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3. nodaļa 

RAŽOŠANAS PRASĪBAS 

3.01. pants 

Elektriskās signāllaternas 

1. Visām laternu daļām jāiztur īpaši ekspluatācijas spriedzes, kas izriet no kuģa kustības, 
vibrācijām, korozijas, temperatūru atšķirībām, triecieniem kuģa piekraušanas laikā un 
kuģojot ledū, kā arī citas ietekmes, kas var rasties uz kuģa. 

2. Laternas konstrukcijai, materiāliem un ieguldītajam darbam jāgarantē stabilitāte un 
jānodrošina tas, lai pēc mehāniskas un termiskas spriedzes un pakļaušanas ultravioleto 
staru iedarbībai saskaņā ar šīm prasībām, laternas veiktspēja būtu nemainīga; jo īpaši 
jāsaglabā laternas fotometriskās un kolorimetriskās īpašības. 

3. Komponentiem, kas pakļauti korozijai, jābūt ražotiem no koroziju izturīgiem materiāliem 
vai arī jābūt nodrošinātiem ar efektīvu pretkorozijas aizsardzību. 

4. Izmantotie materiāli nedrīkst būt higroskopiski, ja tas var kaitēt iekārtu, ierīču un 
piederumu darbībai. 

5. Izmantotajiem materiāliem jābūt ļoti ugunsdrošiem. 

6. Pārbaudes iestāde var piešķirt atbrīvojumus attiecībā uz materiālu īpašībām, ar nosacījumu, 
ka ražošanas veids garantē drošību. 

7. Signāllaternas ir jātestē, lai pārliecinātos par to piemērotību lietojumam uz kuģa. 
Pārbaudes jāiedala vides un ekspluatācijas prasību pārbaudēs. 

8. Vides prasības: 

a) Vides kategorijas 

– Klimata kategorijas: 

X  Ierīces paredzētas lietošanai vietās, kas pakļautas laika apstākļu iedarbībai. 

S Ierīces paredzētas iegremdēšanai vai ilgstošai saskarei ar sālsūdeni. 
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– Vibrācijas kategorijas: 

V Ierīces un mehānismi paredzēti uzstādīšanai mastos un citās vietās, kas jo īpaši 
pakļautas vibrācijām. 

– Klimata barguma kategorijas: 

Apkārtējās vides nosacījumus iedala trīs barguma kategorijās: 

(1) parasti apkārtējās vides nosacījumi: 
tādi uz kuģa var būt regulāri ilgstošu laikposmu; 

(2) ārkārtēji apkārtējās vides nosacījumi: 
tādi uz kuģa var parādīties izņēmuma kārtā īpašos gadījumos; 

(3) transportēšanas apkārtējās vides nosacījumi: 
tādi var rasties transportēšanas un imobilizēšanas laikā, kas nav tie nosacījumi, 
kādi veidojas iekārtu, ierīču un piederumu ekspluatācijas laikā. 

Pārbaudes saskaņā ar parastajiem apkārtējās vides nosacījumiem raksturojamas kā 
"parastas apkārtējās vides pārbaudes", pārbaudes saskaņā ar ārkārtējiem apkārtējās vides 
nosacījumiem – "ārkārtējas apkārtējās vides pārbaudes" un pārbaudes saskaņā ar 
transportēšanas apkārtējās vides nosacījumiem – "transportēšanas apkārtējās vides 
pārbaudes". 

b) Prasības 

Signāllaternām un to piederumiem jābūt piemērotiem ilgstošai ekspluatācijai, ievērojot 
jūras kustības, vibrāciju, mitruma un temperatūru atšķirību iedarbību, kāda sagaidāma 
uz kuģa. 

Signāllaternām un to piederumiem, pakļautām apkārtējās vides nosacījumiem, kas 
uzskaitīti pielikumā attiecībā uz "vides pārbaudēm", jāatbilst savas apkārtējās vides 
kategorijas prasībām, kā noteikts 8. punkta a) apakšpunktā. 

9. Piemērotība ekspluatācijai 

a) elektroenerģijas padeve: padeves strāvas sprieguma un frekvences svārstību laikā, kad 
spriegums un frekvence atšķiras no savām nominālvērtībām1 nākamajā tabulā noteikto 
vērtību robežās un 5 % oscilāciju mainīgajā padeves spriegumā robežās, signāllaternām 
un to piederumiem jādarbojas atļauto pielaižu robežās attiecībā uz kuģa ekspluatāciju, 
kas piemērojamas signāllaternām un to piederumiem, pamatojoties uz pārbaudes un 
apstiprinājuma nosacījumiem. Teorētiski padeves spriegums laternām nedrīkst atšķirties 
vairāk kā par ±5 % no izvēlētā nominālsprieguma. 

                                                 
1 Nominālsprieguma un frekvences vērtības ir ražotāja norādītās vērtības. 
 Var būt norādīti arī sprieguma un/vai frekvences diapazoni. 
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Padeve Laternu un to piederumu elektroenerģijas 

padeves sprieguma un frekvences 

svārstības 

(Nominālspriegums) Sprieguma 

svārstības 

Frekvences 

svārstības 

Ilgums 

Līdzstrāva, vairāk kā 48 V 

un maiņstrāva 

Līdzstrāva līdz pat 48 V ieskaitot 

± 10 % 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

± 10 % 

- 

nepārtraukti 

maks. 3 s 

nepārtraukti

Sprieguma virsotnes līdz pat ±1 200 V ar kāpuma laiku starp 2 un 10 µs un maksimālo 
ilgumu 20 µs un padeves sprieguma reversēšanu nedrīkst bojāt signāllaternas un to 
piederumus. Pēc šādām svārstībām, kad var būt ieslēgušās arī drošības ierīces, 
signāllaternām un to piederumiem jādarbojas kuģa ekspluatācijas atļauto pielaižu 
robežās, pamatojoties uz pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumiem; 

b) elektromagnētiskā savienojamība: jāveic visi pamatotie un praktiskie pasākumi, lai 
novērstu vai samazinātu savstarpējo laternu un to piederumu un citu iekārtu un ierīču, 
kas veido kuģa aprīkojuma daļu, elektromagnētisko iedarbību. 

10. Apkārtējās vides nosacījumi uz kuģiem 

Parastie, ārkārtējie un transporta apkārtējās vides nosacījumi, kādi minēti 8. punkta a) 
apakšpunktā, ir balstīti uz ierosinātajiem papildinājumiem IEC publikācijās 92-101 un 92-
504. Pārējās vērtības, kas no tiem atšķiras, ir marķētas ar *. 
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 Parasti Ārkārtēji Transporta 

 apkārtējās vides nosacījumi 

 a) Apkārtējā gaisa temperatūra: 

  Klimata kategorijas: ....................................................  

  Klimata kategorijas X un S atbilstoši 8. punkta a) 
apakšpunktam ...................................................................

 

 _ 25 to 

 +  55 °C* 

 

 _ 25 to 

 +  55 °C* 

 

 _ 25 to 

 + 70 °C* 

 b) Apkārtējā gaisa mitrums: 

  Pastāvīgā temperatūra .................................................  

  Maksimālais relatīvais mitrums ..................................

 

 + 20 °C 

 95 % 

 

 + 35 °C 

 75 % 

 

 + 45 °C 

 65 % 

  Temperatūras maiņa ....................................................  Iespējama rasas punkta sasniegšana 

 c) Laika apstākļu nosacījumi uz klāja: 

  Saules gaisma ..............................................................  

  Vējš   

  Lietus nokrišņi ............................................................  

  Ūdens ātrums kustības laikā (viļņi) .............................  

  Ūdens sāļums ...............................................................

 

 1 120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Magnētiskais lauks: 

  Magnētiskais lauks no jebkura virziena ......................

 

 80 A/m 

 e) Vibrācija: 

  Sinusoidāla vibrācija no jebkura virziena 

  Vibrācijas kategorija V atbilstoši 8. punkta a) apakšpunktam (smaga spriedze, piemēram, uz mastiem) 

 Frekvences  2 to 10 Hz  2 to 13.2 Hz* 

 Diapazons   ± 1.6 mm  ± 1.6 mm 

 Frekvences  10 to 100 Hz  13.2 to 100 Hz* 

 Paātrinājuma ātrums .........................................................  ± 7 m/s2  ± 11 m/s2 * 
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11. Signāllaternām jāiztur papildinājumā noteiktās vides pārbaudes: 

12. Laternu komponenti, kas ražoti no organiskiem materiāliem, nedrīkst būt jutīgi pret 
ultravioleto starojumu. 

Pēc 720 stundu ilgas pārbaudes atbilstoši pielikuma 6. iedaļai kvalitāte nedrīkst būt 
pasliktinājusies, un trihromatiskās koordinātes x un y nedrīkst atšķirties vairāk kā par 0,01 
salīdzinājumā ar caurredzamajām daļām, kas nav bijušas pakļautas nedz starojumam, nedz 
ūdenim. 

13. Laternu caurredzamajām daļām un ekrāniem jābūt konstruētiem un ražotiem tā, lai, 
ievērojot parastas kuģa prasības, paildzinātu darbības laiku ar par 10 % pārsniegtu 
spriegumu un + 45 °C apkārtējā gaisa temperatūrā, tie nebūtu nedz deformējušies, nedz 
mainījušies, nedz sabojāti. 

14. Ar paildzinātu darbības laiku un par 10 % pārsniegtu spriegumu, un + 60 °C apkārtējā 
gaisa temperatūrā laternām jāpaliek neskartām to turētājos, kad tās uz astoņām stundām 
tiek pakļautas 1000 N (ņūtonu) spēka iedarbībai. 

15. Laternām jābūt izturīgām pret īslaicīgu iegremdi. Paildzinātā darbības laikā un ar par 10 % 
pārsniegtu spriegumu, un + 60 °C apkārtējā gaisa temperatūrā laternas nedrīkst ietekmēt 
mērcēšana traukā, kas satur 10 litrus ūdens + 15° – + 20 °C temperatūrā. 

16. Par izmantoto materiālu izturību jāpārliecinās darba apstākļos; jo īpaši materiāliem 
ekspluatācijas laikā jāvar izturēt to augstākā nepārtraukta lietojuma temperatūra. 
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17. Ja laternās ir nemetāliski komponenti, jānosaka to nepārtrauktā lietojuma temperatūra kuģa 
apstākļos + 45 °C apkārtējā gaisa temperatūrā. 

Ja šādi noteikta nemetālisko materiālu nepārtraukta lietojuma temperatūra pārsniedz 
maksimālās temperatūras, kas norādītas X un XI tabulā IEC publikācijas 598 1. daļā, jāveic 
speciālas pārbaudes, lai noteiktu šo laternu daļu izturību nepārtrauktas mehāniskās, 
termiskās un klimatiskās spriedzes apstākļos. 

18. Daļu nedeformējamības pārbaudēs nepārtraukta lietojuma temperatūrā, laterna ir jānovieto 
darbības stāvoklī vieglā pastāvīgā gaismas plūsmā (v = aptuveni 0,5 m/s) + 45 °C apkārtējā 
gaisa temperatūrā atbilstīgi kuģa apstākļiem. kamēr laternas sasniedz savu temperatūru un 
kolīdz darba temperatūra ir sasniegta, nemetāliskās daļas ir jāpakļauj mehāniskajai 
spriedzei, ievērojot šo daļu uzdevumu vai arī iespējamās manipulācijas ar šīm daļām. Tās 
caurredzamās laternu daļas, kas nav silikāta stikls, jāpakļauj 5 mm x 6 mm metāliska 
perforatora darbībai, kas novada nepārtrauktu 6,5 N spēku (līdzvērtīgs pirkstu spiedienam) 
caurredzamās daļas augšējās un apakšējās malas pusceļā. 

Šādas mehāniskās spriedzes rezultātā daļa nedrīkst nekādā veidā deformēties. 

19. Pārbaudot komponentu izturību pret atmosfērisko iedarbību, laternas ar nemetāliskiem 
komponentiem, kas parasti pakļautas klimatiskajiem apstākļiem, jānovieto klimata kamerā 
uz 12 secīgām stundām pārmaiņus 45 °C temperatūras un 95 % relatīvā mitruma atmosfērā 
un - 20 °C temperatūras atmosfērā un ar pārtraukumiem jādarbina atbilstoši kuģa 
apstākļiem tā, lai tās tiktu pakļautas karstuma-mitruma un aukstuma cikliem un zemas un 
augstas temperatūras maiņām uz periodiem, kas atbilst to darbības laikam. 

Kopējam šīs pārbaudes ilgumam jābūt vismaz 720 stundām. Pārbaude nedrīkst ietekmēt 
laternas nemetālisko daļu darbības jaudu. 

20. Laternas daļas, kas ir viegli aizsniedzamas, + 45 °C apkārtējā gaisa temperatūrā nedrīkst 
sasniegt par + 70 °C augstāku temperatūru, ja tās ir no metāla, vai par + 85 °C augstāku 
temperatūru, ja tās nav no metāla. 
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21. Laternām jābūt konstruētām un ražotām atbilstoši pieņemtajiem standartiem, un tām jo 
īpaši jāatbilst IEC publikācijas 598 1. daļai "Kuģi, gaismas – vispārīgas specifikācijas un 
pārbaudes". Jāievēro šādu iedaļu prasības: 
– Savienojumu aizsardzība (Nr. 7.2), 
– Aizsardzība pret elektrošoku (Nr. 8.2), 
– Izolācijas izturība un sprieguma stabilitāte (Nr. 10.2 un Nr. 10.3), 
– Zemē iegremdētās un gaisa pārvadu līnijas (Nr. 11.2), 
– Izturība un karsēšana (Nr. 12.1, X, XI un XII tabula), 
– Izturība pret karstumu, ugunsgrēku un klaidstrāvām (Nr. 13.2, Nr. 13.3 un Nr. 13.4), 
– Vītņotie savienojumi (Nr. 14.2, Nr. 14.3 un Nr. 14.4). 

22. Elektrisko vadu šķērsgriezuma laukums parasti nedrīkst būt mazāks par 1,5 mm2. 
Savienojumā lietotajam vadam jābūt vismaz HO 7 RN-F tipa vadam vai līdzvērtīgām. 

23. Kompetentajām pārbaudes iestādēm ir jānosaka un atbilstīgi konkrētajam nolūkam 
jāapstiprina laternas tipa aizsardzība sprādzienbīstamās zonās. 

24. Laternu ražošanas metodei jānodrošina: 

(1) tīrīšanas, ieskaitot laternas iekšpusi, vieglums un gaismas avota nomaiņas vieglums 
pat tumsas apstākļos, 

(2) kondensāta uzkrāšanās iespējas nepieļaujamība, 

(3) izturīgu, elastīgu armatūru lietojums tikai, lai nodrošinātu to, ka noņemamās daļas ir 
izturīgas pret sūci, 

(4) nekāda neparedzēta gaisma vai krāsa nedrīkst izkļūt no laternas. 

25. Visām uzstādāmajām laternām līdzi jādod novietojuma un uzstādīšanas instrukcijas, kurās 
norādīts, kur gaisma ir uzstādāma, kā arī savstarpēji maināmo daļu mērķis un tips. 
Pārvietojamās laternas jāvar uzstādīt viegli un droši. 

26. Nepieciešamajiem stiprinājumiem jābūt tādiem, lai savā paredzētajā stāvoklī laternas 

simetrijas horizontālais līmenis būtu paralēli kuģa ūdenslīnijai. 
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27. Uz katras laternas skaidri un izturīgi jāizvieto šādas atzīmes, punktā, kas pēc laternas 

uzstādīšanas kuģī paliek redzams: 

(1) gaismas avota nomināljauda, ciktāl dažādas nomināljaudas var dot dažādus 
diapazonus, 

(2) sektora gaismu laternas tips, 

(3) nulles virziena atsauce sektora gaismās, izmantojot atzīmi uzreiz virs vai zem 
caurredzamās daļas, 

(4) gaismas tips, piemēram, "spēcīga", 

(5) preču zīme, 

(6) apstiprinājuma atzīmes vieta, piemēram, .F.91.235. 

 

3.02. pants 

Filtri un optiskie stikli 

1. Filtriem (optiskajiem un stikla) un optiskajiem stikliem jābūt ražotiem no organiskā stikla 
(sintētiskā stikla) vai neorganiskā stikla (silikāta stikla). 

Silikāta stikla filtriem un optiskajiem stikliem jābūt no vismaz IV kategorijas hidrolītiskā 
tipa stikliem, kādi minēti ISO standartā 719 un garantē divkāršu izturību pret ūdeni. 

Sintētiskā stikla filtriem un optiskajiem stikliem jābūt divreiz izturīgākiem pret ūdeni 
salīdzinājumā ar silikāta stiklu. 

Optiskajiem stikliem jābūt no stikla ar zemu iekšējo spriegumu. 

2. Filtriem un optiskajiem stikliem pēc iespējas jābūt bez gaisa pūslīšiem, burbulīšiem un 
piemaisījumiem. Nedrīkst būt virsmas defektu, tādu kā nepulētas (matētas) daļas, dziļi 
skrāpējumu u. tml. 

3. Filtriem un optiskajiem stikliem jāatbilst 3.01. panta prasībām. Šie apstākļi nedrīkst 
ietekmēt to fotometriskās un kolorimetriskās īpašības. 
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4. Sarkanie un zaļie sānu gaismu optiskie stikli nedrīkst būt savstarpēji maināmi. 

5. Papildus ražotāja atzīmei uz filtriem punktā, kas paliek redzams pēc tam, kad tie ir ievietoti 
laternās, jābūt salasāmam un izturīgam apstiprinājuma numura un tipa apraksta 
marķējumam. 

Šo marķējumu vērtības nedrīkst būt mazākas par minimālo fotometrisko un kolorimetrisko 
prasību vērtībām. 

 

3.03. pants 

Elektriskie gaismas avoti 

1. Signāllaternās drīkst izmantot tikai kvēldiega spuldzes, kas ražotas šādam nolūkam. Tām 
jābūt pieejamām standarta spriegumos. Īpašos gadījumos var atļaut izņēmumus. 

2. Jābūt iespējai kvēldiega spuldzes ievietot signāllaternās tikai tām paredzētajā stāvoklī. 
Signāllaternās pieļaujami, augstākais, divi nepārprotami stāvokļi. Nepareizi stāvokļi un 
starpstāvokļi nav pieļaujami. Pārbaudei izvēlas nelabvēlīgāko stāvokli. 

3. Kvēldiega spuldzēm nedrīkst būt nekādas speciālas īpašības, kas negatīvi ietekmētu to 
efektivitāti, piemēram, skrambas vai traipi uz kupola vai nepareizs kvēldiega novietojums. 

4. Kvēldiega spuldžu darba krāsas temperatūra nedrīkst būt mazāka par 2360 K. 

5. Izmantotajiem stiprinājumiem un spuldzes turētājiem jāatbilst īpašām optiskās sistēmas 
prasībām un jābūt izturīgiem pret mehāniskajām spriedzēm kuģa darbībā. 

6. Kvēldiega spuldzes patronai jābūt izturīgai un cieši nostiprinātai pie kupola, tā, lai, 
darbojoties 100 stundu par 10 % pārsniegtā spriegumā, tā izturētu vienmērīgu rotācijas 
kustību ar 25 kg cm momentu. 

7. Uz kvēldiega spuldžu kupola vai patronas salasāmi un izturīgi jābūt marķētai preču zīmei, 
nominālspriegumam un nomināljaudai un/vai nominālajai gaismas intensitātei, kā arī 
apstiprinājuma numuram. 
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8. Kvēldiega spuldzēm jāatbilst šādām tolerancēm: 

a) kvēldiega spuldzes 230 V, 115 V, 110 V un 24 V nominālspriegumam 
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Pārbaudē izmērītās 
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     0 
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    0 
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      0 
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    0 
11,5  + 1,5 

      0 

 

 Pieļaujamā kvēldiega 
ass novirze no ligzdas 
ass pie gaismas-centra-
garuma ir 1,5 mm   

Gaismas-centra-
garums 

Brīvs 

Marķ

ējums 

Spuldzes ligzda, 

piem., P 28s 

Ligzdas stāvoklis: 

L 
2)

b

l

45

 

±

 

2

 

m

m

1)
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Piebildumi: 

Att. uz 1) 24 V/40 W spuldzes gaismas-centra-garuma tolerance: ± 1,5 mm. 
Att. uz 2) L: P 28 S patronas platais izcilnis ir kreisajā pusē, kad spuldze vērsta uz augšu, redzams pret 

emisijas virzienu. 
Att. uz 3) Pirms vērtību mērīšanas pārbaudes sākumā kvēldiega spuldzēm ir 60 minūtes jādarbojas 

nominālajā spriegumā. 
Att. uz 4) Šis robežas jāievēro zonā, kas sniedzas ± 10° pāri tās horizontālās līnijas abās pusēs, kas iet cauri 

laternas korpusa mediānas punktam, kad spuldzi rotē par 360° uz tās ass. 
  

b) kvēldiega spuldzes 24 V un 12 V nominālspriegumam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

Spuldzes ligzda, piem., 

BAY 15d 

Atskaites 

izcilnis 

35
 ±

 1
 m

m
 

Pieļaujamā kvēldiega 
ass novirze no ligzdas 
ass pie gaismas-centra-
garuma ir 1 mm  

Gaismas-centra-

garums 
Brīvs
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Nominālspr
iegums 

Nominālā 
jauda 

Maks. 
atzīmētā 
jauda

1)
 

Paredzamai
s darbmūžs

 
Pārbaudē izmērītās 

vērtības
1)
 

 
Laternas korpuss 

 
 
 

V 

 
 
 

W 

 
 
 

W 

 
 
 

h 

Horizontālā 
gaismas 

intensitāte
2)

cd 

Krāsas 
temperatūr

a 
K 

 
 

l mm 

12 
 

24 

 
10 

 
18 

no 12 
līdz 20 

no 9 līdz 13 
no 9 līdz 17 

12 
 

24 

 
25 

 
26.5 

 
 
 

1000 
no 30 
līdz 48 

 
 

no 2360 
līdz 2856 

 
no 9 līdz 13 

Piebildumi: 

Att. uz 1) Pirms vērtību mērīšanas pārbaudes sākumā kvēldiega spuldzēm ir 60 minūtes jādarbojas 
nominālajā spriegumā. 

Att. uz 2) Šis robežas jāievēro zonā, kas sniedzas ± 30° pāri tās horizontālās līnijas abās pusēs, kas iet cauri 
laternas korpusa mediānas punktam, kad spuldzi rotē par 360° uz tās ass. 

