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LLI-42 Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana  
Latvijas–Lietuvas jūras transporta sektorā (LatLitNaviPort)

Divas izglītības iestādes – Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) un Lietuvas 
Jūras akadēmija (LJA) – ir apvienojušas centienus risināt cilvēkresursu problē-
mas. Abas institūcijas nodrošina augstāko izglītību un apmācību jūras transporta 
nozarē, atrodoties ostu pilsētās – Liepājā un Klaipēdā –, kurās ir tiešs teritoriālais 
pieprasījums pēc kvalificētiem jūras transporta nozares speciālistiem.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt jūrnieku un ostu loģistikas speciālistu 
konkurētspēju, uzlabojot izglītības kvalitāti.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu Latvijas–Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas INTERREG V-A 2014.–2020. gadam projekta 
LatLitNaviPort ietvaros projekta partneri no Latvijas un Lietuvas centušies 
palielināt zinātnes un izglītības kapacitāti.  Īstenotajam projektam gaidāmi šādi 
rezultāti: tiks aktualizēti apmācību programmu priekšmeti, LJK tiks izstrādāts 
jauns īsais apmācību kurss ostu loģistikas speciālistiem, kā arī iestādēs tiks 
izvietotas modernas mācību iekārtas: LJK tiks ierīkota Navigācijas, manevrēša-
nas un dzinēju vadības laboratorija, savukārt LJA tiks izvietots ostu operāciju 
trenažieris. Abu iestāžu mācībspēki cels kvalifikāciju, piedaloties trīs apmācību 
kursos, pieredzes apmaiņā, kopīgi izveidojot piecus mācību materiālus, kas 
paredzēti turpmākai kopīgai lietošanai (latviešu–angļu un lietuviešu–angļu 
valodas versijās). Tiks organizētas divas kopīgas eksperimentālo grupu apmā-
cības, kā arī notiks viens kopīgas simulācijas izmēģinājums.

Projekta kopējais teritoriālais izaicinājums ir apmierināt pieprasījumu, 
samazinot darbaspēka neatbilstību, un palielināt to cilvēku skaitu, kuri saņem 
modernizētas prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām, kā arī veicināt mobi-
litāti un nodarbinātību Latvijas un Lietuvas teritorijā.

Kopumā plānotās projekta aktivitātes dos būtisku ieguldījumu Latvijas Kur-
zemes reģiona un Lietuvas ekonomikas attīstībā. Abi projekta partneri varēs 
nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas atbilst darba tirgus vajadzībām, tādējādi 
ļaujot sasniegt INTERREG programmas 2014.–2020. gadam mērķi – stiprināt 
iesaistīto reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, paaugstinot to konku-
rētspēju un padarot tos pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un tūrismam. Kopējais projekta finansējums ir 900 286,38 EUR, no kuriem 
765 243,42 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Liepājas Jūrniecības koledža (LP1), 

J. Zalomova, 
kanceleja@ljk.lv; 
ljk.lv/projekti

Lietuvas Jūrniecības akadēmija (PP2), 

I. Bartusevičienė, 
i.bartuseviciene@lajm.lt; 

R. Mickiene, 
r.mickiene@lajm.lt; 
lajm.lt/lt/apie-lajm/igyvendinti- 
projektai/latlitnaviport.html
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TERMINU SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS 

A klase
MAN dīzeļa 32/40 divi vidēja ātruma dzinēji un regulējama soļa 
dzenskrūve – «ro-pax» tipa prāmis

ACB – gaisa jaudas slēdzis
AHU – gaisa vadīšanas iekārta
AMS – trauksmes signālu uzraudzības sistēma
AOP – operatora papildu panelis
BCD – akumulatora lādētājs/izlādnis
BMCS – tvaika katla uzraudzības un vadības sistēma
BW – sateču aka
C. F. W. (CFW) – dzesēšanas saldūdens
CHP – kravu apstrādes postenis
C. S. W. (CSW) – dzesēšanas jūras ūdens
C/R – vadības telpa
CB – automātiskais jaudas slēdzis
CCC – kravas vadības konsole
CCU – centrālās vadības iekārta
CMS – vadības un uzraudzības sistēma
DGU DEIF – ģeneratora iekārta
DU – displeja ierīce
E/G (EG) (EmG) – avārijas ģenerators
E/R (ER) – mašīntelpa
E/S – dzinēja puse
ECC – dzinēja vadības konsole
ECR – dzinēju vadības telpa
EEOT – avārijas dzinēja komandu telegrāfs
EMCY (EM’CY) – avārija
ESB – avārijas ģeneratora elektrības sadales skapis
EXH – izplūde
F. O. (FO) – degvieleļļa
F. W. (FW) – saldūdens
F/E – pabeigšana ar dzinēju
FF – ugunsdzēsība
FP – barošanas panelis
FPP – fiksēta soļa dzenskrūve
G/E (GE) – ģeneratora dzinējs
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GB – ģeneratora pārtraucējs
GBX – pārnesumkārba
GSP – grupas startera panelis
H. F. O. (HFO) – smagā degvieleļļa
H. T. (HT) – augsta temperatūra
HPP – hidrauliskais barošanas bloks
HPU – hidrauliskā spēka iekārta
I. G. G. (IGG) – inertās gāzes ģenerators
J. W. (JW) – apvalka ūdens
L. O. (LO) – smēreļļa
L. P. (LP) – zems spiediens
L. S. (LS) – zems sēra saturs
L. S. H. F. O. (LSHFO) – zems sēra saturs smagajā degvieleļļā
L. S. M. D. O. (LSMDO) – zems sēra saturs kuģu dīzeļeļļā
L/T (LT, L. T.) – zema temperatūra
LAH – augsta līmeņa signāls 
LAL – zema līmeņa signāls
LCP – lokālais vadības panelis
LGSP – lokālais grupas startera panelis
LIAH – temperatūras rādītāja līmenis ir augsts
LOP – lokālais ekspluatācijas panelis
M. D. O. (MDO) – kuģa dīzeļeļļa
M. G. O. (MGO) – kuģa gāzeļļa
M. G. P. S. – aizsardzība no jūras organismu apauguma
M/E (ME) – galvenais dzinējs
MCD – galvenā ķēdes shēma
MSB (MSBD, MSWB) – galvenais sadales skapis
NAV – navigācijas tiltiņš
O. W. S. (OWS) – naftas produktus saturoša ūdens separators
MT – mašīnas telegrāfs
P. C. O. (PCO) – virzuļa dzesēšanas eļļa
P/P (PP) – sūknis (-ņi)
PAH – augsta spiediena signāls 
PAL – zema spiediena signāls
PDB – elektroenerģijas sadales panelis
PID – proporcionālais, integrālais, atvasinātais
PMS – barošanas pārvaldības sistēma
R/U – gatavs lietošanai
RCS – attālinātās vadības sistēma
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S. W. (SW) – jūras ūdens
S/B – gaidstāve
SG (S/G) – stūres iekārta / vārpstas ģenerators
S/T (ST) – deidvuda caurule
SC – kingstons
SH. – aizslēgts
SL. – lēns
STP – notekūdeņu attīrīšanas iekārta
T/C (TC) – turbokompresors
TAH – augstas temperatūras signāls
TAL – zemas temperatūras signāls 
TI – temperatūras indikācija
TIAH – temperatūras rādītāja signāls par augstu temperatūru
TK – tvertne
TOH – termiskās eļļas sildītājs
VIT – mainīgās iesmidzināšanas laikiztures iestatīšana
W – ūdens
WF – ūdens migla

B klase 
LCC tankkuģis ar MAN B&W 6S60MC-C dīzeļdzinēju

ACB – gaisa jaudas slēdzis
AHU – gaisa vadīšanas iekārta
AOP – operatora papildu panelis
BMCS – tvaika katla uzraudzības un vadības sistēma
BW – sateču aka
C. F. W. (CFW) – dzesēšanas saldūdens
C. S. W. (CSW) – dzesēšanas jūras ūdens
C/R – vadības telpa
CB – automātiskais jaudas slēdzis
CCC – kravas vadības konsole
CCR – kravas vadības telpa
CMS – vadības un uzraudzības sistēma
C. O. P. T. (COPT) – kravas eļļas sūkņa turbīna
DGU DEIF – ģeneratora iekārta
DU – displeja ierīce
E/G (EG) (EmG) – avārijas ģenerators
E/R (ER) – mašīntelpa
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E/S – dzinēja puse
ECC – dzinēja vadības konsole
ECR – dzinēju vadības telpa
EMCY (EM’CY) – avārija
ESB – avārijas ģeneratora elektrības sadales skapis
EXH – izplūde
F. O. (FO) – degvieleļļa
F. W. (FW) – saldūdens
F/E – pabeigšana ar dzinēju
FF – ugunsdzēsība
FP – barošanas panelis
FPP – fiksēta soļa dzenskrūve
G/E (GE) – ģeneratora dzinējs
GB – ģeneratora pārtraucējs
GPBP – grupas spiedpogas panelis
GSP – grupas startera panelis
H. F. O. (HFO) – smagā degvieleļļa
H. T. (HT) – augsta temperatūra
HPP – hidrauliskais barošanas bloks
HPU – hidrauliskā spēka iekārta
I. G. G. (IGG) – inertās gāzes ģenerators
J. W. (JW) – apvalka ūdens
L. O. (LO) – smēreļļa
L. P. (LP) – zems spiediens
L. S. (LS) – zems sēra saturs
L. S. H. F. O. (LSHFO) – zems sēra saturs smagajā degvieleļļā
L. S. M. D. O. (LSMDO) – zems sēra saturs kuģu dīzeļeļļā
L/T (LT, L.T.) – zema temperatūra
LAH – augsta līmeņa signāls 
LAL – zema līmeņa signāls
LCC – liels jēlnaftas pārvadātājs
LCP – lokālais vadības panelis
LGSP – lokālais grupas startera panelis
LIAH – temperatūras rādītāja līmenis ir augsts
LOP – lokālais ekspluatācijas panelis
M. D. O. (MDO) – kuģa dīzeļeļļa
M. G. O. (MGO) – kuģa gāzeļļa
M. G. P. S. – aizsardzība no jūras organismu apauguma
M/E (ME) – galvenais dzinējs
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MCD – galvenā ķēdes shēma
MSB (MSBD, MSWB) – galvenais sadales skapis
NAV – navigācijas tiltiņš
O. W. S. (OWS) – naftas produktus saturoša ūdens separators
P. C. O. (PCO) – virzuļa dzesēšanas eļļa
P/P (PP) – sūknis (-ņi)
PAH – augsta spiediena signāls 
PAL – zema spiediena signāls
PB – spiedpoga
PD DB (PDB) – elektroenerģijas sadales panelis
PMS – barošanas pārvaldības sistēma
R/U – gatavs lietošanai
RCS – attālinātās vadības sistēma
S. W. (SW) – jūras ūdens
S/B – gaidstāve
SG (S/G) – stūres iekārta / vārpstas ģenerators
ShG – vārpstas ģenerators
S/T (ST) – deidvuda caurule
SC – kingstons
SH. – aizslēgts
SL. – lēns
STP – notekūdeņu attīrīšanas iekārta
T/C (TC) – turbokompresors
TAH – augstas temperatūras signāls
TAL – zemas temperatūras signāls 
T/G (TG) – turboģenerators
TI – temperatūras indikācija
TIAH – temperatūras rādītāja signāls par augstu temperatūru
TK – tvertne
VIT – mainīgās iesmidzināšanas laikiztures iestatīšana
W – ūdens
W. B. P. T. (WBPT) – ūdens balasta sūkņa turbīna

C klase
Duālās degvielas dīzeļelektriskais SDG pārvadātājs

A. P. (AP) – pakaļpīķis
ACB – gaisa jaudas slēdzis
AH – priekšgals
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AHU – gaisa vadīšanas iekārta
AS – pakaļgals
BAC – automātiskā tvaika katla vadības sistēma
BCD – akumulatora lādētājs/izlādnis
BLR – tvaika katls
BMS – degļa vadības sistēma
BNR – deglis
BOG – iztvaikojusī gāze
BW – sateču aka
C. F. W. (CFW) – dzesēšanas saldūdens
C. S. W. (CSW) – cirkulācijas/dzesēšanas jūras ūdens
CB – automātiskais jaudas slēdzis
CSBD – kravas sadales skapis
CVU – sadedzināšanas vakuuma iekārta
DF – duālā degviela
D. O. (DO) – dīzeļeļļa
E/G (EG) (EmG) – avārijas ģenerators
E/R (ER) – mašīntelpa
E/S – dzinēja puse
ECR – dzinēju vadības telpa
EMCY (EM’CY) – avārija
ESB – avārijas ģeneratora elektrības sadales skapis
EXH – izplūde
F. D. (FD) – piespiedvelkme/padeve
F. O. (FO) – degvieleļļa
F. P. (FP) – priekšpīķis 
F. W. (FW) – saldūdens
FFS – ugunsdzēsības sistēma
FG – gāzdegviela
FPP – fiksēta soļa dzenskrūve
GFT – gāzes automātiskā atslēgšanās
GB – ģeneratora pārtraucējs
GCU (G. C. U.) – gāzes sadedzināšanas iekārta
GSP – grupas startera panelis
G. V. E. (GVE) – gāzes vārsta iežogojums
G. V. U. (GVU) – gāzes vārsta iekārta
H. E. (HE) – augsta izplešanās
H. F. O. (HFO) – smagā degvieleļļa
HMI – cilvēka un mašīnas saskarne
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H. T. (HT) – augsta temperatūra
HOT – hidrauliskā eļļas tvertne
HPP – hidrauliskais barošanas bloks
HPU – hidrauliskā spēka iekārta
HTR – sildītājs
HV – augstspriegums
IR – infrasarkans
L. O. (LO) – smēreļļa
L. P. (LP) – zems spiediens
L/T (LT, L.T.) – zema temperatūra
LAH – augsta līmeņa signāls 
LAL – zema līmeņa signāls
LCD – šķidro kristālu displejs
LCP – lokālais vadības panelis
LED – gaismas diode
LGSP – lokālais grupas startera panelis
LH – augsts līmenis
LHH – ļoti augsts līmenis
LIAH – līmeņa rādītāja signāls par augstu līmeni
LL – zems līmenis
LLL – ļoti zems līmenis 
LOP – lokālais ekspluatācijas panelis
LV – zems spriegums
M. G. P. S. (MGPS) – aizsardzība no jūras organismu apauguma
M/G (MG) – galvenais ģenerators
M/S – blakus dzinējam
MCD – galvenā ķēdes shēma
MDO – kuģu dīzeļeļļa
MFT – degvielas kopējās, galvenās līnijas automātiskā avārijas 
atslēgšanās
MGO – kuģu gāzeļļa
MSB (MSBD, MSWB) – galvenais sadales skapis
MVR – manuālais sprieguma regulators
NAV – navigācijas tiltiņš
NOR – normāls
OFT – degvieleļļas automātiskā atslēgšanās
O. W. S. (OWS) – naftas produktus saturoša ūdens separators
OP – izvades mainīgais
P/P (PP) – sūknis (-ņi)
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PAH – augsta spiediena signāls 
PAL – zema spiediena signāls
PB – spiedpoga
PCU – dzinējspēka vadības iekārta
PD – elektroenerģijas sadale (440 V)
PDB – elektroenerģijas sadales panelis
PID – proporcionālais, integrālais, atvasinātais
PLC – programmējams loģikas kontrolieris
PM – dzinējspēka motors
PMS – barošanas pārvaldības sistēma
PV – pašreizējā vērtība / procesa mainīgais
R/G (RG) – reduktors
RCS – attālinātās vadības sistēma
RCU – attālinātās vadības iekārta
S. W. (SW) – jūras ūdens
S/B – gaidstāve
S/G (SG) – stūres iekārta
S/T (ST) – deidvuda caurule
SB – sodrēju ventilators
SC – kingstons
SH – pārkarsēts/karsts
SP – iestatīšanas punkts mainīgais
STM – tvaiks
STP – notekūdeņu attīrīšanas iekārta
SW – slēdzis
T/G (TG) – turboģenerators
TAH – augstas temperatūras signāls
TAL – zemas temperatūras signāls 
TI – temperatūras indikācija
TIAH – temperatūras rādītāja signāls par augstu temperatūru
TK – tvertne
TOH – termiskās eļļas sildītājs
UV – ultraviolets
V/V – vārsts
VCB – vakuuma jaudas slēdzis
VMC – vakuuma magnētiskais kontraktors
W – ūdens
W. B. T. (WBT) – ūdens balasta tvertne
W/H (WH) – komandtiltiņš
WF – ūdens migla
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1. IEVADS SIMULĀCIJAS APMĀCĪBĀ

Lai notiktu efektīva kuģu personāla izglītošana un apmācība, ir sva-
rīgi, lai mācību mērķos būtu iekļauti trīs būtiskākie mācību elementi: 
zināšanas, prasme un attieksme.

Tradicionālās instruēšanas metodes jūrnieku apmācībai lielā mērā tika 
aizgūtas, taču, progresējot tehnoloģijai un samazinoties izmaksām, nozare 
piedzīvo pastiprinātu tehnoloģiju ieviešanu mācību telpās, tostarp simulā-
cijas tehnoloģijas un mūsdienīgu nozares nepieciešamību izmantošanu.

Simulatoru izmantošana nodrošina mācību platformu, kurā visus 
trīs mācību elementus var integrēt vērtīgā mācību pieredzē un uzdevu-
mos, kas jūrniecības personālam var sniegt viņu vajadzībām atbilstošu 
praksi un palīdzēt kļūt par prasmīgiem profesionāļiem, kas būs piepra-
sītāki nozarē. 

Četri mācību faktori, kas ir iesaistīti uz simulatoriem bāzēto apmā-
cību nodrošināšanā, ir savstarpēji cieši saistīti:

 • simulatora aprīkojums;
 • mācību plāns;
 • apmācāmais;
 • instruktors.

Šie četri elementi arī ir atkarīgi viens no otra. Jebkādas viena 
elementa izmaiņas ietekmēs citu elementu. Tas nozīmē, ka dažādi 
elementi būtu jāaplūko nevis atsevišķi, bet tikai savstarpējā saistībā.

Instruktora lomu veiksmīgai simulācijas apmācību plāna ieviešanai 
nav iespējams pārvērtēt. Tieši instruktora prasmes un atsaucība ļauj 
izmantot simulatoru kā spēcīgu līdzekli indivīda praksei un iemaņu 
pilnveidošanai drošā vidē. Mācības sekmējošas gaisotnes radīšana 
un pieredzes apgūšana ir tikpat svarīgs elements, kā paša simulatora 
reālās īpašības un veiktspēja.

2. SIMULATORU UZBŪVES, VEIKTSPĒJAS UN 
IZMANTOŠANAS ĪPAŠĪBAS

2.1. Simulatora pamatuzbūve un simulatoru tipi

Simulācija ir pietuvināta īstu iekārtu, sistēmu, parādību un pro-
cesu imitācija. Parasti tas ir matemātisks vai algoritmisks modelis 
kombinācijā ar sākotnējo apstākļu kopu, kas ļauj paredzēt, attēlot un 
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vadīt vienlaikus ar laika maiņu. Modelis ļauj viegli mainīt apstākļus, 
parametrus un vizuālos apstākļus, lai uzdevumu veiktu laikus un 
pareizi, vadoties pēc instruktora noteiktā scenārija. Simulācija tiek 
izmantota daudzos kontekstos, piemēram, kā tehnoloģijas simulācija 
darbības optimizācijai, drošības tehnikai, testēšanai, apmācībai un izglī-
tībai. Simulatoru izmantošana noteiktu kompetenču demonstrēšanai 
2010. gada STCW konvencijā1 ir norādīta kā viena no snieguma izvērtē-
juma metodēm.

Simulācijai ir raksturīgas četras pazīmes – fiziskais reālisms, dar-
bības reālisms, izkārtojums/vadība un darbības vides uzraudzība. 
Šīs pazīmes mainās atkarībā no komponentu precizitātes un pareizības 
līmeņa, kā arī no modeļu un komponentu skaita. Piemēram, grafisko 
attēlu detaļu palielināšana, lai radītu vizuālu ainu, kā arī lielāks pro-
jektoru skaits uzlabos fizisko reālismu, attēlojot fotogrāfiskās ainas 
no visām pusēm. Tomēr šāda precizitāte nav nepieciešama, lai veiktu 
visus kompetenču apguvei vajadzīgos uzdevumus. Turklāt uzdevumi un 
to sarežģītība mainās atkarībā no atbildības līmeņa. Ir pieejams simu-
latoru klāsts, sākot no tādiem, kas integrēti personālajos datoros un 
vadāmi no tiem, līdz pat pilnas misijas simulatoriem, lai varētu demons-
trēt noteiktas funkcijas izpildei nepieciešamo kompetenci un praktiskos 
uzdevumos balstītus scenārijus.

