaude 

 Pārbaudes iestāde veica kuģa pārbaudi ................................................ *). 
 Sertifikāts, datēts ar ...............................................  , ko izsniegusi.................................. apstiprināta klasificēšanas 
sabiedrība 

 ........................................................................................................................................................................................  
 tika uzrādīts pārbaudes iestādei*). 
 Pārbaudes/sertifikāta iemesls*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Ievērojot pārbaudes rezultātu/sertifikātu*), sertifikāta derīguma termiņš paliek spēkā/ir pagarināts *) 

 līdz  ........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (datums) 
   ................................................................................  
    Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
 ______________________       (Paraksts) 

 *) Nevajadzīgo svītrot 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 50.  Atestācija attiecībā uz sašķidrinātās gāzes iekārtu/-ām 

 Sašķidrinātās gāzes iekārtu/-as uz kuģa pārbaudījusi licencēta amatpersona*) ..............................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 un saskaņā ar viņa/-as pieņemšanas atskaiti, kas datēta ar .................. *) tā/tās atbilst paredzētajiem nosacījumiem 

 Iekārtā ir šādas gāzi patērējošas ierīces: 

 

 Iekārta Sērijas Nr. Modelis Ražojums Tips Atrašanās vieta  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Šī atestācija ir derīga līdz ...............................................................................................................................................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (Datums) 

  ...............................................................................................................  
  Pārbaudes iestāde 

 ...................................       

        Pilnvarotā amatpersona*) 

  ...............................................................................................................  

  (Paraksts) 

 *) 
 
 
 

 *) 

 Grozījums punktā (-os): .................... 
 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Šī lapa ir nomainīta. 
 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 
   ................................................................................  
   
   ............................................................  
      (Paraksts) 

_______________________ 
 *) Nevajadzīgo svītrot 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 51.  Atestācijas pagarinājums attiecībā uz sašķidrinātās gāzes iekārtu/-ām 

 Atestācijas aptvertais laikposms attiecībā uz sašķidrinātās gāzes iekārtu (-ām) 
 datēts ar ....................................................................................   ir pagarināts līdz  ........................................................  
 - pēc licencētas amatpersonas veiktas periodiskas pārbaudes .......................................................................................  
 - uzrādot pieņemšanas atskaiti, datētu ar ............................................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (Datums) 

   ................................................................................  
   Pārbaudes iestāde 

  

   ................................................................................  
  (Paraksts) 

 

 51. Atestācijas pagarinājums attiecībā uz sašķidrinātās gāzes iekārtu/ām 

 Atestācijas aptvertais laikposms attiecībā uz sašķidrinātās gāzes iekārtu (-ām) 
 datēts ar ....................................................................................   ir pagarināts līdz  ........................................................  
 - pēc licencētas amatpersonas veiktas periodiskas pārbaudes .......................................................................................  
 - uzrādot pieņemšanas atskaiti, datētu ar ............................................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (Datums) 

   ................................................................................  
   Pārbaudes iestāde 

  

   ................................................................................  
  (Paraksts) 

 

 51.  Atestācijas pagarinājums attiecībā uz sašķidrinātās gāzes iekārtu/-ām 

 Atestācijas aptvertais laikposms attiecībā uz sašķidrinātās gāzes iekārtu (-ām) 
 datēts ar ....................................................................................   ir pagarināts līdz  ........................................................  
 - pēc licencētas amatpersonas veiktas periodiskas pārbaudes .......................................................................................  
 - uzrādot pieņemšanas atskaiti, datētu ar ............................................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Vieta) (Datums) 

   ................................................................................  
   Pārbaudes iestāde 

  

   ................................................................................  
  (Paraksts) 

 

Zīmogs 

Zīmogs 

Zīmogs 
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…................................. pārbaudes iestādes sertifikāts Nr. .......................  
 52.  Sertifikāta Nr. ………………………………………. pielikums ....................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 

 *) 

 Grozījums/-i punktā (-os): .................... 
 Jauns teksts: ....................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 Šī lapa ir nomainīta. 
 Vieta, datums ..........................................................................  Pārbaudes iestāde 
   ........................................................................  
   
   ......................................................  
      (Paraksts) 

_______________________ 
 *) Nevajadzīgo svītrot 

    Turpinājums….. lapā*) 

  Pārbaudes sertifikāta beigas*) 

 

______________________ 

Zīmogs 
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II daļa 

 

KOPIENAS PAPILDU IEKŠĒJĀS KUĢOŠANAS SERTIFIKĀTA PARAUGS 

 
Pārbaudes sertifikāta attiecībā uz Reinu Nr. ……………………….pielikums 1. lapa 

KOPIENAS PAPILDU IEKŠĒJĀS KUĢOŠANAS SERTIFIKĀTS 

(Vieta valsts ģerbonim) 

VALSTS NOSAUKUMS 

Papildu sertifikāta izsniedzējas pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese 

1. Kuģa nosaukums ……………...………………………………………………………………………. 

2. Oficiālais numurs …………………………………………………………………..…………….…… 

3. Reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs …………………….…………….….…………….…. 

4. Reģistrācijas valsts un / vai osta (1) …………..……………..……………….……….…… 

5. Ņemot vērā Pārbaudes sertifikātu attiecībā uz Reinu Nr.…………….……….………………… 

 kas datēts ar……….………………….. derīgs līdz …………………..…………….………………… 

6. Ņemot vērā pārbaudes rezultātu: ………………………………………………….…… 

……………………………………………. /datums/…………….…….………………………………. 

7. iepriekš minētais kuģis ir uzskatāms par piemērotu darbības veikšanai Kopienas ūdensceļu…… 

 ……..…………………………………………………………………zonā (-ās) 

8. Šī papildu sertifikāta termiņš beidzas ………………..…………………………………………. 

9. Izdots /vieta/ …………………………………………. /datums/………………………………………. 

10. 

 ……………………………………. 

 (Kompetentā iestāde) 

 ……………………………………. 
 (Paraksts) 

_________________ 

(1) Nevajadzīgo svītrot. 

Zīmogs 
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2. lapa  Pārbaudes sertifikāta attiecībā uz Reinu Nr. …………………pielikums 

 

Zona un / vai ūdensceļi (1)  

4 3 2 1  

ar slēgtu kravas 

telpu 

     

11. 

Brīvsāni 

(cm) 

ar vaļēju kravas 

telpu 

     

12. Atbrīvojumi no pārbaudes sertifikāta attiecībā uz Reinu Nr.……………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. Ieraksti attiecībā uz apkalpes locekļu skaitu pārbaudes sertifikātā attiecībā uz Reinu Nr. netiek 

piemēroti. 