 

c) Kvēldiega spuldzēm jābūt marķētām uz patronas ar atbilstošo izmēru norādi. Ja šīs atzīmes 
ir uz kupola, tas nedrīkst ietekmēt spuldzes darbību. 

d) Ja kvēldiega spuldžu vietā lieto izlādes spuldzes, jāpiemēro tie paši noteikumi, kas 
kvēldiega spuldzēm. 
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4. nodaļa 

PĀRBAUDES UN APSTIPRINĀJUMA PROCEDŪRA 

4.01. pants 

Vispārīgie procedūras noteikumi 

Pārbaudes un apstiprinājuma procedūrai piemēro "Prasības attiecībā uz gaismu krāsu un intensitāti 
un signāllaternu apstiprinājumu iekšējo ūdensceļu kuģiem". 

4.02. pants 

Piemērošana 

1. Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja iesniegtajam apstiprinājuma pieteikumam jāpievieno 

šādi dati un dokumentācija, kā arī laternu un to piederumu, ja tādi ir, paraugi: 

a) gaismas tips (piemēram, "spēcīga"); 

b) laternas tipa, tās gaismas avota un piederumu, ja tādi ir, tirdzniecības nosaukums un 
apraksts; 

c) attiecībā uz elektriskajām signāllaternām – laternai nepieciešamā sprieguma padeve uz 
kuģa atkarībā no laternas lietojuma; 

d) visu raksturlielumu un jaudu specifikācijas; 

e) īss tehniskais apraksts, norādot materiālus, no kāda parauga laterna ir ražota, un vadojuma 
shēmu, ietverot īsu tehnisko aprakstu, ja laternas piederumi var ietekmēt tās darbību; 
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f) attiecībā uz parauga laternām un nepieciešamības gadījumā attiecībā uz to piederumiem pa 
diviem eksemplāriem: 

i) uzstādīšanas vai montāžas instrukciju līdz ar datiem attiecībā uz gaismas avotu un 
turošās ierīces uzstādīšanu; 

ii) skiču ar izmēriem un tipu nosaukumiem, un aprakstiem, kas nepieciešami, lai 
identificētu pārbaudes paraugu un uz kuģa uzstādītās laternas līdz ar piederumiem, ja 
tādi ir; 

iii) citu dokumentu, tādu kā tehniskie zīmējumi, daļu saraksti, vadojuma diagrammas, 
lietošanas pamācības un fotogrāfijas, kas attiecas vai var attiekties uz visām 1. – 3. 
nodaļā minētajām nozīmīgajām pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumu detaļām, 
tiktāl, cik tie ir nepieciešami ražojamo laternu atbilstības pārbaudei salīdzinājumā ar 
pārbaudes paraugu. Īpaši nozīmīgi ir šādi dati un tehniskie zīmējumi: 

- gareniskais šķērsgriezums, parādot filtra un gaismas avota (kvēldiega spuldzes) 
profila uzbūvi, kā arī novietojumu un uzstādīšanu; 

- laternas šķērsgriezums pusceļā līdz filtram, parādot gaismas avota, filtra, optiskā 
stikla, ja tādi ir, detaļas un sektora gaismu horizontālās izkliedes leņķi; 

- skats no aizmugures sektora gaismām līdz ar informāciju par turētāju vai 
stiprinājumu; 

- apļveida gaismu skats līdz ar informāciju par turētāju vai stiprinājumu; 

iv) datu, kas attiecas uz izmēru tolerancēm masveidā ražotos gaismas avotos, filtros, 
optiskajos stiklos, stiprinājuma vai turošajās ierīcēs un uz gaismas avotu, ievietotu 
laternā, attiecībā pret filtru; 

v) datu, kas attiecas uz masveidā ražotu gaismas avotu horizontālo gaismas intensitāti 
pie nominālsprieguma; 

vi) datu, kas attiecas uz krāsaino stiklu masveida ražošanas tolerancēm attiecībā uz 
standarta iluminanta A (2856 K) krāsu vai caurredzamību vai gaismas tipu no 
paredzētā gaismas avota. 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 37 
IX PIELIKUMS DG C III   LV 

2. Kopā ar pieteikumu jāiesniedz divi lietošanai gatavi paraugi, katrs ar desmit gaismas 
avotiem no katra nominālsprieguma, un, ja nepieciešams, pieci krāsainie filtri no katras 
signāla krāsas, kopā ar uzstādīšanas vai pozicionēšanas ierīci. 

Pēc pieprasījuma jābūt pieejamiem arī specifiskajiem papildu piederumiem, kas 
nepieciešami apstiprinājuma pārbaudē. 

3. Paraugam no visiem viedokļiem jāatbilst paredzētajiem masveida ražošanas modeļiem. 
Tam jābūt aprīkotam ar visiem piederumiem, kas nepieciešami tā uzstādīšanai vai 
ievietošanai parastajā darba pozīcijā, kādā tas lietojams uz kuģa atbilstoši savam 
uzdevumam. Ja kompetentā pārbaudes iestāde tam piekrīt, dažus piederumus var izlaist. 

4. Pēc pieprasījuma jāpiegādā papildu paraugi, dokumenti un dati. 

5. Dokumentiem jābūt pārbaudes un apstiprinājuma iestādes valsts valodā. 

6. Ja apstiprinājuma pieprasījums ir iesniegts attiecībā uz papildu ierīci, 1. – 5. punktu 
piemēro mutatis mutandis, apzinoties, ka papildu daļas iespējams apstiprināt tikai kopā ar 
apstiprinātajām laternām. 

7. Sektora gaismas pēc būtības jāiesniedz kā pilnīgs komplekts. 

4.03. pants 

Pārbaude 

1. Attiecībā uz jaunu vai grozītu apstiprinātas laternas vai piederuma variantu pārbaudēm ir 
jāpārliecinās, vai paraugs atbilst šo pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumu prasībām un 
dokumentiem, kas minēti 4.02. panta 1. punkta f) apakšpunktā. 

2. Apstiprinājuma pārbaude jābalsta uz tiem nosacījumiem, kādi rodas uz kuģa. Pārbaudei 
jāietver visi gaismas avoti, optiskie stikli un piederumi, kādi jānodrošina un kādi ir 
paredzēti signāllaternām. 
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3. Fotometrisko un kolorimetrisko pārbaudi veic pie nominālsprieguma. 

Laternas novērtējumā jāņem vērā horizontālā darbības gaismas intensitāte IB un darbības 
krāsas temperatūra. 

4. Daļas vai piederumi jāpārbauda tikai ar tā tipa laternu, kādai tie ir paredzēti. 

5. Pārbaudes, ko veikušas citas kompetentās iestādes, var pieņemt kā apliecinājumu 
atbilstībai 3. nodaļas prasībām, ar nosacījumu, ka tās apstiprinātas kā līdzvērtīgas tām 
pārbaudēm, kādas paredzētas pielikumā "Vides pārbaudes". 

 

4.04. pants 

Apstiprinājums 

1. Signāllaternu apstiprinājums jābalsta uz "Prasību attiecībā uz gaismu krāsu un intensitāti 
un signāllaternu apstiprinājumu iekšējo ūdensceļu kuģiem" 4.01. – 4.05. pantu. 

2. Attiecībā uz laternām un piederumiem, kas tiek vai tiks ražotas masveidā, apstiprinājumu 
pieteikuma iesniedzējam var izsniegt pēc pārbaudes izdarīšanas uz pieteikuma iesniedzēja 
rēķina, ja pieteikuma iesniedzējs garantē, ka no apstiprinājuma izrietošās tiesības tiks 
izmantotas pienācīgi. 

3. Apstiprinājuma gadījumā izdod "Prasību attiecībā uz gaismu krāsu un intensitāti un 
signāllaternu apstiprinājumu iekšējo ūdensceļu kuģiem" 4.03. pantā minēto apstiprinājuma 
sertifikātu attiecībā uz konkrēto laternas tipu, un piešķir apstiprinājuma marķējumu 
saskaņā ar "Prasību" 4.05. pantu. 

Apstiprinājuma marķējums un sērijas numurs ir redzami un izturīgi jāpiestiprina katrai 
laternai, kas ražota atbilstoši paraugam, tādā punktā, kas pēc laternas uzstādīšanas uz kuģa 
paliek skaidri redzams. Oriģinālajiem marķējumiem un tipa aprakstiem jābūt skaidri 
salasāmiem un izturīgi piestiprinātiem. Pie laternām nedrīkst stiprināt atzīmes, kuras 
iespējams sajaukt ar marķējumiem. 

4. Apstiprinājumu var piešķirt uz ierobežotu laikposmu un ievērojot nosacījumus. 

5. Par apstiprinātas laternas modifikācijām un apstiprinātu laternu papildinājumiem ir 
jāvienojas ar pārbaudes iestādi. 
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6. Ja laternas apstiprinājums tiek atsaukts, pieteikuma iesniedzējs par to jāinformē tieši. 

7. Viens katra laternas tipa paraugs paliek pārbaudes iestādē, kura to apstiprinājusi. 

 

4.05. pants 

Apstiprinājuma derīguma pārtraukšana 

1. Apstiprinājums vairs nav derīgs, beidzoties paredzētajam laikposmam vai arī ja to atsauc 
vai anulē. 

2. Apstiprinājumu var atsaukt, ja: 

– pēc tam un galīgi vairs neeksistē tā izsniegšanas nosacījumi, 

– pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumi vairs nav ievēroti, 

– laterna neatbilst apstiprinātajam paraugam, 

– izvirzītie nosacījumi nav ievēroti, vai 

– apstiprinājuma turētājs ir neuzticams. 

Apstiprinājums tiek anulēts, ja nosacījumi, kādi noteikti tā izsniegšanas brīdī, nav ievēroti. 

3. Ja apstiprinātas signāllaternas ražošana tiek pārtraukta, tas nekavējoties jādara zināms 
pārbaudes iestādei, kura izdevusi apstiprinājumu. 

4. Apstiprinājuma anulēšana vai atsaukšana nozīmē to, ka piešķirtā apstiprinājuma numura 
lietošana ir aizliegta. 

5. Kolīdz apstiprinājums vairs nav derīgs, sertifikāts jāiesniedz to izsniegušajai pārbaudes 
iestādei anulēšanas nolūkā. 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 40 
IX PIELIKUMS DG C III   LV 

Pielikums 

 

Vides pārbaudes 

 

1. Pārbaude attiecībā uz aizsardzību pret ūdens šļakatām un putekļiem 

1.1 Laternas tipa aizsardzība jāgarantē atbilstoši IEC publikācijas  598-1. daļas klasifikācijai IP 

55. 

Pārbaude attiecībā uz parauga aizsardzību pret ūdens šļakatām un pret putekļiem un 
rezultātu novērtēšana jāveic atbilstoši IEC publikācijas 529 klasifikācijai IP 55. 

Pirmais "5" nozīmē aizsardzību pret putekļiem. Tas nozīmē: zemsprieguma komponentu 
pilnīga putekļu droša aizsardzība un aizsardzība pret kaitīgiem putekļu nosēdumiem. 
Putekļu iespiešanās nav pilnībā novērsta. 

Otrais "5" nozīmē aizsardzību pret ūdens šļakatām. Tas nozīmē, ka ūdens strūklai, kuru 
mērķē uz laternu no visām pusēm, nav kaitīgas iedarbības uz to. 

1.2 Parauga aizsardzību pret ūdeni novērtē šādi: aizsardzība uzskatāma par atbilstošu, ja 

ūdenim, kas iekļuvis laternā, nav kaitīgas iedarbības uz parauga darbību. 

Uz izolējošajiem materiāliem nedrīkst veidoties nekādi ūdens uzkrājumi, ja tas nozīmē, ka 
nav varēts sasniegt minimālās saplūšanas punkta vērtības. Zemsprieguma komponentus 
nedrīkst slapināt un nedrīkst pakļaut nekādai ūdens uzkrāšanai laternas iekšpusē. 

 

2. Mitras atmosfēras pārbaude 

 

2.1 Mērķis un piemērošana 

Šī pārbaude ir paredzēta, lai noteiktu mitra karstuma un mitruma darbību temperatūras maiņās, kā 
aprakstīts 3.01. panta 10. punkta b) apakšpunktā, kuģa iekārtās, ierīcēs un instrumentos darbības 
laikā vai transportēšanas laikā, vai uzglabāšanas laikā, ievērojot, ka laternas varētu būt pakļautas 
virsmas mitrumam kondensācijas rezultātā. 

Šī kondensācija ir līdzīga, apvalkā neietvertu komponentu gadījumā, putekļu nogulsnēm vai 
higroskopiskas sāls kārtiņas izveidei darbības laikā. 
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Turpmākā specifikācija ir balstīta uz IEC publikācijas 68 2-30. daļu apvienojumā ar 3.01. panta 10. 
punkta a) un b) apakšpunktu.  Papildu informāciju var atrast publikācijā. 

Komponentus un komponentu grupas, kas iesniegtas apvalkā neietvertā veidā, apstiprinājumam kā 
tipa modeļi jātestē apvalkā neietvertajā stāvoklī vai arī, ja tas nav iespējams komponenta rakstura 
dēļ, nodrošinot tos ar minimālām aizsardzības ierīcēm, kādas pieteikuma iesniedzējs uzskata par 
nepieciešamām lietojumā uz kuģa. 
 

2.2 Izpilde 

(1) Pārbaudi veic testēšanas kamerā, kuras visos punktos, nepieciešamības gadījumā ar 
gaisa cirkulācijas ierīces palīdzību, temperatūra un mitruma līmenis ir praktiski 
vienādi. Gaisa kustībai nevajadzētu ievērojami atdzesēt pārbaudāmo paraugu, taču 
jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu paredzēto gaisa temperatūras un mitruma vērtību 
uzturēšanu pārbaudāmā parauga tiešā tuvumā. 

Kondensāts nepārtraukti jāizvada no testēšanas kameras. Uz parauga nedrīkst uzkrist 
neviena pile kondensāta. Kondensātu iespējams atkārtoti izmantot mitrināšanā tikai 
pēc pārstrādes, jo īpaši pēc tam, kad ķimikālijas uz parauga ir likvidētas. 

(2) Paraugu nedrīkst pakļaut siltuma starojumam no kameras apsildes. 

(3) Paraugs tieši pirms pārbaudes nav darbināts pietiekami ilgi, lai visas tā daļas būtu 
apkārtējā gaisa temperatūrā. 

(4) Paraugs tiek ievietots testēšanas kamerā pie apkārtējā gaisa temperatūras +25 ± 10 
°C atbilstoši tā parastajam lietojumam uz kuģa. 

(5) Kamera tiek aizvērta. Gaisa temperatūra tiek iestatīta uz -25 ± 3 °C un relatīvais 
gaisa mitrums – uz 45 % – 75 %, un šie apstākļi tiek uzturēti, līdz paraugs ir 
sasniedzis tādu pašu temperatūru. 

(6) Gaisa relatīvais mitrums tiek paaugstināts līdz ne mazāk kā 95 %, augstākais, vienas 
stundas laikā, gaisa temperatūrai paliekot nemainīgai. Šis paaugstinājums var notikt 
parauga temperatūras kondicionēšanas beidzamās stundas laikā. 
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(7) Gaisa temperatūra kamerā tiek pakāpeniski palielināta līdz +40 ± 2 °C 3 h ± 0,5 h 
laikā. Temperatūrai paaugstinoties, relatīvais gaisa mitrums tiek uzturēts ne mazāk 
kā 95 % līmenī, un beidzamo 15 minūšu laikā tas nav mazāks par 90 %. Šīs 
temperatūras paaugstināšanas laikā paraugs kļūst mitrs. 

(8) Gaisa temperatūra tiek uzturēta + 40 ± 2 °C robežās 12 h ± 0,5 h laika periodu, ko 
mēra no 7. fāzes sākuma, ar 93 % ± 3 % relatīvo gaisa mitrumu. Šī perioda pirmo 15 
minūšu laikā un beidzamo 15 minūšu laikā, kad temperatūra ir + 40 ± 2 °C, relatīvais 
gaisa mitrums var būt starp 90 % un 100 %. 

(9) Gaisa temperatūra tiek samazināta līdz + 25 ± 3 °C trīs līdz sešu stundu periodā. 
Gaisa relatīvais mitrums nepārtraukti jāuztur pāri par 80 % līmenī. 

(10) Gaisa temperatūra tiek uzturēta pie + 25 ± 3 °C uz 24 stundu periodu no 7. fāzes 
sākuma, relatīvajam gaisa mitrumam konsekventi paliekot 95 % robežās. 

(11) 7. fāze tiek atkārtota. 

(12) 8. fāze tiek atkārtota. 

(13) Ne agrāk kā 10 stundas pēc 12. fāzes sākuma tiek ieslēgts parauga gaisa 
kondicionēšanas aprīkojums. Kad panākti ražotāja norādītie klimata rādītāji attiecībā 
uz paraugu, paraugs tiek iedarbināts atbilstoši ražotāja norādījumiem un pie kuģa 
tīklā esošā nominālsprieguma ar toleranci ± 3 %. 

(14) Pēc tam, kad pagājis laiks, kāds nepieciešams, lai sasniegtu parasto darbību atbilstoši 
ražotāja norādījumiem, funkcijas tiek pārbaudītas, un darbības dati, kas ir nozīmīgi 
lietojumā uz kuģa tiek protokolēti un atzīmēti. Ja kameru šādā nolūkā ir 
nepieciešams atvērt, tā pēc tam atkal pēc iespējas ātrāk ir jāaizver. 

Ja parastās darbības sasniegšanai ir nepieciešamas vairāk kā 30 minūtes, šī fāze ir 
pietiekami jāpagarina, tā, lai, kolīdz darbības stāvoklis ir sasniegts, būtu pieejamas 
vismaz 30 minūtes, kuru laikā iespējams uzraudzīt funkcijas un izmērīt darbības 
datus. 

(15) 1 – 3 stundu perioda laikā, kad paraugs atkal ir ekspluatācijā, gaisa temperatūra tiek 
samazināta līdz apkārtējā gaisa temperatūrai ar toleranci ± 3 °C, un relatīvais gaisa 
mitrums – līdz 75 %. 
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(16) Kamera tiek atvērta un paraugu pakļauj normālai apkārtējā gaisa temperatūrai un 
mitrumam. 

(17) Pēc 3 stundām un tad, kad viss uz parauga redzamais mitrums ir iztvaikojis, parauga 
funkcijas atkal tiek novērotas, un darbības dati, kas ir svarīgi lietojumā uz kuģa, tiek 
protokolēti un atzīmēti. 

(18) Paraugu vizuāli apskata. Laternas korpusu atver un tā iekšpusi pārbauda attiecībā uz 
jebkādu klimatiskās pārbaudes iedarbību un kondensāta atlikumu. 

2.3 Iegūstamie rezultāti 

2.3.1 Paraugam 12. – 18. fāzes laikā radītajos apstākļos ir jādarbojas normāli. Nedrīkst konstatēt 

nekādu darbības pasliktināšanos. 

2.3.2 12. – 18. fāzes darbības datiem jābūt attiecībā uz paraugu pieļauto toleranču robežās, 

pamatojoties uz pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumiem. 

2.3.3 Laternas iekšpusē nedrīkst būt korozijas vai kondensāta atlikuma, kas ilgstošas augsta 

atmosfēriskā mitruma iedarbības rezultātā varētu izraisīt laternas nepareizu darbību. 

3. Aukstuma pārbaude 

3.1 Mērķis 

Šajā pārbaudē jānosaka aukstuma iedarbība darbības laikā vai transportēšanas un uzglabāšanas laikā 
saskaņā ar 3.01. panta 8. un 10. punktu. Papildu informāciju var atrast IEC publikācijas 68 3-1. 
daļā. 
3.2 Izpilde 

(1) Pārbaudi veic testēšanas kamerā, kuras visos punktos, nepieciešamības gadījumā ar gaisa 
cirkulācijas ierīces palīdzību, temperatūra ir praktiski vienāda. Gaisa mitrumam jābūt 
pietiekami zemam, lai nodrošinātu to, ka paraugu kādā no fāzēm nesamitrina kondensāts. 

(2) Paraugs tiek ievietots testēšanas kamerā pie apkārtējā gaisa temperatūras +25 ± 10 °C 
atbilstoši tā parastajam lietojumam uz kuģa. 

(3) Temperatūra kamerā tiek pazemināta līdz -25 ± 3 °C ātrumā, kas nepārsniedz 45 °C/h. 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 44 
IX PIELIKUMS DG C III   LV 

(4) Temperatūru kamerā uztur -25 ± 3 °C līmenī, līdz paraugs ir sasniedzis temperatūras 
izlīdzinājumu, plus vēl vismaz turpmākās 2 stundas. 

(5) Temperatūra kamerā tiek paaugstināta līdz 0 ± 2 °C ar ātrumu, kas nepārsniedz 45 °C/h. 

Attiecībā uz 3.01. panta 10. punkta a) apakšpunktā minētajiem paraugiem piemēro arī 
sekojošo: 

(6) 4. fāzes beidzamās stundas laikā klimata kategorijā X paraugs tiek iedarbināts atbilstoši 
ražotāja norādījumiem pie kuģa tīkla nominālsprieguma ar toleranci ± 3 %. Paraugā 
esošajiem siltuma avotiem jābūt darbībā. 

Pēc tam, kad pagājis laiks, kāds nepieciešams, lai sasniegtu parasto darbību, funkcijas tiek 
pārbaudītas, un darbības dati, kas ir nozīmīgi lietojumā uz kuģa tiek protokolēti un atzīmēti. 

(7) Temperatūra kamerā tiek paaugstināta līdz apkārtējā gaisa temperatūrai ar ātrumu, kas 
nepārsniedz 45 °C/h. 

(8) Kolīdz paraugs ir sasniedzis temperatūras izlīdzinājumu, kamera tiek atvērta. 

(9) Parauga funkcijas atkal tiek pārbaudītas, un darbības dati, kas ir svarīgi lietojumā uz kuģa, 
tiek protokolēti un atzīmēti. 

3.3 Iegūstamie rezultāti 
 
Paraugam 7., 8. un 9. fāzes laikā radītajos apstākļos ir jādarbojas normāli. Nedrīkst konstatēt 
nekādu darbības pasliktināšanos. 

7. un 9. fāzes darbības datiem jābūt attiecībā uz paraugu pieļauto toleranču robežās, pamatojoties uz 
pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumiem. 
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4. Karstuma pārbaude 

4.1. Mērķis un piemērošana 

Šajā pārbaudē jānosaka karstuma iedarbība darbības laikā, transportēšanas un uzglabāšanas laikā 
atbilstoši 3.01. panta 8. punkta a) apakšpunktam un 10. punkta a) apakšpunktam. Turpmākā 
specifikācija ir balstīta uz IEC publikācijas 68 2-2. daļu apvienojumā ar 3.01. panta 10. punkta a) 
apakšpunktu. Papildu informāciju var atrast IEC publikācijā. 