Simulators ir dārgs resurs. Ja tas tiek izmantots obligātās apmācībās 
ar simulatoru un/vai kā līdzeklis kompetences demonstrēšanai, tam jābūt 
akreditētās iestādes apstiprinātam. Simulatori nav vienādi, ir jāizšķir 
dažādi to veidi, klasificējot vai iedalot kategorijās pa dažādām jomām. 
Nedz STCW 2, nedz SJO vadlīnijas vai regulējumi nesniedz simulatora 
atzīšanas standartus. Ar Starptautiskā jūrniecības simulatoru foruma 
(IMSF)3 palīdzību DNV4 ir izveidojusi simulatoru kategorijas atbilstoši to 
funkcijai, tālāk iedalot katru klasi četrās kategorijās atkarībā no 

1 STCW konvencija un 2010. gada kodeksa Manilas grozījumi.
2 STCW kodekss – Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un 

sardzes pildīšanas standartiem.
3 IMSF ir profesionāļu organizācija, kas ir iesaistīta jūrniecības izglītības, apmācību un 

izpētes uzlabošanā, izmantojot simulāciju tehnoloģiju.
4 DNV GL ir starptautiski akreditēta reģistratūras un klasifikācijas sabiedrība, tās gal-

venā mītne ir Norvēģijā (Høvik).
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uzdevuma līmeņa, ko tas spēj simulēt. Jūras simulatori ir iedalīti šādās 
jomās:

 • komandtiltiņa darbības;
 • mehānismu ekspluatācija;
 • radiosakari;
 • lejamkravu apstrāde;
 • sauskravu un balasta apstrāde;
 • dinamiskā pozicionēšana;
 • drošība un aizsardzība;
 • kuģu satiksmes pakalpojumu darbības.

2.2. Dažādi simulatoru veidi

Katra funkciju joma tiek iedalīta un atbilst kādai no četrām simula-
toru klasēm:

 • A klase (pilnas misijas);
 • B klase (vairāku uzdevumu);
 • C klase (ierobežotu uzdevumu);
 • S klase (specifisku uzdevumu).

Simulatoru klases funkciju jomas komandtiltiņa  
operācijām (NAV) (piemērs)

A klase (NAV) – pilnas misijas simulators – pilnas misijas simulatori, 
kas spēj simulēt pilnīgu kuģa komandtiltiņa darbības situāciju, tostarp 
ir iespēja veikt sarežģītu manevrēšanu ierobežotos ūdensceļos.

B klase (NAV) – vairāku uzdevumu simulators – vairāku uzde-
vumu simulatori, kas spēj simulēt pilnīgu kuģa komandtiltiņa darbības 
situāciju, taču bez iespējas veikt sarežģītu manevrēšanu ierobežotos 
ūdensceļos.

C klase (NAV) – ierobežotu uzdevumu simulators – ierobežotu uzde-
vumu simulatori, kas spēj simulēt kuģa komandtiltiņa darbības situā-
ciju ar ierobežotu (instrumentu vai sliktas redzamības) navigāciju un 
sadursmju novēršanu.

S klase (NAV) – specifisku uzdevumu simulators – specifisku uzde-
vumu simulatori, kas spēj simulēt noteiktu komandtiltiņa instrumentu 
darbību un/vai apkopi, un/vai specifiskus navigācijas/manevrēšanas 
scenārijus. 
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DNV 5 standarts nodrošina, ka simulatora veiktās simulācijas ietver 
atbilstošu fizisko un uzvedības reālismu saskaņā ar atzītiem apmācību 
un novērtējuma mērķiem. Administrācija var izmantot standartus kā 
vienu no veidiem, lai veiktu simulatoru akreditēšanu.

Izmantojot šo klasifikāciju, apmācāmais var tikt pakāpeniski iepa-
zīstināts ar simulatoriem – sākot no vienkārša uzdevumu simulatora 
līdz pat pilnas misijas simulatoram, tādējādi optimāli izmantojot dārgās 
simulatora iekārtas un instruktora algošanas izmaksas, lai sasniegtu 
vēlamās prasmes, apmācāmo pārlieku nenoslogojot.

2.3. Svarīgi komponenti

Simulatora komponenti atšķiras atkarībā no simulatora klases un 
veida, tomēr vispārīgos komponentus var iedalīt šādās kategorijās:

 • fiziskais reālisms (iekārtu izkārtojums, cilvēka un mašīnas 
saskarne un vadīklas u. c.);

 • uzvedības reālisms (matemātiskais modelis dažādiem procesiem 
un sistēmām uz kuģa u. c.);

 • darbības vide (vizuālā aina, tai skaitā objekti, redzamības 
pakāpe, kustību platforma);

 • uzraudzība un izvērtējums.
Simulatora izkārtojums ir atkarīgs arī no tā veida un klases, tomēr 

parasti ir trīs svarīgas zonas – servera stacija, instruktora stacija un 
apmācāmā stacija. Katras komandtiltiņa stacijas komponentu piemēri ir 
norādīti tālāk tekstā.

Servera stacija –
 • vizuālās ainas ģenerators:

 • reljefi,
 • kuģi,
 • objekti,
 • vides elementi – lietus, sniegs;

 • matemātiskais modelētājs:
 • kuģis,
 • objekti,
 • straumes,

5 DNV GL ir starptautiski akreditēta reģistratūras un klasifikācijas sabiedrība un tās 
galvenā mītne ir Norvēģijā (Høvik).
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 • plūdmaiņas,
 • vējš,
 • velkoņi,
 • kontakti un tauvošanās,
 • jūra un viļņi,
 • mijiedarbības,
 • iekārtu, trauksmes signāli un vadīklas,
 • vides ietekme,
 • sensori,
 • gaismas,
 • uzdevuma zona,
 • tīkla iekārtas.

Apmācāmā stacija –
 • kamera,
 • skaļruņi,
 • augšējais rādītāju panelis,
 • navigācijas iekārtas,
 • stūres vadība un trauksmes signāli,
 • dzinējs, piestūrēšanās iekārtu vadības ierīces un trauksmes sig-

nāli,
 • vizuālās sistēmas (projektori vai plazmas displeji),
 • gaismu un formu panelis.

Instruktora stacija –
 • slēgtās ķēdes televīzijas monitors,
 • skaļruņi,
 • vizuālā aina,
 • instruktora uzraudzības vadīklas.

2.4. Minimālie izpildes standarti

STCW 6 ar tās labojumiem tika pieņemta 2010. gadā, un tā nosaka 
izpildes standartus katram kompetences līmenim. STCW kompetences 
tabulas nosaka zināšanu, izpratnes un prasmju metodes kompetences 
demonstrēšanai un kritērijus katras kompetences izvērtēšanai. 

6 STCW kodekss – Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un 
sardzes pildīšanas standartiem.
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A-III/1: Minimālo kompetences standartu specifikācija mašīntelpas 
sardzes virsniekiem personāla vadītā mašīntelpā vai norīkotiem dežūr-
mehāniķiem mašīntelpā ar periodisku bezapkalpes vadību7.

7 MODEL COURSE 2.07 ENGINE ROOM SIMULATOR.

2.1. tabula
Funkcija: jūrniecības mehānismu tehnoloģijas ekspluatācijas līmenī

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Veikt drošu 
mašīntelpas 
sardzi

Ļoti labas zināšanas par mašīntelpas sardzē piemērotajiem 
principiem, tostarp:

1.  pienākumi, kas saistīti ar sardzes pārņemšanu un 
pieņemšanu;

2. rutīnas pienākumi, kas jāveic sardzes laikā;
3. mašīntelpu žurnālu uzturēšana un veikto rādījumu 

pieraksts;
4. pienākumi, kas saistīti ar sardzes nodošanu.

Drošības un avārijas procedūras; maiņa no attālinātās/
automātiskās visu sistēmu vadības uz lokālo. 

Drošības pasākumu ievērošana sardzes laikā un tūlītējo darbību 
veikšana ugunsgrēka vai negadījuma brīdī, īpašu uzmanību 
pievēršot eļļas sistēmām.

Mašīntelpas resursu pārvaldība
Zināšanas par mašīntelpas resursu pārvaldības principiem, 
tostarp:

1.  resursu sadalījums, piešķiršana un prioritātes noteikšana;
2. efektīva saziņa;
3. pašpārliecinātība un līdera spējas;
4. situācijas izpratnes iegūšana un uzturēšana;
5. komandas pieredzes izvērtēšana.
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Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Galveno, 
palīgmehānismu
un ar to saistīto 
vadības sistēmu 
ekspluatācija

Mehānismu sistēmu pamata uzbūves un ekspluatācijas principi.
Dzinējspēka iekārtas mehānismu ekspluatācijas, tostarp 
vadības sistēmu, drošības un avārijas procedūras

Sagatavošanās, ekspluatācija, problēmu konstatēšana 
un nepieciešamie pasākumi, lai novērstu bojājumus tālāk 
norādītajos mehānismu elementos un vadības sistēmās:

1.  galvenais dzinējs un ar to saistītie palīgdzinēji;
2. tvaika katls un ar to saistītās palīgsistēmas un tvaika 

sistēmas;
3. palīgdzinēji un ar tiem saistītās sistēmas;
4. citas palīgierīces, tai skaitā saldēšanas, gaisa 

kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas.

Ekspluatēt 
degvielas, 
eļļošanas, 
balasta un citas 
sūknēšanas 
sistēmas un ar 
tām saistītās 
vadības 
sistēmas

Ekspluatācijas īpašības sūkņu un cauruļvadu sistēmām,
tai skaitā vadības sistēmām.

Sūknēšanas sistēmu ekspluatācija:
1.  ikdienas sūknēšanas ekspluatācija;
2. sateces, balasta un kravas sūkņu sistēmu ekspluatācija.

Eļļas/ūdens separatora (vai līdzīgu iekārtu) prasības un 
ekspluatācija.

A-III/2: minimālo kompetences standartu specifikācija kuģu vecā-
kajiem mehāniķiem un otrajiem mehāniķiem uz kuģiem, kuru galveno 
dzinēju jauda ir 3 000 kW vai lielāka8.

8 MODEL COURSE 2.07 ENGINE ROOM SIMULATOR.

2.2. tabula
Funkcija: jūrniecības mehānismu tehnoloģijas pārvaldības līmenī

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Pārvaldīt 
dzinējspēka 
iekārtas 
mehānismu 
ekspluatāciju

Tālāk minēto mehānismu un ar to saistīto palīgmehānismu 
konstrukcijas elementi un ekspluatācijas vieds:

1.  kuģa dīzeļdzinējs;
2. kuģa tvaika turbīna;
3. kuģa gāzturbīna;
4. kuģa tvaika katls.
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Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Plānot darbības 
un izveidot  
to grafiku 

Teorētiskās zināšanas.
Termodinamika un siltumpārnese.

Mehānika un hidromehānika.

Dīzeļdzinēju, tvaika un gāzes turbīnu dzinējspēka īpašības
dzinējspēka īpašības, tai skaitā ātrums, izvade un degvielas 
patēriņš.

Tālāk norādīto objektu sasilšanas cikls, termiskais lietderības 
koeficients un siltuma līdzsvars:

1.  kuģa dīzeļdzinējs;
2. kuģa tvaika turbīna;
3. kuģa gāzturbīna;
4. kuģa tvaika katls.

Saldētāji un saldēšanas cikls.

Dzinējspēka 
iekārtas un 
palīgmehānismu 
ekspluatācija, 
novērošana, 
veiktspējas 
novērtēšana 
un drošas 
ekspluatācijas 
uzturēšana

Smērvielu un degvielas fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Materiālu tehnoloģija.
Kuģu izgatavošana un būvniecība, tai skaitā bojājumu 
novēršana.

Praktiskās zināšanas.
Dzinējspēka galveno un palīgmehānismu, tai skaitā saistīto 
sistēmu, iedarbināšana un izslēgšana.

Dzinējspēka iekārtu ekspluatācijas ierobežojumi.

Dzinējspēka iekārtas
un palīgmehānismu efektīva ekspluatācija, novērošana, 
veiktspējas novērtējums un drošības ekspluatācijas uzturēšana.

Galvenā dzinēja automātiskās vadības funkcijas un struktūra.

Palīgmehānismu automātiskās vadības funkcijas un struktūra, 
tostarp (bet ne tikai):

1.  ģeneratora sadales sistēmas;
2. tvaika katli;
3. eļļas attīrītājs;
4. saldēšanas sistēma;
5. sūknēšanas un cauruļvadu sistēmas;
6. stūres iekārtas sistēma;
7. kravu apstrādes iekārtas un klāja mehānismi.

Pārvaldīt 
degvielas, 
eļļošanas 
un balasta 
operācijas

Mehānismu, tai skaitā sūkņu un cauruļvadu sistēmu, 
ekspluatācija un uzturēšana.
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2.3. tabula
Funkcija: elektrotehnika, elektroniskā tehnika un vadības  

tehnika pārvaldības līmenī

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Pārvaldīt 
elektrisko un 
elektronisko 
vadības iekārtu 
ekspluatāciju

Teorētiskās zināšanas.
Jūras elektrotehnoloģija.

Elektronika.

Energoelektronika.

Automātiskās vadības tehnika un drošības ierīces.

Tālāk minēto automātiskās vadības iekārtu un drošības ierīču 
konstrukcijas elementi un sistēmas konfigurācija: 

1.  galvenais dzinējs;
2. ģenerators un sadales sistēma;
3. tvaika katls.

Elektromotoru ekspluatācijas vadības iekārtu projektēšanas 
īpatnības un sistēmas konfigurācijas.

Augstsprieguma instalāciju konstrukcijas elementi.

Hidrauliskās un pneimatiskās vadības aprīkojuma funkcijas.

Pārvaldīt 
elektrisko un 
elektronisko 
vadības iekārtu 
problēmu 
novēršanas 
atjaunošanu 
pienācīgā 
darbības 
stāvoklī

Praktiskās zināšanas.
Elektrisko un elektronisko vadības iekārtu problēmu novēršana.

Elektrisko, elektronisko vadības iekārtu un drošības ierīču
funkcionalitātes pārbaude.

Uzraudzības sistēmu problēmu novēršana.

Programmatūras versijas vadība.

2.4. tabula
Funkcija: uzturēšana un remonts pārvaldības līmenī

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Noteikt un identificēt 
mehānismu 
disfunkcijas cēloņus, 
veikt kļūdu labošanu

Praktiskās zināšanas.
Mehānismu disfunkciju noteikšana, problēmu izcelsmes vieta
un bojājumu novēršanai veicamās darbības.
Iekārtu pārbaude un noregulēšana.

Nesagraujošā pārbaude.
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A-III/4: minimālo kompetences standartu specifikācija ierindas jūr-
niekiem, kas ir daļa no mašīntelpas sardzes9.

2.5. tabula
Funkcija: jūrniecības mehānismu tehnoloģijas atbalsta līmenī

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Tvaika katla sardzes izpildei: uzturēt 
pareizus ūdens līmeņu un tvaika spiedienus

Droša tvaika katlu ekspluatācija

A-III/6: minimālo kompetences standartu specifikācija elektroteh-
niskas mehāniķim10.

2.6. tabula
Funkcija: elektrotehnika, elektroniskā tehnika un vadības tehnika  

pārvaldības līmenī

9 MODEL COURSE 2.07 ENGINE ROOM SIMULATOR.
10 MODEL COURSE 2.07 ENGINE ROOM SIMULATOR.

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Uzraudzīt 
elektrisko, 
elektronisko un 
vadības sistēmu 
ekspluatāciju

Pamatizpratne par mehāniskās tehnikas sistēmu ekpsluatāciju, 
tostarp:

1.  galveno dzinējiekārtu, t. sk. galvenā dzinējspēka;
2. mašīntelpas palīgmehānismu;
3. stūrēšanas sistēmu;
4. kravas apstrādes sistēmu;
5. klāja mehānismu;
6. dzīvojamo un sadzīves telpu sistēmu.

Pamatzināšanas par siltumpārnesi, mehāniku un hidromehāniku.

Zināšanas par
elektrotehnoloģiju un elektrisko mašīnu teoriju.

Elektronikas un energoelektronikas pamati.

Elektriskās iekārtas un elektroenerģijas sadales dēļi.

Automatizācijas, automātisko vadības sistēmu
un tehnoloģiju pamati.

Instrumentācijas, trauksmes signālu un uzraudzības sistēmas.

Elektriskā piedziņa.

Elektrisko materiālu tehnoloģija.

Elektrohidrauliskās sistēmas un elektropneimatiskā vadība.
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Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes
Energosistēmu (virs 1 000 voltiem) ekspluatācijas apdraudējumu 
un nepieciešamo drošības pasākumu apzināšanās.

Uzraudzīt 
automātisko 
dzinējspēka un 
palīgmehānismu 
vadības sistēmu 
ekspluatāciju

Dzinējspēka un palīgmehānismu vadības sistēmu sagatavošana 
ekspluatācijai.

Ekspluatēt 
ģeneratorus 
un sadales 
sistēmas

Savienošana, slodzes dalīšana un ģeneratoru pārslēgšana.

Savienošana un savienojuma pārtraukšana starp sadales 
skapjiem un sadales paneļiem.

Energosistēmu, 
kas pārsniedz 
1000 voltus,  
ekspluatācija un 
uzturēšana

Teorētiskās zināšanas par augstsprieguma tehnoloģiju.

Drošības pasākumi un procedūras.

Kuģu elektromotoru un vadības sistēmu elektriskais dzinējspēks.

Praktiskās zināšanas par augstsprieguma sistēmu 
drošu ekspluatāciju un uzturēšanu, tostarp zināšanas 
par augstsprieguma sistēmu specifisko tehnisko tipu un 
apdraudējumiem, ko rada ekspluatācijas spriegums, kas ir lielāks 
par 1 000 voltiem.

2.7. tabula
Funkcija: uzturēšana un remonts pārvaldības līmenī

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Uzturēt un 
remontēt 
galvenā 
dzinējspēka un 
palīgmehānismu 
automatizācijas 
un vadības 
sistēmas

Atbilstošas prasmes un zināšanas par elektriskajām un 

mehāniskajām sistēmām.

Drošības un avārijas procedūras.

Drošas iekārtu un ar tām saistīto sistēmu izolācijas veikšana, 
pirms darbiniekiem ir atļauts strādāt ar noteikto mašīnu vai 
iekārtu.

Praktiskas zināšanas par testēšanu, uzturēšanu, problēmu 

noteikšanu un remontu. 

Testēt, konstatēt problēmas, uzturēt un atjaunot elektriskās un 
elektroniskās vadības iekārtas ekspluatācijas stāvoklī.

Zināšanas par navigācijas iekārtu, iekšējo un ārējo sakaru 
sistēmu uzturēšanas procedūru principiem.
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Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Uzturēt un 
remontēt 
komandtiltiņa 
navigācijas 
iekārtas un kuģa 
sakaru sistēmas

Teorētiskās zināšanas.
Elektrisko un elektronisko sistēmu ekspluatācija vietās, kas ir 
uzliesmojošas.

Praktiskās zināšanas.

Drošu uzturēšanas un remonta procedūru veikšana.

Mehānismu disfunkcijas konstatēšana, problēmu atrašana un 
bojājuma novēršanai veicamās darbības.

A-III/7: minimālo kompetences standartu specifikācija ierindas 
elektrotehnikas mehāniķiem11.

2.8. tabula
Funkcija: uzturēšana un remonts atbalsta līmenī

Kompetence Zināšanas, izpratne un prasmes

Palīdzēt veikt 
elektrosistēmu 
un klāja 
mehānismu 
uzturēšanu un 
remontu

Drošības un avārijas procedūras.
Pamatzināšanas par elektrotehniskajiem rasējumiem un drošu 
iekārtu un ar tām saistīto sistēmu izolāciju, kas nepieciešamas, 
pirms darbiniekiem ir atļauts strādāt ar noteikto mašīnu vai 
iekārtu.

Testēt, konstatēt problēmas, uzturēt un atjaunot elektriskās 
vadības iekārtas un mehānismus ekspluatācijas stāvoklī.

Elektrisko un elektronisko iekārtu ekspluatācija uzliesmojošās 
vietās.

Pamatzināšanas par kuģa ugunsdrošības signalizācijas sistēmu.

Drošu uzturēšanas un remonta procedūru veikšana.

Mehānismu disfunkcijas konstatēšana, problēmu noteikšana un 
bojājumu novēršanai veicamās darbības.