14. Ņemot vērā Pārbaudes sertifikātu attiecībā uz Reinu Nr.…………….……….………………… 

 kas datēts ar……….………………….. derīgs līdz …………………..…………….………………… 

 Ņemot vērā pārbaudes rezultātu: ………………………………………………….…… 

……………………………………………. /datums/…………….…….………………………………. 

 Šī papildu sertifikāta termiņš ir pagarināts/atjaunots (1) līdz ……………………………….……..…… 

 ………………………………………………..             ………………………………………………… 
                         (Vieta)                                                                                                     (Datums) 

 

 ……………………………………. 

 (Kompetentā iestāde) 

 ……………………………………. 
 (Paraksts) 

_________________ 

(1) Nevajadzīgo svītrot. 

 

     

 

Zīmogs 



 
13274/1/05 REV 1  gag 16 
V PIELIKUMS DG C III   LV 

 

III daļa 

 
KOPIENAS PAGAIDU 

IEKŠĒJĀS KUĢOŠANAS SERTIFIKĀTA PARAUGS 

 

Kopienas pagaidu sertifikāts*) / Pagaidu apstiprinājuma sertifikāts*) 
Nr. ................. 

  1.  Kuģa nosaukums 
 
 

 2. Kuģa tips 

 
 3. Oficiālais numurs 

  4.  Īpašnieka vārds un juridiskā adrese 
 
 

  5.  Garums L/ LWL
*) ....................................         Pasažieru skaits.............................  

 Koju skaits*) ......................................  
  6.  Vieta informācijai par apkalpi ....................................................................................................................... 

 
  6.1.  Darbības režīmi, kas atbilst valsts vai starptautisko tiesību aktu prasībām **. 
 
 

 6.2.  Kuģa aprīkojums saskaņā ar 23.09. pantu  
 Kuģis (atbilst)*) / (neatbilst)*) 23.09. panta 1.1. punkta)*) / (23.09. panta 1.2. punkta)*) nosacījumiem 

 
   Vieta minimālās apkalpes ierakstīšanai, kas atbilst 

valsts vai starptautiskajiem tiesību aktiem **) 
 Vieta darbības režīmu ierakstīšanai saskaņā ar 6.1. aili   

          
   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   
   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   
   
 6.3.  Vieta minimālās apkalpes ierakstīšanai kuģiem, uz kuriem neattiecas vispārīgie minimālās apkalpes noteikumi valsts vai 

starptautiskajās prasībās **............................................................................................................................................... 

  7.  Sašķidrinātās gāzes iekārta (-as) 
 Atestācija derīga līdz ............................................................... 

  8.  Īpaši nosacījumi  
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  9.  Bīstamu preču pārvadāšana, skatīt atsevišķā ailē *) 

  10.  Derīguma termiņš 

 Pagaidu sertifikāts*) / pagaidu apstiprinājuma sertifikāts*) ir derīgs līdz................. .........................................  

 navigācijai*) / vienam braucienam*) ..                                (Datums) 

 

 Iepriekš minētais kuģis tiek atzīts par piemērotu, lai darbotos  

  - Kopienas ūdensceļos, zonā (-ās) (*)......................................................................................................... 

 ūdensceļos, zonā (-ās) *) ................................................................................................................................. 

 (valstu nosaukumi *)) ......................................................................................................................................... 

    izņemot:.................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

  – šādos ūdensceļos (valsts nosaukums *))................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

  11. 
 ................................................, ..................................  
  Vieta Datums 

 
 .....................................................................................  
  Kompetentā iestāde attiecībā uz pagaidu apstiprinājuma 

sertifikātu 

 
 
 
   ....................................  
         Paraksts 

_______________________ 
 *) Nevajadzīgo svītrot 
 **) Valsts vai starptautisko tiesību aktu prasības, ko 
dalībvalsts var izvēlēties piemērošanai, vai arī bez prasībām 

 ............................................... , ................................... 
  Vieta Datums 

 
 ..................................................................................... 
                           Pārbaudes iestāde 

 

 

 

  ..................................... 
         Paraksts 

 

Zīmogs Zīmogs 
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 9. Bīstamu kravu pārvadāšana 
 
(Norādīt, vai kuģis atbilst valsts un starptautisko tiesību aktu prasībām, ja tādas ir.) 
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VI PIELIKUMS 

 

KOPIENAS IEKŠĒJĀS KUĢOŠANAS SERTIFIKĀTU REĢISTRA PARAUGS 

 

Kompetentā iestāde/Pārbaudes iestāde ...............................  

 

 

Kopienas iekšējās kuģošanas sertifikātu reģistrs 

 

 

Gads ..................  
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(Kreisās puses lapa) 

Kopienas iekšējās kuģošanas 

sertifikāts 

 

Kuģa nosaukums 

 

Kuģa oficiālais numurs 

Īpašnieks Kuģis reģistrēts  

Kuģa tips 

Nr. Diena Mēnesis   Vārds Adrese Vieta Nr.  
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(Labās puses lapa) 

Kravnesība atbilstoši tonnāžas sertifikātam vai 
ūdensizspaidam *)  

Iekšējā ūdensceļa zonas vai posms,  
ja atbilstoši 

Apstiprinājumi attiecībā uz papildu vai 
īpašām pārbaudēm, sertifikāta 

atsaukšanu un anulēšanu 

 
 

Kopienas iekšējās kuģošanas 
sertifikāts derīgs līdz 

 

 

Citi piebildumi 

Tonnāžas 
sertifikāta 

datums 

Tonnāžas 
atzīme 

t/m3 no līdz    

        

*) Ja tonnāžas sertifikāta nav, jānovērtē kravnesība vai ūdensizspaids. 
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VII PIELIKUMS 

Klasificēšanas sabiedrības 

 

SATURS 

 

I daļa: klasificēšanas sabiedrību apstiprināšanas kritēriji 

II daļa: klasificēšanas sabiedrību apstiprināšanas kārtība 

III daļa: apstiprināto klasificēšanas sabiedrību saraksts 
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I daļa 
 

Klasificēšanas sabiedrību apstiprināšanas kritēriji 
 
Klasificēšanas sabiedrībām, kam nepieciešams apstiprinājums saskaņā ar direktīvas 10. pantu, 
jāatbilst visiem šiem kritērijiem: 

1) Klasificēšanas sabiedrībai jāvar dokumentāri pierādīt plaša pieredze iekšējo ūdensceļu 
kuģu, tostarp bīstamo preču pārvadāšanai paredzēto kuģu, konstrukcijas un uzbūves 
novērtēšanā. Klasificēšanas sabiedrībai jābūt visaptverošiem noteikumiem attiecībā uz 
iekšējo ūdensceļu kuģu, tostarp bīstamo preču pārvadāšanai paredzēto kuģu, konstrukciju, 
uzbūvi un periodiskajām pārbaudēm, kas publicēti vismaz holandiešu, angļu, franču vai 
vācu valodā un tiek pastāvīgi atjaunināti un pilnveidoti ar zinātniskās izpētes un izstrādes 
programmu starpniecību. Šie noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar spēkā esošo Kopienas 
tiesību aktu vai starptautisko nolīgumu noteikumiem. 