 Parastās Ārkārtējās 

 vides pārbaudes 

Klimata kategorijas X un S   +55 °C +70 °C 

 Pieļaujamā tolerance ± 2 °C 

Būtībā pārbaude ārkārtējos apkārtējās vides apstākļos ir jāveic vispirms. Ja darbības dati ir 
parastajos vides apstākļos pieļaujamo toleranču robežās, var iztikt bez parastas apkārtējās vides 
pārbaudes. 

4.2 Izpilde 

(1) Pārbaudi veic testēšanas kamerā, kuras visos punktos, nepieciešamības gadījumā ar gaisa 
cirkulācijas ierīces palīdzību, temperatūra ir praktiski vienāda. Gaisa kustībai nevajadzētu 
ievērojami atdzesēt pārbaudāmo paraugu. Paraugu nedrīkst pakļaut siltuma starojumam no 
kameras apsildes. Gaisa mitrumam jābūt pietiekami zemam, lai nodrošinātu to, ka paraugu 
kādā no fāzēm nesamitrina kondensāts. 

(2) Paraugs tiek ievietots testēšanas kamerā pie apkārtējā gaisa temperatūras +25 ± 10 °C 
atbilstoši tā parastajam lietojumam uz kuģa. Paraugs tiek iedarbināts atbilstoši ražotāja 
norādījumiem pie kuģa tīkla nominālsprieguma ar toleranci ± 3 %. 

Pēc tam, kad pagājis laiks, kāds nepieciešams, lai sasniegtu parasto darbību, funkcijas tiek 
pārbaudītas, un darbības dati, kas ir nozīmīgi lietojumā uz kuģa tiek protokolēti un 
atzīmēti. 

(3) Temperatūra kamerā tiek paaugstināta līdz 3.01. panta 10. punkta a) apakšpunktā minētajai 
pārbaudes temperatūrai ar ātrumu, kas nepārsniedz 45 °C/h. 
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(4) Temperatūru kamerā uztur pārbaudes temperatūras līmenī, līdz paraugs ir sasniedzis 
temperatūras izlīdzinājumu, plus vēl vismaz turpmākās 2 stundas. 

Beidzamo divu stundu laikā funkcijas atkal tiek pārbaudītas, un darbības dati, kas ir svarīgi 
lietojumā uz kuģa, tiek protokolēti un atzīmēti. 

(5) Temperatūra tiek pazemināta līdz apkārtējā gaisa temperatūrai ne vairāk kā vienas stundas 
laikā. Pēc tam kamera tiek atvērta. 

Pēc tam, kad paraugs sasniedzis apkārtējā gaisa temperatūru, funkcijas atkal tiek 
pārbaudītas, un darbības dati, kas ir svarīgi lietojumā uz kuģa, tiek protokolēti un atzīmēti. 

4.3 Iegūstamie rezultāti 

Paraugam visu pārbaudes fāžu laikā ir jādarbojas normāli. Nedrīkst konstatēt nekādu darbības 
pasliktināšanos. 2., 4. un 5. fāzes darbības datiem jābūt attiecībā uz paraugu pieļauto toleranču 
robežās, pamatojoties uz pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumiem. 

 

5. Vibrācijas pārbaude 
5.1 Mērķis un piemērošana 

Šajā pārbaudē jānosaka 3.01. panta 10. punkta e) apakšpunktā minēto vibrāciju funkcionālā un 
strukturālā iedarbība. Strukturālā iedarbība attiecas uz mehānisko komponentu veiktspēju, jo īpaši 
uz vibrācijām, ko rada rezonanse un sprieguma iedarbība uz materiāliem, kas noved pie vājas 
darbības, taču var arī tieši neietekmēt darbību un neradīt izmaiņas darbības datos. 

Funkcionālā iedarbība tieši attiecas uz parauga darbību un darbības datiem. Tā var būt saistīta ar 
strukturālo iedarbību. 

Turpmākā specifikācija ir balstīta uz IEC publikācijas 68 2-6. daļu apvienojumā ar 3.01. panta 10. 
punkta e) apakšpunktu. Vērtības, kurās ir novirze no iepriekš minētajiem noteikumiem, ir atzīmētas 
ar *. Papildu informāciju var atrast IEC publikācijas 68 2-6. daļā. 
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Pārbaudes prasības: 

Pārbaude jāveic ar sinusoidālajām vibrācijām, izmantojot šādas frekvences ar norādītajām 
amplitūdām: 

 

 Parastās Ārkārtējās 

 vides pārbaudes 

Vibrācijas kategorija V: 

Frekvences 

Amplitūda 

Frekvences 

Paātrinājuma amplitūda 

 

2 – 10 Hz 

± 1,6 mm 

10 – 100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2 – 13,2 Hz* 

± 1,6 mm 

13,2 – 100 Hz* 

± 11 m/s2 

 

Būtībā pārbaude ārkārtējos apkārtējās vides apstākļos ir jāveic vispirms. Ja darbības dati ir 
parastajos vides apstākļos pieļaujamo toleranču robežās, var iztikt bez parastas apkārtējās vides 
pārbaudes. 

Paraugi, kas paredzēti lietojumam kopā ar triecienu absorbējošām ierīcēm, jāpārbauda kopā ar šīm 
ierīcēm. Ja izņēmuma gadījumos nav iespējams veikt pārbaudi kopā ar triecienu absorbējošajām 
ierīcēm, kādas paredzētas parastajā lietojumā, paraugi ir jāpārbauda bez šādām triecienu 
absorbējošām ierīcēm, un mainītajā spriedzē jāņem vērā triecienu absorbējošo ierīču darbība. 

Lai noteiktu raksturīgās frekvences, pieņemama ir pārbaude arī bez triecienu absorbējošajām 
ierīcēm. 

Vibrācijas pārbaude jāveic trīs galvenajos virzienos, vienam pret otru esot perpendikulāri. Attiecībā 
uz paraugiem, kuri, ņemot vērā savu uzbūvi, var būt pakļauti īpašām spriedzēm vibrāciju rezultātā 
pie šaura leņķa pret galvenajiem virzieniem, pārbaude jāveic arī īpaša jutīguma virzienos. 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 48 
IX PIELIKUMS DG C III   LV 

5.2 Izpilde 

(1) Pārbaudes aparāts 

Pārbaudi veic, izmantojot vibrācijas ierīci, kas pazīstama kā vibrācijas galds un kas dod 
iespēju paraugu pakļaut mehāniskajām vibrācijām atbilstoši šādiem nosacījumiem: 

– pamatkustībai jābūt sinusoidālai un tādai, lai parauga stiprinājuma punktos galvenokārt 
kustētos fāzē un gar paralēlām līnijām; 

– maksimālā jebkura stiprinājuma punkta sānu kustības vibrācijas amplitūda nedrīkst 
pārsniegt 25 % no norādītās pamatkustības amplitūdas; 

– relatīvais viltotās vibrācijas nozīmīgums, izteikts ar formulu 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (%) 

. . kur a1 ir paātrinājuma, ko rada piemērotā frekvence, reālā vērtība 

. un kur atot ir kopējā paātrinājuma reālā vērtība, ieskaitot a1, mērīta 
frekvencēs < 5 000 Hz, 

nedrīkst pārsniegt 25 % stiprinājuma punktā, kas pieņemts kā atskaites punkts 
paātrinājuma mērīšanā; 

– vibrācijas amplitūda nedrīkst atšķirties no savas teorētiskās vērtības par vairāk kā: 

± 15 % stiprinājuma punktā, kas pieņemts kā atskaites punkts, un 

± 25 % jebkurā citā stiprinājuma punktā. 
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Lai noteiktu raksturīgās frekvences, jābūt iespējai regulēt vibrācijas amplitūdu mazos soļos 
starp nulli un teorētisko vērtību. 

– Vibrācijas frekvence nedrīkst atšķirties no savas teorētiskās vērtības par vairāk kā 

 ± 0,05 Hz frekvencēs līdz 0,25 Hz, 

± 20 %  frekvencēs, kas lielākas par 0,25 Hz un 
līdz 5 Hz, 

 ± 1Hz frekvencēs, kas lielākas par 5 Hz un līdz 
50 Hz, 

± 2 %  frekvencēs, kas lielākas par 50 Hz, 

 

Lai salīdzinātu raksturīgās frekvences, jābūt iespējai tās regulēt vibrācijas pārbaudes 
sākumā un beigās šādās robežās: 

 ± 0,05 Hz frekvencēs līdz 0,5 Hz, 

± 10 % ± 0,5 Hz frekvencēs līdz 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz frekvencēs, kas lielākas par 5 Hz un līdz 
100 Hz, 

± 0,5 %  frekvencēs, kas lielākas par 100 Hz, 

. 

Lai skenētu frekvences, vibrācijas frekvencei jābūt iespējai nepārtraukti un eksponenciāli 
variēties abos virzienos starp iepriekšējā 5.1. iedaļā norādīto frekvencē diapazonu apakšējo 
un augšējo robežu, ar 1 oktāva/minūtē ± 10 % skenēšanas ātrumu. 
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Lai noteiktu raksturīgās frekvences, jābūt iespējai samazināt vibrāciju frekvences variāciju 
ātrumu pēc vajadzības. 

– Magnētiskā lauka intensitāte, ko vibrācijas ierīce rada parauga tuvumā, nedrīkst 
pārsniegt 20 kA/m. Pārbaudes iestāde attiecībā uz dažiem paraugiem var prasīt zemākas 
pieļaujamās vērtības. 

(2) Pirmā apskate, uzstādīšana un iedarbināšana 

Paraugs tiek vizuāli apskatīts, lai pārliecinātos, ka tas ir nevainojamā stāvoklī, ciktāl tas ir 
redzams, un ka tā montāža no visu komponentu un komponentu grupu konstrukcijas 
viedokļa ir nevainojama. 

Paraugu uzstāda uz vibrācijas galda atbilstoši stiprinājuma veidam, kāds nodrošināts 
uzstādīšanai uz kuģa. Paraugi, kuru darbība un veiktspēja vibrāciju iedarbības rezultātā ir 
atkarīga no to stāvokļa attiecībā pret vertikāli, ir jāpārbauda to parastajā darbības stāvoklī. 
Stiprinājumi un ierīces, ko izmanto laternas uzstādīšanā, nedrīkst ievērojami mainīt 
parauga amplitūdu un kustības pārbaudē lietotās frekvences diapazonā. 

Paraugs tiek iedarbināts atbilstoši ražotāja norādījumiem pie kuģa tīkla nominālsprieguma 
ar toleranci ± 3 %. 

Pēc tam, kad pagājis laiks, kāds nepieciešams, lai sasniegtu parasto darbību, funkcijas tiek 
pārbaudītas, un darbības dati, kas ir nozīmīgi lietojumā uz kuģa tiek protokolēti un 
atzīmēti. 

(3) Iepriekšēja veiktspējas pārbaude pēc pakļaušanas vibrācijai 

Šī pārbaudes fāze jāizpilda attiecībā uz visiem paraugiem. Attiecībā uz paraugiem, kurus 
var izmantot dažādos nolūkos ar atšķirīgu vibrācijas iedarbību, pārbaude jāveic attiecībā uz 
visiem vai dažiem no dažādajiem lietojumiem. 

Frekvences cikls tiek izpildīts ar vibrācijas galdu tā, lai iepriekšējā 5.1. iedaļā minētais 
frekvences diapazons ar tā attiecīgajām amplitūdām tiktu aptverts no zemākās frekvences 
līdz augstākajai un atkal pretēji ar vienas oktāvas minūtē ātrumu. Paraugu šīs darbības 
laikā novēro, izmantojot atbilstošus mērīšanas līdzekļus, kā arī vizuāli, ja nepieciešams, 
izmantojot stroboskopu, lai rūpīgi pārbaudītu attiecībā uz jebkādām darbības problēmām, 
darbības datu modifikācijām un mehāniskajām parādībām, tādām kā rezonanses radītas 
vibrācijas un klaboši trokšņi, kādi rodas noteiktās frekvencēs. Šīs frekvences tiek sauktas 
par "raksturīgajām frekvencēm". 
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Ja nepieciešams, tad, lai noteiktu raksturīgās frekvences un vibrācijas iedarbību, 
frekvences variācijas tiek palēninātas, apturētas vai reversētas un vibrāciju amplitūda – 
samazināta. Darbības datu pakāpeniskas modificēšanas laikā ir nepieciešams nogaidīt, līdz 
sasniegta galīgā vērtība, vienlaikus uzturot vibrācijas frekvenci, lai gan ne vairāk par 
piecām minūtēm. 

Frekvences skenēšanas laikā tiek protokolēti vismaz tie frekvenču un darbības dati, kas ir 
svarīgi laternas lietojumā uz kuģa, un tiek atzīmētas visas raksturīgās frekvences līdz ar to 
izpausmēm, lai pēc tam, 7. fāzes laikā, salīdzinātu. 

Ja parauga reakciju uz mehāniskajām vibrācijām šīs darbības laikā nav iespējams adekvāti 
noteikt, jāveic papildu vibrācijas reaģēšanas pārbaude bez parauga pievienošanas. 

Ja frekvences skenēšanas laikā darbības dati ievērojami pārsniedz pieļaujamās tolerances, 
darbība tiek nepieņemami pārtraukta vai ja strukturālās rezonanses vibrācijas iespējami var 
izraisīt parauga sabojāšanu vibrācijas pārbaudes turpinājumā, pārbaudi drīkst pārtraukt. 

(4) Slēgšanas funkciju pārbaude 

Šī pārbaude jāveic attiecībā uz visiem paraugiem, ja vibrācijas spriedze var ietekmēt 
slēgšanas funkcijas, piemēram, relejos. 

Paraugu pakļauj vibrācijām iepriekšējā 5.1. iedaļā norādītajos frekvences diapazonos ar 
frekvences variācijas soļiem atbilstoši E-12 sērijai1 un attiecīgajām amplitūdām. Katrā 
frekvences solī vismaz divas reizes pārbauda visas slēgšanas funkcijas, kas var būt jutīgas 
pret vibrāciju, ja nepieciešams, ieskaitot ieslēgšanu un izslēgšanu. 

Slēgšanas funkcijas var pārbaudīt arī pie frekvencēm, kas rodas starp E-12 sērijas 
vērtībām. 

                                                 
1 E-12 IEC sērijas pamatvērtības: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 
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(5) Izvērsta pārbaude 

Šī pārbaudes fāze jāveic attiecībā uz visiem paraugiem. Attiecībā uz paraugiem, kurus var 
lietot dažādos nolūkos ar atšķirīgu vibrācijas iedarbību, šīs fāzes pirmo daļu (kad paraugs ir 
darbībā) var veikt vairākas reizes attiecībā uz visiem vai dažiem no atšķirīgajiem 
lietojumiem. 

Kad paraugs ir darbībā, kā aprakstīts iepriekšēja 2. fāzē, to pakļauj pieciem cikliem, kuru 
laikā frekvences diapazons, kas iepriekšējā 5.1. iedaļā norādīts kā spriedzi radošs 
frekvences diapazons, līdz ar attiecīgajām amplitūdām tiek aptverts katru reizi no zemākās 
līdz augstākajai frekvencei un pretēji ar ātrumu viena oktāva minūtē. 

Pēc piektā cikla vibrācijas galda darbību var apturēt, funkcijas ir pārbaudītas un darbības 
dati, kuri ir nozīmīgi lietojumā uz kuģa ir ieprotokolēti un atzīmēti. 

(6) Fiksētas frekvences izvērstā pārbaude 

Šī pārbaudes fāze ir jāveic, ja, pārbaudot veiktspēju vibrācijas apstākļos iepriekšējās 3. 
fāzes laikā, ievērotas mehāniskas rezonanses, skenējot frekvences diapazonu virs 5 Hz, kas 
ir pieņemams ilgstošam lietojuma uz kuģa saskaņā ar ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja 
norādījumiem, taču kurā konkrētu daļu izturību nevar uzskatīt kā pašu par sevi saprotamu. 
Jo īpaši šī fāze attiecas uz ierīcēm, kas aprīkotas ar triecienu absorbējošiem mehānismiem 
ar rezonanses frekvenci iepriekšējā 5.1. iedaļā norādītajā frekvences diapazonā un augstākā 
par 5 Hz. 

Kad paraugs ir darbībā, kā aprakstīts iepriekšējā 2. fāzē, attiecībā uz katru konkrēto 
rezonanses frekvenci, to uz divām stundām pakļauj vibrācijām tādā amplitūdā, kas 
paredzēta ārkārtēju apkārtējās vides apstākļu pārbaudei un atbilstošajai frekvencei, kā 
minēts iepriekšējā 5.1. iedaļā, vibrācijas virzienam esot tam virzienam, kas parasta 
lietojuma laikā rada maksimālo spriedzi uz konkrētajām daļām. Ja nepieciešams, pielietoto 
frekvenci var izlīdzināt tā, lai rezonanses vibrācijas turpinātos ne mazāk kā 70 % no to 
maksimālās amplitūdas, vai arī frekvencei jāliek nepārtraukti mainīties starp divām 
vērtībām 2 % zem un 2 % virs sākotnēji novērotās rezonanses frekvences ātrumā, kas ir 
vismaz 0,1, bet ne lielāks par 1 oktāvu minūtē. Vibrācijas spriedzes laikā novēro parauga 
funkcijas, līdz sāk parādīties darbības traucējumi, kuru rezultātā mehāniskās daļas atdalās 
vai nokrīt, vai pārrauj elektrisko pieslēgumu, vai rada īssavienojumu. 

Paraugus, attiecībā uz kuriem šīs pārbaudes fāzes izpilde ir svarīga izslēgtā stāvoklī, var 
šādā stāvoklī testēt, ar nosacījumu, ka mehāniskā spriedze uz konkrētajām daļām nav 
mazāka kā parastajā lietojumā. 
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(7) Galīgā veiktspējas pārbaude pēc pakļaušanas vibrācijai 

Šo pārbaudes fāzi veic pēc nepieciešamības. 

Veiktspējas pārbaude pēc pakļaušanas vibrācijai, kā minēts 3. fāzē, tiek atkārtota, 
izmantojot šajā fāzē piemērotās frekvences un amplitūdas. Novērotās raksturīgās 
frekvences un novērotās vibrācijas spriedzes izpausmes salīdzina ar 3. fāzes rezultātiem, 
lai noteiktu jebkādas izmaiņas, kas radušās vibrācijas pārbaudes laikā. 

(8) Pārbaudes secinājumi 

Kolīdz vibrācijas galda darbība ir apstājusies un pagājis laiks, kāds nepieciešams, lai 
nonāktu darbības stāvoklī bez vibrācijas spriedzes, funkcijas tiek pārbaudītas un darbības 
dati, kuri ir nozīmīgi lietojumā uz kuģa, tiek ieprotokolēti un atzīmēti. 

Visbeidzot paraugu apskata vizuāli, lai pārliecinātos, vai tas ir nevainojamā stāvoklī. 

5.3 Iegūstamie rezultāti 

Paraugs un tā komponenti un komponentu grupas nedrīkst uzrādīt nekādas mehāniskās rezonanses 
vibrācijas iepriekšējā 5.1. iedaļā norādītajos frekvences diapazonos. Ja šāda tipa rezonanses 
vibrācijas ir neizbēgamas, jāveic pasākumi attiecībā uz parauga konstrukciju, lai nodrošinātu, ka 
pats paraugs, tā komponenti un komponentu grupas netiek bojātas. 
 
Vibrācijas pārbaudes laikā un pēc tās nedrīkst rasties nekāda vibrācijas spriedzes uztveršanas 
izpausme, un jo īpaši nedrīkst novērot nekādu starpību starp 7. fāzē novērotajām raksturīgajām 
frekvencēm un 3. fāzē noteiktajām vērtībām, kā arī nedrīkst novērot nekādus bojājumus vai traucētu 
darbību kā izvērstas vibrācijas iedarbības rezultātu. 

Parastu apkārtējās vides apstākļu pārbaudes gadījumā darbības datiem, kas ieprotokolēti 3. – 8. fāzē 
jāpaliek to toleranču robežās, kādas pieļaujamas, pamatojoties uz šiem pārbaudes un apstiprinājuma 
nosacījumiem. 

Slēgšanas funkciju pārbaudes laikā 4. fāzē nedrīkst rasties nekādi slēgšanas traucējumi vai 
bojājumi. 
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6. Paātrināta laika apstākļu iedarbības izturības pārbaude 

6.1 Mērķis un piemērošana 

Paātrinātu laika apstākļu iedarbības izturības pārbaudi (pakļaušanas laika apstākļu iedarbībai 
simulācija ar pakļaušanu starojumam no ksenona lampām ar filtriem un apsmidzinot) veic saskaņā 
ar IEC publikācijas 68 2-3., 2-5. un 2-9. daļu ar šādiem papildinājumiem: 

Atbilstoši šai publikācijai paātrinātās laika apstākļu iedarbības izturības pārbaudes mērķis ir, 
simulējot dabiskos laika apstākļus ar testēšanas aparāta palīdzību specifiskos atdarināmos apstākļos, 
izraisīt straujas izmaiņas materiālu īpašībās. 

Paātrināto pārbaudi veic testēšanas aparātā ar filtrētu starojumu no ksenona lampām un saraustītu 
apsmidzināšanu. Pēc pakļaušanas šādai iedarbībai, ko mēra starojuma intensitātes produkts un tā 
ilgums, konstatētās parauga īpašības salīdzina ar tās pašas izcelsmes tādu paraugu īpašībām, kas nav 
pakļauti šādai iedarbībai. Pirmās nosakāmās ir īpašības, kas ir izšķiroši svarīgas praktiskajā 
lietojumā, tādas kā krāsa, virsmas kvalitāte, triecienizturība, stiepes izturība un cietība. 

Lai salīdzinātu simulācijas rezultātā iegūtos rezultātos ar dabisku laika apstākļu iedarbības radītiem 
rezultātiem, tiek pieņemts, ka dabas spēku izraisītās īpašību izmaiņas jo īpaši rada dabiskais 
starojums un vienlaicīga skābekļa, ūdens un karstuma iedarbība uz materiāliem. 

Attiecībā uz paātrināto pārbaudi jo īpaši jāņem vērā fakts, ka starojums ierīcē ir ļoti tuvs dabiskajam 
starojumam (skatīt IEC publikāciju). Starojums no ksenona lampas ar īpašu filtru simulē dabisko 
starojumu. 

Pieredze ir parādījusi, ka norādītajos pārbaudes apstākļos ir spēcīga savstarpējā attiecība starp 
izturību pret laika apstākļa iedarbību paātrinātajā pārbaudē un izturību pret dabisko laika apstākļu 
iedarbību. Paātrinātajai pārbaudei, kas nav atkarīga no vietas, klimata un gadalaika, ir priekšrocības 
pār dabiskajiem laika apstākļiem, jo tā ir atdarināma un dod iespēju saīsināt pārbaudes ilgumu, jo tā 
nav atkarīga no dienas un nakts maiņas un no gadalaikiem. 
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6.2 Paraugu skaits 

Laika apstākļu izturības pārbaudē, ja vien nav notikusi citāda vienošanās, tiek izmantots adekvāts 
skaits paraugu. Salīdzināšanas nolūkā ir vajadzīgs arī adekvāts laika apstākļu iedarbībai nepakļautu 
paraugu. 