Apgaismes armatūras un apgādes sistēmas uzturēšana un 
remonts.

11 MODEL COURSE 2.07 ENGINE ROOM SIMULATOR.
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2.5. Precizitāte

Simulācijas precizitāti definē kā faktisko iekārtu, sistēmu un vides 
atveidojuma īstuma pakāpes līmeni. Jo patiesāk simulācija atveido reā-
lās sistēmas, jo labāka ir precizitāte.

Precizitāti nosaka subjektīvi, un, ja ir lielas precizitātes prasības, 
palielinās simulācijas izmaksas un izpildes laiks. Turklāt nav teikts, ka 
augsts precizitātes līmenis uzlabos mācību pieredzi. Tāpēc ir nepiecie-
šama selektīvā precizitāte, proti, to simulatora komponentu uzlabošana, 
kam būs lielāka ietekme uz mācībām un uzdevumu novērtējumu.

Viens no galvenajiem tehniskajiem apsvērumiem simulatoru lieto-
šanā un simulācijās ir nepieciešamība pēc pastāvīgi reproducējamiem 
rezultātiem.

2.6. Apstiprināšana

Apstiprināšana ir process, kurā izvērtē specifiskas simulatora 
īpašības vai arī simulāciju pēc iepriekš noteiktas kritēriju kopas. 
Apstiprināšanā ir iekļauti gan objektīvi, gan subjektīvi elementi. Simu-
lācijas elementi, kuriem nepieciešama apstiprināšana, nosaka pašreizējā 
apstiprināšanas procesa akurātumu un precizitāti.

Simulatora veiktspēja un vadības īpašības tiek izvērtētas saskaņā 
ar iekārtas darbības standartiem, simulatora spēju trenēt un novērtēt 
apmācāmā darbības rezultātus specifiskos uzdevumos, kuru veikša-
nai tiek izmantota simulācija. Jūras simulatori parasti neatveido kādu 
noteiktu kuģi, konkrēta kuģa komandtiltiņa iekārtas, mehānismus, 
sakaru un citas iekārtas vai to fizisko izkārtojumu uz klāja, bet gan ir 
vispārināta kuģa un to daļu simulācija, tāpēc nav iespējams objektīvi 
novērtēt simulatora precizitāti.

Turklāt dažas jūras administrācijas ir pieņēmušas standartus 
attiecībā uz simulāciju un simulāciju mācību kursu apstiprināšanu. 
Kā iepriekš minēts, klasificējošās organizācijas ir publicējušas stan-
dartus simulatoru klasifikācijai un apstiprināšanai, pamatojoties uz 
STCW12 kompetencēm un vadlīnijām. DNV ir augstas klases klasifikāci-
jas organizācija, kas publicējusi vadlīnijas simulāciju standartizācijai 

12 STCW kodekss – Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un 
sardzes pildīšanas standartiem.
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un sertifikācijai. DNV 13 iedala simulāciju pēc funkcionālā un fiziskā 
reālisma. Tomēr šie simulāciju apstiprināšanas standarti nav pieņemti 
visās administrācijās kā kritērijs atbilstībai STCW izvirzītajiem mācību 
un novērtējuma standartiem. Uzskatāms, ka tie ir piemēroti ieviešanai 
jebkurā iestādē kā pietiekams un uzticams apmācību un mācīšanas 
materiāls.

3. SIMULĀCIJAS APMĀCĪBA

3.1. Simulācijas apmācību darbības joma

Simulatori ir lielisks palīgs mācībās, lai izveidotu kompetenci dažā-
dos atbildības līmeņos, sākot no vienkāršiem ikdienas uzdevumiem un 
sarežģītu uzdevumu apmācībām līdz pat krīžu pārvarēšanai un avārijas 
situācijām. Simulators ir mācību instruments, kas ir jāintegrē kopējā 
mācību programmā vai arī jāizmanto īpašai apmācībai ar specifiskiem 
rezultātiem14.

STCW kodeksa A-I/12 iedaļā norādīts, ka katra puse (t. i., tās valsts 
administrācija, kurā apmācību vai novērtējuma programma tiks 
apstiprināta) nodrošina, ka noteiktos apstākļos izmantotais simulators 
atbildīs sešām vispārējās izpildes prasībām. Tālāk tekstā norādītas šo 
būtisko aspektu interpretācijas:

 • atbilstība apmācībai un/vai novērtējuma mēķiem;
 • fizisko apstākļu reālistiskums atbilst apmācības un/vai novērtē-

juma mērķiem;
 • pietiekams rīcības reālistiskums;
 • spēja atveidot dažādus apstākļus (ekspluatācijas vide);
 • apmācāmā iespējas mijiedarboties ar simulatoru;
 • instruktora/novērtētāja iespējas vadīt/uzraudzīt/ierakstīt uzde-

vumus.
Kompetences standarti, kas norādīti 2010. gada STCW, ir iedalīti gru-

pās, ņemot vērā šīs septiņas funkcijas:
 • navigācija;
 • kravas apstrāde un uzglabāšana;

13 DNV GL – starptautiski akreditēta reģistratūras un klasifikācijas sabiedrība, tās gal-
venā mītne ir Norvēģijā (Høvik).

14 MODEL COURSE 6.10 TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR.
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 • kuģa ekspluatācijas vadība un atbildība par uz klāja esošajiem cil-
vēkiem;

 • jūrniecības mehānismu tehnoloģijas;
 • elektrotehnika, elektroniskā tehnika un vadības tehnika;
 • uzturēšana un remonts;
 • radiosakari.

STCW kodekss15 nosaka šādus atbildības līmeņus:
 • pārvaldības līmenis;
 • ekspluatācijas līmenis;
 • atbalsta līmenis.

3.2. Simulatora apmācības standarti

Standarti sniedz kritērijus atveidotajām funkcijām, iekārtām un 
videi, un tie tiek uzskatīti par nepieciešamiem noteiktiem uzdevumiem 
jūras operācijās.

Standarti par prioritāti nenosaka noteiktas simulatorā izmantotās 
iekārtas vai programmatūras uzticamību, piemēram, redundance, vides 
pārbaude vai arī uzturēšana. Tiek uzskatīts, ka simulators kopumā ir 
pietiekami uzticams.

4. KONSTRUKTĪVU ATSAUKSMJU NOZĪMĪBA

4.1. Simulatora instruktors

Simulatoru izmantošana ir aizsākusies salīdzinoši nesen, bet mūs-
dienās izglītības jomā tas tiek plaši atzīts un pieņemts kā efektīvs 
mācību instruments. 

Simulatoru izmantotāji cer, ka jaunākie simulatori piedāvās daudzso-
lošas iespējas, kā arī nodrošinās alternatīvu un iedarbīgu apmācību un 
mācīšanas veidu, pateicoties labākām demonstrācijas iespējām, maņu 
iesaistīšanai un apmācībai, kas balstīta uz pieredzes gūšanu. Tomēr 
jāpievērš uzmanību faktam, ka, lai cik moderna un dārga ir simulatora 
sistēma, sasniegtie mācību rezultāti ir tikai tik rezultatīvi, cik laba ir 

15 STCW kodekss – Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un 
sardzes pildīšanas standartiem.



32 Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un dzinēja vadības telpu

instruktora prasme simulatoru izmantot apmācību procesā. Simulators 
parasti studentiem patīk, jo tajā tiek izmantota dažādu cilvēka maņu 
iesaiste, piemēram, teksts, vizuālie un audio efekti. Tieši apmācītājs jeb 
instruktors ir tas, kas nodrošina būtisko sasaisti starp reālo pasauli un 
tās virtuālo attēlojumu.

Simulācijas pieredze nodrošina jēgpilnāku un iemācošāku mācīšanas 
pieeju. Neatkarīgi no pieredzi veidojošās pieejas – kurā apmācāmajam ir 
galvenā loma sevis apmācīšanā, instruktors dod iespēju mācīties, izman-
tojot izjautāšanas pieeju – iespēju apmācāmajam uzdot jautājumus un 
apspriest sarežģītos jēdzienus (ar instruktoru un vienaudžiem). Bieži 
apspriestais un reti izmantotais mācību un treniņu aspekts «apmācāmo 
motivācija» var tikt apzināti radīts un ilgstoši uzturēts ar konstruktīvas 
atgriezeniskās saites palīdzību apmācītāja iedrošinājumu uzdevumu 
instruktāžas veikšanas un iztaujāšanas laikā. Instruktora gaidas attie-
cībā uz apmācāmo sniegumu nozīmīgums netiek pienācīgi novērtēts, 
bet tomēr tas ir noteicošais faktors apmācāmo vispārējam sniegumam 
darbā ar simulatoriem. Dabiski un bez īpašas akcentēšanas redzams, ka 
instruktori, kuriem ir lielākas cerības un gaidas attiecībā uz apmācāmo 
sniegumu, spēj panākt labākus rezultātus viņu sniegumā.

Līdz ar jaunās apmācību pieejas plašāku izmantošanu apmācītāja 
loma ir kļuvusi vēl nozīmīgāka. Zināšanu apguvei mainoties no «uz sko-
lotāju koncentrētas» uz «uz skolēnu koncentrētu», apmācītājs ir mainījis 
savu autoritatīvo lomu uz tālāk minētajām lomām:

 • koordinators – simulatoru izmantošana neapšauba apmācītāja 
nepieciešamību, tomēr, bez šaubām, maina viņa lomu no «vadī-
tāja» uz «pavadoni». Apmācītājam jāzina, kad iejaukties un kad 
atstāt izglītojamo vienu, lai pēc iespējas vairāk veicinātu empī-
risko mācīšanos;

 • centīgs skolotājs – apmācītājam jāapzinās, ka «zināšanu nodo-
šana» ir process nevis notikums. «Vienreizēja plānošana» nav pie-
tiekama, jo apmācītājam ir jāveic plaša, pamatota plānošana katrā 
posmā, ņemot vērā dažādus ar apmācāmajiem saistītus faktorus – 
kursa mērķus, rangu, cilvēku skaitu, pamatzināšanas u. c.;

 • vadītājs – nevis vienkārši atkārtot vienu un to pašu uzdevumu, 
bet mainīt materiālus un darbības tā, lai tie radītu interesi un tie-
šāk attiektos uz dalībniekiem, kā arī būtu tiem atbilstošāki;

 • elastīgs un pielāgoties spējīgs instruktors – no jauna jāizvērtē 
metodes, tehnikas un resursi, lai tie atbilstu dažādiem mācīšanās 
stiliem un kalpotu kopīgajiem kursa mērķiem;
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 • mācību plānotājs/organizētājs – informācijas sakārtošana 
secībā, lai sekmētu mācīšanos;

 • ceļvedis – palīdzēt izglītojamiem saprast, kādiem ir jābūt 
apmierinošiem rezultātiem, noteikt pareizās atbildes reakcijas 
un izvairīties no ierastām kļūdām. Šos un citus elementus 
var sasniegt, izmantojot personiskās mijiedarbības un 
komunikācijas prasmes, piemēram, empātiju, elastību un 
pielāgošanās spējas;

 • iedrošinātājs – tikt galā ar individuālajām atšķirībām, dot pozi-
tīvu un konstruktīvu atgriezenisko saiti;

 • vērtētājs – nosaka kritērijus un novērtē rezultātus, turklāt 
nostiprina vēlamo mācīšanās veidu, uzmundrina un izvērtē 
sasniegumus;

 • psihologs – simulatoram ir daudz lielāka ietekme uz izglītojamo 
rezultātiem, ja instruktori izmanto savas zināšanas gan par tēmu, 
gan par to, kā apmācāmie to izprot. Ļoti svarīgs ir arī mācīšanas 
veids, kas saistīts ar pieredzi, kompetenci, kultūru un personību, 
un izpratne bez asas kritikas vai aizspriedumiem.

4.2. Prasmes, kas nepieciešamas apmācītājam/instruktoram

Kā jau iepriekš minēts, augsti attīstīta simulatora sistēma neko 
nedod, ja to vada nepietiekami prasmīgs instruktors, taču kvalificēts 
instruktors pat ar vienkāršāko simulatoru var sasniegt noderīgus un 
efektīvus mācību rezultātus. Tas rada nepieciešamību pārbaudīt ins-
truktoru prasības un prasmes tādā līmenī, kas nepieciešams attiecīgās 
simulatorus ietverošās apmācības nodrošināšanai. 

4.3. Vispārējā attieksme pret izglītošanu

Lai gan no apmācītāja netiek gaidītas atbildes uz visiem jautājumiem, 
ko viņam uzdod, tomēr uzticība zūd, ja viņš nevar atbildēt ne uz nevienu 
no tiem. Tādējādi, sekojot līdzi jaunākajiem notikumiem un izmaiņām 
visos faktiski veicamā darba aspektos, kura apguvei ir izstrādāta simu-
lācija, ieskaitot profesionālos, tehnoloģiskos un juridiskos aspektus, 
instruktors var nodrošināt sevi ar plašākām zināšanām nekā tās piemīt 
studentiem. Turklāt nozare un tehnoloģijas attīstās, pateicoties labam 



34 Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un dzinēja vadības telpu

sniegumam un apmācāmo praktiskajai pieredzei, tāpēc nepieciešams 
apsvērt jaunus praktiskus uzdevumus ar unikālu scenāriju.

Tas kļūst vēl svarīgāk, ja apmācība ietver vecākus un pieredzējušus 
apmācāmos, kuriem bieži patīk parādīt savas plašās zināšanas. Tad ir 
īpaši būtiski, lai instruktors nejustos apjucis un lai būtu pieejama nepie-
ciešamā informācija.

4.4. Tehniskās vai arī ar mācību priekšmetu saistītās zināšanas 

Instruktoram būtu jābūt vismaz tikpat kvalificētam kā 
izglītojamajiem, ko viņam paredzēts instruēt un mācīt. Tas ne tikai 
palielinās instruktora pārliecinātību, bet arī būs ļoti svarīgi, lai pareizi 
nodotu zināšanas tālāk.

Tas kļūst sarežģītāk, paaugstinoties un pieaugot apmācību specia-
lizācijai, jo ir grūtāk atrast apmācītājus ar to pašu kvalifikāciju. Tomēr 
var teikt ka, ja nav nekādas kuģošanas pieredzes, tad būs grūti tikt 
galā ar visiem profesijas apguvē ietvertajiem darba režīma (rutīnas) 
elementiem.

Taču bieži prasmes un zināšanas attiecīgajā jomā tiek uzskatītas par 
vienīgo kompetenci, kas nepieciešama instruktoram. Ja instruktoram 
ir kompetences sertifikāts un darba pieredze uz kuģa, var uzskatīt, 
ka izglītojamajiem «būtu» jāievēro un jāatbalsta instruktora paustās 
idejas, priekšlikumi vai rekomendācijas. Taču, ko darīt situācijā, kad 
ir izveidots rūpīgi apsvērts uzdevums un izglītojamie to veic pavisam 
citā veidā, neredzot kopējo situāciju, kas, to veidojot, bija iecerēta? Kā 
rīkoties, ja veidojas debašu sesija, kurā instruktors sākotnēji vēlējās 
izglītot studentus par kādu konkrētu tematu, bet studenti no tā novir-
zās un vaicā jautājumus ar «kāpēc», «kā» un «kas» par kādu nesaistītu 
tēmu? Šādu jautājumu veidošanās mācību laikā un problēmu risinājumu 
meklēšana skaidri parāda situāciju, kad apmācīšana nav saistīta tikai ar 
rakstiskā teksta atkārtošanu vai ar animētu PowerPoint prezentācijas 
parādīšanu.

Iepriekš minētie jautājumi var tikt uztverti kā tehnisko zināšanu 
apjoma un svarīguma samazināšana. Paradoksāli, taču tehniski izglītota 
instruktora, kurš ir informēts par visiem jaunākajiem sasniegumiem, 
loma nestrukturētā mācību vidē kļūst vēl svarīgāka. Instruktoram būtu 
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arī jāapzinās un jāsagatavojas visam, kas var parādīties bez iepriekšēja 
paziņojuma un elastīgā veidā jāspēj to novērst, sniedzot apmācāmajiem 
būtiskas zināšanas.

4.5. Pedagoģija

Ir ļoti svarīgi, ka simulatora apmācību instruktoram ir pamatzinā-
šanas vai pieredze apmācībā vai arī apmācību metodēs. Tas palīdzēs 
apmācītājam:

 • atvieglot instruktora vai arī apmācāmā vadītu mijiedarbību; 
 • veikt instruktāžu un iztaujāšanu drošā mācību vidē; 
 • uzraudzīt notikumus un zināt, kad iejaukties vai neiejaukties;
 • spēju apvienot darbības un to teoriju.

4.6. Uzticības izveidošana

Viens no galvenajiem elementiem efektīvu zināšanu radīšanā ir uzti-
cības izveidošana starp instruktoru un izglītojamo. Ņemot vērā kontek-
stu, kādā simulatoros notiek apmācība un zināšanu apguve, uzticības un 
labu attiecību veidošanai ir ļoti svarīga nozīme. Apmācāmie simulatoros 
izmanto savas zināšanas un pieredzi, kas iegūta reālās dzīves situāci-
jās. Tas var radīt augstprātīgu un viszinošu attieksmi vai arī sajūtu, ka 
simulators ir tikai «videospēle».

Sarežģītību palielina arī fakts, ka instruktori, pavadot daudz laika 
plānojot un strukturējot simulatora uzdevumus, nesaprot, ka joprojām 
var rasties nenosakāmi un neparedzami notikumi, jo simulatora uzde-
vuma «ekspluatācijas daļa» ir apmācāmo rokās. Tādēļ apmācāmais var 
izrādīt negaidītu aizsargreakciju, kad viņš nevar tikt galā ar panāku-
miem vai definēto kritisko situāciju.

Konstruktīva atgriezeniskā saite, godīga sava darba analīze, kā arī 
savu kļūdu atzīšana parāda labu attiecību, kas veidotas, balstoties uz 
uzticību un draudzību, nozīmi starp instruktoru un apmācāmo. Lai 
apmācībās nodrošinātu pietiekamību un uzraudzītu reālo situāciju, t. sk. 
attiecībā uz mācību rezultātiem, ir jāveido atgriezeniskās saites nodro-
šināšanas sistēma, kas nepieciešama iestādes vajadzībām.
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4.7. Draudzīgu attiecību izveidošana – uzticības radīšanas 
stūrakmens16

Uzticības radīšana ir jāsāk pirmajā dienā un jāturpina veidot visu 
programmas laiku. Instruktors var likt apmācāmajiem justies svarī-
giem un uzlabot attiecības ar viņiem, izmantojot tālāk tekstā minētās 
vadlīnijas.

Kad apmācāmais ienāk telpā, sasveicinieties ar viņu smaidot. Nav 
jāsāk gara saruna, pietiek ar vienkāršu sveicienu. Tas parāda, ka atpa-
zīstat apmācāmo un esat priecīgi viņu redzēt.

Iepazīšanās stunda var tikt izmantota, lai sāktu labas attiecības, 
tādēļ instruktors var uzdot patīkamus jautājumus. Starpbrīžos, ja satie-
kat apmācāmo gaitenī, veltiet mirkli laika, lai apjautātos par viņa dienu 
un nedēļas nogales plāniem. Mēģiniet atrast līdzsvaru starp pārāk pri-
vātiem jautājumiem un pārāk stingru un oficiālu uzvedību. Ir jāiepazīst 
katrs apmācāmais un jāpielāgojas viņa komforta līmenim.

Viens no vislabākajiem veidiem, kā pievērst apmācāmo uzmanību, 
ir iesaistīt apmācāmo mācību procesā. Ja jūs nosaucat kādu piemēru, 
izmantojiet tajā apmācāmo vārdus. Ja ir nepieciešami brīvprātīgie, lai 
demonstrētu jēdzienu, palūdziet dažus apmācāmos palīdzēt. Tas ne 
tikai palīdz iesaistīties mācību stundā, bet arī pievērš vairāk uzmanības 
tēmai, jo citi apmācāmie dzird un redz savus mācību biedrus.

5. SIMULATORU APMĀCĪBAS KONCEPCIJA

5.1. Simulatora apmācības konceptualizācija

Simulatori ir vērtīgi daudzpusīgi instrumenti, kas tiek lietoti, lai 
attīstītu indivīda un komandas kompetenci ne tikai prasmes ietve-
rošu uzdevumu veikšanā, bet arī uzdevumu pārvaldībā, tostarp 
ārkārtas un krīzes situāciju vadībā. Jūrniecības nozarē STCW 

16 MODEL COURSE 6.10 TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR.
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kodekss17 ieviesa simulatorus kā neatņemamu apmācību un novērtē-
juma daļu.