2) Klasificēšanas sabiedrībai katru gadu jāpublicē tās kuģu reģistrs. 

3) Klasificēšanas sabiedrību nedrīkst kontrolēt kuģu īpašnieki vai kuģu būvētāji, vai citi, kas 
komerciāli iesaistīti kuģu konstruēšanā, ražošanā, aprīkošanā, remontā, darbībā vai 
apdrošināšanā. Klasificēšanas sabiedrība nedrīkst būt atkarīga no kāda viena 
komercuzņēmuma savu ieņēmumu dēļ. 

4) Klasificēšanas sabiedrības, kas pilnvarota pieņemt lēmumus un rīkoties visās tai saistošajās 
jomās saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka iekšējo ūdensceļu transportu, galvenajam 
birojam vai tās filiālei jāatrodas vienā no dalībvalstīm. 

5) Klasificēšanas sabiedrībai un tās speciālistiem jābūt ar labu reputāciju iekšējo ūdensceļu 
transporta jomā, speciālistiem jāvar apliecināt savas profesionālās spējas. Par speciālistu 
rīcību atbild klasificēšanas sabiedrība. 

6) Klasificēšanas sabiedrības rīcībā jābūt ievērojamam tehniskajam, pārvaldes, atbalsta, 
pārbaužu un zinātniskās izpētes personālam proporcionāli saviem uzdevumiem un 
klasificētajiem kuģiem, kā arī gādājot par savu iespēju attīstīšanu un noteikumu 
atjaunināšanu. Klasificēšanas sabiedrībai jābūt inspektoriem vismaz vienā dalībvalstī. 
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7) Klasificēšanas sabiedrības rīcību nosaka ētikas kodekss. 

8) Klasificēšanas sabiedrību pārvalda un vada tā, lai nodrošinātu dalībvalsts prasīto 
informācijas konfidencialitāti. 

9) Klasificēšanas sabiedrība ir gatava sniegt dalībvalstij atbilstīgo informāciju. 

10) Klasificēšanas sabiedrības vadība ir definējusi un dokumentējusi savu politiku un mērķus, 
un saistības attiecībā uz kvalitāti un ir nodrošinājusi to, ka šī politika ir izprasta, ieviesta un 
uzturēta visos klasificēšanas sabiedrības līmeņos. 

11) Klasificēšanas sabiedrība ir sagatavojusi un ieviesusi, un uztur efektīvu iekšējo kvalitātes 
sistēmu, kas balstīta uz attiecīgajām starptautiski atzītu kvalitātes standartu daļām un atbilst 
EN 45004 (pārbaudes iestādes) un EN 29001 standartiem, kā tos skaidro IACS Kvalitātes 
sistēmas sertificēšanas plāna prasības. Kvalitātes sistēma jāapstiprina tās valsts, kurā 
atrodas klasificēšanas sabiedrības galvenais birojs vai filiāle, kā paredzēts 4. punktā, 
administrācijas atzītai neatkarīgai auditoru iestādei, un kvalitātes sistēmai, inter alia, 
jānodrošina tas, lai: 

a) klasificēšanas sabiedrības noteikumi tiktu ieviesti un uzturēti sistemātiski;  

b) klasificēšanas sabiedrības noteikumi tiktu ievēroti;  

c) tiesību aktos noteiktā darba, kādam klasificēšanas sabiedrība ir pilnvarota, prasības 
tiktu apmierinātas; 

d) personāla, kura darbs ietekmē klasificēšanas sabiedrības pakalpojumu kvalitāti, 
pienākumi, pilnvaras un savstarpējās attiecības tiktu noteiktas un dokumentētas; 

e) visa darbība tiktu kontrolēta; 

f) darbotos uzraudzības sistēma, kas uzrauga klasificēšanas sabiedrības tieši 
nodarbināto apsekotāju un tehniskā un administratīvā personāla rīcību un veikto 
darbu; 
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g) galveno tiesību aktos noteikto darbu, kādam klasificēšanas sabiedrība ir pilnvarota, 
prasības izpildītu vai tieši uzraudzītu tikai tās labākie apsekotāji vai arī tas tiktu 
veikts ar citu apstiprinātu klasificēšanas sabiedrību labāko apsekotāju starpniecību; 

h) būtu ieviesta apsekotāju kvalificēšanas sistēma un viņu zināšanu pastāvīga 
atjaunināšana 

i) tiktu veikta uzskaite, kas atspoguļo prasīto standartu panākšanu tajās pozīcijās, ko 
aptver sniegtie pakalpojumi, kā arī efektīvu kvalitātes sistēmas darbību;  

j) pastāvētu visaptveroša plānoto un dokumentēto iekšējo auditu sistēma, kas pārbauda 
ar kvalitāti saistīto darbību visās vietās. 

12) Kvalitātes sistēma jāapstiprina tās valsts, kurā atrodas klasificēšanas sabiedrības galvenais 
birojs vai filiāle, kā paredzēts 4. punktā, administrācijas atzītai neatkarīgai auditoru 
iestādei.  

13) Klasificēšanas sabiedrība apņemas savas prasības saskaņot ar attiecīgajām Eiropas 
Savienības direktīvām un savlaicīgi sniegt visu atbilstīgo informāciju Komitejai, kas 
izveidota saskaņā ar direktīvas 19. pantu. 

14) Klasificēšanas sabiedrība apņemas periodiski apspriesties ar jau apstiprinātajām 
klasificēšanas sabiedrībām, lai garantētu savu tehnisko standartu un to ieviešanas 
vienādību un dotu iespēju savu noteikumu izstrādē piedalīties dalībvalsts pārstāvjiem un 
citām ieinteresētajām pusēm. 
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II daļa 
 

Klasificēšanas sabiedrību apstiprināšanas kārtība 
 

Lēmumu par klasificēšanas sabiedrības apstiprināšanu saskaņā ar direktīvas 10. pantu pieņem 
Komisija saskaņā ar direktīvas 19. pantā minēto kārtību. Papildus jāievēro šāda kārtība. 
 