6.3 Paraugu sagatavošana 

Paraugi tiek pakļauti pārbaudēm tādā stāvoklī, kādā tie piegādāti, ja vien nav notikusi citāda 
vienošanās. Tos paraugus, kurus izmantos salīdzināšanai, pārbaužu laikā glabā tumsā apkārtējās 
vides temperatūrā. 

6.4 Testēšanas aparāts 

Testēšanas aparātu galvenokārt veido ventilēta testēšanas kamera ar centrā esošu starojuma avotu. 
Optiskie filtri ir izvietoti ap starojuma avotu. Parauga stiprinājumus rotē ap garenisko sistēmas asi 
nepieciešamajā attālumā no avota un filtriem, lai panāktu turpmākajā 6.4.1. iedaļā paredzēto 
starojuma intensitāti. 

Starojuma intensitāte uz visām parauga komponentu starojumam pakļautajām virsmām kopumā 
nedrīkst atšķirties par vairāk kā ± 10 % no starojuma intensitātes aritmētiskā vidējā uz dažādām 
virsmām. 

6.4.1 Starojuma avots 

Kā starojuma avots tiek izmantota ksenona lampa. Starojuma plūsma jāizvēlas tā, lai starojuma 
intensitāte uz parauga virsmas būtu 1 000 ± 200 W . m-2 300 – 830 nm viļņu joslā (skatīt turpmāko 
6.9. iedaļu attiecībā uz aparātu, ar ko mēra iradiāciju). 

Ja tiek izmantotas ar gaisu dzesētas ksenona lampas, tad jau izmantotais gaiss, kas satur ozonu, 
nedrīkst iekļūt kamerā un ir jāizvada atsevišķi. 

Eksperimentālās vērtības rāda, ka starojuma plūsma no ksenona lampām pazeminās līdz 80 % no 
savas sākotnējās vērtības pēc aptuveni 1 500 stundu darbības laika; pēc šī perioda arī ultravioletā 
starojuma proporcija ievērojami samazinās, salīdzinot ar citiem starojuma veidiem. Tādēļ pēc šī 
laikposma beigām ksenona lampas ir jānomaina (skatīt arī ksenona lampu ražotāja iesniegtos datus). 
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6.4.2 Optiskie filtri 

Optiskie filtri jānovieto starp starojuma avotu un parauga stiprinājumiem tā, lai filtrētais starojums 
no ksenona lampām būtu pēc iespējas tuvāks dabiskajam starojumam (skatīt IEC publikācijas 68 2. 
– 9. daļu). 

Visi stikla filtri ir regulāri jātīra, lai izvairītos no jebkāda nevēlama starojuma intensitātes 
samazinājuma. Ja līdzību dabiskajam starojumam vairs nav iespējams panākt, filtri ir jānomaina. 

Attiecībā uz atbilstošiem optiskajiem filtriem jāievēro testēšanas aparāta ražotāja iesniegtie dati. 
Piegādājot testēšanas aparātu, ražotājam jāgarantē, ka tas atbilst 6.4. iedaļā noteiktajām prasībām. 
6.5 Smidzināšanas un gaisa mitrināšanas ierīce 
Paraugs ir jāsaslapina tā, lai iedarbība būtu tāda pati kā dabiskā lietu un rasā. Parauga 
apsmidzināšanas ierīcei jābūt konstruētai tā, lai smidzināšanas laikā visas paraugu ārējās virsmas 
tiktu saslapinātas. Tas jākontrolē tādā veidā, lai ievērotu turpmākajā 6.10.3. iedaļā paredzēto 
smidzināšanas/sausā perioda ciklu. Gaisam testēšanas kamerā jābūt mitrinātam tā, lai uzturētu 
turpmākajā 6.10.3. iedaļā paredzēto relatīvo gaisa mitrumu. Ūdenim, ko izmanto smidzināšanā un 
mitrināšanā, jābūt destilētajam ūdenim vai pilnībā atsāļotam ūdenim (vadītspēja < 5 µS/cm). 

Tvertnēm, caurulēm un smidzinātājiem, kas paredzēti destilētajam vai pilnībā atsāļotajam ūdenim, 
jābūt no korozijas drošiem materiāliem. Gaisa relatīvo mitrumu testēšanas kamerā mēra, izmantojot 
higrometru, kas aizsargāts pret apsmidzināšanu un tiešu radiāciju un ir noregulēts ar higrometra 
palīdzību. 

Tad, kad slēgtā ķēdē izmanto pilnībā atsāļotu ūdeni vai ūdeni, pastāv risks (kā laku pārbaudē), ka uz 
paraugu virsmas veidosies nogulsnes vai suspensijā esošās vielas paātrinās virsmas nolietošanos. 
6.6 Ventilācijas ierīce 
Temperatūru melnajā panelī, kā paredzēts turpmākajā 6.10.2. nodaļā, testēšanas kamerā uztur, pāri 
paraugiem cirkulējot tīru, filtrētu, mitrinātu un, ja nepieciešams, temperatūras kontrolētu gaisu. 
Gaisa plūsmu un plūsmas ātrumu izvēlas tā, lai nodrošinātu vienmērīgu visu sistēmā esošo paraugu 
stiprinājumu ārējo virsmu temperatūru. 
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6.7 Paraugu stiprinājumi 
Drīkst izmantot visus nerūsējošā tērauda stiprinājumus, kas ļauj paraugus nostiprināt tā, kā noteikts 
turpmākajā 6.10.1. iedaļā. 

6.8 Melnā paneļa termometrs 

Lai izmērītu melnā paneļa temperatūru cikla sausā perioda laikā, izmanto melnā paneļa termometru. 
Šo termometru veido nerūsējošā tērauda panelis, kas ir termiski izolēts no saviem stiprinājumiem, 
tāda paša izmēra stiprinājumiem, kā parastie, un 0.9 ± 0.1 mm biezi. Abas paneļa puses ir pārklātas 
ar spīdīgu melnu laku, kas ir ļoti izturīga pret laika apstākļu iedarbību un ir ar maksimālo 
atstarošanas jaudu – 5 % pie vairāk kā 780 nm viļņu garuma. Paneļa temperatūru mēra, izmantojot 
bimetālisku termometru, kura sensors atrodas paneļa vidū ar labu termisko kontaktu. 

Nav ieteicams atstāt termometru aparātā uz visu pārbaudes laiku, kāds minēts turpmākajā 6.10. 
iedaļā. Pietiek to ievietot testēšanas aparātā ik pēc 250 stundām, uz 30 minūtēm vai tamlīdzīgi, un 
melnā paneļu temperatūru mērīt sausajā periodā. 
6.9 Iradiācijas mērīšanas aparāts 

Iradiācija (mērvienība: W . s m
-2

) ir iradiācijas intensitātes (mērvienība: W . m
-2

) un iradiācijas 
ilguma (mērvienība: s) produkts. Parauga virsmu iradiāciju testēšanas aparātā mēra ar atbilstošu 
iradiācijas mēraparātu, kas pielāgots sistēmas, ko veido starojuma avots un filtrs, starojuma 
funkcijai. Iradiācijas mēraparāts jāgraduē vai jākalibrē tā, lai infrasarkano starojumu virs 830 nm 
neņemtu vērā. 

Iradiācijas mēraparāta jauda galvenokārt ir atkarīga no tā, vai tās sensors ir ļoti izturīgs pret laika 
apstākļu iedarbību un novecošanu un vai tam ir adekvāts spektrālais jutīgums pret dabisko 
starojumu. 
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Iradiācijas mēraparāts var sevī ietvert šādas daļas, piemēram: 

a) silikona fotoelektriskā baterija kā starojuma sensors; 

b) optiskais filtrs, kas atrodas fotoelektriskās baterijas priekšā un 

c) kulonmetrs, kas mēra fotoelektriskajā baterijā radītās strāvas intensitātes produktu 
(mērvienība: C=A.s) attiecībā pret starojuma intensitāti (mērvienība: A) un starojuma 
ilgumu (mērvienība: s). 

Iradiācijas mēraparāta skala ir jākalibrē. Pēc gadu ilgas lietošanas kalibrēšana ir jāpārbauda un 
nepieciešamības gadījumā jālabo. 

Iradiācijas intensitāte uz paraugu virsmas ir atkarīga no attāluma no starojuma avota. Tāpēc paraugu 
virsmām, ciktāl tas iespējams, jābūt tādā pašā attālumā no avota, kā iradiācijas mēraparāta 
sensoram. Ja tas nav iespējams, iradiācijas rādījums mēraparātā jāreizina ar korekcijas faktoru. 

 

6.10 Izpilde 

6.10.1 Paraugus ievieto stiprinājumos tā, lai ūdens nevarētu uzkrāties uz aizmugures virsmas. 
Paraugu stiprinājumiem jārada tikai iespējami mazākais daudzums mehāniskās spriedzes. Lai 
nodrošinātu iradiācijas un smidzināšanas pēc iespējas vienmērīgāku izplatīšanu, paraugus pārbaudes 
laikā rotē ap avota-filtra sistēmu un smidzināšanas ierīci ar ātrumu viens pret pieciem apgriezieniem 
minūtē. Parasti laika apstākļu iedarbībai ir pakļauts viens parauga sāns. Atkarībā no 
piemērojamajiem IEC publikācijas noteikumiem vai arī no citas vienošanās pakļaut var arī viena 
parauga priekšējo un aizmugurējo virsmu. Tādā gadījumā katra virsma ir pakļauta vienam un tam 
pašam starojumam un vienai un tai pašai apsmidzināšanai. 

Konkrēta parauga priekšējās un aizmugurējās virsmas pakļaušanu vienam un tam pašam 
starojumam un vienai un tai pašai apsmidzināšanai var panākt ar periodisku parauga rotāciju. Ja 
stiprinājums ir vaļēja karkasa stiprinājums, to var veikt automātiski, izmantojot rotācijas ierīces. 
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6.10.2 Melnā paneļa temperatūra punktā, kurā paraugi ir novietoti sausā perioda laikā, tiek 
iestatīta un regulēta saskaņā ar tām IEC publikācijām, kas piemērojamas konkrētajai iekārtai. Ja 
vien nav notikusi citāda vienošanās, vidējā melnā paneļa temperatūra ir jāuztur pie + 45 °C. Vidējā 
melnā paneļa temperatūra nozīmē melnā paneļa temperatūras aritmētisko vidējo, kāds sasniegts 
sausā perioda beigās. Sausā perioda laikā ir pieļaujama vietēja atšķirība ±5 °C apmērā un ±3 °C 
apmērā robežlīnijas gadījumos. 

Lai uzturētu vajadzīgo melnā paneļa temperatūru un, kad nepieciešams, nodrošinātu līdzvērtīgas 
intensitātes starojumu uz parauga priekšējo un aizmugurējo virsmu (skatīt iepriekšējo 6.10.1. 
iedaļu), paraugus var pagriezt automātiski par 180° pēc katra apgrieziena. Tādā gadījumā melnā 
paneļa termometrs un iradiācijas mēraparāts jāiekļauj rotācijas kustībā. 

6.10.3 Stiprinājumos iestatītie paraugi un iepriekšējā 6.9. iedaļā minētais iradiācijas mēraparāta 
sensors ir vienmērīgi pakļauti starojumam un vienmērīgi apsmidzināti atbilstoši turpinājumā 
noteiktajam ciklam, kas secīgi atkārtojas: 

Smidzināšana  3 minūtes 

Sausais periods: 17 minūtes 

Sausā perioda laikā gaisa relatīvajam mitrumam jābūt 60 – 80 %. 

 
6.11 Pārbaudes ilgums un procedūra 
Pārbaudē tiek ievērota procedūra B no IEC publikācijas 68 2-9. daļas. Pārbaudes ilgums ir 720 
stundas ar 6.10.3. iedaļā noteikto smidzināšanas ciklu. 

Ir ieteicams laika apstākļu iedarbības izturības pārbaudi veikt ar vienu un to pašu paraugu 
(nedestruktīvās īpašību modifikācijas pārbaudes gadījumā jāapsver, piemēram, laika apstākļu 
iedarbības izturības pārbaudes iespēja) vai arī ar vairākiem paraugiem (destruktīvas pārbaudes 
gadījumā, piemēram, attiecībā uz triecienizturību) pie dažādām iradiācijas pakāpēm, par ko 
jāvienojas. Tādējādi visā laika apstākļu iedarbības pārbaudes laikā iespējams noteikt iekārtas daļas 
īpašību modifikāciju attīstību. 
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6.12 Novērtējums 

Pēc tam, kad pabeigta pakļaušana sliktu laika apstākļu iedarbībai, paraugu vismaz 24 stundas tur 
tumsā +23 °C gaisa temperatūrā, rasas punkts – +12 °C, relatīvais gaisa mitrums – 50 %, gaisa 
cirkulācijas ātrums –1 m/s un atmosfēriskais spiediens – no 860 līdz 1060 hPa. (Pieļaujamā starpība  
gaisa temperatūrā var būt ±2 °C un relatīvajā mitrumā – ±6 %.) 

Šos paraugus, kā arī tos, kas paredzēti salīdzināšanai un minēti 6.2. un 6.3. iedaļā, apskata, lai 
noteiktu to īpašības saskaņā ar 2.01. panta 1. un 2. punktā un 3.01. panta 12. punktā norādītajām 
prasībām. 

 

7. Sālsūdens iedarbības un laika apstākļu iedarbības izturības pārbaude 

 (jūras miglas pārbaude) 

7.1 Mērķis un piemērošana 
Šo pārbaudi veic, lai noteiktu sālsūdens un sāļas atmosfēras iedarbību darbības laikā un 
transportēšanas un uzglabāšanas laikā saskaņā ar 3.01. pantu. 

Šo pārbaudi var ierobežot ar vienu paraugu vai arī izmantoto materiālu paraugiem. 

Šādas specifikācijas ir balstītas uz IEC publikācijas 68 2-52. daļu. Papildu informāciju var atrast 
publikācijā. 
7.2 Izpilde 
(1) Testēšanas aparāts 

Pārbaudi veic testēšanas kamerā, izmantojot pulverizatoru un sāļu šķīdumu un ievērojot 
šādus nosacījumus: 

– testēšanas kameras un pulverizatora materiāli nedrīkst ietekmēt sāls miglas korozīvo 
darbību; 
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– testēšanas kameras iekšpusē jāizkliedē smalka, viendabīga, slapja, bieza migla; izkliedi 
nedrīkst ietekmēt nelieli ūdens uzkrājumi vai parauga klātbūtne. Strūkla nedrīkst 
paraugu skart tieši. Pilēm, kas veidojas kameras iekšpusē, nedrīkst būt iespējas nokrist 
tieši uz parauga; 

– testēšanas kamerai jābūt adekvāti ventilētai, un ventilācijas izvadam jābūt aizsargātam 
pret pēkšņām izmaiņām gaisa kustībā tā, lai novērstu spēcīgas gaisa straumes 
veidošanos kameras iekšpusē; 

– izmantotajam sāļajam šķīdumam pēc masas jāsastāv no 5 ± 1 daļai tīra nātrija hlorīda – 
ar, augstākais, 0,1 % nātrija jodīda un 0,3 % piemaisījumiem, sausā stāvoklī – līdz 95 ± 
1 daļai destilēta vai pilnībā atsāļota ūdens. Tā pH jābūt starp 6,5 un 7,2 +20 ± 2 °C 
temperatūrā, un pārbaudes darbības laikā tas jāsaglabā šajās robežās. Šķīdumu, kas 
vienreiz izsmidzināts, nedrīkst izmantot atkārtoti; 

– saspiestajam gaisam, ko izmanto smidzināšanā, jābūt bez piejaukumiem, tādiem kā eļļa 
vai putekļi, un tā mitruma līmenim jābūt vismaz 85 %, lai izvairītos no sprauslas 
aizsprostošanās; 

– kamerā izplatītās miglas blīvumam jābūt tādam, lai sausā traukā ar 80 cm2 vaļēju 
horizontālās virsmas laukumu, kas novietots jebkurā vietā testēšanas kamerā, vidējie 
nokrišņi visā pārbaudes laikā būtu starp 1,0 ml un 2,0 ml stundā. Lai uzraudzītu miglas 
blīvumu, testēšanas kamerā jāievieto vismaz divi trauki tā, lai tos neaizsegtu paraugs un 
lai tajos neiekļūtu kondensāta piles. lai kalibrētu izsmidzinātā šķīduma daudzumu, 
smidzināšanas ilgumam jābūt vismaz 8 stundām. 

Mitruma periods starp smidzināšanas fāzēm tiek pavadīts gaisa kondicionētā kamerā, 
kurā gaisu var uzturēt + 40 ± 2 °C temperatūrā un ar 93 ± 3 % relatīvo mitrumu. 

(2) Iepriekšēja apskate 

Paraugs tiek apskatīts vizuāli, lai pārliecinātos, vai tas ir nevainojamā stāvoklī un jo īpaši vai 
tas ir pareizi samontēts, un vai visas atveres ir pienācīgi aizveramas. Ārējās virsmas, kas 
nosmērētas ar netīrumiem, eļļu vai dubļiem, notīra. Visi vadības mehānismi un kustīgās 
daļas tiek darbināti un pārbaudīta to pienācīga darbība. Visu noslēgvietu, pārsegu un kustīgo 
daļu, kas paredzētas atdalīšanai vai pārvietošanai darbības vai apkopes laikā, mobilitāte ir 
jāpārbauda attiecībā uz kustīgumu un atkal pareizi jāatliek atpakaļ. 
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Paraugu iedarbina atbilstoši ražotāja norādījumiem pie kuģa tīklā esošā nominālsprieguma 
ar toleranci ± 3 %. 

Pēc tam, kad pagājis laiks, kāds nepieciešams, lai uzņemtu normālu darbību, funkcijas tiek 
pārbaudītas un darbības dati, kādi ir nozīmīgi kuģa lietojumā un nepieciešami sāls miglas 
atmosfēras iedarbības novērtēšanā, tiek ieprotokolēti un atzīmēti. Pēc tam paraugs tiek 
atvienots, lai to pakļautu apsmidzināšanai. 

(3) Smidzināšanas fāze 

Paraugs tiek ievietots sāls miglas kamerā un pakļauts sāls miglai uz divām stundām +15 °C 
– +35 °C temperatūrā. 

(4) Mitruma periods 

Paraugs tiek ievietots gaisa kondicionētā kamerā tā, lai no tā notecētu vismaz iespējamais 
sāls šķīduma daudzums. Paraugu tur gaisa kondicionētajā kamerā septiņas dienas +40 ± 2 
°C gaisa temperatūrā un 93 ± 3 % relatīvajā mitrumā. Tas nedrīkst nonākt saskarē ar kādu 
citu paraugu vai metāla priekšmetu. Vairākus paraugus var iekārtot tā, lai izslēgtu jebkādu 
savstarpēju iedarbību. 

(5) Pārbaudes cikla atkārtošana 

Pārbaudes ciklu, ieskaitot 3. un 4. fāzi, atkārto trīs reizes. 

(6) Pēcapstrāde 

Pēc ceturtā pārbaudes cikla paraugu izņem ārā no gaisa kondicionētās kameras un 
nekavējoties mazgā piecas minūtes tekošā ūdensvada ūdenī, pēc tam noskalo destilētā vai 
atsāļotā ūdenī. Piles, kas turas pie parauga, nožāvē ar gaisa strūklu vai arī nokrata. 

Paraugu pakļauj parastajai apkārtējai atmosfērai uz vismaz trim stundām un visādā gadījumā 
pietiekami ilgi, lai jebkāds redzams mitrums varētu iztvaikot, pirms paraugu beidzamo reizi 
apskata. Pēc skalošanas paraugs vienu stundu tiek žāvēts + 55 ± 2 °C temperatūrā. 

(7) Pārbaudes secinājumi 

Parauga ārējais izskats tiek pārbaudīts vizuāli. Novirzes no tā sākotnējā stāvokļa raksturs un 
apmērs tiek protokolēts pārbaudes atskaitē, nepieciešamības gadījumā ar ilustrējošām 
fotogrāfijām. 
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Paraugu iedarbina atbilstoši ražotāja norādījumiem pie kuģa tīklā esošā nominālsprieguma 
ar toleranci ± 3 %. 

Pēc tam, kad pagājis laiks, kāds nepieciešams, lai uzņemtu normālu darbību, funkcijas tiek 
pārbaudītas un darbības dati, kādi ir nozīmīgi kuģa lietojumā un nepieciešami sāls miglas 
atmosfēras iedarbības novērtēšanā, tiek ieprotokolēti un atzīmēti. 

Visi vadības mehānismi un kustīgās daļas tiek darbināti un pārbaudīta to pienācīga darbība. 
Visu noslēgvietu, pārsegu un kustīgo daļu, kas paredzētas atdalīšanai vai pārvietošanai 
darbības vai apkopes laikā, mobilitāte tiek pārbaudīta. 

7.3 Iegūstamie rezultāti 
Paraugā nedrīkst būt nekādu izmaiņu, kas varētu: 

– traucēt tā lietojumu un darbību; 

– kādā vērā ņemamā veidā ietekmēt noslēgvietu un pārsegu atdalīšanu vai kustīgo daļu kustību 
tiktāl, cik tas nepieciešams lietojumā vai apkopē; 

– pasliktināt korpusa ūdensdrošumu; 

– ilgstošā darbības periodā izraisīt darbības traucējumus. 