Simulatori ir dārgs resurss gan izmaksu, gan laikietilpības ziņā. 
Tāpēc simulatoru ražotāji ir izveidojuši tādus simulatoru, ko var izman-
tot dažādos līmeņos, sākot no atbalsta līdz ekspluatācijas un vadības 
līmenim. Turklāt ir dažādi simulatori, kas pieejami apmācībai viena 
uzdevuma, vairāku uzdevumu un kompleksu uzdevumu veikšanai, kā 
arī ir iespējams integrēt simulatorus atkarībā no veicamajām funkcijām 
vai kuģa daļām. Lai izpildītu iepriekš minēto minimumu, institūcijai, 
kurā notiek uz simulatoriem balstītas apmācības, ir pareizi un efektīvi 
jādeleģē praktiskie uzdevumi ar piemēroto scenāriju, kas atbilst apmā-
cāmā kompetences līmeņiem.

5.2. Uz simulatoriem balstītas apmācības mērķi

STCW kompetences tabulas skaidri nosaka zināšanu, izpratnes un 
prasmju metodes kompetences demonstrēšanai un kritērijus katras 
kompetences izvērtēšanai. Turklāt 3. kolonnā (5.1. tabula) «Kompeten-
ces demonstrēšanas metodes» simulators tiek ierindots kā viena no 
metodēm. Visas šīs kompetences vispirms ir jāpārskata, tad jāizplāno 
kopā ar simulatora klasi un tipu, izmantojot simulatoru klasifikācijas 
standartus.

Piemērs
Funkcija: jūrniecības mehānismu tehnoloģija ekspluatācijas līmenī.
Darbības līmenī strādājošu jūras mehāniķu kompetences, uz kurām 

attiecas iekārtu ekspluatācijas simulators.
Tagad ir jāpievēršas SJO18 modeļu kursam, kurā ir detalizēti izklās-

tīta mācību programma un norādīti dažādu funkciju un līmeņu mērķi, 
kas ir jāveic apmācāmajiem. Veicamie uzdevumi, ņemot vērā mācību 

17 STCW kodekss – Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un 
sardzes pildīšanas standartiem.

18 Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un sardzes pildīša-
nas standartiem.
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5.1. tabula
STCW koda kompetences tabula
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Ļoti labas zināšanas par 
mašīntelpas sardzes 
izpildes principiem, 
tostarp:
1. pienākumi, kas saistīti 
ar sardzes pārņemšanu 
un pieņemšanu;
2. rutīnas pienākumi, kas 
jāveic sardzes laikā;
3. iekārtu telpu uzskaites 
veikšana un veikto 
ierakstu nozīme;
4. pienākumi, kas saistīti 
ar sardzes nodošanas 
drošības un ārkārtas 
procedūrām; visu 
sistēmu pārslēgšana 
no attālinātās/
automātiskās uz lokālo 
vadību un ar to saistītie 
drošības pasākumi, kas 
jāievēro sardzes laikā, 
un tūlītēji veicamās 
darbības ugunsgrēka vai 
negadījuma gadījumā 
ar īpašu atsauci uz eļļas 
sistēmām.

Pierādījumi un 
izvērtēšana, kas 
iegūta no viena 
vai vairākām 
tālāk norādītajām 
iespējām:
1. apstiprināta 
pieredze uz kuģa;
2. apstiprināts 
apmācību kuģis 
(pieredze);
3. apstiprināta 
simulatora 
apmācība, 
(piemērojams);
4. apstiprināta 
laboratorijas iekārtu 
apmācība.

Sardzes veikšana, 
nodošana un atbrīvošana 
notiek saskaņā ar 
pieņemtiem principiem 
un procedūrām. 
Tehnoloģisko iekārtu 
un sistēmu uzraudzības 
apjoms un biežums 
ir atbilstošs ražotāja 
rekomendācijām 
un notiek pēc 
apstiprinātiem 
principiem un 
procedūrām, tai 
skaitā arī mašīntelpas 
sardzē piemērotajiem 
principiem. Tiek veikti 
pareizi ieraksti par 
kustībām un darbībām 
saistībā ar kuģa 
inženiertehniskajām 
sistēmām.
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mērķus, ir jāveido tā, lai varētu skaidrot apmācāmo praktisko snie-
gumu. To var izdarīt, analizējot mācību mērķus, aprakstīšanai lietojot 
ar izpildi saistītus darbības vārdus, piemēram, «parādīt», «plānot», 
«piemērot», «identificēt» un «aprēķināt» u. c. Tādējādi no dažādiem 
līmeņiem un funkcijām noteiktajiem mācīšanās mērķiem var noskaidrot 
veicamos uzdevumus. Uzdevumu sarakstā ietvertie konkrētajām simu-
lētajām darbībām atbilstošie izpildes elementi tiks atvasināti kā izpildes 
un snieguma mērķi. 

Pēc tam, kad ir konstatēti konkrētās ar simulācijas palīdzību 
demonstrētās kompetences apguves mērķi, simulatora uzdevums ir 
jāizstrādā detalizēti. Simulatorā veicamā uzdevuma izstrādes procesā 
būs nepieciešams veikt situācijas analīzi, identificēt darbības mērķus, 
izraudzīties simulatoru un simulēto uzdevumu, sagatavot un uzrakstīt 
izvērtējuma veidu.

5.3. Situācijas analīze

Situācijas analīzi var izveidot katras funkcijas atšķirīgajām kompe-
tences vienībām dažādos līmeņos un kategorijās. Kā vadlīnijas ir jāiz-
manto STCW19 kompetences tabulas un SJO20 modeļu kursi.

19 STCW kodekss – Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un 
sardzes pildīšanas standartiem.

20 Starptautiskā konvencija par jūrnieku apmācības, sertificēšanas un sardzes pildīša-
nas standartiem.

5.2. tabula 
Kompetences, uz kurām attiecas iekārtu ekspluatācijas simulators

STCW-95
atsauce Kompetence

A tabula-III/1.1 Veikt drošu mašīntelpas sardzi.

A tabula-III/1.3 Izmantot iekšējās komunikācijas sistēmas.

A tabula-III/1.4
Ekspluatēt galvenos un palīgmehānismus un saistītās vadības 
sistēmas.

A tabula-III/1.5
Ekspluatēt degvielas, smēreļļas, balasta un citas sūknēšanas 
sistēmas un saistītās vadības sistēmas.
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Instruktoriem ir jāizstrādā simulatorā veicamos uzdevumus, ņemot 
vērā praktikanta vajadzību novērtējumu, kompetenci un tās kontekstu.

5.4. Darbības mērķi

Šajā posmā darbības rezultātu standarti ir jānorāda ar rezultātu 
kopumu, kas saistīts ar veicamo uzdevumu, kas ir jāveic noteiktās kom-
petences sasniegšanai. Darbības veikšanai var kombinēt vairāk nekā 
vienu uzdevumu. Ir jānorāda arī kontekstu un apstākļu loks, kam atbilst 
darbības mērķi. Tālāk tekstā ir dots detalizēts piemērs, kurā kompeten-
ces vienība ir iedalīta noteiktos veicamos uzdevumos, darbības kritēri-
jos un tam nepieciešamajos pierādījumos.

5.5. Mācību pārskats

Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas 
un sardzes pildīšanas standartiem (STCW 1978; ar grozījumiem) nosaka 
minimālos kompetences standartus, kas ir jāievēro jūrniekiem, STCW 
kodeksa A daļā. SJO21 modeļa kurss ir pārskatīts un atlasīts, lai risinātu 
specifiskus praktiskus uzdevumus: 

 • A-III/1: minimālo kompetences standartu specifikācija mašīn-
telpas sardzes virsniekiem personāla vadītā mašīntelpā vai norī-
kotiem dežūrmehāniķiem mašīntelpā ar periodisku bezapkalpes 
vadību;

 • A-III/2: minimālo kompetences standartu specifikācija kuģu 
vecākajiem mehāniķiem un otrajiem mehāniķiem uz kuģiem, 
kuru galveno dzinēju jauda ir 3 000 kW vai lielāka;

 • A-III/4: minimālo kompetences standartu specifikācija ierindas 
jūrniekiem, kas ir daļa no mašīntelpas sardzes;

 • A-III/6: minimālo kompetences standartu specifikācija elektro-
tehnikas mehāniķim;

 • A-III/7: minimālo kompetences standartu specifikācija ierindas 
elektrotehnikas mehāniķiem.

21 SJO modeļa kurss 2.07 – šis modelis ietver trīs no iepriekš minētajām funkcijām, izņe-
mot «Kuģa operāciju kontrole un rūpes par cilvēkiem uz kuģa klāja, palīglīmenī/ope-
ratīvajā līmenī/pārvaldības līmenī».
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5.6. Simulatoru uzdevumu tabula

Tālāk norādītā simulatora uzdevuma tabula var tikt uzskatīta par 
atbilstošu tieši ECR (dzinēju vadības telpa) simulatora praktiskajiem 
uzdevumiem, lai iegūtu pieredzi sardzes virsnieka darbā un vispārīgi 
uzzinātu par viņu atbildību. Taču tā ir jāīsteno ar atsevišķām pavēlēm 
no komandtiltiņa un jāveido tūlītēja savstarpēja komunikācija. 

5.3. tabula 
Simulatoru uzdevumu tabula

Uzdevuma nosaukums A/III-1 A/III-2 A/III-4 A/III-6 A/III-7

Avārijas dīzeļģeneratora 
iedarbināšana

Degvieleļļas sistēmas iedarbināšana

Saldūdens dzesēšanas sistēmas 
iedarbināšana
Dīzeļģeneratora iedarbināšana 
(ekspluatācijas daļa)
Dīzeļģeneratora iedarbināšana 
(elektriskā daļa)

Saldūdens ģeneratora izmantošana

Stūres iekārtas iedarbināšana

Jūras ūdens dzesēšanas sistēmas 
iedarbināšana
Galvenā un ārkārtas gaisa 
kompresora iedarbināšana
Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas 
iedarbināšana
Sākt ekspluatēt dzīvojamo un 
sadzīves telpu kondicionieri un 
provīzijas uzglabāšanas telpu 
iekārtas
Balasta ūdens sistēmas 
iedarbināšana
Vai sateces ūdeņi ir sateces ūdeņu 
uzglabāšanas tvertnē

Tvaika katla iedarbināšana
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Uzdevuma nosaukums A/III-1 A/III-2 A/III-4 A/III-6 A/III-7

Smagās degvieleļļas separatoru 
iedarbināšana
Priekšgala piestūrēšanas ierīču 
ekspluatācija

Sagatavošanās kuģa atiešanai

Problēmu novēršana

Iekārtas dūņu pārvietošanai uz 
krastu

Energoefektivitāte

Sagatavošanās pirms kuģa 
ierašanās
Naftas produktus saturoša ūdens 
separators un naftas operāciju 
žurnāla ieraksti
Galvenā dzinēja attālinātās vadības 
sistēma un manevrēšana

Komandas darba komunikācija

Komandas darba problēmas un 
reakcija uz tām
Apkalpes darba problēmas un 
reakcija uz tām
Darba slodzes un lēmumu 
pieņemšanas komunikācija
Komandas darbs / problēmas 
/ komunikācija / darba slodze / 
lēmumu pieņemšana

Lai nodrošinātu reālistisku pieredzi, uz kuģa klāja instruktors 
ieņems komandtiltiņa virsnieka lomu, dodot signālus vai nu par dzinēj-
spēka sistēmas manuālo ekspluatāciju, virzienu un ātrumu, vai arī tās 
sistēmas attālināto komandtiltiņa vadību. 
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Manevrēšanas funkcija ir jāaktivizē no instruktora konsoles, lai 
apmācāmā dzinējspēka sistēmas vadība varētu tikt atļauta vai aizliegta 
atkarībā no uzdevuma parametriem.

Apmācamajam ir jāveic saistīto sistēmu sagatavošana un pareiza 
vadība, lai varētu pārraudzīt avārijas signālus un atbilstoši reaģēt, 
izmantojot pietiekamo praktisko pieredzi mehāniķa darbā. Turklāt 
simulatora uzdevuma tabula (3. tabula) ir izveidota ar atzīmi, lai varētu 
sasniegt pietiekamu rezultātu, izstrādājot visas mašīntelpas darbības 
un sniegumu, tostarp saistībā ar dzinēju vadības telpu un komandtiltiņa 
operācijām un rīkojumiem.

5.6.1. Avārijas dīzeļģeneratora iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Iemācīties droši ieslēgt/izslēgt un darbināt kuģa avārijas dīzeļģeneratoru.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģis bez gaitas. Praktikantam jāsagatavo visas nepieciešamās sistēmas, lai 
varētu iedarbināt avārijas dīzeļģeneratorus, atjaunot elektroenerģijas padevi un 
sākt izmantot maiņstrāvas ģeneratoru, sadalīt slodzi.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsagatavo visas atbilstošās sistēmas un iekārtas;
• jāveic avārijas dīzeļģeneratora iedarbināšana;
• jāsadala slodzes.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• avārijas dīzeļģenerators manuālajā ekspluatācijas režīmā;
• visi automātiskie jaudas slēdži uz ESB ir ieslēgti;
• aktīvās slodzes dalīšanās;
• reaktīvās slodzes dalīšanās;
• visi parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• saskaņā ar STCW-73/78 «Jāizpilda sardzes kārtība, kas ir atbilstoša mācībām 

par mašīntelpas sardzes daļas veidošanas pienākumiem».
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5.6.2. Degvieleļļas sistēmas iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas par galvenā dzinējspēka un 
palīgmehānismu funkciju un ekspluatāciju pareizi kopā ar pietiekamu sapratni 
par simulatora iekārtu izkārtojumu, uzraudzības instrumentiem, vadības 
instrumentiem un spēt tos izmantot. Spēja saprast savstarpējo saikni starp 
simulatora iekārtām, sistēmām un aparatūru, lai varētu droši un efektīvi sākt un 
turpināt ekspluatēt kuģa degvieleļļas sistēmas.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa degvieleļļas sistēmas DG un tvaika palīgkatls ir sākotnējā stāvoklī. 
Praktikantam šīs sistēmas ir jāsagatavo un jāsāk tās ekspluatēt. Uzdevuma laikā 
praktikantam ir jāizmanto uzraudzības aparatūra, kā arī jāņem vērā trauksmes 
stacijas signāli.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāpārbauda DG degvieleļļas sistēmas un tvaika palīgkatlu;
• jāpārbauda, vai DG trešās puses FOS (degvieleļļas sistēmas) sadales vārsti ir 

FO pozīcijā;
• jāpārbauda tvaika vārstu sadale uz degvielas tvertnēm un tvaika palīgkatls;
• jāpārbauda degvieleļļas vārsts caur sildītāju «ON» (ieslēgts) pozīcijā;
• jāpārbauda tvaika sadales vārsts uz degvieleļļas sildītāju;
• jāieslēdz pārtraucēji uz cirkulācijas un degvielas padeves sūkņu ESB un MSB;
• jāiedarbina cirkulācijas sūknis un degvielas padeves sūknis, jāieliek tie «Auto» 

pozīcijā;
• jāieslēdz temperatūras vadības regulators;
• jāsagatavo tvaika katla degvielas sistēma, izmantojot līdzīgus soļus;
• jāattver vārsti uz kuģa tvaika palīgkatla degļiem.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai sūkņi ir automātiskajā režīmā;
• vai degvieleļļas sistēmas spiediens ir sasniedzis nominālo vērtību;
• vai degvieleļļas temperatūra pirms MPP (galvenā dzinējspēka iekārta) un 

pirms tvaika katlu degļiem ir apmēram 120 °C; 
• ja tvertnes ir normālā stāvoklī, degvieleļļas temperatūra tvertnēs nevar būt 

augstāka par 90 °C; 
• piedalīties degvielas un eļļas pārliešanas operācijās.
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5.6.3. Saldūdens dzesēšanas sistēmas iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Pārzināt simulatora iekārtu izkārtojumu, uzraudzības instrumentus, vadības 
instrumentus un spēt tos pareizi izmantot. Saprast savstarpējo saikni starp 
simulatora iekārtām, sistēmām un aparatūru. Spēt izmantot pamata teorētiskās 
un praktiskās zināšanas par galvenā un palīgmehānisma funkciju un ekspluatāciju, 
lai kuģa saldūdens dzesēšanas sistēmu sāktu ekspluatēt droši un efektīvi.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa saldūdens dzesēšanas sistēma ir sākotnējā stāvoklī. Praktikantam šī 
sistēma ir jāsagatavo un jāsākt ekspluatēt. Uzdevuma laikā praktikantam ir 
jāizmanto uzraudzības aparatūra, kā arī jāņem vērā trauksmes stacijas signāli.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsāk ekspluatēt saldūdens sistēmu;
• jāatver dzesētāju vārstus;
• jāiedarbina galveno saldūdens dzesēšanas sūkni;
• jānoregulē sistēmas spiedienu, 
• jāieslēdz temperatūras vadības regulatoru.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai galvenais dzesēšanas sūknis ir automātiskajā režīmā;
• vai saldūdens dzesēšanas sistēmas spiediens ir sasniedzis nominālo vērtību 

(2,5–3,0 bāri);
• piedalīties mašīntelpas sardzes monitoringā un vadībā.

5.6.4. Dīzeļģeneratora iedarbināšana (ekspluatācijas daļa)

UZDEVUMA MĒRĶIS

Spēt droši ekspluatēt kuģa dīzeļa ģeneratorus, tai skaitā ieslēgt/izslēgt un 
sinhronizēt maiņstrāvas ģeneratorus, lai sadalītu slodzi (aktīvo vai reaktīvo).

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģis bez gaitas. Praktikantam jāsagatavo visas nepieciešamās sistēmas, 
lai varētu iedarbināt dīzeļģeneratoru, jāatjauno elektroenerģijas padeve un 
jāsinhronizē maiņstrāvas ģeneratori, jāsadala slodze starp tiem. Kuģis ir bez 
gaitas, un visa aparatūra ir aukstā stāvoklī, tāpēc ir nepieciešams izmantot 
dīzeļģeneratoru avārijas iedarbināšanu.
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UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir jāpārbauda un jāsagatavo tālāk minētās sistēmas un jāveic tālāk 
minētās darbības.
Saldūdens sistēma:

• izplešanās tvertnes līmenis iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• iesūknēšanas vārsts ir atvērts;
• ME pārplūdes vārsts ir atvērts (izplūde);
• siltummainis ir atlasīts (FW puse);
• siltummainis ir atlasīts (SW puse);
• temperatūras un spiediena rādījumi iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās.

Šķidrās degvielas sistēma:
• degvielas tips ir atlasīts (iesūknēšana).

Dīzeļģeneratora iedarbināšana:
• iepriekš iesmērēts ar dīzeļdegvielu;
• degvielas vārsts ir atvērts;
• palaišanas gaisa vārsts ir atvērts;
• dīzeļdegvielas temperatūras un spiediena rādījumi iekļaujas ekspluatācijas 

robežvērtībās;
• ģenerators pievienots;
• atjaunota elektroenerģijas padeve.

Sinhronizācija:
• ienākošā ģeneratora frekvences iegūtā nominālā vērtība;
• ienākošā ģeneratora sprieguma iegūtā nominālā vērtība;
• sinhroskopi ir ieslēgti;
• sinhroskopi ir izslēgti;
• sadalīta slodze.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• dīzeļģeneratori manuālajā ekspluatācijas režīmā;
• dīzeļģeneratori strādā vienlaikus;
• visi automātiskie jaudas slēdži uz MSB (galvenā sadales skapja) ir ieslēgti 

(izņemot priekšgala piestūrēšanas ierīci);
• visi automātiskie jaudas slēdži uz ESB (avārijas ģeneratora elektrības sadales 

skapis) ir ieslēgti;
• aktīvo slodžu sadale;
• reaktīvo slodžu sadale;
• visi parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās.
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5.6.5. Dīzeļģeneratora iedarbināšana (elektriskā daļa)

UZDEVUMA MĒRĶIS

Spēt sinhronizēt maiņstrāvas ģeneratorus un droši sadalīt slodzi (aktīvo un 
reaktīvo) starp tiem, veikt slodzes sadalīšanu atbilstoši kuģa vajadzībām.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa galvenā sadales skapja barošana notiek ar iedarbinātu dīzeļģeneratoru. 
Apmācāmajam ir jāsāk darbs un jāsinhronizē maiņstrāvas ģeneratori, kas ir 
iedarbinātā režīmā, un jāsadala slodze (gan aktīvā, gan reaktīvā) starp tiem.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir jābūt spējīgam noteikt tālāk minēto.
Dīzeļģeneratora iedarbināšana:

• tas ir iepriekš iesmērēts ar dīzeļdegvielu.