1) Tās valsts, kurā atrodas klasificēšanas sabiedrības, kas pilnvarota pieņemt lēmumus un 

rīkoties visās tai saistošajās jomās saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka iekšējo ūdensceļu 
transportu, galvenais birojs vai tās filiāle, pārstāvji iesniedz Komisijai apstiprinājuma 
pieteikumu. Turklāt šīs valsts pārstāvji nosūta visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pārbaudītu, vai visi apstiprināšanas kritēriji ir ievēroti. 

 
2) Jebkurš Komitejas loceklis var pieprasīt konkrētās klasificēšanas sabiedrības tiešu 

uzklausīšanu vai arī papildu informācijas vai dokumentācijas nodrošināšanu. 
 
3) Apstiprinājuma atsaukšana notiek līdzīgi. Jebkurš Komitejas loceklis var lūgt apstiprinājuma 

atsaukšanu. Tās valsts pārstāvji, kuri lūdz šādu atsaukumu, iesniedz savu pieteikumu 
pamatojošu informāciju un dokumentāciju. 

 
4) Pieņemot lēmumus, Komisija ņem vērā Reinas kuģniecības centrālās komisijas lēmumus 

attiecībā uz konkrētās klasificēšanas sabiedrības apstiprinājumu. Pirms apstiprināt 
klasificēšanas sabiedrību, ko Reinas kuģniecības centrālā komisija nav apstiprinājusi, 
Komisija apspriežas ar Centrālās komisijas sekretariātu. 

 
5) Pēc katra lēmuma par klasificēšanas sabiedrības apstiprinājumu vai apstiprinājuma atsaukšanu 

groza apstiprināto sabiedrību sarakstu. 
 
6) Komisija informē konkrētās klasificēšanas sabiedrības par saviem lēmumiem. 
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III daļa 
 

Apstiprināto klasificēšanas sabiedrību saraksts 
 

Pamatojoties uz I un II daļā izklāstītajiem kritērijiem, šādas klasificēšanas sabiedrības ir 
apstiprinātas saskaņā ar direktīvas 10. pantu: 
 
1) Bureau Veritas 
2) Germanischer Lloyd 
3) Lloyd’s Register of Shipping 
 
Līdz to apstiprināšanai saskaņā ar I un II daļu, klasificēšanas sabiedrības, ko dalībvalsts ir atzinusi 
un apstiprinājusi, un pilnvarojusi saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/57/EK (1994. gada 
22. novembris) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas 
pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts 
administrācijas jūras lietu jomā 1, šobrīd ir apstiprinātas saskaņā ar minētās direktīvas 10. pantu 
tikai attiecībā uz kuģiem, kas darbojas vienīgi šīs dalībvalsts ūdensceļos. 
 

 

_______________________ 

                                                 
1 OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2002/84/EK (OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.). 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 1 
VIII PIELIKUMS DG C III   LV 

VIII PIELIKUMS  

Pārbaužu veikšanas kārtības noteikumi 
 

1. pants 

 
Ja iestādes pārbaudē atklāj, ka kuģa sertifikāts nav derīgs vai ka šis kuģis neatbilst sertifikātā 
noteiktajām prasībām, taču šāds nederīgums vai prasību neievērošana nerada vērā ņemamu 
apdraudējumu, kuģa īpašniekam vai viņa pārstāvim jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai situāciju 
labotu. Septiņu dienu laikā par to jāinformē iestāde, kas sertifikātu izsniegusi vai beidzamajā reizē 
to atjaunojusi. 
 

2. pants 
 
Ja, veicot 1. pantā minēto pārbaudi, iestādes atklāj, ka sertifikāta nav vai arī ka kuģis rada vērā 
ņemamu apdraudējumu, tās var neatļaut kuģim turpināt darbību, iekams nav veikti nepieciešamie 
pasākumi, lai situāciju labotu. 
Tās var arī paredzēt pasākumus, kādi nodrošinātu kuģa darbības drošu turpināšanu, nepieciešamības 
gadījumā pārtraucot kuģa transporta darbību vietā, kur to iespējams vai nu pārbaudīt, vai remontēt. 
Septiņu dienu laikā par to jāinformē iestāde, kas sertifikātu izsniegusi vai beidzamajā reizē to 
atjaunojusi. 
 

3. pants 
 
Dalībvalsts, kas nav ļāvusi kuģim turpināt darbību vai ir paziņojusi kuģa īpašniekam par savu 
nodomu tā rīkoties, ja atklātās nepilnības netiks novērstas, septiņu dienu laikā informē tās 
dalībvalsts iestādi, kas sertifikātu izsniegusi vai beidzamajā reizē to atjaunojusi, par savu pieņemto 
vai paredzamo lēmumu. 
 

4. pants 
 
Visos lēmumos par kuģa turpmākās darbības pārtraukšanu, kas pieņemti atbilstoši pasākumiem, 
kādi pieņemti šīs direktīvas ieviešanas rezultātā, detalizēti jānorāda iemesli, uz kuriem lēmums 
pamatots. Tas bez kavēšanās jādara zināms ieinteresētajai pusei, kas vienlaikus jāinformē par tai 
pieejamajām pārsūdzības procedūrām saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī 
par šādu pārsūdzības procedūru laika ierobežojumiem. 
 