Darbības datiem, kas ieprotokolēti 3. un 7. fāzē jāpaliek to toleranču robežās, kādas noteiktas šajos 
pārbaudes un apstiprinājuma nosacījumos. 
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III daļa 

Minimālās prasības 
 un pārbaudes nosacījumi attiecībā uz  

iekšējo ūdensceļu kuģos izmantojamām radara iekārtām 
 

1. nodaļa : Vispārīgi nosacījumi 
1.01. pants Darbības sfēra 
1.02. pants Radara iekārtas uzdevums 
1.03. pants Apstiprinājuma testēšana 
1.04. pants Pieteikums attiecībā uz apstiprinājuma testēšanu  
1.05. pants Tipa apstiprinājums 
1.06. pants Iekārtas marķējums un apstiprinājuma numurs 
1.07. pants Ražotāja deklarācija 
1.08. pants Apstiprinātās iekārtas modifikācijas 
 
2. nodaļa : Vispārīgās minimālās prasības attiecībā uz radara iekārtu 
2.01. pants Uzbūve, konstrukcija 
2.02. pants Neīstas emisijas un elektromagnētiskā savietojamība  
2.03. pants Darbība 
2.04. pants Darbības instrukcijas 
2.05. pants Uzstādīšana un darbības pārbaudes 
 
3. nodaļa : Minimālās ekspluatācijas prasības attiecībā uz radara iekārtu 
3.01. pants Radara iekārtas darba gatavība 
3.02. pants Izšķirtspēja 
3.03. pants Diapazonu skalas 
3.04. pants Maināmā diapazona marķieris 
3.05. pants Centra līnija 
3.06. pants Atcentrēšana 
3.07. pants Peilējumu skala 
3.08. pants Peilēšanas ierīces 
3.09. pants Ierīces jūras un lietus traucējumu mazināšanai  
3.10. pants Citas radara iekārtas radītu traucējumu mazināšana  
3.11. pants Savietojamība ar radara gaismas signāliem 
3.12. pants Pastiprinājuma kontrole 
3.13. pants Frekvences regulēšana 
3.14. pants Jūras orientācijas līnijas un informācija ekrānā  
3.15. pants Sistēmas jutīgums 
3.16. pants Mērķa sliede 
3.17. pants Atkarīgie indikatori 
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4. nodaļa : Minimālās tehniskās prasības attiecībā uz radara iekārtu 
4.01. pants Darbība 
4.02. pants Displejs 
4.03. pants Radara attēla raksturlielumi 
4.04. pants Displeja krāsa 
4.05. pants Attēlu atjaunināšanas ātrums un noturīgums 
4.06. pants Displeja linearitāte 
4.07. pants Diapazona un azimutālo mērījumu precizitāte 
4.08. pants Antenas raksturlielumi un emisijas spektrs 
 
5. nodaļa : Pārbaudes nosacījumi un pārbaudes metodes attiecībā uz radara iekārtu 
5.01. pants Drošums, noslogojuma jauda un traucējumu izkliede 
5.02. pants Neīstās emisijas un elektromagnētiskā savietojamība 
5.03. pants Pārbaudes procedūras 
5.04. pants Antenas rādītāji  
 
1. pielikums Leņķiskā izšķirtspēja diapazonos līdz un ieskaitot 1200 m 
2. pielikums Pārbaudes lauks radara iekārtas izšķirtspējas noteikšanai 
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1. nodaļa 

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI 

1.01. pants 

Darbības sfēra 

Šie noteikumi paredz minimālās tehniskās un ekspluatācijas prasības attiecībā uz radara iekārtām, 
ko lieto navigācijai iekšējo ūdensceļu kuģos, kā arī nosacījumus attiecībā uz atbilstības šīm 
minimālajām prasībām pārbaudi. Iekšējo ūdensceļu ECDIS iekārta, ko var lietot navigācijas režīmā, 
ir uzskatāma par navigācijas radara iekārtu šo noteikumu nozīmē. 

1.02. pants 

Radara iekārtas uzdevums 

Radara iekārtai jāatvieglo kuģa navigācija, nodrošinot skaidru tā atrašanās vietas radara attēlu 
attiecībā pret bojām, krasta līnijām un jūras konstrukcijām/veidojumiem, kā arī dodot iespēju droši 
un savlaicīgi atpazīt citus kuģus un šķēršļus, kas izcēlušies virs ūdens virsmas. 

1.03. pants 

Apstiprinājuma testēšana 

Radara iekārtu nedrīkst uzstādīt uz kuģa, iekams ar tipa pārbaudes palīdzību nav noteikts, vai radara 
iekārta atbilst šajos noteikumos paredzētajām minimālajām prasībām. 

1.04. pants 

Pieteikums attiecībā uz apstiprinājuma testēšanu 

1. Pieteikumus attiecībā uz radara iekārtas tipa pārbaudi iesniedz kompetentajai testēšanas 
iestādei vienā no dalībvalstīm. 

Kompetentās testēšanas iestādes jādara zināmas Komitejai, kas minēta direktīvas 19. pantā. 
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2. Katram pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti: 

a). divi detalizēta tehniskā apraksta eksemplāri; 

b) divi pilnīgi uzstādīšanas un apkalpes dokumentu komplekti; 

c) divi detalizētas operatora rokasgrāmatas eksemplāri un 

d) divi apkopotas operatora rokasgrāmatas /kopsavilkuma/ eksemplāri. 

3. Ar pārbaužu palīdzību pieteikuma iesniedzējs pārliecinās vai liek pārliecināties, vai radara 
iekārta atbilst minimālajām šo noteikumu prasībām. 

Pārbaudes rezultāti un mērījumu atskaites par antenas horizontālās un vertikālās radiācijas 
modeli jāpievieno pieteikumam. 

Kompetentajai testēšanas iestādei šie dokumenti un testēšanas laikā iegūtā informācija ir 
jāsaglabā. 

4. Apstiprinājuma testēšanas nolūkā "pieteikuma iesniedzējs" ir jebkura juridiska vai fiziska 
persona, ar kuras vārdu, preču zīmi vai kādu citu identifikācijas formu tiek ražota vai 
tirgota testēšanai iesniegtā iekārta. 

1.05. pants 

Tipa apstiprinājums 

1. Ja iekārta iztur tipa pārbaudi, kompetentā testēšanas iestāde izsniedz atbilstības sertifikātu. 

Ja iekārta neatbilst minimālajām prasībām, pieteikuma iesniedzējs jāinformē rakstveidā  
par tās noraidījuma iemesliem. 

Apstiprinājumu piešķir kompetentā iestāde. 

Kompetentā iestāde informē direktīvas 19. pantā minēto Komiteju par iekārtu, ko tā 
apstiprinājusi. 
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2. Visām testēšanas iestādēm jebkurā laikā ir tiesības izvēlēties pārbaudei iekārtu no 
ražošanas sērijas. 

Ja šī pārbaude atklāj iekārtā defektus, tipa apstiprinājumu var anulēt. 

Tipa apstiprinājumu anulē tā iestāde, kura to izdevusi. 

3. Tipa apstiprinājums ir derīgs uz 10 gadu periodu, un to pēc pieprasījuma iespējams 
atjaunot. 

 

1.06. pants 

Iekārtas marķēšana un apstiprinājuma numurs 

1. Katram iekārtas komponentam jābūt neizdzēšami marķētam ar ražotāja vārdu, iekārtas 
tirdzniecības apzīmējumu, iekārtas tipu un sērijas numuru. 

2. Kompetentās iestādes piešķirtais apstiprinājuma numurs nenoņemami jāpiestiprina displeja 
blokam tā, lai tas paliktu skaidri redzams pēc iekārtas uzstādīšanas. 
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Apstiprinājuma numura salikums: 

e-NN-NNN 

(e = Eiropas Savienība 

NN = apstiprinājuma valsts kods, 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  

NNN = trīsciparu skaitlis, ko nosaka kompetentā iestāde.) 
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3. Apstiprinājuma numuru drīkst lietot tikai kopā ar tam piesaistīto apstiprinājumu. 

Pieteikuma iesniedzējs atbild par apstiprinājuma numura izveidošanu un piestiprināšanu 
iekārtām. 

4. Kompetentā iestāde bez kavēšanās informē Komiteju par piešķirto apstiprinājuma numuru. 

1.07. pants 

Ražotāja deklarācija 

Katram iekārtas blokam jābūt pievienotai ražotāja deklarācijai attiecībā uz to, ka tā atbilst spēkā 
esošajām minimālajām prasībām un ka tā visos aspektos ir identiska iekārtai, kas tika iesniegta 
testēšanai. 

1.08. pants 

Apstiprinātas iekārtas modifikācijas 

1. Jebkādas jau apstiprinātā iekārtā izdarītas modifikācijas izraisīs tipa apstiprinājuma 
anulēšanu. Ja tiek plānotas modifikācijas, informācija par to rakstveidā jānosūta 
kompetentajai testēšanas iestādei. 

2. Kompetentā testēšanas iestāde pieņem lēmumu par to, vai apstiprinājums joprojām ir 
spēkā, vai arī ir nepieciešama apskate vai jauna tipa pārbaude. 

Ja tiek piešķirts jauns apstiprinājums, jāpiešķir jauns apstiprinājuma numurs. 
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2. nodaļa 

VISPĀRĪGĀS MINIMĀLĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RADARA IEKĀRTĀM 

2.01. pants 

Uzbūve, konstrukcija 

1. Radara iekārtai jābūt piemērotai darbībai uz iekšējo ūdensceļu kuģiem. 

2. Iekārtas uzbūvei un konstrukcijai gan mehāniskajā, gan elektriskajā ziņā jāatbilst 
modernajām prasībām. 

3. Neesot nekādiem īpašiem noteikumiem šīs direktīvas II pielikumā vai šajos noteikumos, uz 
elektroenerģijas padevi, drošumu, savstarpējo kuģu iekārtu interferenci, kompasa drošo 
attālumu, izturību pret klimatisko iedarbību, mehānisko izturību, apkārtējās vides 
iedarbību, dzirdamu trokšņu emisiju un iekārtas marķējumiem attiecas IEC publikācijas 
945 "Jūras navigācijas iekārtu vispārīgās prasības" noteikumi un metodes. 

Papildus piemēro ITU Radio noteikumu prasības. Iekārtai jāatbilst visām šo noteikumu 
prasībām attiecībā uz radara displeja apkārtējā gaisa temperatūru starp 0°C un 40°C. 

 

2.02. pants 

Neīstās emisijas un elektromagnētiskā savietojamība 

1. Frekvences diapazonā no 30 līdz 2000 MHz, neīsto emisiju lauka stiprums nedrīkst 
pārsniegt 500 µV/m. 

Frekvences diapazonos no 156 līdz 165 MHz, no 450 līdz 470 MHz un no 1,53 līdz 1,544 
GHz lauka stiprums nedrīkst pārsniegt 15 µV/m vērtību. Šīs lauka stipruma vērtības 
attiecas uz 3 metru pārbaudes attālumu no iekārtas pārbaudes laikā. 
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2. Iekārtai jāatbilst minimālajām prasībām attiecībā uz elektromagnētiskā lauka stiprumu līdz 
15 V/m iekārtas tiešā tuvumā pārbaudes laikā frekvences diapazonā no 30 līdz 2000 MHz. 

2.03. pants 

Darbība 

1. Iekārtai nedrīkst būt vairāk vadības mehānismu, kā tas nepieciešams tās pareizā darbībā. 

Vadības mehānismu konstrukcijai, marķējumiem un darbībai jābūt tādai, lai nodrošinātu to 
vienkāršu, nepārprotamu un ātru darbību. To izkārtojumam jābūt tādam, lai pēc iespējas 
novērstu kļūdas darbībā. 

Vadības mehānismiem, kas nav nepieciešami parastajā darbībā, nav jābūt uzreiz 
aizsniedzamiem. 

2. Visiem vadības mehānismiem un indikatoriem jābūt ar simboliem un/vai marķējumiem 
angļu valodā. Simboliem jāatbilst IMO Ieteikuma Nr. A.278 (VIII) "Jūras navigācijas 
radara iekārtu vadības mehānismu simboli" prasībām vai IEC publikācijas Nr. 417 
prasībām; visiem cipariem un burtiem jābūt vismaz 4 mm augstiem. 

Ja ir iespējams apliecināt, ka tehnisku iemeslu dēļ 4 mm augsti cipari un burti nav 
iespējami un ja darbības nolūkā ir pieņemami mazāki cipari un burti, pieļaujams 
samazinājums līdz 3 mm. 

3. Iekārtai jābūt konstruētai tā, lai kļūdas darbībā nevarētu izraisīt tās avāriju. 

4. Visām funkcijām, kas pārsniedz minimālās prasības vai ir ārpus tām, tādām kā ierīces 
savienošanai ar citām iekārtām, jābūt nodrošinātām tā, lai iekārta visos apstākļos atbilstu 
minimālajām prasībām. 
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2.04. pants 

Darbības instrukcijas 

1. Katrai iekārtai jābūt nodrošinātai ar detalizētu operatora rokasgrāmatu. Tai jābūt 

holandiešu, angļu, franču un vācu valodā, un tajā jābūt vismaz šādai informācijai: 

a) iedarbināšana un darbība; 

b apkope un apkalpe; 

c) vispārīgi drošības norādījumi (elektromagnētiskā starojuma radītie veselības 
apdraudējumi, piemēram, elektrokardiostimulatoru ietekmēšana u. tml.); 

d) norādījumi attiecībā uz pareizu tehnisko uzstādīšanu. 

2. Katrai iekārtai jābūt nodrošinātā ar operatora rokasgrāmatas kopsavilkumu izturīgā formā. 

Tam jābūt holandiešu, angļu, franču un vācu valodā. 

2.05. pants 

Uzstādīšana un darbības pārbaudes 

Uzstādīšanas, aizvietošanas un darbības pārbaudēm jābūt saskaņā ar V daļas prasībām. 
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3. pants 

MINIMĀLĀS EKSPLUATĀCIJAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RADARA IEKĀRTU 

3.01. pants 

Radara iekārtas darba gatavība 

1. Sākot no aukstas iedarbināšanas, radara iekārtai jābūt pilnīgā darba gatavībā četru minūšu 
laikā. Pēc šī laikposma jābūt iespējai nekavējoties pārtraukt un aktivēt pārvadi. 

2. Radara iekārtu jāvar vadīt vienai personai, vienlaikus novērojot displeju. 

Ja vadības panelis ir atsevišķs bloks, tajā jābūt visiem vadības mehānismiem, ko radara 
navigācijā izmanto tieši. 

Bezvadu tālvadības pultis nav atļautas. 

3. Jābūt iespējai nolasīt displeju arī ievērojama apkārtējās gaismas spilgtuma apstākļos. 
Nepieciešamības gadījumā jābūt pieejamiem atbilstošiem redzes palīglīdzekļiem, kas ir 
vienkārši un viegli uzstādāmi un noņemami. 

Redzes palīglīdzekļiem jābūt izmantojamiem arī briļļu valkātājiem. 

 

3.02. pants 

Izšķirtspēja 

1. Leņķiskā izšķirtspēja 

Leņķiskā izšķirtspēja ir saistīta ar diapazonu skalu un attālumu. Nepieciešamā minimālā 
izšķirtspēja attiecībā uz mazākiem diapazoniem līdz pat un ieskaitot 1200 m ir parādīta 1. 
pielikumā. 

Minimālā izšķirtspēja jāsaprot kā minimālais azimutālais attālums starp diviem standarta 
reflektoriem (skatīt 5.03. panta 2. punktu), kurā tie radara attēlā tiek parādīti skaidri atdalīti 
viens no otra. 
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2. Minimālais diapazons un diapazona izšķirtspēja 

Visos attālumos starp 15 un 1200 m diapazonu skalās līdz pat un ieskaitot 1200 m 
standarta reflektoriem, kas atrodas 15 m atstatumā viens no otra uz viena un tā paša 
peilējuma, radara ekrānā jābūt redzamiem kā skaidri atdalītiem vienam no otra. 

3. Funkcijas, kas var izraisīt izšķirtspējas pasliktināšanos, diapazonu skalās līdz 2000 m 
nedrīkst būt ieslēdzamas. 

3.03. pants 

Diapazonu skalas 

1. Radara iekārtai jābūt aprīkotai ar šādām secīgi slēdzamām diapazonu skalām un 
gredzeniem: 

1. diapazona skala  500 m, viens gredzens katriem 100 m  

2. diapazona skala  800 m, viens gredzens katriem 200 m  

3. diapazona skala  1200 m, viens gredzens katriem 200 m  

4. diapazona skala 1600 m, viens gredzens katriem 400 m  

5. diapazona skala 2000 m, viens gredzens katriem 400 m  

2. Pieļaujamas arī turpmākas secīgi slēdzamas diapazonu skalas. 

3. Izvēlētā diapazona skala, attālums starp diapazona apļiem un maināma diapazona marķiera 
attālums jānorāda metros vai kilometros. 

4. Diapazona gredzenu platums un maināmā diapazona marķieris pie normāla spilgtuma 
iestatījuma nedrīkst pārsniegt 2 mm.  

5. Apakšsektoru displejs un papildierīces nav atļautas. 
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3.04. pants 

Maināmā diapazona marķieris 

1. Radara iekārtā jābūt maināmā diapazona marķierim. 

2. Jābūt iespējai astoņu sekunžu laikā iestatīt diapazona marķieri uz jebkuru diapazonu. 

3. Attālums, pie kāda maināmā diapazona marķieris ir iestatīts, nedrīkst mainīties pat pēc 
pārslēgšanās uz citām diapazonu skalām. 

4. Diapazons jāatspoguļo kā trīsciparu vai četrciparu skaitlis. 

Diapazonos līdz 2000 m precizitātei jābūt 10 metru robežās. Diapazona marķiera rādiusam 
jāatbilst digitālajam displejam. 

3.05. pants 

Centra līnija 

1. Centra līnijai jāsniedzas no stāvokļa radara displejā, kas atbilst antenas stāvoklim, līdz pat 
radara ekrāna malai. 

2. Centra līnijas platums ekrāna malā nedrīkst būt lielāks par 0,5°. 

3. Radara iekārtā jābūt regulēšanas ierīcei jebkādu azimutālu leņķisko kļūdu labošanai 
antenas uzstādījumā. 

4. Pēc leņķiskās kļūdas izlabošanas un radara iekārtas aktivēšanas, centra līnijas novirze no 
ķīļa līnijas nedrīkst pārsniegt 0,5°. 
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3.06. pants 

Atcentrēšana 

1. Lai nodrošinātu izvērstu skatu uz priekšu, jābūt iespējamai radara attēla atcentrēšanai pie 
visām diapazonu skalām, kādas norādītas 3.03. panta 1. punktā. 

Atcentrēšanas rezultātam jābūt tikai un vienīgi skata uz priekšu izvērsumam un jābūt 
regulējamam vismaz līdz 0,25 un, augstākais, līdz 0,33 no reālā ekrāna diametra. 

2. Diapazonā ar izvērstu skatu uz priekšu diapazona apļiem jābūt palielinātiem un maināmā 
diapazona marķierim jābūt regulējamam un nolasāmam līdz maksimālajam displejā 
redzamajam diapazonam. 

3. Fiksēts displejā redzamā diapazona izvērsums uz priekšu saskaņā ar 1. punktu ir 
pieļaujams ar nosacījumu, ka attiecībā uz attēla centrālo daļu reālais diametrs nav mazāks 
par 4.03. panta 1. punktā norādīto un ka peilējumu skala ir konstruēta tā, lai peilējumu 
varētu ņemt saskaņā ar 3.08. pantu. 

Šādā gadījumā 1. punktā minētā atcentrēšanas ierīce nav nepieciešama. 

 

3.07. pants 

Peilējumu skala 

1. Radara iekārtai ekrāna malā jābūt peilējumu skalai. 

2. Peilējumu skalai jābūt sadalītai vismaz 72 daļās, kas katra atspoguļo 5 grādus. Sadalījuma 
atzīmēm, kas atspoguļo 10 grādus jābūt nepārprotami garākām par tām, kas marķē 5 
grādus. 

000 atzīmei peilējumu skalā jāatrodas ekrāna augšējās malas vidū. 

3. Peilējumu skalai jābūt marķētai ar trīsciparu skaitļiem no 000 līdz 360 grādiem pulksteņa 
rādītāju kustības virzienā. Numerācijai jābūt ar arābu skaitļiem ik pa 10 vai 30 grādiem. 

Skaitli 000 var aizvietot ar skaidri saskatāmu bultiņu. 
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3.08. pants 

Peilēšanas ierīces 

1. Ir atļautas ierīces mērķu peilējumu noteikšanai. 

2. Ja šādas ierīces ir, tām jāspēj noteikt jebkura mērķa peilējums aptuveni 5 sekunžu laikā ar 
maksimālo kļūdu ± 1 grāds. 

3. Ja tiek izmantota elektroniska peilēšanas līnija, tai jābūt: 

a) skaidri atšķiramai no centra līnijas; 

b) redzamai displejā gandrīz nepārtraukti; 

c) brīvi rotējamai par 360 grādiem uz kreiso un labo pusi; 

d) augstākais, 0,5 grādu platai ekrāna malā; 

e) jāsniedzas no sākuma punkta līdz peilējumu skalai; 

f) ar pilnīgu trīsciparu vai četrciparu decimālgrādu nolasījumu. 

4. Ja izmanto mehānisku peilēšanas līniju, tai jābūt: 

a) brīvi rotējamai par 360 grādiem uz kreiso un labo pusi; 

b) jāsniedzas no iezīmētā sākuma punkta līdz peilējumu skalai; 

c) bez citiem marķējumiem un 

d) konstruētai tā, lai nevajadzīgi neaptumšotu atbalss rādījumus. 
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3.09. pants 

Ierīces jūras un lietus traucējumu mazināšanai 

1. Radara iekārtā jābūt ierīcēm ar manuālas vadības mehānismiem jūras un lietus radītu 
traucējumu samazināšanai. 

2. Jūras traucējumu kontrolei (jutīguma laika kontrole - STC) savā maksimālajā iestatījumā 
jābūt efektīvai aptuveni 1200 m attālumā. 

3. Radara iekārta nedrīkst būt aprīkota ar automātiskām jūras un lietus traucējumu 
samazināšanas ierīcēm. 

3.10. pants 

Citu radara iekārtu radītu traucējumu mazināšana 

1. Jābūt ieslēdzamai ierīcei, kas paredzēta citu radara iekārtu radītu traucējumu mazināšanai. 

2. Šīs ierīces darbība nedrīkst dzēst noderīgo mērķu displeju. 

3.11. pants 

Savietojamība ar radara gaismas signāliem 

Signāliem no radara gaismas signālu devējiem atbilstoši IMO rezolūcijai A.423 (XI) displejā jābūt 
skaidri redzamiem, kad izslēgta lietus traucējumu dzēšana (stingrā laika konstante - FTC). 
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3.12. pants 

Pastiprinājuma kontrole 

Pastiprinājuma kontroles diapazonam jābūt tādam, lai pie minimālā jūras traucējumu dzēšanas 
iestatījuma, ūdens virsmas kustība būtu skaidri redzama un lai jaudīgās radara atbalsis ar atbalss 
zonu, kas vienāda ar 10 000 m2, varētu atslēgt jebkurā attālumā. 

3.13. pants 

Frekvences regulēšana 

Displeja blokam jābūt aprīkotam ar regulēšanas indikatoru. Regulēšanas skalas garumam jābūt 
vismaz 30 mm. Indikatoram jāfunkcionē visos diapazonos, pat bez radara atbalsīm. Indikatoram 
jādarbojas vienlīdz labi, kad aktivēts cieša tuvuma atbalsu pastiprinājums vai dzēšana. 

Regulējuma koriģēšanas nolūkā jābūt pieejamam manuālās vadības mehānismam. 