Sinhronizācija:
• ienākošā ģeneratora frekvences iegūtā nominālā vērtība;
• ienākošā ģeneratora sprieguma iegūtā nominālā vērtība;
• sinhroskopi ir ieslēgti;
• sinhronizācija veikta pareizi;
• sinhroskopi ir izslēgti;
• aktīvās slodzes sadale;
• reaktīvās slodzes sadale.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• dīzeļģeneratori manuālajā ekspluatācijas režīmā;
• dīzeļģeneratori strādā vienlaikus;
• aktīvo slodžu sadale;
• reaktīvo slodžu sadale.

5.6.6. Saldūdens ģeneratora izmantošana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Pareizi iedarbināt, apstādināt un ekspluatēt FWG kuģa vajadzībām. Uz kuģa 
klāja spēt veikt problēmu novēršanu saldūdens ģeneratoram un ar to saistītajām 
sistēmām.

UZDEVUMA APRAKSTS

Šis ir individuāls uzdevums, kas jāveic mašīntelpas simulatorā. Praktikants ir 
mašīntelpas dežūrmehāniķis. Sākotnējie apstākļi – visas sistēmas darbojas 
normālos ekspluatācijas apstākļos, FWG ir apstādināts, visi vārsti uz tā 
apakšsistēmām – aizvērti. Praktikantam jāsagatavojas, jāiedarbina FWG un 
jārīkojas, dzirdot trauksmi «augsta sāļumu pakāpe» (iedarbina instruktors).
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UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāpaskaidro galvenās darbības FWG iedarbināšanai; 
• jāsagatavo FWG apakšsistēmas, lai varētu iedarbināt FWG;
• jāiedarbina un jāpalaiž FWG; 
• jāreģistrē ekspluatācijas parametri;
• jāiesniedz tie ER žurnālā;
• jānolasa bojātā saldūdens ģeneratora parametri, ja nepieciešams, tas ir 

jāizslēdz vai jārestartē, jānosaka iespējamais disfunkcijas iemesls, jānorāda 
atjaunošanas darbības un jāapraksta tās.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• visas darbības, kas nepieciešamas FWG iedarbināšanai, ir aprakstītas un 

parādītas, tātad, tās ievērojot, kāds cits praktikants var veikt šo operāciju;
• FWG apakšsistēmas sagatavotas iedarbināšanai un demonstrētas;
• FWG iedarbināts un demonstrēts normālas ekspluatācijas laikā;
• FWG ekspluatācijas parametri ir reģistrēti ER žunālā;
• ātra rīcība ar bojāto FWG, paskaidroti iespējamie iemesli un sekas;
• veikta pareiza atkārtota iedarbināšana un izslēgšana;
• norādītas un aprakstītas atjaunošanas darbības, lai FWG varētu remontēt un 

ekspluatēt.

5.6.7. Stūres iekārtas iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Spēt sākt un turpināt ekspluatēt stūres iekārtu droši un efektīvi.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa iekārta ir apstādinātā stāvoklī. Noteces tvertnes ir tukšas. Elektriskais 
galvenais pārslēgšanās panelis ir izslēgtā stāvoklī. Praktikantam jāsagatavo kuģa 
iekārta, saistītās sistēmas un tvertnes, tās jāsāk ekspluatēt.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsagatavo sistēmas ekspluatācijai;
• jāsagatavo eļļa visās tvertnēs;
• jāieslēdz elektrība stūres iekārtas sūkņiem; 
• jāsāk ekspluatēt stūres iekārta no komandtiltiņa. 
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NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai stūres iekārta no komandtiltiņa ir iestatīta automātiskajā režīmā; 
• vai visām tvertnēm (noteces, uzglabāšanas) ir normāls eļļas darba līmenis; 
• vai parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• jāizpilda sardzes kārtība, kas ir atbilstoša mācībām par mašīntelpas sardzes 

daļas veidošanas pienākumiem. 

5.6.8. Jūras ūdens dzesēšanas sistēmas iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Pārzināt simulatora iekārtu izkārtojumu, uzraudzības instrumentus, vadības 
instrumentus un pareizi un efektīvi tos izmantot. Izprast simulatora iekārtu, 
sistēmu un līdzīgu mašīntelpas iekārtu savstarpējo saikni. Iegūt zināšanas par 
galveno dzinēju un palīgmehānismu funkcionalitāti un ekspluatāciju, lai droši un 
efektīvi ekspluatētu un darbinātu kuģa jūras ūdens dzesēšanas sistēmu.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa jūras ūdens dzesēšanas sistēma ir sākotnējā stāvoklī. Praktikantam šī 
sistēma ir jāsagatavo un jāsāk ekspluatēt. Uzdevuma laikā praktikantam ir 
jāizmanto uzraudzības aparatūra, kā arī jāņem vērā trauksmes stacijas signāli.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsāk ekspluatēt jūras ūdens dzesēšanas sistēma; 
• jāatver apakšējais un augšējais kingstons;
• jāatver visi jūras ūdens dzesētāju vārsti; 
• jāatver visi smēreļļas dzesētāju vārsti; 
• jāatver sadales vārpstas smēreļļas dzesētāja vārsts; jāatver galveno gaisa 

kompresoru dzesētāju vārsti; 
• jāatver galvenā dzinēja gaisa dzesētāja vārsts; jāatver deidvuda caurules 

dzesētāju jūras ūdens vārsts;
• jāiedarbina galvenais jūras ūdens sūknis;
• jāpārbauda jūras ūdens spiediens dzesēšanas sistēmā (1,2–2,3 bāri).

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai galvenais dzesēšanas sūknis ir automātiskajā režīmā;
• vai jūras ūdens dzesēšanas sistēmas spiediens ir sasniedzis nominālo vērtību 

(1,2–2,3 bāri);
• jāpiedalās mašīntelpas sardzes monitoringā un vadībā.
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5.6.9. Galvenā un ārkārtas gaisa kompresora iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Droši un efektīvi sākt un turpināt ekspluatēt kuģa gaisa kompresorus, izmantojot 
pietiekamas zināšanas par galvenā dzinējspēka un palīgmehānismu funkciju un 
ekspluatāciju.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa jūras ūdens dzesēšanas sistēma, gaisa sistēma un gaisa kompresori 
(galvenie un avārijas) ir sākotnējā stāvoklī. Praktikantam šīs sistēmas jāsagatavo 
un jāsāk tās ekspluatēt. Uzdevuma laikā praktikantam jāizmanto uzraudzības 
aparatūra, kā arī jāņem vērā trauksmes stacijas signāli.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsāk ekspluatēt jūras ūdens dzesēšanas sistēma;
• jāatver apakšējais un augšējais kingstons;
• jāatver visi jūras ūdens dzesētāju vārsti; 
• jāatver visi smēreļļas dzesētāju vārsti; 
• jāatver sadales vārpstas smēreļļas dzesētāja vārsts; jāatver galveno gaisa 

kompresoru dzesētāju vārsti; 
• jāatver galvenā dzinēja gaisa dzesētāja vārsts; jāatver deidvuda caurules 

dzesētāju jūras ūdens vārsts;
• jāiedarbina galvenais jūras ūdens sūknis;
• jāpārbauda jūras ūdens dzesēšanas sistēmas spiediens (1,2–2,3 bāri);
• jāatver vārsti no galvenajiem palaišanas gaisa kompresoriem uz galvenajiem 

gaisa glabāšanas uztvērējiem.
Jāsāk ekspluatēt galvenos un avārijas gaisa kompresorus:

• jāatver vārsti no galvenajiem gaisa glabāšanas uztvērējiem uz galveno un 
palīgdzinēju gaisa palaišanas sistēmu;

• jāatver vārsti no galvenajiem gaisa glabāšanas uztvērējiem uz automātisko 
vadības sistēmu («Vadības gaiss»);

• jāatver avārijas uztvērēja vārsts;
• jāieslēdz (ON) avārijas kompresora pārtraucējs uz ESB («Avārijas ģeneratora 

elektrības sadales skapis»); 
• jāieslēdz (ON) galvenā gaisa kompresora pārtraucējs uz MSB («Galvenais 

sadales skapis»);
• jāiedarbina avārijas kompresors;
• jāiedarbina galvenie gaisa kompresori;
• jāpārslēdz galvenie gaisa kompresori uz automātisko režīmu;
• jāpārrauga ārkārtas uztvērēja spiediens un jāaptur avārijas kompresors, 

gaisa spiedienam ir jābūt 20–30 bāri;
• jāpārrauga galveno kompresoru jūras dzesēšanas ūdens izplūdes 

temperatūra un gaisa spiediens galvenajos gaisa glabāšanas uztvērējos 
(automātiskā apstāšanās, gaisa spiedienam ir jābūt 30 bāri).
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NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai galvenais dzesēšanas sūknis ir automātiskajā režīmā;
• vai jūras ūdens dzesēšanas sistēmas spiediens ir sasniedzis nominālo vērtību 

(1,2–2,3 bāri);
• vai abi galvenie gaisa glabāšanas uztvērēji un avārijas palaišanas gaisa 

balons ir sasnieguši nominālo vērtību (25,0–30,0 bāri);
• jāizpilda sardzes kārtība, kas ir atbilstoša mācībām par mašīntelpas sardzes 

daļas veidošanas pienākumiem. 

5.6.10. Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Spēt sākt un turpināt ekspluatēt notekūdeņu attīrīšanas sistēmu droši un efektīvi.

UZDEVUMA APRAKSTS

Notekūdeņu attīrīšanas sistēma ir apturētā stāvoklī. Visi vārsti ir aizvērtā 
stāvoklī. Elektriskais galvenais pārslēgšanās panelis ir izslēgtā stāvoklī. 
Viens no dīzeļģeneratoriem darbojas. Praktikantam jāsagatavo kuģa 
notekūdeņu attīrīšanas sistēma, saistītās sistēmas un tvertnes un jāsāk tās 
ekspluatēt.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsagatavo sistēmas ekspluatācijai;
• jāieslēdz elektroapgāde notekūdeņu attīrīšanas sistēmas sūkņiem un gaisa 

kompresoram; 
• jāsāk ekspluatēt notekūdeņu attīrīšanas sistēma. 

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai notekūdeņu attīrīšanas sistēma ir automātiskajā režīmā; 
• vai parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• jāievēro piesardzības pasākumi un jāveicina jūras vides 

piesārņojuma novēršana. 
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5.6.11. Sākt ekspluatēt maiņstrāvas (AC) spēkstaciju

UZDEVUMA MĒRĶIS
Spēt sākt un turpināt ekspluatēt dzīvojamo un sadzīves telpu gaisa kondicionieri 
un provīzijas uzglabāšanas telpu dzesēšanas iekārtas droši un efektīvi.

UZDEVUMA APRAKSTS
Iekārtas ir apturētā stāvoklī. Praktikantam jāsagatavo iekārtas un saistītās 
sistēmas un jāsāk tās ekspluatēt.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI
Praktikantam ir jāprot darbināt tālāk minētās sistēmas.
Dzīvojamo un sadzīves telpu dzesēšanas sistēma:

• smēreļļas līmenis un spiediens ir normas robežās;
• iesūknēšanas spiediens – vismaz 1,0 bārs;
• SW sūknis darbojas;
• dzīvojamo un sadzīves telpu temperatūra ir 21 °C.

Provīzijas uzglabāšanas telpu dzesēšanas iekārta:
• smēreļļas līmenis un spiediens ir normas robežās;
• iesūknēšanas spiediens – vismaz 1,0 bārs;
• SW sūknis darbojas;
• divi kompresori darbojas vienlaikus;
• provīzijas telpas temperatūra samazinās.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Jānovērtē:

• vai sūkņi ir automātiskajā režīmā;
• vai katras provīzijas telpas un kuģa dzīvojamo un sadzīves telpu temperatūras 

ir nominālvērtībā;
• vai parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• jāizpilda sardzes kārtība, kas ir atbilstoša mācībām par mašīntelpas sardzes 

daļas veidošanas pienākumiem. 

5.6.12. Balasta ūdens sistēmas iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS
Spēt sākt ekspluatēt kuģa balasta ūdens sistēmu un ekspluatēt to droši un 
efektīvi, izmantojot zināšanas par drošu sateces un balasta sistēmu funkciju, 
ekspluatāciju un apkopi. 
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UZDEVUMA APRAKSTS
Balasta ūdens sistēma ir apturētā stāvoklī. Visām balasta tilpnēm ir ½ no pilnā 
līmeņa. Visi vārsti ir aizvērtā stāvoklī. Elektriskais galvenais pārslēgšanās panelis 
ir izslēgtā stāvoklī. Viens no dīzeļģeneratoriem darbojas. Praktikantam jāsagatavo 
balasta ūdens sistēma un tvertnes un jāsāk tās ekspluatēt.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsagatavo sistēmas ekspluatācijai:
• jāieslēdz elektroapgāde balasta ūdens sistēmas balasta sūkņiem;
• jāsāk ekspluatēt balasta ūdens sistēma:
• jāpārbauda balasta ūdens līmenis tankkuģa SBT (izolētas balasta tilpnes), 

tam jābūt pietiekami augstam; 
• jāatver balasta sūkņa iesūknēšanas un izplūdes vārsti;
• jāatver izplūdes vārsti virs kuģa klāja;
• jāatver iesūknēšanas vārsti abām tilpnēm uz kreisā un labā borta;
• jāiedarbina balasta ūdens sūknis un jāsūknē tīrais balasta ūdens pāri bortam;
• kad abas tilpnes ir tukšas, jāapstādina balasta sūknis;
• jāpārsūknē visu balasta ūdens tilpņu saturs pāri bortam.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai balasta ūdens sistēma ir manuālajā režīmā; 
• vai parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• jāpiedalās sateces un balasta darbībās.

5.6.13. Vai sateces ūdeņi ir sateces ūdeņu uzglabāšanas tvertnē

UZDEVUMA MĒRĶIS

Izmantot pietiekamas zināšanas par sateces un balasta sistēmu drošu funkciju, 
ekspluatāciju un pareizu uzraudzību. Spēt pareizi nomērīt un paziņot tvertnes 
līmeni, izmantojot uzraudzības iekārtas un avārijas stacijas signālus.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa sateces ūdens sistēma un sateces ūdeņu uzglabāšanas tvertne ir sākotnējā 
stāvoklī (ir tukša). Praktikantam jāsagatavo šīs sistēmas un jāsāk tās ekspluatēt – 
sūknēt sateces ūdeni no mašīntelpas uz sateces ūdens uzglabāšanas tvertni. 
Uzdevuma laikā praktikantam jāizmanto uzraudzības aparatūra, kā arī jāņem 
vērā trauksmes stacijas signāli.
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UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI
Praktikantam ir jāsāk ekspluatēt sateces ūdeņu sistēma no mašīntelpas uz sateces 
ūdens uzglabāšanas tvertni (BWHT):

• jāpārbauda BWHT līmeni, tai jābūt tukšai;
• jāpārbauda mašīntelpas sateču aku līmeņi;
• jāatver iesūknēšanas vārsts akai, kurai ūdens ir maksimālā līmenī; 
• jāatver sateces ūdeņu sūkņa (BWP) iesūknēšanas vārsts; 
• jāatver izplūdes vārsts uz BWHT;
• jāiedarbina sateces ūdeņu sūknis, jāpārbauda izplūdes spiediens, jāatver 

sūkņa izplūdes vārsts;
• jāsūknē sateces ūdens no visām mašīntelpas akām uz BWHT;
• kad visas mašīntelpas akas ir tukšas, jāapstādina BWP;
• jāaizver visi vārsti.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Jānovērtē:

• vai sateces ūdeņu sūknis ir manuālajā režīmā;
• jāpiedalās sateces un balasta darbībās. 

5.6.14. Tvaika katla iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS
Spēt droši un efektīvi sākt un turpināt ekspluatēt kuģa tvaika iekārtu, izmantojot 
pietiekamas zināšanas par saistītajām sistēmām, lai tās varētu ielikt ekspluatāci-
jas režīmā.
UZDEVUMA APRAKSTS
Tvaika iekārta ir apturētā stāvoklī. Praktikantam jāsagatavo tvaika iekārta un 
saistītās sistēmas un jāsāk tās ekspluatēt atkarībā no kuģa vajadzībām.
UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI
Praktikantam ir jāprot darbināt tālāk minētās sistēmas.
Tvaika katla degvielas sistēma:

• DO/HFO tvertnes līmenis ir ekspluatācijas robežās;
• iesūknēšanas vārsts ir atvērts;
• izplūdes vārsts ir atvērts;
• degļu degvielas padeves vārsti ir atvērti;
• DO/HFO pārslēgšana veikta pareizi;
• degvielas temperatūras un spiediena rādījumi iekļaujas ekspluatācijas 

robežvērtībās.
Tvaika iekārta:

• kondensācijas tvertnes līmenis iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• tvaika katla ūdens līmenis iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• DE aerācijas vārsts ir atvērts; 
• tvaika katla ventilators ir ieslēgts;
• tvaika katls ir novadīts;
• degvielas sūknis strādā.
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NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai tvaika iekārta ir automātiskajā režīmā;
• vai tvaika spiediens sasniedzis ekspluatācijas vērtību;
• vai tvaika katla degļu barošana notiek ar MDO degvieleļļu;
• vai parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• jāizpilda sardzes kārtība, kas ir atbilstoša mācībām par mašīntelpas sardzes 

daļas veidošanas pienākumiem.

5.6.15. Smagās degvieleļļas separatoru iedarbināšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Spēt droši un efektīvi ieslēgt/izslēgt un ekspluatēt kuģa separatorus. 
Pamatzināšanas par galvenā dzinējspēka un palīgmehānismu funkciju un 
ekspluatāciju, lai varētu droši un efektīvi lietot atkarībā no kuģa vajadzībām.

UZDEVUMA APRAKSTS

Separatori ir apturētā stāvoklī. Praktikantam jāsagatavo separatori un saistītās 
sistēmas un tās jāsāk ekspluatēt. Pirms separatora pievienošanas atdalīšanas 
procesam separators ir jāiztukšo.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsagatavo ūdens separatora automātiskajai vadībai;
• jāizslēdz bremzes;
• kontroles gaisa spiediena rādītāji iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• ekspluatācijas ūdens spiediena rādītāji iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• separatora RPM rādītāji sasnieguši nominālvērtību;
• jāaizver šķīvis;
• jāiedarbina ūdens slēgs; 
• jāiestata pretspiediena iestatījums;
• dīzeļdegvielas temperatūras un spiediena rādījumi iekļaujas ekspluatācijas 

robežvērtībās.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai separatori strādā automātiskajā režīmā;
• vai parametri iekļaujas ekspluatācijas robežvērtībās;
• jāpiedalās mašīntelpas sardzes monitoringā un vadībā.
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5.6.16. Priekšgala piestūrēšanas ierīču ekspluatācija

UZDEVUMA MĒRĶIS

Iegūt MSB (galvenais sadales skapis) un HV (augstsprieguma) kuģa elektroiekārtu 
ekspluatācijai nepieciešamās zināšanas.

UZDEVUMA APRAKSTS

Šis uzdevums ir jāveic simulatorā. 
Scenārijs: Tu esi dežūrmehāniķis vai arī uzaicināts uz EC, pamatojoties uz 
uzņēmuma prasībām, lai nodrošinātu drošu galvenā dzinējspēka pārnesumu 
(maiņu) no pilna jūras režīma uz manevrēšanas režīmu. MPP (galvenā dzinējspēka 
iekārta) darbojas. FWG darbojas.
Instruktors uzņemsies kapteiņa lomu, dos komandu mainīt dzinējspēka režīmu 
no pilna jūras režīma uz manevrēšanas režīmu un iedarbināt priekšgala 
piestūrēšanas ierīces, jo notiek piestāšana ostā.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāpārmaina galvenā dzinējspēka režīmu no pilna jūras režīma uz 

manevrēšanas;
• simulatorā jāizmanto elektriskā tīkla mnemoniskā shēma un galvenais 

sadales skapis, lai ieslēgtu un iedarbinātu HV priekšgala dzinekli.

NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai galveno dzinējspēka iekārtu režīms ir droši pārslēgts no pilna jūras režīma 

uz manevrēšanas režīmu;
• vai izmantota un demonstrēta mnemoniskā shēma, parādīts priekšgala 

dzinekļu slēdžu stāvoklis; 
• vai elektroapgāde iegūta no sadales skapja un tiek parādīts izmainītais HV 

priekšgala piestūrēšanas ierīces statuss.