____________________ 
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IX PIELIKUMS 

Prasības attiecībā uz signālgaismām, radara iekārtām un pagrieziena ātruma indikatoriem 

 

Saturs 

 

I daļa:  Prasības attiecībā uz gaismu krāsu un intensitāti un signāllaternu apstiprinājumu 
iekšējo ūdensceļu kuģiem 

 
II daļa: Prasības attiecībā uz signāllaternu testēšanas un apstiprināšanas nosacījumiem 

iekšējo ūdensceļu kuģiem  
 
III daļa: Minimālās prasības un pārbaudes nosacījumi attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģu 

navigācijā izmantojamām radara iekārtām 
 
IV daļa: Minimālās prasības un pārbaudes nosacījumi attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģos 

izmantojamiem pagrieziena ātruma indikatoriem 
 
V daļa: Prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģos izmantotās radara iekārtas un 

pagrieziena ātruma indikatoru uzstādīšanu un veiktspējas pārbaudi  
 
VI daļa: Pārbaudes institūtu, apstiprināto iekārtu un apstiprināto montāžas firmu piemēru 
 saraksts 
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I DAĻA 

 

Prasības 
attiecībā uz gaismu krāsu un intensitāti 

un signāllaternu apstiprinājumu 
iekšējo ūdensceļu kuģiem 

 

Saturs 

 

1. nodaļa Definīcijas 
 
Panti 1.01. Signāllaternas 
 1.02. Signālgaismas 

 1.03. Gaismas avoti 

 1.04. Optika 

 1.05. Filtrs 

 1.06. Attiecība starp IO, IB un t  

 

2. nodaļa Prasības attiecībā uz signālgaismām 
 
Panti 2.01. Signālgaismu krāsa 
 2.02. Signālgaismu gaismas intensitāte un diapazons 

 2.03. Signālgaismu izkliede 

 

3. nodaļa Prasības attiecībā uz signāllaternām 
 
Pants 3.01. Tehniskās prasības 
 

4. nodaļa Pārbaudes, apstiprinājums un marķējumi 
 
Panti 4.01. Tipa pārbaudes 
 4.02. Pārbaudes procedūra 

 4.03. Apstiprinājuma sertifikāts 

 4.04. Pārbaudes uz vietas 

 4.05. Marķējumi 

 

1. pielikums 
 
Iekšējo ūdensceļu kuģu signāllaternu apstiprinājuma sertifikāts 
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1. nodaļa 
 

DEFINĪCIJAS 

 

1.01. pants 

Signālaternas 

1. "Laterna" ir plūsmas no mākslīga gaismas avota izplatīšanas ierīce; tā ietver arī 
komponentus, kas nepieciešami gaismas filtrēšanai, laušanai vai atstarošanai un gaismas 
avota turēšanai vai darbināšanai. 

2. Laternas, kas paredzētas signālu došanai uz kuģa, sauc par signāllaternām. 

1.02. pants 

Signālgaismas 

1. "Signālgaismas" ir gaismas signāli, ko emitē signālaternas. 

2. "Masta gala gaisma" ir balta gaisma, kas redzama horizontālā 225° lokā un projicē vienotu 
nepārtrauktu staru kūli pār 112°30’ uz katru pusi, t. i., no kuģa priekšgala par 22°30’ uz 
kuģa pakaļgalu abās pusēs. 

3. "Sānu gaismas" ir zaļa gaisma uz labā borta pusi un sarkana gaisma uz kreisā borta pusi; 
abām šīm gaismām jābūt redzamām horizontālā 225° lokā un jāprojicē vienots 
nepārtrauktu staru kūlis, t. i., no kuģa priekšgala par 22°30’ uz kuģa pakaļgalu. 

4. "Kuģa pakaļgala gaisma" ir balta gaisma, kas redzama horizontālā 225° lokā un projicē 
vienotu nepārtrauktu staru kūli pār 67°30’ sektoru gar katru pusi no kuģa pakaļgala. 

5. "Dzeltena kuģa pakaļgala gaisma" ir dzeltena gaisma, kas redzama horizontālā 135° lokā 
un projicē vienotu nepārtrauktu staru kūli pār 67°30’ sektoru gar katru pusi no kuģa 
pakaļgala. 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 4 
IX PIELIKUMS DG C III   LV 

6. "No visām pusēm redzama gaisma" ir gaisma, kas redzama horizontālā 360° lokā un 
projicē vienotu nepārtrauktu staru kūli. 

7. a) "Mirgojoša gaisma" ir gaisma, kas mirgo ar ātrumu 40 – 60 gaismas periodi minūtē. 

b) "Strauji mirgojoša gaisma" ir gaisma, kas mirgo ar ātrumu 100 – 120 gaismas periodi 
minūtē. 

Mirgojoša gaisma ir regulāru gaismas periodu vienā laika vienībā sērija. 

8. Signālgaismas klasificē atbilstoši to gaismas intensitātei kā: 

– parastās gaismas, 

– spilgtās gaismas, 

– spēcīgās gaismas. 

1.03. pants 

Gaismas avoti 

"Gaismas avoti" ir elektriskas vai neelektriskas ierīces, kas konstruētas, lai nodrošinātu gaismas 

plūsmas signālaternās. 
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1.04. pants 

Optika 

1. "Optika" ir ierīce, kas apvieno staru laušanas, atstarošanas vai laušanas un atstarošanas 

komponentus, ieskaitot to turētājus. Šo komponentu funkcija ir virzīt starus no gaismas 

avota jaunā, noteiktā virzienā. 

2. "Krāsaina optika" ir optika, kas modificē pārraidītās gaismas krāsu un intensitāti. 

3. "Neitrāla optika" ir optika, kas modificē pārraidītās gaismas intensitāti. 

1.05. pants 

Filtrs 

1. "Krāsains filtrs" ir selektīvs filtrs, kas modificē pārraidītās gaismas krāsu un intensitāti. 

2. "Neitrāls filtrs" ir neselektīvs komponents, kas modificē pārraidītās gaismas intensitāti. 
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1.06. pants 

Attiecība starp IO, IB un t  

IO ir fotometriskā gaismas intensitāte kandelās (cd), ko mēra pie parastā elektrisko lampu 
sprieguma. 

IB ir darba gaismas intensitāte kandelās (cd). 

t ir diapazons kilometros (km). 

 

Ņemot vērā, piemēram, gaismas avota novecošanu, optikas netīrības pakāpi un sprieguma variācijas 

kuģa energosistēmā, IB pieņemta kā par 25 procentiem mazāka par IO. 

Attiecīgi: 

IB = 0,75 . IO 

Attiecība starp signālgaismu IB un t ir parādīta ar šādu vienādojumu: 

IB = 0,2 . t2 . q-t 

Atmosfēriskās pārvades koeficients q ir pieņemts kā 0,76 atbilstoši 14,3 km meteoroloģiskajai 

redzamībai. 
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2. nodaļa 

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SIGNĀLGAISMĀM 

2.01. pants 

Signālgaismu krāsa 

1. Uz gaismām attiecas piecu krāsu signālsistēma, kas sevī ietver šādas krāsas: 

– balta, 
– sarkana, 
– zaļa, 
– dzeltena, 
– zila 
. 

Šai sistēmai jāatbilst Starptautiskās Apgaismojuma komisijas ieteikumiem "Signālgaismu 
krāsas", IEC publikācija Nr. 2.2. (TC-1.6) 1975. 