3.14. pants 

Jūras orientācijas līnijas un informācija ekrānā 

1. Radara ekrānā var būt uzliktas virsū tikai centra līnija, peilējuma līnijas un diapazonu 

gredzeni. 

2. Bez radara attēla un papildus informācijai par radara iekārtas darbību displejā drīkst būt 

redzama tikai šāda jūras informācija, kā uzskaitītā: 

a) pagrieziena ātrums; 

b) kuģa ātrums; 

c) stūres stāvoklis; 

d) ūdens dziļums; 

e) kompasa kurss. 
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3. Visai ekrāna informācijai vēl bez radara attēla displejā jābūt redzamai kvazistatiski, un 
atjaunošanas ātrumam jāatbilst operatora prasībām. 

4. Prasības attiecībā uz displeju un jūras informācijas precizitāti ir tādas pašas, kā tās 
prasības, kas piemērojamas attiecībā uz galveno iekārtu. 

3.15. pants 

Sistēmas jutīgums 

Sistēmas jutīgumam jābūt tādam, lai radara attēlā jebkurā antenas izšķirtspējā skaidri būtu redzams 
standarta reflektors 1200 m attālumā. 1 m2 reflektora gadījumā tajā pašā attālumā koeficients, ko 
veido antenas apgriezienu skaita ar radara atbalsi noteikta perioda laikā un antenas kopējo 
apgriezienu skaita tajā pašā laikā periodā, pamatojoties uz 100 apgriezieniem (fiksēšanas-
skenēšanas ātrums), attiecība, nedrīkst būt mazāks par 0.8. 

3.16. pants 

Mērķa sliede 

Iepriekšējos mērķu stāvokļus jāparāda ar sliedi. 

Mērķa sliedes parādīšanai jābūt gandrīz nepārtrauktai un spilgtumam jābūt mazākam, nekā attiecīgā 
mērķa spilgtumam; mērķa sliedei un radara attēlam jābūt vienā un tajā pašā krāsā. Sliedes 
nepārtrauktībai jābūt regulējamai atbilstoši darbības prasībām, taču tā nedrīkst būt ilgstošāka par 2 
antenas apgriezieniem. 

Mērķa sliede nedrīkst pasliktināt radara attēlu. 

3.17. pants 

Atkarīgie indikatori 

Atkarīgajiem indikatoriem jāatbilst visām prasībām, kādas piemēro navigācijas radara iekārtām. 
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4. nodaļa 

MINIMĀLĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ RADARA IEKĀRTU 

4.01. pants 

Darbība 

1. Visām vadības ierīcēm jābūt izkārtotām tā, lai to darbības laikā nekāda informācija netiktu 
apslēpta skatam un radara navigācija netiktu pasliktināta. 

2. Vadības ierīcēm, ko var izmantot, lai izslēgtu iekārtu, vai kas aktivētā stāvoklī varētu 
izraisīt traucējumus tās darbībā, jābūt aizsargātām pret netīšu darbību. 

3. Visām vadības ierīcēm un indikatoriem jābūt aprīkotiem ar nemirgojošu apgaismojuma 
avotu, kāds piemērots visos apkārtējās vides apgaismes apstākļos un ir noregulējams līdz 
pat nullei ar neatkarīgas vadības ierīces palīdzību. 

4. Šādām funkcijām jābūt pašām ar savām vadības ierīcēm ar tiešu piekļuvi: 

a) gaidīšanas režīms/ieslēgts; 

b) diapazons; 

c) regulēšana; 

d) pastiprinājums; 

e) jūras traucējumi (STC); 

f) lietus traucējumi (FTC); 

g) maināmā diapazona marķieris (VRM); 

h) kursors vai elektroniska peilēšanas līnija (EBL) (ja uzstādīta); 

i) kuģa virziena marķiera dzēšana (SHM). 

Ja iepriekšminēto funkciju regulēšanā izmanto rotējošas vadības ierīces, koncentrisks 
vadības ierīču izkārtojums vienai virs otras nav pieļaujams. 
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5. Vismaz tām vadības ierīcēm, kas attiecas uz pastiprinājumu, jūras traucējumiem un lietus 
traucējumiem, jābūt regulējamām ar rotējošu vadību, to radītajam rezultātam esot 
proporcionālam rotācijas leņķim. 

6. Vadības ierīču regulēšanai jābūt tādai, lai kustībai uz labo pusi vai uz augšu būtu pozitīva 
ietekme uz maināmo lielumu, savukārt kustībai uz kreiso pusi vai uz leju – negatīva. 

7. Ja tiek izmantotas nospiežamas vadības pogas, jābūt iespējai tās noteikt un darbināt ar 
skārienu. Tām jābūt arī ar skaidri uztveramu kontakta atslābinājumu. 

8. Jābūt iespējai regulēt šādu mainīgo lielumu spilgtumu vēl bez iestatīšanas no nulles līdz 
vērtībai, kāda nepieciešama darbības nolūkā: 

a) radara attēls; 

b) fiksētā diapazona gredzeni; 

c) maināmā diapazona gredzeni; 

d) peilējumu skala; 

e) peilēšanas līnija; 

f) navigācijas informācija, kā norādīts 3.14. panta 2. punktā 

9. Ņemot vērā, ka dažu displejā redzamo vērtību spilgtuma atšķirība ir tikai ļoti neliela un 
fiksētā diapazona gredzenu, maināmā diapazona gredzenu un peilēšanas līniju var izslēgt 
neatkarīgi vienu no otras, var būt četras spilgtuma vadības ierīces, pa vienai katrā no šādām 
vērtību grupām: 

a) radara attēls un centra līnija; 

b) fiksētā diapazona gredzeni; 

c) maināmā diapazona gredzeni; 

d) peilēšanas līnija un peilējumu skala un navigācijas informācija, kā norādīts 3.14. 
panta 2. punktā. 
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10. Centra līnijas spilgtumam jābūt regulējamam, taču ne samazināmam līdz nullei. 

11. Centra līnijas izslēgšanas nolūkā jābūt vadības ierīcei ar automātiskas atiestatīšanas 
funkciju. 

12. Prettraucējumu ierīcēm jābūt konsekventi regulējamām no nulles. 

 

4.02. pants 

Displejs 

1. "Radara attēls" ir mērogots radara atbalsu no apkārtnes un to kustības attiecībā pret kuģi 
attēlojums displeja bloka ekrānā no vienas antenas apgrieziena, kuģa ķīļa līnijai un centra 
līnijai vienmēr sakrītot. 

2. "Displeja bloks" ir tā iekārtas daļa, kurā ir ekrāns. 

3. "Ekrāns" ir displeja bloka zema atstarojuma daļa, kurā redzams vai nu tikai radara attēls, 
vai arī radara attēls kopā ar papildu navigācijas informāciju. 

4. "Rada attēla reālais diametrs" ir lielākā pilnīgi apaļā radara attēla diametrs, ko var parādīt 
peilējumu skalas robežās. 

5. "Rastra skenējuma attēlojums" ir kvazistatisks radara attēla attēlojums no viena pilna 
antenas apgrieziena televīzijas attēla veidā. 

 

4.03. pants 

Radara attēla raksturlielumi 

1. Radara attēla reālais diametrs nedrīkst būt mazāks par 270 mm. 

2. Ārējā diapazona gredzena diametram diapazonu skalās, kādas norādītas 3.03. pantā, jābūt 
vismaz 90% no reālā radara attēla diametra. 

3. Antenas stāvoklim jābūt redzamam radara attēlā attiecībā uz visām diapazonu skalām. 
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4.04. pants 

Displeja krāsa 

Displeja krāsa jāizvēlas, pamatojoties uz fizioloģiskajiem faktoriem. Ja ekrānā var reproducēt 
dažādas krāsas, reālajam radara attēlam jābūt vienkrāsainam. Nevienā ekrāna daļā dažādu krāsu 
reproducēšanas rezultāts nedrīkst būt jauktas krāsas, kas veidojas pārklājoties. 

 

4.05. pants 

Attēlu atjaunināšanas ātrums un noturīgums 

1. Displejā redzamais radara attēls jānomaina ar pašreizējai realitātei atbilstošu radara attēlu 
2,5 sekunžu laikā. 

2. Katrai atbalsij ekrānā jāsaglabājas vismaz viena antenas apgrieziena laiku, taču ne ilgāk kā 
divu antenas apgriezienu laiku. 

Radara attēla noturību iespējams panākt divos veidos: vai nu ar nepārtrauktu rādīšanu 
displejā, vai arī ar periodisku attēla atjaunināšanu. Šo periodisko attēla atjaunināšanu var 
izmantot pie sprieguma, kas nav mazāks par 50 Hz. 

3. Spilgtuma atšķirībai starp atbalss pierakstījumu un tā pēcmirgojumu viena antenas 
apgrieziena laikā jābūt pēc iespējas mazākai. 

 

4.06. pants 

Displeja linearitāte 

1. Radara attēla linearitātes kļūda nedrīkst pārsniegt 5 %. 

2. Visos diapazonos līdz 2 000 m fiksētajai taisnajai krasta līnijai 30 m attālumā no radara 
antenas jābūt redzamai displejā kā taisnai nepārtrauktai atbalss struktūrai bez redzamiem 
izkropļojumiem. 
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4.07. pants 

Diapazona un azimutālo mērījumu precizitāte 

1. Attāluma noteikšanai līdz mērķim ar maināma vai fiksēta diapazona gredzeniem jābūt ar 
precizitāti līdz ± 10 m vai ± 1,5 % atkarībā no tā, kurš ir lielāks. 

2. Objekta peilējuma leņķiskā vērtība atšķirties no reālās vērtības vairāk par 1 grādu. 

 

4.08. pants 

Antenas raksturlielumi un emisijas spektrs 

1. Antenas dzinējsistēmai un antenai jābūt tādai, lai nodrošinātu pareizu darbību pie vēja 
ātruma līdz 100 km stundā. 

2. Antenas dzinējsistēmai jābūt ar drošības slēdzi, ar kuru iespējams izslēgt devēja un rotatora 
dzinēju. 

3. Antenas horizontālā starojuma modelim, mērot vienā virzienā, jāatbilst šādām prasībām: 

a) -3 dB, galvenās daivas platums: augstākais, 1,2 grādi; 

b) -20 dB, galvenās daivas platums: augstākais, 3,0 grādi; 

c) sānu daivas vājināšanās ± 10 grādu robežās ap galveno daivu: vismaz -25 dB; 

d) sānu daivas vājināšanās  ārpus ± 10 grādiem ap galveno daivu: vismaz -32 dB. 
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4. Antenas vertikālā starojuma modelim, mērot vienā virzienā, jāatbilst šādām prasībām: 

a) -3 dB, galvenās daivas platums: augstākais, 30 grādu; 

b) galvenās daivas lielākajai daļai jābūt horizontālajā asī; 

c) sānu daivas vājināšanās: vismaz -25 dB. 

5. Izstarotajai augstfrekvences enerģijai jābūt horizontāli polarizētai. 

6. Iekārtas darba frekvencei jābūt diapazonā virs 9 GHz, ko piešķir saskaņā ar noteicošajiem 
ITU Radio noteikumiem attiecībā uz navigācijas radaru iekārtām. 

7. Antenas izstarotās augstfrekvences frekvences spektram jāatbilst ITU Radio noteikumiem. 
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5. nodaļa 

PĀRBAUDES NOSACĪJUMI UN PĀRBAUDES METODES ATTIECĪBĀ UZ RADARA 
IEKĀRTU 

5.01. pants 

Drošums, noslogojuma jauda un traucējumu izkliede 

Uz kuģa esošu iekārtu elektroenerģijas padeve, drošums, savstarpēji radīti traucējumi, kompasa 
drošais attālums, izturība pret klimatisko apstākļu iedarbību, mehāniskā izturība, apkārtējās vides 
iedarbība un dzirdamo trokšņu emisija ir jāpārbauda saskaņā ar IEC publikāciju 945 "Jūras 
navigācijas iekārtu vispārīgās prasības". 

5.02. pants 

Neīstās emisijas un elektromagnētiskā savietojamība 

1. Neīstās emisijas jāmēra saskaņā ar IEC publikāciju 945 "Jūras navigācijas iekārtu 
vispārīgās prasības" 30 – 2 000 MHz frekvenču diapazonā. 

Jāievēro 2.02. panta 1. punkta prasības. 

2. Jāievēro 2.02. panta 2. punkta prasības attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību. 

5.03. pants 

Pārbaudes procedūra 

1. 2.. pielikumā parādītais pārbaudes lauks radara iekārtas pārbaudīšanai jāiekārto uz mierīga 
ūdens virsmas vismaz 1,5 km garumā un 0,3 km platumā vai arī uz zemes ar līdzvērtīgām 
atstarošanas īpašībām. 

2. Standarta reflektoram jābūt radara reflektoram, kam pie 3,2 cm viļņu garuma ir līdzvērtīgs 
10 m2 radara šķērsgriezuma laukums 
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Trīsasu radara reflektoram ar trīsstūrveida virsmām, paredzēta darbībai pie 9 GHz (3,2 
cm), līdzvērtīgs radara šķērsgriezuma laukums (sigma) jāaprēķina ar šādu formulu:  

 2

4

0,0323
aπ4σ

⋅
⋅⋅

=  

a = malas garums, izteikts m 

Standarta reflektoram ar trīsstūrveida virsmām malas garums a = 0,222 m. 

Diapazona un atšķirtspējas testēšanā pie 3,2 cm viļņu garuma lietoto reflektoru izmēri ir 
jāizmanto arī tad, ja pārbaudāmajai radara iekārtai ir cits viļņu garums, nevis 3,2 cm. 

3. Standarta reflektori jāuzstāda 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 1170 m, 1185 

m un 1200 m attālumā no antenas stāvokļa. 

Blakus standarta reflektoram 85 m attālumā jāuzstāda standarta reflektori, kas atrodas no tā 
5 m attālumā uz abām pusēm, peilēšanas līnijas labajā leņķī. 

Blakus standarta reflektoram 300 m attālumā jāuzstāda reflektors ar radara šķērsgriezuma 
laukumam līdzvērtīgu – 300 m2 – laukumu, kas atrodas 18 m attālumā no standarta 
reflektora, peilēšanas līnijas labajā leņķī. 

Vēl šajā pašā 300 m attālumā no antenas jāuzstāda reflektori ar radara šķērsgriezuma 
laukumam līdzvērtīgu – 1 m2 un 1000 m2 – laukumu 15 grādu azimutālajā leņķī vienam 
pret otru. 

Blakus standarta reflektoram 1200 m attālumā jāuzstāda standarta reflektori un reflektors 
ar radara šķērsgriezuma laukumam līdzvērtīgu – 1 m2 – laukumu, kas atrodas 30 m 
attālumā uz abām pusēm no sākotnējā standarta reflektora, peilēšanas līnijas labajā leņķī. 
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4. Radara iekārta jānoregulē uz labāko attēla kvalitāti. Pastiprinājums jānoregulē tā, lai zonā, 
kas atrodas ārpus prettraucējumu kontroles darbības diapazona, vairs nevarētu redzēt 
troksni. 

Jūras traucējumu dzēšanas vadība (STC) jāiestata uz minimālo vērtību, un lietus 
traucējumu dzēšanas vadība (FTC) – jāizslēdz. 

Visām vadības ierīcēm, kas ietekmē attēla kvalitāti pārbaudes laikā pie noteikta antenas 
augstuma jāpaliek neaiztiktām un attiecīgi fiksētām. 

5. Antena jāuzstāda jebkādā izvēlētajā augstumā starp 5 un 10 m virs ūdens virsmas vai 
zemes. Reflektori jāuzstāda tādā augstumā virs ūdens virsmas vai zemes, lai to reālā radara 
atgrieze atbilstu 2. punktā norādītajai vērtībai. 

6. Visiem reflektoriem, kas uzstādīti izvēlētajā diapazonā, visos attālumos līdz pat un 
ieskaitot 1200 m, jābūt vienlaicīgi redzamiem ekrānā kā skaidri atdalītiem mērķiem 
neatkarīgi no pārbaudes lauka azimutālā stāvokļa attiecībā pret centra līniju. 

Signāliem no radara signāldevējiem, kā aprakstīts 3.11. pantā, jābūt skaidri redzamiem 
displejā. 

Visām šajos noteikumos minētajām prasībām jābūt ievērotām jebkurā antenas augstumā 
starp 5 un 10 m, ar nosacījumu, ka pieļaujams veikt tikai atļautu būtiski nepieciešamu 
vadības ierīču ieregulēšanu. 
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5.04. pants 

Antenas rādītāji 

Antenas raksturlielumi jānovērtē saskaņā ar IEC publikāciju 936 "Uz kuģa esošs radars". 

 

1. pielikums 

Leņķiskā izšķirtspēja diapazonos līdz un ieskaitot 1200 m 

 

2. pielikums 

Pārbaudes lauks radara iekārtas izšķirtspējas noteikšanai 
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IV daļa 

Minimālās prasības un pārbaudes nosacījumi  
attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģos  

izmantotajiem pagrieziena ātruma indikatoriem 
 

1. nodaļa : Vispārīgi nosacījumi 
1.01. pants Darbības sfēra 
1.02. pants Pagrieziena ātruma indikatora uzdevums 
1.03. pants Apstiprinājuma testēšana 
1.04. pants Pieteikums attiecībā uz apstiprinājuma testēšanu 
1.05. pants Tipa apstiprinājums 
1.06. pants Iekārtas marķējums un apstiprinājuma numurs 
1.07. pants Ražotāja deklarācija 
1.08. pants Apstiprinātās iekārtas modifikācijas 
 
2. nodaļa : Vispārīgās minimālās prasības attiecībā uz pagrieziena ātruma 

indikatoriem 
2.01. pants Uzbūve, konstrukcija 
2.02. pants Neīstās emisijas un elektromagnētiskā savietojamība 
2.03. pants Darbība 
2.04. pants Darbības instrukcijas 
2.05. pants Uzstādīšana un darbības pārbaudes 
 
3. nodaļa : Minimālās ekspluatācijas prasības attiecībā uz pagrieziena ātruma 

indikatoriem 
3.01. pants Pagrieziena ātruma indikatora darba gatavība 
3.02. pants Pagrieziena ātruma norāde 
3.03. pants Rādītāju diapazons 
3.04. pants Noteiktā pagrieziena ātruma precizitāte 
3.05. pants Jutīgums 
3.06. pants Darbības uzraudzīšana 
3.07. pants Nejutīgums pret citām parastajām kuģa kustībām 
3.08. pants Nejutīgums pret magnētiskajiem laukiem 
3.09. pants Atkarīgie indikatori 
 
4. nodaļa : Minimālās tehniskās prasības attiecībā uz pagrieziena ātruma 

indikatoriem  
4.01. pants Darbība 
4.02. pants Amortizatori 
4.03. pants Papildu iekārtu pievienošana 
 
5. nodaļa : Pārbaudes nosacījumi un pārbaudes metodes attiecībā uz pagrieziena 

ātruma indikatoriem 
5.01. pants Drošums, noslogojuma jauda un traucējumu izkliede 
5.02. pants Neīstās emisijas un elektromagnētiskā savietojamība 
5.03. pants Pārbaudes procedūra 
Pielikums: maksimālās tolerances pagrieziena ātruma indikatoru kļūdu noteikšanā 
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1. nodaļa 

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI 

1.01. pants 

Darbības sfēra 

Šie noteikumi paredz minimālās tehniskās un ekspluatācijas prasības attiecībā uz pagrieziena 
ātruma indikatoriem, ko lieto navigācijai iekšējo ūdensceļu kuģos, kā arī nosacījumus attiecībā uz 
atbilstības šīm minimālajām prasībām pārbaudi. 

1.02. pants 

Pagrieziena ātruma indikatora uzdevums 

Pagrieziena ātruma indikators ir paredzēts tam, lai atvieglotu radara navigāciju un lai noteiktu un 
norādītu kuģa pagrieziena ātrumu uz kreisā vai labā borta pusi. 

1.03. pants 

Apstiprinājuma testēšana 

Pagrieziena ātruma indikatorus nedrīkst uzstādīt uz kuģa, iekams ar tipa pārbaudes palīdzību nav 
noteikts, vai tie atbilst šajos noteikumos paredzētajām minimālajām prasībām. 

1.04. pants 

Pieteikums attiecībā uz apstiprinājuma testēšanu 

1. Pieteikumus attiecībā uz pagrieziena ātruma indikatoru tipa pārbaudi iesniedz 
kompetentajai testēšanas iestādei vienā no dalībvalstīm. 

Kompetentās testēšanas iestādes jādara zināmas Komitejai, kas minēta direktīvas 19. pantā. 
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2. Katram pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti: 

a. divi detalizēta tehniskā apraksta eksemplāri; 

b. divi pilnīgi uzstādīšanas un apkalpes dokumentu komplekti; 

c. divi operatora rokasgrāmatas eksemplāri. 

3. Ar pārbaužu palīdzību pieteikuma iesniedzējs pārliecinās vai liek pārliecināties, vai radara 
iekārta atbilst minimālajām šo noteikumu prasībām. 

Pārbaudes rezultāti un mērījumu atskaites par antenas horizontālās un vertikālās radiācijas 
modeli jāpievieno pieteikumam. 

Kompetentajai testēšanas iestādei šie dokumenti un testēšanas laikā iegūtā informācija ir 
jāsaglabā. 

4. Apstiprinājuma testēšanas nolūkā "pieteikuma iesniedzējs" ir jebkura juridiska vai fiziska 
persona, ar kuras vārdu, preču zīmi vai kādu citu identifikācijas formu tiek ražota vai 
tirgota testēšanai iesniegtā iekārta. 

1.05. pants 

Tipa apstiprinājums 

1. Ja iekārta iztur tipa pārbaudi, kompetentā testēšanas iestāde izsniedz atbilstības sertifikātu. 

Ja iekārta neatbilst minimālajām prasībām, pieteikuma iesniedzējs jāinformē rakstveidā  
par tās noraidījuma iemesliem. 

Apstiprinājumu piešķir kompetentā iestāde. 

Kompetentā iestāde informē direktīvas 19. pantā minēto Komiteju par iekārtu, ko tā 
apstiprinājusi. 
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2. Visām testēšanas iestādēm jebkurā laikā ir tiesības izvēlēties pārbaudei iekārtu no 
ražošanas sērijas. 

Ja šī pārbaude atklāj iekārtā defektus, tipa apstiprinājumu var anulēt. 

Tipa apstiprinājumu anulē tā iestāde, kura to izdevusi. 

3. Tipa apstiprinājums ir derīgs uz 10 gadu periodu, un to pēc pieprasījuma iespējams 
atjaunot. 

1.06. pants 

Iekārtas marķēšana un apstiprinājuma numurs 

1. Katram iekārtas komponentam jābūt neizdzēšami marķētam ar ražotāja vārdu, iekārtas 
tirdzniecības apzīmējumu, iekārtas tipu un sērijas numuru. 