5.6.17. Sagatavošanās kuģa atiešanai

UZDEVUMA MĒRĶIS

Iepazīstiniet dalībniekus ar galvenā dzinējspēka iekārtas iespējām sagatavojoties 
kuģa atiešanai un atiešanas operācijai ar MPP dzinējspēku, turpinot to ar padeves 
maiņu no DO uz HFO.
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UZDEVUMA APRAKSTS

Instruktoram ir jāsāk uzdevums, izmantojot simulatoru ar piemērotu modeli.
Sākotnējais stāvoklis:

• viens no galvenajiem ģeneratoriem darbojas un ir savienots ar kopnēm;
• elektroenerģijas pārvaldības sistēma ir izslēgta (OFF); 
• citam ģeneratoram ir iestatīta manuālā vadība;
• tvaika spiediens palīgkatlā – 5,5 bāri;
• ūdens apgādes sistēma ir noregulēta un ir manuālajā režīmā;
• stūres iekārta ir izslēgta (OFF; stūres iekārtai nav elektroapgādes);
• iekšējā sistēma ir ieslēgta (saldūdens padeve, notekūdeņi, gaisa 

kondicionēšana);
• klāja pietauvošanās mehānismiem ir izslēgta (OFF) elektroapgāde;
• navigācijas aprīkojums ir ieslēgts (ON) (pēc noklusējuma);
• MPE pagriešanās iekārta ir atslēgta;
• FO attīrīšanas sistēma ir izslēgta (OFF);
• FCW sistēma ir ieslēgta;
• SCW sistēma ir darbojas pareizi, viens sūknis darbojas LC režīmā (lokālā 

vadība), augšējais kingstons tiek ekspluatēts;
• palaišanas gaisa spiediens visiem baloniem ir 25 bāri; abi gaisa kompresori ir 

ar automātiskā režīma elektroapgādi; tie ir apturēti.
Scenārijs: dalībnieks sagatavos kuģi atiešanai, atiešanas laikā droši darbinās 
galveno dzinējspēka iekārtu, kuģim atejot, pēc pieprasījuma nomainīs degvielas 
padevi no DO uz HFO, sniegs atskaiti uz komandtiltiņu.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāsakārto visas palīgsistēmas kuģošanai, tai skaitā – stūres iekārtas 

agregāts;
• sākot iedarbināt visus galvenos ģeneratorus, vienlaikus jāievēro visi 

drošības pasākumi (jāveic iepriekšējā iesmērēšana ar smēreļļu, jāpagriežas 
ar pagriešanās iekārtu, jāiedarbina, jāuzsilda dzinēji un jāsasniedz 
nepieciešamais ātrums);

• jāieliek PMS automātiskajā režīmā, kā prasīts, un jākontrolē darbības no ER 
uz komandtiltiņu.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai visa MPP ir droši sagatavota atiešanai un par tās gatavību ir paziņots;
• vai kuģis izbraucis no termināļa;
• vai degvielas padeve ir nomainīta no DO uz HFO.
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5.6.18. Problēmu novēršana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Iepazīties un iegūt prasmes kļūdu novēršanā galvenā dzinējspēka iekārtām, visai 
MPP, specifiskām HFO sistēmām (smagās degvieleļļas), vadības un aizsardzības 
sistēmām.

UZDEVUMA APRAKSTS

Uzdevums ir jāveic individuāli, izmantojot simulatoru.
Definētais uzdevums: problēmu novēršana.
Sākotnējais stāvoklis: kuģis ir pilnā gaitā, degvielas padeve – MDO, visi galvenie 
ģeneratori darbojas vienlaikus ar pilnu slodzi. Instruktoram jāievada dažas kritiski 
svarīgas kļūdas HFO sistēmā un HV sistēmā.

Kļūdām ir jāizraisa viena dīzeļģeneratora apstāšanos avārijas izslēgšanās dēļ – 
HFO sistēmas darbība un barošanas sistēmas avārijas atslēgšana, vadības 
sistēmas atslēgšana un atlikušā ģeneratora slodzes samazināšana, kā arī 
automātiska pāreja no HFO uz rezerves MDO. Visām kļūdām jābūt saistītām ar 
HFO sistēmām, tai skaitā – vadības ierīcēm un specifiskām sistēmām, tostarp 
MPP. 

Dalībniekiem ir jāsaprot, kur un kāda ir problēma, vai to ir iespējams novērst, 
nosakot pilnīgu notikušo darbību secību, un noteikt darbību kopumu, kas jāveic, 
lai droši novērstu problēmu. Tiklīdz tas ir izdarīts, instruktors no sistēmas noņems 
trauksmes signālu.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāatpazīst problēma;
• jāuzskaita, kādas darbības ir notikušas un notikušo aizsardzības darbību 

secība;
• jāuzskaita iespējamie cēloņi;
• jāatjauno normālas ekspluatācijas stāvoklis dzinējam un specifiskām 

sistēmām, ja tas ir iespējams, kad kuģis ir ceļā;
• jāiedarbina MPP un DG, atkal izmantojot HFO.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai visa MPP ir droši sagatavota atiešanai un vai par tās gatavību ir paziņots;
• vai kuģis izbraucis no termināļa;
• vai degvielas padeve ir nomainīta no HFO uz MDO.
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5.6.19. Iekārtas dūņu pārvietošanai uz krastu

UZDEVUMA MĒRĶIS

Zināšanas par apstiprinātajām metodēm jūras vides piesārņotāju likvidēšanai, 
tostarp pārveduma operācijām. Spēt pareizi nomērīt tvertnes līmeņus un par 
tiem paziņot. Izmantot pietiekamas zināšanas par piesardzības pasākumiem, 
kas jāveic, lai novērstu jūras vides piesārņojumu. Pareizi ekspluatēt piesārņojuma 
novēršanas iekārtas, ievērojot labo praksi.

UZDEVUMA APRAKSTS

Kuģa sateces ūdeņu sistēma un sateces ūdeņu uzglabāšanas tvertne ir sākotnējā 
stāvoklī (ir tukša). Līmenis dūņu tvertnē ir augsts. Praktikantam jāsagatavo šīs 
sistēmas, jāsāk tās ekspluatēt un jāsūknē dūņas no tvertnes uz krasta savākšanas 
iekārtām. Uzdevuma laikā praktikantam jāizmanto uzraudzības aparatūra, kā arī 
jāņem vērā trauksmes stacijas signāli.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir jāsāk ekspluatēt sateces ūdeņu sistēma no dūņu uzglabāšanas 
tvertnes līdz krasta savākšanas iekārtām:

• jāatver tvaika vārsts uz dūņu tvertnes sildītāja, dūņu temperatūrai jābūt 
augstākai par 60 °C;

• jāatver iesūknēšanas vārsts no dūņu tvertnes;
• jāatver dūņu sūkņa iesūknēšanas vārsts;
• jāatver izvadīšanas vārsts uz krasta savākšanas iekārtām;
• jāiedarbina dūņu sūknis un jāsūknē dūņas no tvertnes uz krasta savākšanas 

iekārtām tikai tad, ja tvertne ir tukša;
• jāapstādina dūņu sūknis. 

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai dūņu sūknis ir manuālā režīmā;
• vai OWS un naftas produktus saturoša ūdens monitors (OWM) ir izslēgts; 
• vai dūņu uzglabāšanas tvertne ir tukša; 
• jāievēro piesardzības pasākumi un jāveicina jūras vides 

piesārņojuma novēršana. 
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5.6.20. Energoefektivitāte

UZDEVUMA MĒRĶIS

Iegūt prasmes, lai novērtētu energoefektivitātes procesus, kas notiek kuģa 
dzinējspēka iekārtās.

UZDEVUMA APRAKSTS

Šis uzdevums ir jāveic individuāli.
Sākotnējais stāvoklis – datums un sezona: (augusts, atiešana no Jeddah ostas) 
galvenā dzinējspēka iekārta strādā ar pilnu jūras ātrumu – MCR 70 %, taču 
paredzētajam ātrumam ir jābūt ar 85 %, visas sistēmas ir normālā ekspluatācijas 
režīmā, FWG darbojas ar 37 °C jūras ūdens temperatūru. Instruktors pēc neilga 
laika paziņos, ka praktikanta kuģis tiek izsaukts uz Antverpenes ostu. Instruktors 
samazinās jūras ūdens temperatūru līdz 15 °C.

Scenārijs: ir nepieciešams lielākais iespējamais ātrums. Jūras ūdens ģenerators un 
arī dīzeļģenerators darbojas normāli, un tad kuģis tiek izsaukts uz Amsterdamas 
ostu. Tu saņem trauksmes signālu «Zema MPP temperatūra FW dzesēšanas 
ieplūdes atverē». Kad temperatūra attālajam mērījuma punktam tiek pārbaudīta 
uz vietas, mērierīces rādītājs ir 28 °C. 

Instruktoram, izmantojot mašīntelpas simulatora instruktora paneli, ir jāievada tik 
zema dzesēšanas ūdens temperatūra.

Tu esi dežūrmehāniķis, tāpēc izskaidro savas darbības un to sekas.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jānosaka, kādi termodinamiskie procesi notiek galvenajā dzinējspēka iekārtā 

brīdī, kad notiek atiešana no Jeddah ostas (pilns jūras režīms);
• jānosaka, kāds ir ātruma samazinājuma (attiecībā uz termodinamiskajiem 

procesiem) cēlonis;
• jānosaka, kāds ir minētā trauksmes signāla iemesls attiecībā uz 

termodinamiskajiem procesiem, kas notika, tuvojoties Antverpenes ostai.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• izejot no Jeddah ostas ar samazinātu ātrumu, praktikants paskaidro un 

apraksta termodinamiskos procesus attiecībā uz galveno dzinējspēka iekārtu 
siltuma bilanci;

• vai tuvošanās Antverpenes ostai notiek ar pilnu ātrumu (termodinamiskie 
procesi tiek paskaidroti un aprakstīti attiecībā uz galveno dzinējspēka iekārtu 
siltuma bilanci).
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5.6.21. Naftas produktus saturoša ūdens separators un naftas 
operāciju žurnāla ieraksti

UZDEVUMA MĒRĶIS

Iegūt zināšanas par to, kā ekspluatēt OWS (naftas produktus saturoša ūdens 
separators) un pārvaldīt pareizu ierakstu veikšanu ORB (naftas operāciju žurnāls).

UZDEVUMA APRAKSTS

Šo uzdevumu var veikt mācību telpā un/vai simulatorā.

Ja tas tiek darīts ar simulatoru, dalībniekam ir jāsagatavo sistēma un jānovada 
sateces ūdeņus krasta iekārtās.

Kuģa vārds ir «Lineaffee», SJO Nr. 23897548, kuģis ir Stavangeres ostā, piestātne 
Nr. 2.

Dalībniekam ir jāizvada sateces ūdens uz krasta iekārtām. Kopējā tvertnes 
ietilpība ir 10, 1 m3, tvertnē iebraucot ir paturēti 7, 2 m3, inventārs – 0,2 m3, sateces 
sūkņa veiktspēja – 2 m3, laiks operācijas veikšanai – 3 h, pēc operācijas noslēguma 
tvertnē paliek – 0,4 m3. 

Dalībniekam ir jāveic nepieciešamie ieraksti ER žurnālā un ORB. Ievērojot tvertņu 
nomenklatūru, kas publicēta IOPPS sertifikāta pielikuma 3.3 daļā (ir jāizmanto 
un jālieto, veicot uzdevumu), tvertnes nosaukums ir «Sateces uzglabāšanas 
tvertne Nr. 4». 

Laiks sākas 12.00 pēc vietējā laika, beidzas 15.00. 

Instruktors dalībniekiem uz vietas izsniegs: MEPC 736/2, ER žunāla lapu, ORB 
veidlapu un pirmās lapas.

Nepieciešamības gadījumā ierakstu veikšanai ir jāizmanto pašreizējais datums.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Praktikantam ir:
• jāsakārto sistēma un jāizvada sateces ūdens uz krasta iekārtām;
• izmantojot no instruktora saņemto informāciju, jāveic ieraksti ER žurnālā par 

sateces ūdeņu izvadi;
• izmantojot no instruktora saņemto informāciju, jāveic ieraksti ORB par 

sateces ūdeņu izvadi;
• jāparāda MEPC 736/2 izmantošana ORB ierakstu veikšanā.

NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai sistēma ir sakārtota un tika parādīta izvadīšana;
• vai pareizi veikti ieraksti ER žurnālā;
• vai ORB ieraksti ir pareizi veikti: attiecīgi izdzēsts nepieciešamais teksts;
• vai ir parādītas zināšanas par ierakstu veikšanu MEPC 736/2 naftas operāciju 

žurnālā.
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IZDALES MATERIĀLS – Apmācāmais

VADLĪNIJAS NAFTAS OPERĀCIJU ŽURNĀLA 1. DAĻAS IERAKSTU VEIKŠANAI – 
IEKĀRTU TELPU OPERĀCIJAS (VISIEM KUĢIEM)22

1. Jūras vides aizsardzības komiteja 66. sesijā (no 2011. gada 11. līdz 15. jūlijam) 
apstiprināja pārskatīto tekstu naftas operāciju žurnāla ierakstu veikšanas 
vadlīniju 1. daļai – Iekārtu telpu operācija (visiem kuģiem) (MEPC 62/24, 
7. 23. punkts), kas izklāstīta pielikumā.

2. Vadlīniju mērķis ir veicināt kuģa klāja darbību atbilstību MARPOL prasībām, 
sniedzot ieteikumus apkalpei par dažādu operāciju reģistrēšanu naftas 
operāciju žurnālā, izmantojot pareizos kodus un priekšmetu numurus, lai 
nodrošinātu kopēju ostas valsts kontroles procedūru.

3. Valstu administrācijas tiek aicinātas mudināt MARPOL pielikumā esošo 
vadlīniju izpildi, lai tās varētu izmantot uz kuģiem, kas peld ar savu karogu, un 
lai izplatītu to visām ieinteresētajām personām, tostarp kuģa operatoriem, 
inspektoriem un ostas valsts inspektoriem.

4. Šis cirkulārs atsauc 1. MEPC/Cirk. 736/Red. 1.

15.6.21. Naftas produktus saturoša ūdens separators un naf-
tas operāciju žurnāla ieraksti2

22 MEPC.1/ Cirk. 736/red. 2. – 2011. gada 6. oktobrī.
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PIELIKUMS

VADLĪNIJAS NAFTAS OPERĀCIJU ŽURNĀLA 1. DAĻAS  
IERAKSTU VEIKŠANAI – IEKĀRTU TELPU  

OPERĀCIJAS (VISIEM KUĢIEM)

Vispārējās vadlīnijas

 • Šajās vadlīnijās iekļautas tikai iedaļas no C līdz I.
 • Operācijas ir jāreģistrē hronoloģiskā secībā, ievērojot to izpildes 

laiku uz klāja.
 • Datumi ir jāievada dd (diena)-MĒNESIS-yyyy (gads) formātā, piem., 

16-MAR-2009.
 • Naftas atkritumu sadedzināšana vai izkraušana krastā un izmanto-

tie filtri ir jāreģistrē tikai atkritumu reģistrācijas žurnālā. 
 • Visus ierakstus veic un paraksta virsnieks vai par attiecīgajām ope-

rācijām atbildīgais virsnieks, un katra aizpildītā lapa ir jāparaksta 
kuģa kapteinim.

 • Starp secīgiem ierakstiem neatstājiet veselas tukšas līnijas.
 • Ja naftas operāciju žurnālā (ORB) ir reģistrēts nepareizs ieraksts, 

tas uzreiz ir jāpārsvītro ar vienu līniju tā, lai kļūdaino ierakstu vēl 
varētu izlasīt. Nepareizais ieraksts ir jāparaksta un jānorāda tā 
datums, un zem tā ir jābūt izlabotajam ierakstam.

 • Tvertņu nomenklatūra ir jāreģistrē, ievērojot Starptautiskā naftas 
piesārņojuma novēršanas sertifikāta (IOPPC) noteikto formātu.

 • Atlikušā uzglabāšanas tvertņu sateces ūdeņu daudzuma reģistrē-
šana, kas minēta IOPPC 3.3. vienībā, ir brīvprātīga un Konvencijā tas 
nav noteikts.

 • Ar OWS vispārējo apkopi saistīto vienību reģistrācija joprojām ir 
brīvprātīga, un netiek pieprasīta to reģistrācija ORB.
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 1. Koda «C.11» lietošana: naftas nogulšņu (dūņu) savākšana 

 1. piemērs 

Naftas nogulšņu (dūņu) tvertņu iknedēļas uzskaites veikšana (tvertne ir 
minēta IOPP 3.1. vienībā (Item No. 3.1)).

5.4. tabula
Kods C.11: Naftas nogulšņu (dūņu) savākšana 

 2. piemērs 
5.5. tabula 

Naftas nogulšņu (dūņu), kas savāktas, izmantojot manuālo  
ekspluatāciju, uzskaite

Naftas nogulšņu (dūņu) uzskaite. Tās ir savāktas naftas nogulšņu (dūņu) tvertnē 
(tvertne ir minēta IOPPC 3.1. vienībā (Item No. 3.1))*, izmantojot manuālo ekspluatāciju.

* Koda vienības numura C 11.4 izmantošana kļūst pieejama tikai saskaņā ar MARPOL I pie-
likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī (rezolūcija MEPC.187 (59)).

Piezīme: operatora iesākta manuāla savākšana, kas paredz naftas 
nogulšņu (dūņu) pārvietošanu (ar sūkni) uz naftas nogulšņu (dūņu) 
tvertni (-ēm). Iespējamie šādas darbības piemēri:

1. naftas nogulšņu (dūņu) savākšana no degvieleļļas separatora 
nopludināšanas tvertnēm;
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2. naftas nogulšņu (dūņu) savākšana, nopludinot dzinēja cirkulāci-
jas eļļas tvertnes;

3. degvieleļļas pievienošana naftas nogulšņu (dūņu) tvertnei (viss 
dūņu tvertnes saturs tiek uzskatīts par dūņām);

4. dūņu savākšana no sateces ūdeņu uzglabāšanas tvertnēm – 
šajā gadījumā ir nepieciešams ieraksts arī par sateces ūdeņu 
likvidēšanu.

 2. Koda «C.12» lietošana: naftas nogulšņu (dūņu) 
pārvietošana vai likvidācija

 3. piemērs 

5.6. tabula 
Naftas nogulšņu (dūņu) likvidācija, izmantojot savienojumu ar krastu

Piezīme: kuģu kapteiņiem no uzņemšanas iekārtu, tostarp baržu un 
cisternu, operatoriem ir jāsaņem kvīts vai apliecinošs dokuments, 
kurā sīki izklāstīts pārvietoto naftas nogulšņu (dūņu) daudzums, 
pārvietošanas laiks un datums. Ja minētā kvīts vai apliecinošais doku-
ments ir pievienots naftas operāciju žurnāla 1. daļai, tas var palīdzēt 
kuģa kapteinim pierādīt, ka viņa kuģis nav iesaistīts iespējamā piesār-
ņojuma incidentā. Kvīts un apliecinošais dokuments ir jāglabā kopā ar 
naftas operāciju žurnāla 1. daļu.

 4. piemērs 

Ūdens nopludināšana (likvidācija) no naftas nogulšņu (dūņu) tvertnes, 
kas minēta IOPPC 3.1. vienībā (Item No. 3.1), uz sateces ūdeņu uzglabāša-
nas tvertni, kas minēta IOPPC 3.3. vienībā (Item No. 3.3).
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5.7. tabula
Ūdens nopludināšana (likvidācija) no naftas nogulšņu (dūņu) tvertnes

Piezīme: sateces ūdeņu savākšana nav jāuzskaita, tāpēc nepieciešams 
tikai viens ieraksts.
Dūņu tvertņu tilpums C.12. x ierakstos nav jāreģistrē.

 5. piemērs 

Naftas nogulšņu (dūņu) pārvietošana no vienas tvertnes uz citu naf-
tas nogulšņu (dūņu) tvertni, abas ir minētas IOPPC 3.1. vienībā (Item 
No. 3.1).

5.8. tabula
Naftas nogulšņu (dūņu) pārvietošana no vienas tvertnes uz citu  

naftas nogulšņu (dūņu) tvertni

 6. piemērs 

5.9. tabula 
Naftas nogulšņu (dūņu) incinerācija dedzinātājā
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 7. piemērs 

5.10. tabula
Naftas nogulšņu (dūņu) sadedzināšana tvaika katlā

 8. piemērs 

Ūdens iztvaikošana (likvidācija) no naftas nogulšņu (dūņu) tvertnes, 
kas minēts IOPPC 3.1. vienībā.