Krāsa piemēro signāllaternas emitētajām gaismas plūsmām. 

2. Signālgaismu krāsu robežām jābūt demarķētām ar hromatiskās diagrammas krustpunktu 

koordinātēm atbilstoši IEC publikācijai Nr. 2.2 (TC-1.6) 1975 (skatīt hromatiskuma 

diagrammu) šādi: 

Signālgaismas krāsa Krustpunktu koordinātes 

 

 Balta...............................

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

 Sarkana ..........................

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

 Zaļa ................................

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

 Dzeltena .........................

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

 Zila.................................

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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IEC hromatiskuma diagramma 

kur  2930 K atbilst vakuuma kvēldiega spuldzes gaismai. 

  2856 K atbilst gāzes pildījuma kvēldiega spuldzes gaismai. 

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

520 
530

540 

550

560

570

580

590

600

610 
630 620 

510 

500 

490 

480 

470 
460 

450 
440 

430 420

640 
650 

680 660 
690 bis 780 

380 bis 410 

10000 
6000

4000

2856
2360

2000
1900

BALT
A 

E

Xe

P

ZAĻA 

DZELTE
NA 

SAR
KA

ZILA 

x

y 
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2.02. pants 

Signālgaismu intensitāte un diapazons 

Turpmākajā tabulā dotas pieļaujamās IO, IB un t robežas (dienas laika un nakts laika lietojums) 
atbilstoši signālgaismu raksturam. Norādītās vērtības attiecas uz signāllaternu emitēto gaismas 
plūsmu. 

IO un IB ir dotas cd un t – km. 

Maksimālās un minimālās vērtības 

 Signālgaismas krāsa 

Signālgaismu raksturs Balta Zaļa/sarkana Dzeltena Zila 

 min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. 

 IO 

parasta IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

spilgta IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

spēcīga IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Tomēr attiecībā uz dzelteno mirgojošo gaismu lietojumu dienas laikā piemēro 900 cd minimālo 
gaismas intensitāti. 
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2.03. pants 

Signālgaismas izkliede 

1. Gaismas intensitātes horizontālā izkliede 

1.1 2.02. pantā norādītās gaismas intensitātes vērtības attiecas uz visiem virzieniem 
horizontālajā līmenī, kas virzās cauri vertikāli novietotas signāllaternas pareizi noregulēta 
gaismas avota gaismas gravitātes centram vai optikas fokusam. 

1.2 Attiecībā uz masta gala gaismām, kuģa pakaļgala gaismām un sānu gaismām paredzētās 
gaismas intensitātes vērtības ir jāuztur visā horizontālajā lokā paredzētā sektora ietvaros 
vismaz līdz 5° robežās. 

Sākot no 5° paredzētā sektora ietvaros līdz robežām, gaismas intensitāte var samazināties 
par 50 procentiem; tai pēc tam jāsamazinās pakāpeniski tā, lai no 5° ārpus sektora robežām 
paliktu tikai neievērojams daudzums gaismas. 

1.3 Sānu gaismām paredzētajai gaismas intensitātei jābūt virzienā, kas paralēls kuģa asij uz 
priekšgalu. Intensitātes vērtības starp 1° un 3° ārpus paredzētā sektora robežām praktiski 
samazinās līdz nullei. 

1.4 Attiecībā uz divkrāsu vai trīskrāsu laternām gaismas intensitātes izkliedei jābūt 
vienmērīgai, tā, lai 3° uz abām paredzētā sektora robežu pusēm maksimālā pieļaujamā 
intensitāte netiktu pārsniegta, toties minimālā paredzētā intensitāte būtu sasniegta. 

1.5 Laternu gaismas intensitātes horizontālajai izkliedei jābūt vienmērīgai visā sektorā, tā, lai 
minimālās un maksimālās vērtības, ko ievēro attiecībā uz fotometrisko gaismas intensitāti, 
neatšķirtos vairāk kā par 1,5 faktoru. 

2. Gaismas intensitātes vertikālā izkliede 

Gadījumā, ja notiek sasvēršanās uz sāniem par ± 5° vai ± 7,5° no horizontālā līmeņa, 
pirmajā gadījumā jāsaglabājas gaismas intensitātei, kas vienāda vismaz ar 80 %, un otrajā 
gadījumā – 60 % no gaismas intensitātes, kas atbilst 0° sasverei, tomēr tā nedrīkst 
pārsniegt šo intensitāti vairāk kā 1,2 reizes. 
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3. nodaļa 

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SIGNĀLLATERNĀM 

3.01. pants 

Tehniskās prasības 

1. Signāllaternu un gaismas avotu uzbūvei un materiāliem jābūt tādiem, lai nodrošinātu to 
drošumu un izturību. 

2. Laternu komponenti (piemēram, šķērsstiprinājumi) nedrīkst pasliktināt gaismas intensitāti, 
krāsas vai izkliedi. 

3. Jābūt iespējai signāllaternas uzstādīt uz kuģa vienkārši un pareizajā stāvoklī. 

4. Gaismas avota nomaiņai jābūt viegli veicamai. 

4. nodaļa 

PĀRBAUDES, APSTIPRINĀJUMS UN MARĶĒJUMI 

4.01. pants 

Tipa pārbaudes 

Tipa pārbaude saskaņā ar "Signāllaternu pārbaudīšanas un apstiprināšanas nosacījumiem uz iekšējo 
ūdensceļu kuģiem" ir paredzēta, lai pārliecinātos, vai signālaternas un to gaismas avots atbilst šīm 
prasībām. 

4.02. pants 

Pārbaudes procedūra 

1. Kompetentajai pārbaudes iestādei iesniedz tipa pārbaudes pieteikums kopā ar vismaz 
diviem plānu eksemplāriem un diviem laternas paraugiem, kā arī to nepieciešamajiem 
gaismas avotiem. 
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2. Ja pārbaude nerada iebildumus, vienu pieteikumam pievienoto plāna eksemplāru līdz ar 
tajā ierakstītu apstiprinājumu un vienu apstiprinātā parauga laternu atdod pieteikuma 
iesniedzējam. Otro eksemplāru un otro laternas paraugu saglabā pārbaudes iestāde. 

3. Ražotājs apliecina pārbaudes iestādei, ka visi sērijveidā ražoto laternu komponenti atbilst 
tipa pārbaudes laternas komponentiem. 

4.03. pants 

Apstiprinājuma sertifikāts 

1. Ja tipa pārbaude parāda, ka šīs prasības ir ievērotas, signāllaternas tipu apstiprina un 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz apstiprinājuma sertifikātu, kas balstīts uz tā paraugu šīs 
daļas pielikumā un kurā ir 4.05. pantā minētie marķējumi. 