2. Kompetentās iestādes piešķirtais apstiprinājuma numurs nenoņemami jāpiestiprina vadības 
blokam tā, lai tas paliktu skaidri redzams pēc iekārtas uzstādīšanas. 

Apstiprinājuma numura salikums: 

e-NN-NNN 

(e = Eiropas Savienība 

NN = apstiprinājuma valsts kods, 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 
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13 = Luksemburga  50 = Malta 

17 = Somija  

NNN = trīsciparu skaitlis, ko nosaka kompetentā iestāde.) 

3. Apstiprinājuma numuru drīkst lietot tikai kopā ar tam piesaistīto apstiprinājumu. 

Pieteikuma iesniedzējs atbild par apstiprinājuma numura izveidošanu un piestiprināšanu 
iekārtām. 

4. Kompetentā iestāde nekavējoties informē Komiteju par piešķirto apstiprinājuma numuru. 
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1.07. pants 

Ražotāja deklarācija 

Katram iekārtas blokam jābūt pievienotai ražotāja deklarācijai attiecībā uz to, ka tā atbilst spēkā 
esošajām minimālajām prasībām un ka tā visos aspektos ir identiska iekārtai, kas tika iesniegta 
testēšanai. 

 

1.08. pants 

Apstiprinātas iekārtas modifikācijas 

1. Jebkādas jau apstiprinātā iekārtā izdarītas modifikācijas izraisa tipa apstiprinājuma 
anulēšanu. 

Ja tiek plānotas modifikācijas, informācija par to rakstveidā jānosūta kompetentajai 
testēšanas iestādei. 

2. Kompetentā testēšanas iestāde pieņem lēmumu par to, vai apstiprinājums joprojām ir 
spēkā, vai arī ir nepieciešama apskate vai jauna tipa pārbaude. Ja tiek piešķirts jauns 
apstiprinājums, jāpiešķir jauns apstiprinājuma numurs. 
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2. nodaļa 

Vispārīgās minimālās prasības attiecībā uz pagrieziena ātruma indikatoriem 

2.01. pants 

Uzbūve, konstrukcija 

1. Pagrieziena ātruma indikatoriem jābūt piemērotiem darbībai uz iekšējo ūdensceļu kuģiem. 

2. Iekārtas uzbūvei un konstrukcijai gan mehāniskajā, gan elektriskajā ziņā jāatbilst 
modernajām prasībām. 

3. Neesot nekādiem īpašiem noteikumiem šīs direktīvas II pielikumā vai šajos noteikumos, uz 
elektroenerģijas padevi, drošumu, savstarpējo kuģu iekārtu interferenci, kompasa drošo 
attālumu, izturību pret klimatisko iedarbību, mehānisko izturību, apkārtējās vides 
iedarbību, dzirdamu trokšņu emisiju un iekārtas marķējumiem attiecas IEC publikācijas 
945 "Jūras navigācijas iekārtu vispārīgās prasības" noteikumi un metodes. 

Papildus iekārtai jāatbilst visiem noteikumiem attiecībā uz apkārtējā gaisa temperatūru 
starp 0 °C un 40 °C. 

 

2.02. pants 

Neīstās emisijas un elektromagnētiskā savietojamība 

1. Frekvences diapazonā no 30 līdz 2000 MHz, neīsto emisiju lauka stiprums nedrīkst 
pārsniegt 500 µV/m. 

Frekvences diapazonos no 156 līdz 165 MHz, no 450 līdz 470 MHz un no 1,53 līdz 1,544 
GHz lauka stiprums nedrīkst pārsniegt 15 µV/m vērtību. Šīs lauka stipruma vērtības 
attiecas uz 3 metru pārbaudes attālumu no iekārtas pārbaudes laikā. 
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2. Iekārtai jāatbilst minimālajām prasībām attiecībā uz elektromagnētiskā lauka stiprumu līdz 
15 V/m iekārtas tiešā tuvumā pārbaudes laikā frekvences diapazonā no 30 līdz 2000 MHz. 

2.03. pants 

Darbība 

1. Iekārtai nedrīkst būt vairāk vadības mehānismu, kā tas nepieciešams tās pareizā darbībā. 

Vadības mehānismu konstrukcijai, marķējumiem un darbībai jābūt tādai, lai nodrošinātu to 
vienkāršu, nepārprotamu un ātru darbību. To izkārtojumam jābūt tādam, lai pēc iespējas 
novērstu kļūdas darbībā. 

Vadības mehānismiem, kas nav nepieciešami parastajā darbībā, nav jābūt uzreiz 
aizsniedzamiem. 

2. Visiem vadības mehānismiem un indikatoriem jābūt ar simboliem un/vai marķējumiem 
angļu valodā. Simboliem jāatbilst IEC publikācijas Nr. 417 prasībām. 

Visiem cipariem un burtiem jābūt vismaz 4 mm augstiem. Ja ir iespējams apliecināt, ka 
tehnisku iemeslu dēļ 4 mm augsti cipari un burti nav iespējami un ja darbības nolūkā ir 
pieņemami mazāki cipari un burti, pieļaujams samazinājums līdz 3 mm. 

3. Iekārtai jābūt konstruētai tā, lai kļūdas darbībā nevarētu izraisīt tās avāriju. 

4. Visām funkcijām, kas pārsniedz minimālās prasības vai ir ārpus tām, tādām kā ierīces 
savienošanai ar citām iekārtām, jābūt nodrošinātām tā, lai iekārta visos apstākļos atbilstu 
minimālajām prasībām. 
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2.04. pants 

Darbības instrukcijas 

Katra iekārta ir nodrošināta ar detalizētu operatora rokasgrāmatu. Tā ir holandiešu, angļu, franču un 
vācu valodā, un ietver vismaz : 

a) informāciju par iedarbināšanu un darbību; 

b) informāciju par apkopi un apkalpi; 

c) vispārīgus norādījumus attiecībā uz drošumu. 

2.05. pants 

Uzstādīšana un darbības pārbaudes 

1. Uzstādīšanas, aizvietošanas un darbības pārbaudes atbilst V daļas prasībām. 

2. Uzstādīšanas virziens attiecībā pret ķīļa līniju ir norādīts uz pagrieziena ātruma indikatora 
sensora bloka. Tiek sniegti norādījumi attiecībā uz uzstādīšanu, lai nodrošinātu maksimālo 
nejutīgumu pret citām parastajām kuģa kustībām. 
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3. nodaļa 

Minimālās ekspluatācijas prasības attiecībā uz pagrieziena ātruma indikatoriem 

3.01. pants 

Pagrieziena ātruma indikatora darba gatavība 

1. Sākot no aukstas iedarbināšanas, pagrieziena ātruma indikatoram jābūt pilnīgā darba 
gatavībā četru minūšu laikā un jādarbojas nepieciešamās precizitātes toleranču robežās. 

2. Brīdinājuma signālam jānorāda, ka indikators ir ieslēgts. Jābūt iespējai pagrieziena ātruma 
indikatoru gan novērot, gan darbināt vienlaikus. 

3. Bezvadu tālvadības pultis nav atļautas. 

 

3.02. pants 

Pagrieziena ātruma norāde 

1. Pagrieziena ātrumu norāda uz lineāras graduētas skalas, kuras nulles punkts atrodas vidū. 
Jābūt iespējai nolasīt pagrieziena ātruma virzienu un apmēru ar nepieciešamo precizitāti. 
Adatu indikatori un joslu diagrammas ir atļautas. 

2. Indikatora skalai jābūt vismaz 20 cm garai, un tā var būt apaļa vai taisna. 

Taisnas skalas drīkst uzstādīt tikai horizontāli. 

3. Tikai un vienīgi digitālie indikatori nav pieļaujami. 
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3.03. pants 

Rādītāju diapazoni 

Pagrieziena ātruma indikatoriem var būt viens vai vairāki rādītāju diapazoni. Ieteicami ir šādi 
diapazoni: 

30°/minūte 

60°/minūte 

90°/minūte 

180°/minūte 

300°/minūte. 

3.04. pants 

Norādītā pagrieziena ātruma precizitāte 

Norādītais pagrieziena ātrums nedrīkst atšķirties vairāk par 2 % no izmērāmās maksimālās vērtības 
vai arī vairāk par 10 % – no reālās vērtības, atkarībā no tā, kura ir lielāka (skatīt pielikumu). 

3.05. pants 

Jutīgums 

Darbības slieksnim jābūt mazākam vai vienādam ar izmaiņu leņķiskajā ātrumā, kas līdzvērtīgs l % 
no norādītās vērtības. 
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3.06. pants 

Darbības uzraudzīšana 

1. Ja pagrieziena ātruma indikators nedarbojas nepieciešamās precizitātes diapazonā, tas ir 
jānorāda. 

2. Ja izmanto žiroskopu, indikatoram jāsignalizē par jebkuru kritisko žiroskopa rotācijas 
ātruma kritumu. Kritiskais žiroskopa rotācijas ātruma kritums ir tāds, kas pazemina 
precizitāti par 10 %. 

 

3.07. pants 

Nejutīgums pret citām parastajām kuģa kustībām 

1. Kuģa sānsvere līdz 10° pie pagrieziena ātruma līdz 4° sekundē nedrīkst ierosināt kļūdas 
rādītājos, kas pārsniedz noteiktās tolerances. 

2. Triecieni, tādi kā tie, kas var rasties pietauvošanās gadījumā, nedrīkst ierosināt kļūdas 
rādītājos, kas pārsniedz noteiktās tolerances. 

 

3.08. pants 

Nejutīgums pret magnētiskajiem laukiem 

Pagrieziena ātruma indikatoram jābūt nejutīgam pret magnētiskajiem laukiem, kādi tipiski rodas uz 
kuģa. 

3.09. pants 

Atkarīgie indikatori 

Atkarīgajiem indikatoriem jāatbilst visām prasībām, kādas piemēro pagrieziena ātruma 
indikatoriem. 
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4. nodaļa 

Minimālās tehniskās prasības attiecībā uz pagrieziena ātruma indikatoriem 

4.01. pants 

Darbība 

1. Visām vadības ierīcēm jābūt izkārtotām tā, lai to darbības laikā nekāda informācija netiktu 
apslēpta skatam un radara navigācija netiktu pasliktināta. 

2. Visām vadības ierīcēm un indikatoriem jābūt aprīkotiem ar nemirgojošu apgaismojuma 
avotu, kāds piemērots visos apkārtējās vides apgaismes apstākļos un ir noregulējams līdz 
pat nullei ar neatkarīgas vadības ierīces palīdzību. 

3. Vadības ierīču regulēšanai jābūt tādai, lai kustībai uz labo pusi vai uz augšu būtu pozitīva 
ietekme uz maināmo lielumu, savukārt kustībai uz kreiso pusi vai uz leju – negatīva. 

4. Ja tiek izmantotas nospiežamas vadības pogas, jābūt iespējai tās noteikt un darbināt ar 
skārienu. Tām jābūt arī ar skaidri uztveramu kontakta atslābinājumu. 

 

4.02. pants 

Amortizatori 

1. Sensora sistēmai jābūt amortizētai attiecībā uz kritiskajām vērtībām. Amortizēšanas 
konstante (63 % no robežvērtības) nedrīkst pārsniegt 0,4 sekundes. 

2. Indikatoram jābūt amortizētam attiecībā uz kritiskajām vērtībām. 

Vadības ierīces amortizācijas palielināšanai ir atļautas. 

Amortizācijas konstante nedrīkst pārsniegt piecas sekundes nekādos apstākļos. 
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4.03. pants 

Papildu iekārtu pievienošana 

1. Ja pagrieziena ātruma indikatoru var pievienot atkarīgajiem indikatoriem vai tamlīdzīgām 

iekārtām, pagrieziena ātruma indikācijai jāpaliek lietojamai kā elektriskajam signālam. 

Pagrieziena ātrumam jāturpina būt norādītam ar galvanisko zemējuma izolāciju un 
spriegumu, kas līdzvērtīgs 20 mV/grāds ± 5 % analogajam spriegumam, un ar 100 ohms 
maksimālo iekšējo pretestību. 

Kad kuģis griežas uz labā borta pusi, polaritātei jābūt pozitīvai; kad kuģis griežas uz kreisā 
borta pusi – negatīvai. 

Darbības slieksnis nedrīkst pārsniegt 0,3°/minūtē. 

Nulles kļūda nedrīkst pārsniegt 1°/minūtē pie temperatūras no 0 °C līdz 40 °C. 

Indikatoram esot ieslēgtam un sensoram – nepakļautam kustības iedarbībai, neīstais 
spriegums pie izvada signāla, kas noteikts ar 10 Hz apejas joslas zemas apejas filtru, 
nedrīkst pārsniegt 10 mV. 

Pagrieziena ātruma signāls jāuztver bez papildu amortizācijas ārpus 4.02. panta 1. punktā 
noteiktajām robežām. 

2. Jābūt ārējam avārijas slēdzim. Slēdzis jāuzstāda kā galvaniskas izolācijas automātiskais 

slēdzis, kas paredzēts indikatoram. 

Ārējo trauksmi ierosina kontaktu saslēgšanās: 

a) ja pagrieziena ātruma indikators ir atvienots vai 

b) ja pagrieziena ātruma indikators nedarbojas, vai 

c) ja pēc pārmērīgas kļūdas reaģējusi darbības vadības ierīce (3.06. pants). 
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5. nodaļa 

Pārbaudes nosacījumi un procedūras attiecībā uz pagrieziena ātruma indikatoriem 

5.01. pants 

1. Drošums, noslogojuma jauda un traucējumu izkliede 

Uz kuģa esošu iekārtu elektroenerģijas padeve, drošums, savstarpēji radīti traucējumi, kompasa 
drošais attālums, izturība pret klimatisko apstākļu iedarbību, mehāniskā izturība, apkārtējās vides 
iedarbība un dzirdamo trokšņu emisija ir jāpārbauda saskaņā ar IEC publikāciju 945 "Jūras 
navigācijas iekārtu vispārīgās prasības". 

5.02. pants 

Neīstās emisijas un elektromagnētiskā savietojamība 

1. Neīstās emisijas jāmēra saskaņā ar IEC publikāciju 945 "Jūras navigācijas iekārtu 
vispārīgās prasības" 30 – 2 000 MHz frekvenču diapazonā. 

Jāievēro 2.02. panta 1. punkta prasības. 

2. Jāievēro 2.02. panta 2. punkta prasības attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību. 

5.03. pants 

Pārbaudes procedūra 

1. Pagrieziena ātruma indikatori palaiž darbībā un testē nominālajos apstākļos un 
robežapstākļos. Attiecībā uz minēto darba sprieguma un apkārtējā gaisa temperatūras 
iedarbība jāpārbauda līdz pat paredzētajai robežvērtībai. 
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Papildus jāizmanto radio raidītāji, lai indikatoru tuvumā izveidotu maksimālos 
magnētiskos laukus. 

2. Panta 1. punktā raksturotajos apstākļos indikatora kļūdām jāpaliek papildinājumā norādīto 
toleranču robežās. 

Jāievēro visas pārējās prasības. 
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Pielikums 

Maksimālās tolerances pagrieziena ātruma indikatoru kļūdu noteikšanā 

 

Pagrieziena ātruma relatīvais rādījums, % no robežvērtībām 
Rādījuma vērtības relatīvā starpība, % no mērījuma vērtības 
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V daļa 
Prasības attiecībā uz 

 iekšējo ūdensceļu kuģos  
lietoto radara iekārtu un pagrieziena ātruma 

 indikatoru uzstādīšanas 
 un veiktspējas pārbaudēm 

Saturs 

1. pants Darbības joma 

2. pants Iekārtas apstiprinājums 

3. pants Apstiprinātās specializētās firmas 

4. pants Prasības attiecībā uz kuģa elektroenerģijas apgādi 

5. pants Radara antenas uzstādīšana 

6. pants Displeja bloka un vadības bloka uzstādīšana 

7. pants Pagrieziena ātruma indikatora uzstādīšana 

8. pants Stāvokļa sensora uzstādīšana 

9. pants Uzstādīšanas un veiktspējas pārbaude 

10. pants Uzstādīšanas un veiktspējas sertifikāts 

Pielikums 

 Radara iekārtu un pagrieziena ātruma indikatoru uzstādīšanas un veiktspējas 

sertifikāta paraugs 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  gag 110 
IX PIELIKUMS DG C III   LV 

1. pants 

Darbības joma 

Šo prasību mērķis ir nodrošināt to, lai drošuma un sakārtotas navigācijas interesēs Kopienas 
iekšējos ūdensceļos navigācijas radara iekārtas un pagrieziena ātruma indikatori tiktu uzstādīti 
atbilstoši optimālajiem tehniskajiem un ergonomiskajiem standartiem un lai pēc uzstādīšanas 
notiktu veiktspējas pārbaude. Šo noteikumu nozīmē iekšējo ūdensceļu ECDIS iekārtas, kuras 
iespējams izmantot navigācijas režīmā, uzskatāmas par navigācijas radara iekārtām. 

2. pants 

Iekārtu apstiprinājums 

Attiecībā uz radara navigāciju Kopienas iekšējos ūdensceļos uzstādīšanai ir atļautas tikai tādas 
iekārtas, kas apstiprinātas atbilstoši piemērojamajiem šīs direktīvas noteikumiem vai Reinas 
kuģniecības centrālās komisijas noteikumiem un uz kurām ir apstiprinājuma numurs. 

3. pants 

Apstiprinātās specializētās firmas 

1. Radara iekārtu un pagrieziena ātruma indikatoru uzstādīšanu, nomaiņu, remontu vai 
tehnisko apkopi veic tikai specializētas firmas, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde 
saskaņā ar 1. pantu. 

2. Kompetentā iestāde var piešķirt apstiprinājumu uz ierobežotu laika periodu, kā arī 
kompetentā iestāde jebkurā laikā var apstiprinājumu anulēt, ja vairs netiek ievēroti 1. panta 
nosacījumi. 

3. Kompetentā iestāde nekavējoties informē Komiteju par specializētajām firmām, ko tā 
apstiprinājusi. 
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4. pants 

Prasības attiecībā uz kuģa elektroenerģijas apgādi 

Visiem radara iekārtu un pagrieziena ātruma indikatoru barošanas kabeļiem jābūt pašiem ar savām 
drošības ierīcēm un pēc iespējas jābūt bezatteices kabeļiem. 

5. pants 

Radara antenas uzstādīšana 

1. Radara antena jāuzstāda pēc iespējas tuvu kuģa priekšgala un pakaļgala līnijai. Antenas 
tuvumā nedrīkst būt tādi šķēršļi, kas varētu izraisīt viltus atbalsis vai nevēlamas ēnas; ja 
nepieciešams, antena jāuzstāda bākā. Radara antenas stiprinājumiem un nostiprinājumam 
darba stāvoklī jābūt pietiekami stabilam, lai radara iekārta varētu darboties vajadzīgās 
precizitātes robežās. 

2. Pēc tam, kad leņķiskās kļūmes uzstādījumā ir izlabotas un iekārta ir ieslēgta, starpība starp 
centra līniju un priekšgala un pakaļgala līniju nedrīkst būt lielāka par 1 grādu. 

6. pants 

Displeja bloka un vadības bloka uzstādīšana 

1. Displeja bloks un vadības bloks jāuzstāda stūres mājā tā, lai radara attēla novērtēšana un 
iekārtas darbība neradītu nekādas grūtības. Radara attēla azimutālajai orientācijai jāatbilst 
parastajiem apkārtnes apstākļiem. Skavām un regulējamajām konsolēm jābūt konstruētām 
tā, lai tās būtu iespējams nostiprināt jebkādā bezvibrācijas stāvoklī. 

2. Radara navigācijas laikā mākslīgais apgaismojums nedrīkst atstaroties radara operatora 
virzienā. 
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3. Ja vadības bloks nav displeja bloka daļa, tam jāatrodas apvalkā 1 metra attālumā no 
displeja bloka. Bezvadu tālvadības pultis nav atļautas. 

4. Ja ir uzstādīti atkarīgie indikatori, tiem jāatbilst prasībām, kas attiecas uz navigācijas radara 
iekārtām. 

7. pants 

Pagrieziena ātruma indikatora uzstādīšana 

1. Sensora sistēma jāuzstāda pēc iespējas tālāk uz kuģa vidu, horizontāli un izlīdzināti ar kuģa 
priekšgala un pakaļgala līniju. Uzstādīšanas vietai jābūt pēc iespējas nepakļautai 
vibrācijām un drošai pret nelielām temperatūras pārmaiņām. Indikatora bloks pēc iespējas 
jāuzstāda virs radara displeja. 

2. Ja ir uzstādīti atkarīgie indikatori, tiem jāatbilst prasībām, kas attiecas uz pagrieziena 
ātruma indikatoriem. 

8. pants 

Stāvokļa sensora uzstādīšana 

Stāvokļa sensors (piemēram, DGPS antena) jāuzstāda tā, lai nodrošinātu to, ka tas strādā ar 
iespējami lielāku precizitātes pakāpi, un lai to negatīvi neietekmētu uz kuģa esošās virsbūves un 
pārraidīšanas iekārtas. 
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9. pants 

Uzstādīšanas un veiktspējas pārbaude 

Pirms iekārtu pēc uzstādīšanas vai pēc kuģa apsekojuma sertifikāta atjaunošanas vai tā termiņa 
pagarināšanas (izņemot gadījumus atbilstīgi II pielikuma 2.09. panta 2. punktam), vai arī pēc katras 
kuģa modifikācijas, kas iespējami ietekmē iekārtu ekspluatācijas apstākļus, pirmo reizi ieslēdz, 
kompetentjai iestādei vai saskaņā ar 3. pantu pilnvarotai firmai ir jāveic uzstādīšanas un veiktspējas 
pārbaude. Šajā nolūkā jāievēro šādi nosacījumi: 

a) elektroenerģijas padevei jābūt ar atsevišķu drošības ierīci; 

b) darba spriegumam jābūt tolerances robežās (III pielikuma 2.01. panta 2. punkts); 

c) vadojumam un slēguma shēmai jāatbilst II pielikuma nosacījumiem un nepieciešamības 
gadījumā – ADNR; 

d) Antenas apgriezienu skaitam jāsasniedz vismaz 24 apgriezieni minūtē; 

e) antenas tuvumā nedrīkst būt tādu šķēršļu, kas pasliktinātu navigāciju; 

f) antenas drošības slēdzim jābūt labā darba kārtībā; 

g) displeja bloku, pagrieziena ātruma indikatoru un vadības bloku izkārtojumam jābūt 
ergonomiskam un pēc iespējas labvēlīgākam to lietotājiem; 

h) radara iekārtas centra līnija nedrīkst novirzīties no kuģa priekšgala un pakaļgala līnijas 
vairāk kā par 1 grādu; 

i) diapazona un asimutālo displeju precizitātei jāatbilst prasībām (rādītāji, izmantojot 
zināmus mērķus); 

k) linearitātei īsajos diapazonos jābūt pareizai (stumšana un vilkšana); 

l) displejā redzamajam minimālajam diapazonam jābūt 15 metru garam vai īsākam; 

m) attēla centram jābūt redzamam, un tā diametrs nedrīkst pārsniegt 1 mm; 
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n) nedrīkst rasties viltus atbalsis, kādas izraisa atstarojumi un nevēlamas ēnas, vai arī tās 
nedrīkst ietekmēt navigācijas drošumu; 

o) jūras traucējumu un lietus traucējumu dzēšanas ierīcēm (STC un FTC iepriekšiestatīti) un 
ar tām saistītajiem vadības mehānismiem jādarbojas pareizi; 

p) pastiprinājuma regulētājam jābūt labā darba stāvoklī; 

q) fokusa un attēla skaidrībai jābūt pareizai; 

r) kuģa pagrieziena virzienam jābūt tādam, kā norādīts pagrieziena ātruma indikatorā, un 
nulles stāvoklim pie "taisni uz priekšu" jābūt pareizam; 

s) radara iekārta nedrīkst būt jutīga pret kuģa radio ierīču pārraidēm vai pret traucējumiem, 
ko izraisa citi avoti uz kuģa; 

t) radara iekārta un/vai pagrieziena ātruma indikators nedrīkst radīt traucējumus citās kuģa 
iekārtās. 