5.11. tabula
Ūdens iztvaikošana (likvidācija) no naftas nogulšņu (dūņu) tvertnes

 9. piemērs 

5.12. tabula
Degvieleļļas reģenerācija no naftas nogulšņu (dūņu) tvertnes

Ir pieļaujams tikai tad, ja tas ir minēts IOPPC kā atļautais likvidācijas 
veids.
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 3. Koda «D» lietošana: sateces ūdeņu, kas ir uzkrājušies 
mašīntelpās, izvade pāri bortam, pārvietošanas vai 
likvidācijas neautomātiska sākšana

 10. piemērs 

Sateces ūdeņu sūknēšana no mašīntelpas sateču akām uz tvertni, kas 
minēta IOPPC 3.3. vienībā (Item No. 3.3).

5.13. tabula
Sateces ūdeņu sūknēšana no mašīntelpas sateču akām

 11. piemērs 

Sateces ūdeņu pārvietošana starp tvertnēm, kas minētas IOPPC 3.3. vie-
nībā (Item No. 3.3).

5.14. tabula
Sateces ūdeņu pārvietošana starp tvertnēm
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 12. piemērs 

Sateces ūdeņu sūknēšana pāri bortam no tvertnes, kas minēta IOPPC 
3.3. vienībā (Item No. 3.3).

5.15. tabula
Sateces ūdeņu sūknēšana pāri bortam

 13. piemērs

Sateces ūdeņu likvidācija no tvertnes, kas minēta IOPPC 3.3. vienībā 
(Item No. 3.3), uz naftas nogulšņu (dūņu) tvertni, kas minēta IOPPC 
3.1. vienībā (Item No. 3.1).

5.16. tabula
Sateces ūdeņu likvidācija

Piezīme: koda C.11.4 reģistrēšana var būt nepieciešama, ja šī darbība ir 
manuāla operatora sākta operācija.
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 4. Koda «E» lietošana: sateces ūdeņu, kas ir  
uzkrājušies mašīntelpās, izvades pāri bortam, 
pārvietošanas vai likvidācijas automātiska sākšana

 14. piemērs 

Sateces ūdeņu sūknēšana pāri bortam, izmantojot 15 ppm aprīkojumu, 
kas minēts IOPPC 3.3. vienībā (Item No. 3.3), vai arī no mašīntelpas 
sateču akām. 

5.17. tabula
Sateces ūdeņu sūknēšana pāri bortam

 15. piemērs 

Sateces ūdeņu pārvietošana no mašīntelpas sateču akām uz tvertni, kas 
minēta IOPPC 3.3. vienībā (Item No. 3.3).

5.18. tabula
Sateces ūdeņu pārvietošana no mašīntelpas sateču akām
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 5. Koda «F» lietošana: eļļas filtrēšanas iekārtu stāvoklis

 16. piemērs 

5.19. tabula
Naftas filtrēšanas iekārtu, eļļas satura mērierīces vai  

apturēšanas ierīces atteice

Piezīme: naftas filtrēšanas iekārtu stāvoklis attiecas arī uz trauksmes 
signālierīcēm un automātiskās apturēšanas ierīcēm atbilstoši konkrēta-
jam gadījumam.
Koda «I» ieraksts būtu jāveic arī, norādot, ka atplūdes vārsts tika aizb-
līvēts, jo nedarbojās eļļas filtrēšanas iekārtas vai eļļas satura mērītājs. 
Dienā, kad sistēma atsāk darbu, ir jāveic jauns ieraksts, izmantojot kodu 
F19 / 20 / 21, norādot F 19 kā sākotnējās atteices datumu un laiku, un 
F 20 kā laiku, kad sistēma atsāk darbu.

 17. piemērs 

Ja ir atjaunota pareiza naftas filtrēšanas iekārtu, eļļas satura mērierīces 
vai apturēšanas ierīces darbība.

5.20. tabula
Pareiza naftas filtrēšanas iekārtu darbība

Piezīme: naftas filtrēšanas iekārtu stāvoklis attiecas arī uz trauksmes 
signālierīcēm un automātiskās apturēšanas ierīcēm atbilstoši konkrēta-
jam gadījumam.
Koda «I» ieraksts būtu jāveic arī, norādot, ka atplūdes vārsts tika atblī-
vēts, jo tika atjaunota eļļas filtrēšanas iekārtas vai eļļas satura mērītāja 
ekspluatācija.
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 6. Koda «G» lietošana: naftas nejauša vai jebkāda  
cita veida ārkārtas izvadīšana

 18. piemērs 

5.21. tabula
Nejauša piesārņošana

Piezīme: ja tā ir saistīta ar naftas filtrēšanas iekārtu vai eļļas satura 
mērierīces aprīkojumu, tad ORB ir jāveic atbilstošs (F) ieraksts.
Lai cīnītos ar naftas noplūdēm jūrā, ir jālieto atbilstošās SOPEP (SMPEP) 
sadaļas. Izvades situāciju piemēri ietver:

 • naftas satura mērierīces atteici;
 • degvielas tvertnes pārplūdi;
 • plīsumu bunkurēšanas šļūtenē/atlokā;
 • degvielas tvertnes sūci (radusies sadursmes vai uzskriešanas dēļ) 

u. c.

 7. Koda «H» lietošana: degvielas vai kravas  
smēreļļas bunkurēšana

 19. piemērs 

5.22. tabula 
Degvieleļļas bunkurēšana
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 20. piemērs 

5.23. tabula 
Kravas smēreļļas bunkurēšana

Piezīme: katrai degvieleļļas un smēreļļas klasei ir nepieciešams atse-
višķš ieraksts, lai nodrošinātu pārskatāmību.
Šis ieraksts nav nepieciešams, ja smēreļļas uz kuģa klāja tika nogādātas 
iepakotā veidā (55 galonu mucās utt.).

 8. Koda «I» lietošana: papildu ekspluatācijas  
procedūras un vispārējas piezīmes

 21. piemērs 

Eļļaino sateču ūdeņu sūknēšana no kravas tilpņu uzglabāšanas tvertnes 
uz tvertni, kas minēta IOPPC 3.3. vienībā (Item No. 3.3).

5.24. tabula.
Eļļaino sateču ūdeņu sūknēšana no kravas tilpņu sateces uzglabāšanas tvertnes

Piezīme: jebkura eļļaino sateču ūdeņu savākšana vai pārvietošana uz 
mašīntelpas sateču uzglabāšanas tvertni (-ēm) no kravas telpu sateču 
uzglabāšanas tvertnes (-ēm) ir jāreģistrē, izmantojot kodu «I».
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 22. piemērs 

5.25. tabula. 
Ieraksts, kas attiecas uz laikus neaizpildītu ekspluatācijas ierakstu

Piezīme.
Datums (1) – ir sākotnējās darbības datums.
Datums (2) – pašreizējais datums, t. i., ieraksta veikšanas datums. 
Paraksts (1) – virsnieka paraksts, kas veic «I» ierakstu.
Paraksts (2) – virsnieka paraksts, kas veic neaizpildīto ierakstu.

 23. piemērs 

5.26. tabula
Degvieleļļas izsūknēšana

Piezīme: jāiekļauj saņēmēja kvīts vai apliecinošs dokuments par izsūk-
nētās degvieleļļas apjomu un tipu.
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 9. Tankkuģi ar nostādināšanas tvertnēm

 24. piemērs 

Dūņu pārvietošana no mašīntelpu naftas nogulšņu (dūņu) tvertnes uz 
klāja/kravas nostādināšanas tvertni.

5.27. tabula
Dūņu pārvietošana no mašīntelpas naftas nogulsnēm

25. piemērs 

Sateces ūdeņu pārvietošana no tvertnes, kas minēta IOPPC 3.3. vienībā 
(Item No. 3.3), uz klāja/kravas nostādināšanas tvertni.

5.28. tabula
Sateces ūdeņu pārvietošana no tvertnes, kas minēta 3.3. vienībā

Piezīme: nepieciešams izmantot šo metodi, kas minēta IOPP papildinā-
juma 3.2.3. vienībā (Item No. 3.2.3).
Ja ar naftas kravām nesaistītās naftas nogulsnes tika pārvietotas uz 
naftas tankkuģu nostādināšanas tvertnēm, šādu nogulšņu izvadīšanai 
ir jānotiek saskaņā ar 34. noteikumiem (UI 22.1.1 15. noteikumiem).
Naftas operāciju žurnāla 2. daļā, izmantojot kodu «J», ir nepieciešams 
veikt ierakstu.
Ja dūņas vai sateces ūdeņi tiek pārvietoti no vairākām mašīntelpas 
tvertnēm, ORB 1. un 2. daļā ir jāveic atsevišķš ieraksts par katru 
pārvedumu.
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 10. Vispārējas vadlīnijas – papildu brīvprātīgi veicami ieraksti

 26. piemērs 

Brīvprātīgs paziņojums par atlikušā sateces ūdeņu daudzumu uzgla-
bāšanas tvertnēs, atsauce MEPC.1/Cirk. 640 – ieraksti tiek veikti katru 
nedēļu.

5.29. tabula
Brīvprātīgs paziņojums par atlikušā sateces ūdeņu daudzumu  

uzglabāšanas tvertnēs

 27. piemērs 

Pēc izvēles var aizblīvēt vārstus un/vai aprīkojumu, kas attiecas uz 
MARPOL 1. pielikumu. 

5.30. tabula
Pēc izvēles var aizblīvēt MARPOL 1. pielikuma vienības
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 28. piemērs 

Vārstu un/vai aprīkojuma, kas attiecas uz MARPOL 1. pielikumu, neobli-
gātā blīvējuma atvēršana.

5.31. tabula
Neobligātā blīvējuma atvēršana attiecībā uz MARPOL 1. pielikuma vienībām



Naftas operāciju žurnāls (1. daļa)

Iekārtu telpu operācijas 
(visiem kuģiem)

Kuģa nosaukums: ...........................................
Atpazīšanas numurs vai burti: ...........................................
SJO kuģa identifikācijas numurs: ...........................................
Bruto tilpība: ...........................................
Periods no: ........................................... līdz ...........................................
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Ievads

Tālāk tekstā minēto sarakstu vienības, ja nepieciešams, ir jāreģistrē 
naftas operāciju žurnālā saskaņā ar 1973. gada Starptautiskās konven-
cijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem 1. pielikuma 17. notei-
kumu, kurā grozījumi izdarīti ar 1978. gada protokolu (MARPOL 73/78). 
Šīs vienības ir sagrupētas ekspluatācijas sadaļās, katra no tām ir apzī-
mēta ar burta kodu.

Veicot ierakstu naftas operāciju žurnāla 1. daļā, datums, ekspluatāci-
jas kods un vienības numurs ir jāieraksta atbilstošajā kolonnā, nepiecie-
šamās ziņas tukšajās vietās ir jāreģistrē hronoloģiskā secībā.

Atbildīgajam virsniekam vai virsniekiem ir jāparaksta un jāpievieno 
datums katrai pabeigtai operācijai. Kuģa kapteinim ir jāparaksta katra 
aizpildītā lapa.

Naftas operāciju žurnāla 1. daļa satur daudz atsauču par naftas dau-
dzumu. Šo rādītāju pareizību ietekmēs temperatūras svārstības, pie 
tvertnes sienām palikusī nafta un tvertnes mērierīču ierobežotā uztica-
mība. Naftas operāciju žurnāla 1. daļas ieraksti ir atbilstoši jāizskata. 

Ja notiek nejauša vai cita veida ārkārtas naftas noplūde, par tās 
iemeslu un apstākļiem ir jāpaziņo naftas operāciju žurnāla 1. daļā. 

Naftas operāciju žurnāla 1. daļā ir jānorāda jebkāda naftas filtrēša-
nas iekārtu atteice. Kuģiem ar IOPP sertifikātu naftas operāciju žurnāla 
1. daļas ieraksti ir jāveic angļu, franču vai spāņu valodā. Ja ieraksti tiek 
veikti arī valsts valodā, ar kuras karogu kuģim ir tiesības kuģot, tad 
tiem tiek dota priekšroka pretrunu un neatbilstību gadījumos.

Naftas operāciju žurnāla 1. daļa, izņemot tauvā paņemtos bezapkal-
pes kuģos, jāglabā uz kuģa vietā, kur tā jebkurā saprātīgā laikā ir viegli 
pieejama pārbaudes veikšanai. Tā ir jāsaglabā trīs gadus pēc pēdējā 
ieraksta veikšanas.

Konvencijas pušu valdības kompetentas iestādes var pārbaudīt naf-
tas operāciju žurnāla 1. daļu jebkuram kuģim, uz kuru attiecas šis pieli-
kums, ja kuģis atrodas tās ostā vai arī piestātnē atklātā jūrā, kā arī var 
veikt norakstu no jebkura žurnāla ieraksta un pieprasīt kuģa kapteinim 
apliecināt, ka šis ieraksts ir oriģināla autentiska kopija. Jebkurš šādi 
veikts noraksts, ko kuģa kapteinis ir apliecinājis kā naftas operāciju 
žurnāla 1. daļas ieraksta autentisku kopiju, jebkura veida tiesvedībā tiks 
pieņemts kā pierādījums par ierakstā minēto informāciju.
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Šajā punktā minētā naftas operāciju žurnāla 1. daļas pārbaude un 
sertificētas kopijas norakstīšana kompetentajai iestādei ir jāveic pēc 
iespējas ātrāk, lai neradītu nepamatotu kuģa aizkavēšanu.

Reģistrējamo vienību saraksts

A. Šķidrās degvielas tvertņu balastēšana vai tīrīšana.

1. Balastējamās (-o) tvertnes (-ņu) apzīmējums.
2. Vai tā ir tīrīta kopš pēdējās reizes, kad tajā bija nafta, un, ja nav, 

iepriekš pārvadātās naftas tips.
3. Tīrīšanas process:

1) kuģa atrašanās vieta un laiks, kad tīrīšana tika sākta un pabeigta;
2) norāda tvertni1(-es)23, kurai (-ām) izmantota tāda vai cita metode 

(skalošana tvaicējot, tīrīšana ar ķīmiskām vielām; izmantoto 
ķīmisko vielu tips un daudzums, izteikts m3;

3) norāda tvertni (-nes), uz kuru (kurām) tika pārvietots tīrīšanas 
ūdens.

4. Balastēšana:
1) kuģa atrašanās vieta un laiks, kad balastēšana tika sākta un 

pabeigta;
2) balasta daudzums, ja tvertnes netīra, izteikts m3. 

B. Netīrā balasta vai tīrīšanas ūdens izvadīšana no A sadaļā 
minētajām šķidrās degvielas tvertnēm.

5. Tvertnes (-ņu) apzīmējums.
6. Kuģa atrašanās vieta izvadīšanas sākumā.
7. Kuģa atrašanās vieta izvadīšanas beigās.
8. Kuģa ātrums (-i) izvadīšanas laikā.
9. Izvadīšanas metode:

1) caur 15 ppm aprīkojumu;
2) uz pieņemšanas iekārtām.

Izvadītais daudzums, izteikts m3.

23 Tvertnes, kas minētas izmantotā IOPP sertifikāta papildinājumā, A un B formas, 
3.1. vienība, un izmantotas dūņām.
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C. Naftas nogulšņu (dūņu un citu nosēdumu) savākšana un 
aizvākšana.

10. Naftas nogulšņu savākšana.
Uz kuģa paturētais naftas nogulšņu daudzums. Daudzums jāreģistrē 

katru nedēļu (tas nozīmē, ka daudzums jāreģistrē reizi nedēļā, pat ja 
reisa ilgums pārsniedz vienu nedēļu).

1) tvertnes (-ņu) apzīmējums .......................................................................
2) tvertnes (-ņu) tilpība .......................................................................... m3

3) kopējais paturētais daudzums ......................................................... m3

12. Nosēdumu aizvākšanas metodes.
Nosaka aizvākto naftas nosēdumu daudzumu, iztukšoto tvertņu 

skaitu un paturētā satura daudzumu, kas izteikts m3.
1) uz pieņemšanas iekārtām2(norādīt ostu)24;
2) pārvietots uz citu (-ām) tvertni (-ēm) (norādīt tvertni (-es) un 

tvertnes (-ņu) kopējo saturu);
3)  sadedzināts (norādīt kopējo darbības laiku);
4) cita metode (paziņot, kāda).

D. Sateces ūdeņu, kas uzkrājušies mašīntelpās, neautomātiskā 
izvadīšana pāri borta vai aizvākšana citā veidā.

13. Izvadītais vai aizvāktais daudzums3kubikmetros25.
14. Izvadīšanas vai aizvākšanas laiks (sākšana un pabeigšana).
15. Izvadīšanas vai aizvākšanas metode:

1) caur 15 mmp aprīkojumu (norādīt atrašanās vietu sākumā un 
beigās);

2) uz pieņemšanas iekārtām4(norādīt ostu)26; 

24 Kuģu kapteiņiem no pieņemšanas iekārtu, tostarp baržu un cisternu, operatoriem 
jāiegūst kvīts vai apliecinošs dokuments, kurā precizēts pārvietotā tvertņu maz-
gāšanā izmantotā ūdens, netīrā balasta, nogulšņu vai naftu saturošo maisījumu 
daudzums kopā ar pārvietošanas laiku un datumu. Ja šādu kvīti vai apliecinošu doku-
mentu pievieno naftas operāciju žurnāla 1. daļai, tas var palīdzēt kuģa kapteinim 
pierādīt, ka viņa kuģis nav iesaistīts iespējamā piesārņojuma incidentā. Apliecinošais 
dokuments jāglabā kopā ar naftas operāciju žurnāla 1. daļu.

25 Ja sateces ūdeņus izvada vai aizvāc no uzglabāšanas tvertnes (-ēm), tad jānorāda 
uzglabāšanas tvertnes (-ņu) apzīmējums, ietilpība un uzglabāšanas tvertnē (-ēs) patu-
rētais daudzums.

26 Naftas filtrēšanas iekārtu stāvoklis attiecas arī uz trauksmes signālierīcēm un auto-
mātiskās apturēšanas ierīcēm atbilstoši konkrētajam gadījumam.
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3) pārvieto uz nostādināšanas tvertni vai uzglabāšanas tvertni 
(norādīt tvertni (-es); paziņot tvertnē (-ēs) paturēto kopējo dau-
dzumu, kas izteikts m3).

E. Sateces ūdeņu, kas uzkrājušies mašīntelpās, automātiskā 
izvadīšana aiz borta vai aizvākšana citā veidā.

16. Laiks un kuģa atrašanās vieta, kad sākts sistēmas automātiskais 
izvadīšanas režīms aiz borta, izmantojot 15 mmp aprīkojumu.

17. Laiks, kad sākts sistēmas automātiskais ekspluatācijas režīms, lai 
sateces ūdeni pārvietotu uz uzglabāšanas tvertni (norādīt tvertni).

18. Laiks, kad sākts sistēmas manuālais ekspluatācijas režīms.

F. Naftas filtrēšanas iekārtu stāvoklis.

19. Sistēmas atteices laiks. 
20. Laiks, kad sistēmai tika atjaunots darba stāvoklis.
21. Atteices iemesli.

G. Nejauša vai cita ārkārtas naftas noplūde.

22. Norises laiks.
23. Kuģa atrašanās vieta vai novietojums norises laikā.
24. Aptuvenais naftas daudzums un tips.
25. Noplūdes vai izvadīšanas apstākļi, iemesli un vispārējās piezīmes.

H. Degvielas vai nefasētās smēreļļas iepildīšana.

26. Iepildīšana:
1) iepildīšanas vieta; 
2) iepildīšanas laiks;
3) degvieleļļas tips un daudzums un tvertnes (-ņu) apzīmējums 

(uzrādīt pievienoto daudzumu tonnās un kopējo tvertnes (-ņu) 
saturu);

4) smēreļļas tips un daudzums un tvertnes (tanku) apzīmējums 
(uzrādīt pievienoto daudzumu tonnās un kopējo tvertnes (-ņu) 
saturu).
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I. Papildu ekspluatācijas darbības un vispārējas piezīmes.

Kuģa nosaukums ...........................................
Atpazīšanas numurs vai burti ...........................................

IEKĀRTU TELPU OPERĀCIJAS / KRAVAS TELPU OPERĀCIJAS
Nevajadzīgo svītrot

Datums Kods 
(Burts) 

Vienība 
(Numurs) 

Ieraksts par operāciju / 
atbildīgā virsnieka paraksts 

Kapteiņa paraksts ...........................................
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UZDEVUMA MĒRĶIS

Iepazīstināt dalībniekus ar drošu pirmsienākšanas sagatavošanos, manevrēšanas 
režīma darbību ienākšanas laikā un drošu dzinējspēka iekārtas izmantošanu, 
uzturoties ostā.