2. Apstiprinājuma sertifikāta turētājs: 

– ir pilnvarots piestiprināt dažādām daļām 4.05. pantā minētos marķējumus; 

– var veikt ražošanu tikai atbilstīgi pārbaudes iestādes apstiprinātajiem plāniem un 
saskaņā ar metodēm, kādas izmantotas tipa pārbaudē iesniegtās laternas izgatavošanā; 

– var modificēt apstiprinātos plānus un laternu modeļus tikai ar pārbaudes iestādes 
atļauju. Pārbaudes iestāde arī pieņem lēmumu par to, vai izsniegtajā apstiprinājuma 
sertifikātā nepieciešams izdarīt tikai papildinājumus vai arī ir vajadzīgs jauns 
apstiprinājuma sertifikāts. 

4.04. pants 

Pārbaudes uz vietas 

1. Pārbaudes iestādei ir tiesības pārbaudīšanai nepieciešamos signāllaternu paraugus paņemt 
no sērijveidā ražotajām laternām. 

2. Ja pārbaude atklāj ievērojamus trūkumus, apstiprinājumu var atsaukt. 
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4.05. pants 

Marķējumi 

1. Apstiprinātajām signāllaternām, opticām un gaismas avotiem jābūt marķētiem, kā šeit 

norādīts: 

 e . X . YY . nnn 

kur "  e" ir apstiprinājuma atzīme, 

"X" norāda apstiprinājumu izsniegušo valsti, kur: 

1 = Vācija 18 = Dānija 

2 = Francija 20 = Polija 

3 = Itālija 21 = Portugāle 

4 = Nīderlande 23 = Grieķija 

5 = Zviedrija 24 = Īrija 

6 = Beļģija 26 = Slovēnija 

7 = Ungārija 27 = Slovākija 

8 =Čehijas Republika 29 = Igaunija 

9 = Spānija 32 = Latvija 

11 = Apvienotā Karaliste 36 = Lietuva 

12 = Austrija 49 = Kipra 

13 = Luksemburga 50 = Malta 

17 = Somija  

"YY" ir apstiprinājuma gada beidzamie divi cipari un 

"nnn" ir pārbaudes iestādes piešķirtais apstiprinājuma numurs. 
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2. Marķējumiem jābūt skaidri saskatāmiem un nenoņemami piestiprinātiem. 

3. Marķējumiem uz apvalka jābūt tādiem, lai signāllaternu nevajadzētu noņemt, ja tie 
jāapskata uz kuģa. Ja optika un apvalks nav atdalāmi, pietiek ar marķējumu uz apvalka. 

4. Marķējumi, kas norādīti 1. punktā, drīkst būt tikai uz apstiprinātām signāllaternām, 
optikām un gaismas avotiem. 

5. Pārbaudes iestādei bez kavēšanās informē Komiteju par piešķirtajiem marķējumiem. 
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Pielikums 

Iekšējo ūdensceļu kuģu signāllaternu apstiprinājuma sertifikāta paraugs 

Signāllaterna.................................................................................................................................. 

(tipa, modeļa un preču zīmes apraksts) 

ir atļauta lietošanai uz iekšējo ūdensceļu kuģiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
…/…/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Direktīvu 
82/714/EEK +, darbības jomas ietvaros. 

Tai ir piešķirts Nr.   e . ...................................... 

Laternas komponentiem jābūt marķētiem atbilstoši Direktīvas …/…/EK ++ IX pielikuma I daļas 
4.05. pantam. 

Apstiprinājuma turētājs saskaņā ar Direktīvas …/…/EK ++ IX pielikuma I daļas 4.03. pantu 
āgarantē, ka ražošana notiek tikai saskaņā ar pārbaudes iestādes apstiprinātajiem plāniem un 
atbilstoši metodēm, kādas lietotas tipa pārbaudē iesniegtās laternas ražošanā. Modifikācijas ir 
pieļaujamas tikai ar pārbaudes iestādes atļauju. 

Īpaši piebildumi: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................... - ............................................... 

 (Vieta) (Datums) 

 ............................................... 

 (Pārbaudes iestāde) 

 ............................................... 

 (Paraksts) 

                                                 
+  OV: Lūdzu ievietot šīs direktīvas numuru un datumu. 
++  OV: Lūdzu ievietot šīs direktīvas numuru un datumu. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 16 
IX PIELIKUMS DG C III   LV 

II daļa 

Prasības attiecībā uz signāllaternu testēšanas un apstiprināšanas 
nosacījumiem iekšējo ūdensceļu kuģiem 

Saturs 

1. nodaļa Vispārīgi noteikumi 

Panti 1.01. Standarta spriegumi 

 1.02. Ekspluatācijas prasības 

 1.03. Uzstādīšana 

 1.04. Fotometriskās prasības 

 1.05. Komponenti 

 1.06. Tehniskā apkope 

 1.07. Drošuma prasības 

 1.08. Piederumi 

 1.09. Neelektriskās signāllaternas 

 1.10. Divkāršās laternas 

 

2. nodaļa Fotometriskās un kolorimetriskās prasības 

Panti 2.01. Fotometriskās prasības 

 2.02. Kolorimetriskās prasības 
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3. nodaļa Ražošanas prasības 

Panti 3.01. elektriskās laternas 

 3.02. Filtri un optiskie stikli 

 3.03. Elektriskie gaismas avoti 

 

4. nodaļa Pārbaudes un apstiprinājuma procedūra 

Panti 4.01. Vispārīgie procedūras noteikumi 

 4.02. Piemērošana 

 4.03. Pārbaude 

 4.04. Apstiprinājums 

 4.05. Apstiprinājuma derīguma pārtraukšana 

 

 

Pielikums Vides pārbaudes 

 1. Pārbaude attiecībā uz aizsardzību pret ūdens šļakatām un putekļiem 

 2. Atmosfēras mitruma pārbaude 

 3. Aukstuma pārbaude 

 4. Karstuma pārbaude 

 5. Vibrācijas pārbaude 

 6. Pastiprinātas izturības pret laika apstākļu iedarbību pārbaude 

 7. Izturības pret sālsūdens un laika apstākļu iedarbību pārbaude (jūras miglas 
pārbaude). 
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1. nodaļa 

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

1.01. pants 

Standarta spriegumi 

Iekšējo ūdensceļu signāllaternu standarta spriegumi ir 230 V,  
115 V, 110 V, 24 V un 12 V. Pēc iespējas jāizmanto 24 V ierīces. 