Turklāt – iekšējo ūdensceļu ECDIS iekārtas gadījumā: 

u) statistiskā stāvokļa kļūda, kas ietekmē karti, nedrīkst pārsniegt 2 m; 

v) statistiskās fāzes leņķa kļūda, kas ietekmē karti, nedrīkst pārsniegt 1 grādu. 

 

10. pants 

Uzstādīšanas un veiktspējas sertifikāts 

Pēc veiksmīgas pārbaudes pabeigšanas saskaņā ar 8. pantu kompetentā iestāde vai apstiprināta 
firma izsniedz sertifikātu, kas balstīts uz papildinājumā doto paraugu. Šis sertifikāts ir pastāvīgi 
jāglabā uz kuģa. 

Ja pārbaudes nosacījumi nav ievēroti, jāsastāda nepilnību saraksts. Jebkāds esošais sertifikāts ir 
jāanulē vai jānosūta kompetentajai iestādei vai apstiprinātajai firmai. 
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Pielikums 

Radara iekārtu un pagrieziena ātruma  

indikatoru uzstādīšanas  

un veiktspējas sertifikāta paraugs 

Kuģa tips/nosaukums:  

Oficiālais kuģa reģistrācijas numurs:  

Kuģa īpašnieks 

Vārds:  

Adrese:  

Tālrunis:  

Radara iekārtas Skaits  

Kārtas skaitlis Apzīmējums Tips Apstiprinājuma Nr. Sērijas Nr. 

     

Pagrieziena ātruma indikatori Skaits  

Kārtas skaitlis Apzīmējums Tips Apstiprinājuma Nr. Sērijas Nr. 

     

Ar šo tiek apstiprināts, ka iepriekš minētā kuģa radara iekārta un pagrieziena ātruma indikators 
atbilst uzstādīšanas un veiktspējas pārbaudes prasībām attiecībā uz radara iekārtām un pagrieziena 
ātruma indikatoriem, ko lieto iekšējo ūdensceļu kuģos. 

Apstiprinātā firma 

Nosaukums:  

Adrese:  

Tālrunis: 

Zīmogs Vieta Datums  

Paraksts 

Apstiprinātāja iestāde 

Nosaukums:  

Adrese:  

Tālrunis:  
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VI daļa 

PĀRBAUDES INSTITŪTU, APSTIPRINĀTO IEKĀRTU UN APSTIPRINĀTO 

UZSTĀDĪŠANAS FIRMU PIEMĒRU SARAKSTS 

kā paredzēts IV un V daļā 

 

A. KOMPETENTĀS TESTĒŠANAS IESTĀDES 

saskaņā ar 

I daļas 1.04. panta 1. punktu 
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B. APSTIPRINĀTĀS RADARA IEKĀRTAS 
saskaņā ar IV daļas 1.06. panta 4. punktu 

 

Nr. Tips  Ražotājs  Īpašnieks  Datums un apstiprinājuma devēja valsts  Apstiprinājuma Nr. Dok. Nr. 

       

       

       

       

       

       

       



 

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

C. APSTIPRINĀTIE PAGRIEZIENA ĀTRUMA INDIKATORI 

saskaņā ar  
IV daļas 1.06. panta 4. punktu 

 

Nr. Tips  Ražotājs  Īpašnieks Datums un apstiprinājuma devēja valsts  Apstiprinājuma Nr. Dok. Nr.
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D. RADARA IEKĀRTU UN PAGRIEZIENA ĀTRUMA  

INDIKATORU UZSTĀDĪŠANAS UN NOMAIŅAS DARBAM  
APSTIPRINĀTĀS SPECIALIZĒTĀS FIRMAS 

saskaņā ar 

V daļas 3. pantu 

N.B. 4. vertikālās ailes skaitļi attiecas uz apzīmējumiem B daļas (radara iekārtas) un C daļas 
(pagrieziena ātruma indikatori) 1. vertikālajā ailē. 

 Firma Adrese 1. ailē uzskaitītie apstiprinātie iekārtu tipi
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Briselē, 2006. gada 23. februārī 
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PAZIŅOJUMS PAR PADOMES APSVĒRUMIEM 
Temats: Padomes 2006.gada 23.februārī pieņemtā Kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz 
iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Direktīvu 82/174/EEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES APSVĒRUMIEM 
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I Ievads 

 

Komisija 1997. gada decembrī iesniedza priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza 

Direktīvu 82/714/EEK (1982. gada 4. oktobris) un nosaka tehniskās prasības attiecībā uz 

iekšējo ūdensceļu kuģiem. Priekšlikuma mērķis ir saskaņot Kopienas tehniskās prasības 

attiecībā uz paaugstinātajiem standartiem, kas nosaka kuģošanu pa Reinu, lai izveidotu 

vienotu shēmu visam Eiropas ūdensceļu tīklam. 

Eiropas Parlaments 1998. gada 20. oktobrī pieņēma vairākus grozījumus pirmajā lasījumā . 

Tiesisko pamatojumu mainīja 1999. gada 1. maijā, jo stājās spēkā Amsterdamas līgums, ar ko 

ieviesa koplēmuma procedūru transporta sektorā. 1999. gada 16. septembrī Eiropas 

Parlaments pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā. 

Ņemot vērā šos notikumus, Komisija 2000. gada jūlijā iepazīstināja ar grozītu priekšlikumu, 

kas sastāv no tām sākotnējā priekšlikuma daļām, kurās Eiropas Parlaments pieņēma 

grozījumus. 

Darbs Padomes struktūrās pie šī priekšlikuma ilgu laiku bija apstājies saistībā ar jautājumu 

par iespēju atļaut kuģot pa Reinu kuģiem ar Kopienas sertifikātiem. Līdz šim šādu iespēju 

izslēdza Reinas kuģniecības centrālās komisijas (CCNR) izstrādātie noteikumi, taču tas 

mainījās, kad CCNR 2002. gada 27. novembrī pieņēma izmaiņas Manheimas konvencijā (7. 

papildu protokols), ar kurām izveidoja tiesisko pamatojumu kuģošanai pa Reinu ar 

sertifikātiem, ko izdevušas citas iestādes, nevis CCNR, piemēram, Eiropas Kopiena. Kad visas 

piecas CCNR līgumslēdzējas valstis bija ratificējušas minēto papildu protokolu, tas stājās 

spēkā 2004. gada 1. decembrī. 
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Ņemot vērā minētos notikumus, radās iespēja atsākt teksta izskatīšanu, un 2004. gada 10. 

decembrī Padome panāca daļēju politisku vienošanos par direktīvas projekta rezolutīvo daļu. 

Vairākus mēnešus vēlāk Padomes struktūras panāca vienošanos arī par pielikumu tekstu. 

 

Pēc tam, kad visu tekstu pārskatīja juristi/lingvisti, Padome 2006.gada 23.februārī pieņēma 

kopējo nostāju [… datums]. Pieņemot šo nostāju, Padome pienācīgi ņēma vērā Eiropas 

Parlamenta atzinumu pirmajā lasījumā. 

 

 Vēl Padome ņēma vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas viedokli. 

 

 

II Kopējās nostājas analīze 

 

Padome pamatā piekrita Komisijas priekšlikumam. Dažos punktos Padome tomēr nolēma 

grozīt tekstu, visbiežāk, lai padarītu to skaidrāku, vienkāršāku un vieglāk uztveramu. 

 

Vissvarīgākās izmaiņas attiecas uz 3. pantu, 'Sertifikāta turēšanas pienākums'. Šā panta teksts, 

kurā paredzēta vienlīdzība starp Kopienas iekšējās kuģošanas sertifikātiem un CCNR 

izsniegtajiem sertifikātiem, ir izveidots dziļās sagatavošanas diskusijās Komisijas un CCNR 

dalībvalstu starpā. Minētais pants ir direktīvas stūrakmens, jo ar to nodrošina, ka sertifikāti, 

kas izdoti saskaņā ar Kopienas direktīvu, sniedz tās pašas tiesības kuģot pa Reinu kā 

sertifikāti, kurus izdevusi CCNR. 

 

Šīs direktīvas 5. pants, 'Papildu vai samazinātas tehniskās prasības noteiktām zonām', tagad ir 

mainīts un atbalsta dažu dalībvalstu izteikto vēlmi nepiemērot pārejas noteikumus, kas 

izklāstīti II pielikuma 24.a nodaļā, tajos gadījumos, kad to piemērošana radītu pastāvošo 

valstu drošības standartu samazinājumu. 



 
 

 
13274/1/05 REV1 ADD 1  gag 4 
 DG C III   LV 

 

Šīs direktīvas 27. panta, 'Adresāti', teksts grozīts, lai direktīva attiektos tikai uz tām 

trīspadsmit dalībvalstīm, kurām ir 1. panta 1. punktā minētie iekšzemes ūdensceļi. 

 

Ņemot vērā tehnikas progresu un tendences citu starptautisku organizāciju darbā, jo īpaši 

CCNR darbā, ekspertu grupa, kurā ietilpst gan eksperti no Kopienas un tās dalībvalstīm, gan 

eksperti no CCNR un tās dalībvalstīm, ir pārstrādājusi visus apjomīgos pielikumus. Rezultātā 

tekstam pievienoti trīs jauni pielikumi, kuru kārtas numurs pašlaik ir 7., 8. un 9. 

 

 

III Eiropas Parlamenta grozījumi 

 

Savā grozītajā priekšlikumā Komisija iekļāva gandrīz visus grozījumus, ko Eiropas 

Parlaments pieņēmis pirmajā lasījumā. skat. grozītā priekšlikuma paskaidrojuma raksta 2. un 

3. lappusi. 

 

Padome, kas veica savu darbu, pamatojoties uz Komisijas grozīto priekšlikumu, pilnībā 

sekoja Komisijas pieejai un tādējādi arī ieņēma to pašu pozitīvo nostāju pret Eiropas 

Parlamenta grozījumiem, kas bija Komisijai. 

  

 

IV Secinājumi 

 

Padome atzīst, ka kopējās nostājas teksts ir piemērots un līdzsvarots. Attiecībā uz 

grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosināja pirmajā lasījumā, Padome atzīmē, ka gandrīz 

visi šie grozījumi ir ņemti vērā, veicot dažus nelielus precizējumus. Tādēļ Padome uzskata, ka 

kopējās nostājas teksts nodrošina Parlamenta grozījumu mērķa sasniegšanu. 

 

_________________ 
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PAPILDINĀJUMS DARBA KĀRTĪBAS "A" PUNKTA PIEZĪMEI 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJA/PADOME 
K-jas priekšl. 
Nr.: 

13617/97 TRANS 187 

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
82/714/EEK (1982. gada 4. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz 
iekšējo ūdensceļu kuģiem [pirmais lasījums] 
- Pieņemšana (TA + D): 
a) kopējā nostāja 
b) Padomes paskaidrojuma raksts 
- Deklarācijas 

 
 

 Komisijas vienpusēja deklarācija 
 
Īstenojot šo direktīvu, Komisija apņemas cieši sadarboties ar CCNR gan attiecībā uz pielikumu 
pielāgošanu, gan uz to, kā dalībvalstis piemēro direktīvu, kā arī ņemt vērā visas ierosmes, ar ko šajā 
sakarā nākusi klajā CCNR. 

 
 

 Vācijas vienpusēja deklarācija 
 

Atsaucoties uz Komisijas deklarāciju par direktīvas projekta 20. pantu, Vācijas Federatīvās 
Republikas valdība uzskata, ka šī deklarācija nozīmē to, ka piemēro 2003. gada 3. marta sadarbības 
nolīgumu starp Eiropas Komisiju un Centrālo Reinas kuģniecības komisiju. 
 

________________________ 
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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 14.3.2006 
COM(2006) 126 galīgā redakcija 

1997/0335 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopīgo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko 
nosaka iekšējo ūdensceļu kuģiem izvirzāmās tehniskās prasības un atceļ Padomes 

Direktīvu 82/714/EEK 
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1997/0335 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopīgo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko 
nosaka iekšējo ūdensceļu kuģiem izvirzāmās tehniskās prasības un atceļ Padomes 

Direktīvu 82/714/EEK 

1. INFORMĀCIJAI 

Datums, kad priekšlikumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
(dokuments KOM(1997) 644 galīgais – 1997/0335 (COD): 

1997. gada 
9. decembris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 1998. gada 25. marts 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 1998. gada 20. oktobris

Juridiskā pamata izmaiņas pēc Amsterdamas Līguma spēkā stāšanās 
par kopīga lēmuma procedūras ieviešanu transporta sektoram: 

 
1999. gada 1. maijs 

Pirmajā lasījumā pieņemtā Eiropas Parlamenta atzinuma 
apstiprināšanas datums: 

1999. gada 
16. septembris 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums 
(dokuments KOM(2000) 419 galīgais): 

 
2000. gada 19. jūlijs 

Datums, kad Padomē panākta daļēja politiskā vienošanās attiecībā 
uz direktīvas projekta rezolutīvo daļu: 

2004. gada 
9. decembris 

Kopējās nostājas (ar vienprātīgu lēmumu) pieņemšanas datums: 2006. gada 
23. februāris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Komisijas priekšlikums (ar grozījumiem) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 
groza 1982. gada 4. oktobra Direktīvu 82/714/EEK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā 
uz iekšējo ūdensceļu kuģiem, ir vērsts uz Kopienas tehnisko prasību saskaņošanu ar 
jaunākajiem standartiem, kas attiecas uz navigāciju pa Reinu, lai izveidotu visiem Eiropas 
ūdensceļiem vienotu shēmu. Tas dotu iespējas turpmāk ar komitejas procedūru vienkāršot šo 
tehnisko prasību pieņemšanu, ņemot vērā tehnikas attīstību un ar citu starptautisku 
organizāciju, jo īpaši ar Reinas navigācijas centrālās komisijas (CCNR), darbību saistītās 
norises. 
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ES iekšējais tirgus un navigācijas brīvība pa visiem iekšzemes ūdensceļiem prasa saskaņot vai 
izlīdzināt tehniskās un drošības prasības atbilstoši augstākajiem standartiem. Tādējādi tiks 
veicināta gan preču brīva kustība un augsta līmeņa drošība, paaugstinoties arī vides un 
sociālajiem standartiem. Tajā pašā laikā tehnisko prasību saskaņošana un sertifikātu 
savstarpēja atzīšana iekšzemes ūdensceļu transporta nozarē kopējā tirgū, nodrošinot vienādas 
iespējas, uzlabos apstākļus taisnīgai konkurencei. 

3. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Laikā no 1999. līdz 2004. gadam apspriešana Padomē nenotika sakarā ar jautājumu par 
iespējām navigāciju pa Reinu atļaut kuģiem ar Kopienas sertifikātiem. Saskaņā ar Pārskatīto 
konvenciju par navigāciju Reinā līdz šim nevarēja atzīt sertifikātus, kurus nebija izdevušas 
Reinas piekrastes valstis un Beļģija, taču tagad līdz ar minētās konvencijas 7. papildprotokola 
pieņemšanu un spēkā stāšanos (2004. gada 1. decembrī) šī situācija ir mainījusies. Tā kā 
izveidots juridiskais pamats tādu sertifikātu atzīšanai, ko izsniegušas citas struktūras, kas nav 
Reinas piekrastes valstis un Beļģija, Padome varēja panākt daļēju politisku vienošanos par 
direktīvas projekta rezolutīvo daļu, bet dažus mēnešus vēlāk - arī par tās pielikumu tekstu.  

Padome galvenajos vilcienos Komisijas priekšlikumu akceptējusi, nedaudz grozot dažus 
pantus gan skaidrības labad, gan ņemot vērā dažu dalībvalstu paustās bažas. Komisija uzskata, 
ka ar šiem grozījumiem nemainās tās priekšlikuma mērķis. 

Ar šo Kopējās nostājas dokumentu pausta ne tikai Padomes pašreizējā nostāja, bet tajā ietverti 
arī gandrīz visi Parlamenta pirmajā lasījumā izdarītie grozījumi.  

Šo izmaiņu lielākā daļa ir formālas, mainot vārdus, frāzes, punktus vai pantus. Piemēram, 
Parlaments izdarījis grozījumu, aizstājot dienu, kurā dalībvalstīs jāstājas spēkā noteikumiem, 
kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, ar definīciju šīs dienas noteikšanai saistībā 
ar tās publicēšanas datumu. Tāpēc norāde uz šīs direktīvas spēkā stāšanās dienu iekļauta 
3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 5. panta 5. punkta a) apakšpunktā, 8. panta 1. un 2. punktā, 
13. panta 2. un 3. punktā, 22., 23. un 25. pantā, kā arī pielikumos. 

Ņemot vērā, ka tehnikas attīstība un norises, kas saistītas ir citu starptautisko organizāciju, 
konkrēti, ar CCNR darbību, neapstāsies direktīvas “ziemas guļas“ laikā, ES dalībvalstu 
ekspertu, CCNR un Eiropas Komisijas kopīgā darba grupa kopš 2002. gada ir pastāvīgi 
strādājusi, pielāgojot direktīvas apjomīgos pielikumus. Šīs procedūras laikā tās teksts 
papildināts ar trīs jauniem pielikumiem - pašlaik ar 7., 8. un 9. numuru. Padome šī darba 
rezultātus apkopojusi Kopējā nostājā.  

Padome akceptējusi arī Parlamenta grozījumu, kas iekļauts grozītajā Komisijas priekšlikumā, 
definīciju sarakstā pievienojot norādi uz pasažieru burukuģiem (II pielikuma I daļas 
1. nodaļas 1.01. punkta 19. iedaļā). Bez tam direktīvas II pielikumā iekļauta jauna nodaļa par 
pasažieru burukuģiem (II pielikuma II daļas 15.a nodaļa), ko izstrādājusi iepriekšminētā 
ekspertu grupa. 

Padome izdarījusi tikai dažus būtiskus grozījumus, un var uzskatīt, ka šīs izmaiņas atbilst 
Komisijas sākotnējā priekšlikuma un grozītā priekšlikuma mērķiem. 

(1) No visām izmaiņām svarīgākā attiecas uz 3. pantu saistībā ar „sertifikāta turēšanas 
pienākumu”. Šā panta teksts, kurā paredzēta direktīvas II pielikumā noteikto tehnisko 
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prasību ekvivalence ar tām tehniskajām prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Pārskatīto konvenciju par navigāciju Reinā, ir Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu, 
kuras ir CCNR locekles, padziļinātu iepriekšēju diskusiju rezultāts. Šis pants 
uzskatāms par direktīvas stūrakmeni, jo nodrošina, ka saskaņā ar šo direktīvu 
izsniegtie sertifikāti dod tādas pašas navigācijas tiesības pa Reinu kā sertifikāti, kurus 
izsniegušas Reinas piekrastes valstis un Beļģija.  

(2) Komisija var atbalstīt 5. panta grozījumu attiecībā uz „papildu vai samazinātām 
tehniskām prasībām konkrētām zonām”, kas izdarīts, ņemot vērā vairāku dalībvalstu 
bažas par iespējām nepiemērot II pielikuma 24.a nodaļā paredzētos pārejas 
noteikumus gadījumos, kad to piemērošana varētu pazemināt spēkā esošos valstu 
drošības standartus. 

(3) Grozīts 19. pants attiecībā uz „komitejas procedūru”, ievērojot vispārīgos 
noteikumus par komitejas procedūru saskaņā ar 3. un 7. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK. 

(4) No formālā viedokļa raugoties, Padome priekšlikumu pārveidojusi par pārstrādātu 
tiesību aktu, ar ko aizstāj pašlaik spēkā esošo Direktīvu 82/714/EEK. Tas nozīmē, ka 
tajā ir arī visi spēkā esošās direktīvas panti, kuros nav grozījumu, un teksts 
papildināts ar 25. pantu „Direktīvas 82/714/EEK atcelšana”. 

(5) Jaunā pašreizējā 27. panta „Adresāti” teksts grozīts, lai šī direktīva attiektos tikai uz 
tām dalībvalstīm, kurām ir 1. panta 1. punktā minētie iekšzemes ūdensceļi. Komisija 
var šo ierobežojumu atzīt par pareizu. 

4. SECINĀJUMS 

Ievērojot iepriekšminētos apsvērumus, Komisija uzskata, ka ar Kopējo nostāju, ko Padome ar 
vienprātīgu lēmumu pieņēmusi 2006. gada 23. februārī, netiek grozīti tās priekšlikuma mērķi 
un pieeja, un Komisija to var atbalstīt, jo īpaši tāpēc, ka Kopējā nostājā ir pienācīgi ņemti vērā 
gan Eiropas Parlamenta grozījumi pirmajā lasījumā, gan arī grozītā Komisijas nostāja. 

5. KOMISIJAS DEKLARĀCIJA 

Komisija par pieņemto Kopējo nostāju sniegusi vienpusēju deklarāciju (sk. I pielikumu).  
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I PIELIKUMS 

Komisijas deklarācija 

Īstenojot šo direktīvu, Komisija apņemas cieši sadarboties ar CNNR gan attiecībā uz tās 
pielikumu pielāgošanu, gan tās piemērošanu, ko veic dalībvalstis, un ņemt vērā visas minētajā 
sakarā īstenotās CCNR iniciatīvas. 
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