1.02. pants 

Ekspluatācijas prasības 

Ikdienas kuģa darbība nedrīkst traucēt signāllaternu un to piederumu parastu ekspluatāciju. Jo īpaši 
visiem izmantotajiem optiskajiem komponentiem un galvenajām to montāžas un regulēšanas daļām 
jābūt ražotām tā, lai to stāvokli, kolīdz tāds noteikts, ekspluatācijas laikā nevarētu izmainīt. 

1.03. pants 

Uzstādīšana 

Daļām, kas paredzētas signāllaternu uzstādīšanai uz kuģa, jābūt ražotām tā, lai, kolīdz tās 
ieregulētas, laternu stāvokli, kad tas nostiprināts, ekspluatācijas laikā nevarētu izmainīt. 
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1.04. pants 

Fotometriskās prasības 

Signāllaternām jānodrošina paredzētā gaismas intensitātes izkliede; identificējošā gaismas krāsa un 
paredzētā intensitāte jāsasniedz, kolīdz gaisma ir ieslēgta. 

1.05. pants 

Komponenti 

Signāllaternās drīkst izmantot tikai tos komponentus, kas ražoti šajā nolūkā. 

1.06. pants 

Tehniskā apkope 

Signāllaternu un to piederumu uzbūves metodei jānodrošina to regulāras tehniskās apkopes iespēja, 
un nepieciešamības gadījumā jābūt iespējai gaismas avotus viegli nomainīt pat tumsas apstākļos. 

1.07. pants 

Drošuma prasības 

Signāllaternām un to piederumiem jābūt ražotiem un proporcionāli veidotiem tā, lai tos varētu 
ekspluatēt, darbināt un uzraudzīt bez cilvēku apdraudējuma. 
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1.08. pants 

Piederumi 

Laternu piederumiem jābūt konstruētiem un ražotiem tā, lai to izkārtojums, uzstādījums un 
savienojums netraucētu laternu parasto lietojumu un pienācīgu funkcionēšanu. 

1.09. pants 

Neelektriskās signāllaternas 

Neelektriskās signāllaternas jākonstruē un jāražo atbilstīgi šīs nodaļas 1.02. – 1.08. pantam un tā, lai 
tās atbilstu 3. nodaļas prasībām. 2. nodaļā paredzētās prasības attiecībā uz pārbaudes un 
apstiprinājuma nosacījumiem piemēro mutatis mutandis. 

1.10. pants 

Divkāršās laternas 

Jābūt iespējai lietot divas laternas, uzstādītas viena virs otras vienā apvalkā (divkāršā laterna), kā 
vienu laternu. Nekādā gadījumā abus divkāršās laternas gaismas avotus nedrīkst izmantot 
vienlaicīgi. 
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2. nodaļa 

FOTOMETRISKĀS UN KOLORIMETRISKĀS PRASĪBAS 

2.01. pants 

Fotometriskās prasības 

1. Fotometriskās specifikācijas attiecībā uz signāllaternām ir noteiktas "Prasībās attiecībā uz 
gaismu krāsu un intensitāti un signāllaternu apstiprinājumu iekšējo ūdensceļu kuģiem". 

2. Signāllaternu konstrukcijai ir jāgarantē, lai gaismu nevarētu atstarot vai pārtraukt. 
Reflektoru lietojums nav atļauts. 

3. Divkrāsu vai trīskrāsu gaismu gadījumā gaismas krāsas projekcija ārpus tā sektora 
robežām, kas šai krāsai paredzēts, ir efektīvi jānovērš, ieskaitot stikla iekšpusi. 

4. Šīs prasības mutatis mutandis attiecas uz neelektriskajām gaismām. 

 

2.02. pants 

Kolorimetriskās prasības 

1. Kolorimetriskās specifikācijas attiecībā uz signāllaternām ir noteiktas "Prasībās attiecībā 
uz gaismu krāsu un intensitāti un signāllaternu apstiprinājumu iekšējo ūdensceļu kuģiem". 

2. Gaismas krāsai, ko emitē signāllaternas, attiecībā uz gaismas avota izmantoto krāsas 
temperatūru jāatrodas atbilstošā hromatiskajā pozīcijā, kas noteikta "Prasībās attiecībā uz 
gaismu krāsu un intensitāti un signāllaternu apstiprinājumu iekšējo ūdensceļu kuģiem". 

3. Signālgaismu krāsai jānāk tikai no filtriem (optiku, stiklu) un viscaur krāsotiem 
optiskajiem stikliem, ja pārraidītās gaismas hromatiskie punkti neatšķiras vairāk kā par 
0,01 no savām koordinātēm IEC hromatiskuma diagrammā. Krāsainas spuldzes nav 
atļautas. 
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4. Krāsaino stiklu (filtru) caurredzamībai jābūt tādai, lai izmantotā gaismas avota krāsas 
temperatūrā tiktu sasniegta paredzētā gaismas intensitāte. 

5. Gaismas avota gaismas atstarojums uz signāllaternas daļām nedrīkst būt selektīvs, t. i., 
signāllaternā izmantotā gaismas avota trihromatiskās koordinātes x un y izmantotās krāsas 
temperatūrā pēc atstarošanas nedrīkst novirzīties vairāk kā par 0,01.  

6. Bezkrāsainais stikls izmantotās krāsas temperatūrā nedrīkst selektīvi ietekmēt emitēto 
gaismu. Līdzīgā kārtā pēc intensīvas ekspluatācijas perioda signāllaternā izmantotā 
gaismas avota trihromatiskās koordinātes x un y nedrīkst atšķirties vairāk kā par 0,01, 
kolīdz gaisma ir izkļuvusi cauri stiklam. 

7. Neelektrisko signāllaternu gaismas krāsai izmantotā gaismas avota temperatūrā jābūt 
atbilstošā hromatiskajā pozīcijā, kāda noteikta "Prasībās attiecībā uz gaismu krāsu un 
intensitāti un signāllaternu apstiprinājumu iekšējo ūdensceļu kuģiem". 

8. Gaismas krāsai no neelektriskām krāsainajām signāllaternām jānāk tikai no viscaur krāsota 
silikāta stikla. Krāsaino neelektrisko laternu visiem krāsotajiem silikāta stikliem jābūt 
tādiem, lai krāsas temperatūrā, kas ir vistuvākā neelektriskajam gaismas avotam, tiktu 
panākta paredzētā gaismas intensitāte. 
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