UZDEVUMA APRAKSTS

Uzdevums jāveic individuāli, izmantojot līdzīga modeļa simulatoru.
Instruktoram uzdevumā jāizmanto pilna gaita jūrā (to parasti piemēro sākotnējos 
apstākļos).
Galvenās dzinējspēka iekārtas darbojas ar pilnu slodzi:

• degvielas padeve – HFO;
• priekšgala piestūrēšanas ierīces nedarbojas, jo ir bojāts pārtraucējs;
• FWG ir ieslēgts;
• dalībniekiem ir jāsagatavo MPP manevrēšanai, izpildot minētos punktus:

• jāiedarbina vēl viena stūres iekārtas vienība;
• jāpārbauda, vai AMS nav neviena trauksmes signāla un ekspluatācijas 

parametri iekļaujas droša darba robežvērtībās;
• degvielas padeve ir jānomaina no HFO uz MDO.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• droši jāsagatavo MPP ienākšanai ostā bez trauksmes signālu atskanēšanas;
• jāveic manevrēšana, jānomaina degvielas padeve no HFO uz MDO, jāapraksta 

darbību secība, jāatpazīst iespējamie riski un briesmas, kas var rasties 
procesu laikā.

NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai MPP ir sagatavots manevrēšanai, manevrēšana ir veikta, izmantojot MDO 

bez trauksmes signālu atskanēšanas, visi parametri ir uzraudzīti un iekļaujas 
drošās darba robežās;

• FO padeve ir nomainīta no HFO degvielas uz MDO, paziņota nomaiņas secība;
• vai parādītas iespējamās briesmas un riski. 

5.6.22. Dzinējspēka iekārtas pirmsienākšanas sagatavošana
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5.6.23. Galvenā dzinēja attālinātās vadības sistēma un manevrēšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Sniegt zināšanas par galvenā dzinēja attālinātās vadības sistēmas ekspluatāciju 
manevrēšanas laikā, kas saistīta ar vadību no komandtiltiņa.

UZDEVUMA APRAKSTS

Šis uzdevums ir jāveic uz līdzīga simulatora.
Instruktors uzņemsies kapteiņa lomu uz komandtiltiņa.
Sākotnējie apstākļi – dzinējspēka iekārta ir manevrēšanas režīmā, divi GE kom-
plekti ir paralēli. Visas pārējās sistēmas – atbilstoši manevrēšanai nepieciešama-
jam stāvoklim.
Scenārijs praktikantam: jūsu kuģis tuvojas loču stacijai un ir gatavs ienākt ostā 
ar loci. Instruktoram būs jāsimulē bieža galvenā dzinēja un stūres iekārtas 
manevrēšana, jāsāk galvenā dzinēja apstāšanās pilnā priekšgaitā, pilnā 
atpakaļgaitā, tad pēc kāda laika jāiedarbina un jāiedarbina galvenais dzinējs ar 
daļēju priekšgaitu.
Nākamais solis: instruktoram, uzņemoties kuģa kapteiņa lomu, jāzvana dzinēju 
vadības telpai un jāpaziņo, ka komandtiltiņa attālinātā vadība nedarbojas un 
nekavējoties jāpieprasa vadības pārslēgšana no komandtiltiņa uz ER, kuģi tobrīd 
nevar apturēt.
No praktikanta sagaidāmās darbības: ER telegrāfa pielāgošana un vadības pār-
slēgšana no komandtiltiņa uz ER, ieraksta veikšana ER žurnālā. Tieši pēc pārslēg-
šanas veikšanas instruktors dos pavēli ER telegrāfam par avārijas atpakaļgaitu 
piecas minūtes, tad apstādinās dzinēju un iedarbinās to ar pilnu priekšgaitu.
Tad visas manevrēšanas operācijas tiks veiktas ER kontrolē, izmantojot instruktora 
no komandtiltiņa sniegtās komandas.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• ievērojot kapteiņa (instruktors) pavēles no komandtiltiņa, jāveic 

nepieciešamās korekcijas, lai pārslēgtu vadību;
• sekmīgi jāveic vadības pārslēgšana no komandtiltiņa uz ER;
• jāveic nepieciešamie ieraksti par kuģa telegrāfa disfunkciju ER žurnālā;
• jāreaģē uz komandtiltiņa telegrāfa pavēli un jāveic nepieciešamie manevri.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai ir veiktas un parādītas nepieciešamās korekcijas attālajā vadības sistēmā, 

lai pārslēgtu vadību no komandtiltiņa uz ER;
• vai vadības pārslēgšana no komandtiltiņa uz ER veikta sekmīgi un bez galvenā 

dzinēja apstāšanās;
• vai manevrēšana ir turpināta no mašīntelpas, izmantojot komandtiltiņa 

telegrāfa sniegtās pavēles;
• vai ir veikti un parādīti ieraksti ER žurnālā.
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5.6.24. Komandas darba komunikācija

UZDEVUMA MĒRĶIS

Apkalpes resursu pārvaldība, tostarp komandas veidošana un pareizas saziņas 
izveide starp mašīntelpu un komandtiltiņu.

UZDEVUMA APRAKSTS

Instruktors-mehāniķis iepazīstina dalībniekus ar galvenajiem aspektiem. 
Izmantojiet «problēmu novēršanas» uzdevumu līdzīgā simulatora modelī. 
Uzdevums ir jāsāk ar problēmu novēršanu (elektrība pieslēgta – JŪRAS režīms).
Sākotnējie apstākļi – uzdevums ir apturēts, nepieciešama vadības pārslēgšana no 
komandtiltiņa.

1. Sistēmas izkārtojums, sistēmas un aprīkojuma (dzesēšanas, degvieleļļas, 
smēreļļas, saspiestā gaisa, vadības un izpildes, stūres iekārtas, sateces 
ūdeņu, trauksmes signālu paneļa, atiestates funkcijas un trauksmes printera) 
ekspluatācija. Vispārējais automātisko vārstu un visu ciļņu izkārtojums. 

2. Vispārējās elektrosistēmu ekspluatācijas atkārtota pārslēgšana no vārpstas 
ģeneratora uz DG un atpakaļ (pogu izkārtojums, vadības pogas un slēdži). Ja 
simulatora modelim tas ir nepieciešams, iepazīšanās ilgst apmēram 15 līdz 
20 minūtes.

3. Pēc iepazīšanās darbu sāk gan komandtiltiņa, gan mašīntelpas instruktori.
4. Mašīntelpas un komandtiltiņa instruktori uzdevuma laikā ir tiešsaistē, 

informējot cits citu par abu komandu (komandtiltiņa un ECR) veiktajām 
darbībām un pavēlēm. Katra klāja vai mašīntelpas komandas veiktā izmaiņa ir 
nekavējoties jāpaziņo attiecīgajam instruktoram, lai varētu izmainīt simulatora 
apstākļus. Piemēram, klāja virsnieks izmainīja telegrāfa izkārtojumu: tiltiņa 
instruktors informē instruktoru par šo darbību, un mašīntelpas instruktors 
iestata mašīntelpas simulatoram to pašu ātruma izkārtojumu. Bez instruktoru 
savstarpējas piekrišanas nevar piemērot trauksmes signālus.

5. Pēc komandtiltiņa instruktora pavēles uzdevums tiks uzskatīts par pabeigtu. 
Abi simulatori ir apturēti.

Tālāk dots navigācijas uzdevums.
6. Uzdevuma laikā praktikantiem ir jāsazinās savā starpā un ar komandtiltiņu. 

Iztaujāšanas laikā ir jānosaka komunikācija veids un komunikācijas kvalitāte. 
Šī uzdevuma laikā nav jāpiemēro problēmas.

Scenārijs: kuģis ir jāsagatavo ienākšanai ostā; mehāniķim-praktikantam ir 
jārīkojas atbilstoši instruktora-vadītāja pavēlēm. 
Sagaidāmās darbības: saņemot komandu, sniegt atgriezenisko saiti no tiltiņa 
un uz to. Darbošanās ar vienu no diviem ģeneratoriem, elektroenerģijas 
avota pārslēgšana no vārpstas ģeneratora uz iedarbināto, manevrēšanas 
programmas veikšana, ME padeves pārslēgšana no HFO uz MDO, atlikušā 
ģeneratora pārslēgšana no HFO uz MDO un divu ģeneratoru darbināšana paralēli, 
paziņojuma sniegšana komandtiltiņam par gatavību un jautājums par to, kad būs 
nepieciešamas priekšgala piestūrēšanas ierīces. 
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Kad komandtiltiņa sardzes virsnieks (OOW) pieprasīs priekšgala piestūrēšanas 
ierīču (BT) ieslēgšanu (ON), BT slēdzim ir jābūt paceltam (ieslēgtam). Tas nozīmē, 
ka BT elektroapgāde ir ieslēgta (ON). Sniegt ziņojumu komandtiltiņam par 
gatavību ienākt ostā.
Kad no komandtiltiņa dod komandu par jūras režīma iedarbināšanu, ir jāieslēdz 
jūras režīms, kas ECR ir jāapstiprina, un visas operācijas ir jādara pretējā secībā 
ar atbilstošu ziņojumu. Jāpatur prātā, ka ielādes programma būs pabeigta 
nākamo 20 minūšu laikā. Tikai tad, kad dzinējs sasniegs aptuveni 104–105 apgr./
min, praktikanti varēs veikt nomaiņu no ģeneratoriem uz vārpstu vai darbības uz 
līdzīga simulatora modeļa (elektroenerģijas uzkrāšanas pārslēgšanas procedūras 
atbilstoši kuģa vajadzībām manevrēšanas laikā).
Piezīme: praktiskais uzdevums un galvenais scenārijs, ko apsver līdzīgam 
simulatora modelim, abām telpām var tikt sniegts atsevišķi un izmainīts, turklāt 
dežūrējošie virsnieki var iepazīties ar kuģa modeli, lai atbilstoši veiktu uzdevumu 
un iegūtu pietiekamus rezultātus – instruktoriem pēc uzdevuma pabeigšanas ir 
jāiepazīstas ar modeli un galveno dotā uzdevuma mērķi.
Kuģa modelis: FPP dzinējs vai tam līdzīgs modelis.
Navigācijas zona: norobežots ūdens.
Redzamība: vidēja.
Laika apstākļi: Boforta skala – 2.
Piezīmes (instruktoram): uzdevuma laikā komandtiltiņa un mašīntelpas 
instruktoriem ir jābūt sasniedzamiem pa mobilo telefonu vai radio. Mašīntelpas 
un komandtiltiņa simulatori nav sinhronizēti, tāpēc katra komandtiltiņa darbība ir 
nekavējoties jāpaziņo mašīntelpas instruktoram, lai varētu simulēt līdzīgu situāciju 
mašīntelpā (un otrādi), piem., dzinēja secību, stūre «pilns uz bortu», tehnisko 
stāvokli, izmaiņas stūres režīmā, izmaiņas dzinēja manevrēšanas režīmā, jebkuras 
kuģa kapteiņa pavēles un jebkuru ziņojumu, kas saņemts no mašīntelpas, u. c.
Uzdevums:
Duvras šaurums (ieeja Duvras ostās) vai arī tam līdzīgā.
Kuģis sākotnēji ir aptuveni stundas attālumā no loču stacijas, pilnā jūras 
ātrumā ar vārpstas ģeneratoru. Apkalpei kuģis ir jāsagatavo ieejai ostā (gan 
klāja nodalījumā, gan mašīntelpā). Izmantojot pārbaudes punktu sarakstu 
(mašīntelpas/klāja), ir jāpārbauda sagatavošanās.
Aptuveni 15 minūtes pirms loču stacijas tiekt saņemta pavēle no fraktētāja: «jauns 
galamērķis – Hamburga vai Saushemptona atkarībā no izvēlētā uzdevuma». 
Apkalpei ir jāsagatavo kuģis jūras pārgājienam (klāja nodaļa un mašīntelpa).
Uz klāja nav plānotas ārkārtas situācijas. 
Galvenais uzdevuma mērķis ir pārbaudīt komunikāciju un darba pienākumus.
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UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
• jāsagatavo simulators (komandtiltiņa vai mašīntelpas);
• jāorganizē apkalpe, hierarhijas struktūra un pienākumi:
• jāveic personāla instruktāža;
• jāsagatavo jūras pārgājiena plāns;
• jāturpina darbs saskaņā ar pārgājiena plānu, saglabājot CPA (vistuvākais 

pieejas punkts) > 0,5 jūras jūdzes (n. m.);
• jāvada komandtiltiņa/mašīntelpas komanda;
• jāizveido laba iekšējā un ārējā saziņa.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
• vai simulators ir sagatavots;
• vai veikta droša galvenā dzinēja atkārtota režīma pārslēgšanas procedūra;
• droši jāveic jūras pārgājiens (komandtiltiņa un ECR);
• saziņa;
• vai ir ieslēgts radars/AIS, dzinējs ir pārslēgts uz manevrēšanas režīmu;
• vai ir iepazinies ar manevrēšanas parametriem;
• vai signāli/norādījuma zīmes, kas atbilst COLREG konvencijai, ir ieslēgtas/

izliktas; 
• vai ir ieslēgts navigācijas apgaismojums, ja ir slikta redzamība;
• vai pareizi veikta droša galvenā dzinēja atkārtota režīma pārslēgšanas 

procedūra;
• droši veikt jūras pārgājienu (komandtiltiņš un dzinēju vadības telpa);
• CPA (vistuvākais pieejas punkts) > 0,5 jūras jūdzes (n. m.);
• vai stūres leņķis normālos apstākļos ir ne vairāk kā 15°;
• vai mašīntelpai ir paziņots par atkārtotām izmaiņām navigācijas situācijā, kā 

tas noteikts ISM (pārbaudes punktu saraksts);
• vai bija atbilstoša saziņa, ievērojot ISM (pārbaudes punktu saraksts);
• vai veikta pareiza saziņa starp komandtiltiņa/mašīntelpas komandām.

5.6.25. Komandas darbs/problēmas un reakcija uz tām

UZDEVUMA MĒRĶIS

Apkalpes resursu pārvaldība, tostarp komandas, veidošana. Pareiza saziņa, 
reakcija uz problēmām, kas rodas starp mašīntelpu un komandtiltiņu.
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UZDEVUMA APRAKSTS

Instruktors-mehāniķis iepazīstina dalībniekus ar galvenajiem aspektiem. Jāizman-
to «Galvenā dzinēja gaidstāve» uzdevums uz līdzīga simulatora modeļa. 
Uzdevums sākas šādi: galvenais dzinēja gaidstāve (ME gaidstāve).
Sākotnējais apstākļi: uzdevums ir apturēts, nepieciešama vadības pārslēgšana no 
komandtiltiņa.
Sistēmas izkārtojums, sistēmas un aprīkojuma (dzesēšanas, degvieleļļas, smēreļ-
ļas, saspiestā gaisa, vadības un izpildes, stūres iekārtas, sateces ūdeņu, trauksmes 
signālu paneļa, atiestates funkcijas un trauksmes printera) ekspluatācija. Vispārē-
jais automātisko vārstu un visu ciļņu izkārtojums.
Vispārējās elektrosistēmu ekspluatācijas atkārtota pārslēgšana no vārpstas ģene-
ratora uz DG un atpakaļ (pogu izkārtojums, vadības pogas un slēdži). Ja simulato-
ra modelim tas ir nepieciešams, iepazīšanās ilgst apmēram 15 līdz 20 minūtes.
Pēc iepazīšanās darbu sāk gan komandtiltiņa, gan mašīntelpas instruktori.
Mašīntelpas un komandtiltiņa instruktori uzdevuma laikā ir tiešsaistē, informējot 
cits citu par abu komandu (komandtiltiņa un ECR) veiktajām darbībām un pavē-
lēm. Katra klāja vai mašīntelpas komandas veiktā izmaiņa ir nekavējoties jāpaziņo 
attiecīgajam instruktoram, lai varētu izmainīt simulatora apstākļus. Piemēram, 
klāja virsnieks izmainīja telegrāfa izkārtojumu: tiltiņa instruktors informē instruk-
toru par šo darbību, un mašīntelpas instruktors iestata mašīntelpas simulatoram 
to pašu ātruma izkārtojumu. Bez instruktoru savstarpējas piekrišanas nevar pie-
mērot trauksmes signālus.
Pēc komandtiltiņa instruktora pavēles uzdevums tiks uzskatīts par pabeigtu. Abi 
simulatori ir apturēti.
Navigācijas uzdevums.
Gibraltāra šaurumu (tranzītā no Algeciras enkurojuma uz Seūtas ostu) vai ienākša-
na Helsinku ostā.
Sākotnējie apstākļi – laika apstākļi pēc Boforta skalas (BF) ir 4, uzdevuma laikā 
palielinās uz 8–9.
Noenkurots kuģis. Apkalpei ir jāsagatavo kuģis kursam no enkurvietas uz Seūtas 
vai Helsinku ostu.
Problēma – laika apstākļi. Kuģim ir jāpieņem lēmums par to, vai ienākt Seūtas ostā 
šādos laika apstākļos. Ir pieejami velkoņi. Kapteinim ir loča pakalpojumu atbrīvoju-
ma sertifikāts.
Problēmas mašīntelpā – vai nu saistītas ar nelabvēlīgie laika apstākļiem, vai arī 
ar kuģa sānisku zvalstīšanās/garenisku zvalstīšanos.
Svarīga piezīme: visa uzdevuma laikā komandtiltiņa un mašīntelpas instruktoriem 
ir jābūt sasniedzamiem pa mobilo telefonu vai radio. Mašīntelpas un komandtiltiņa 
simulatori nav sinhronizēti, tāpēc katra komandtiltiņa darbība ir nekavējoties 
jāpaziņo mašīntelpas instruktoram, lai varētu simulēt līdzīgu situāciju mašīntelpā 
(un otrādi), piem., dzinēja secību, stūre «pilns uz bortu», tehnisko stāvokli, izmaiņas 
stūres režīmā, izmaiņas dzinēja manevrēšanas režīmā, jebkuras kuģa kapteiņa 
pavēles un jebkuru ziņojumu, kas saņemts no mašīntelpas, u. c.
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UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
• jāsagatavo simulators (komandtiltiņa vai mašīntelpas);
• jāorganizē apkalpe, hierarhijas struktūra un pienākumi;
• jāveic personāla instruktāža;
• jāsagatavo jūras pārgājiena plāns;
• jāturpina darbs saskaņā ar pārgājiena plānu, saglabājot CPA (vistuvākais 

pieejas punkts) > 0,5 jūras jūdzes (n. m.);
• jāvada komandtiltiņa/mašīntelpas komanda;
• jāizveido laba iekšējā un ārējā saziņa;
• efektīvi jāreaģē uz problēmām.

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
• vai simulators ir sagatavots;
• vai veikta droša galvenā dzinēja atkārtota režīma pārslēgšanas procedūra;
• droši veikt jūras pārgājienu (komandtiltiņa un ECR);
• saziņa;
• reakcija uz problēmām;
• vai signāli/norādījuma zīmes, kas atbilst COLREG konvencijai, ir ieslēgtas/

izliktas; 
• vai ir ieslēgts navigācijas apgaismojums, ja ir slikta redzamība;
• vai pareizi veikta droša galvenā dzinēja atkārtota režīma pārslēgšanas 

procedūra;
• stūres leņķis normālos apstākļos ir ne vairāk kā 15°;
• vai mašīntelpai ir paziņots par atkārtotām izmaiņām navigācijas situācijā, kā 

tas ir noteikts ISM (pārbaudes punktu saraksts);
• vai bija atbilstoša saziņa, ievērojot ISM (pārbaudes punktu saraksts);
• vai veikta pareiza saziņa starp komandtiltiņa/mašīntelpas komandām.

5.6.26. Apkalpe – problēmas un reakcija uz tām

UZDEVUMA MĒRĶIS

Apkalpes resursu pārvaldība, tostarp komandas, veidošana. Reakcija uz 
problēmām, pareiza saziņa un liela darba slodze.
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UZDEVUMA APRAKSTS

Instruktors-mehāniķis iepazīstina dalībniekus ar galvenajiem aspektiem. Jāiz-
manto «Galvenā dzinēja gaidstāve» uzdevums uz līdzīga simulatora modeļa. 
Uzdevums sākas šādi: galvenais dzinēja gaidstāve (ME gaidstāve).
Sākotnējais apstākļi: uzdevums ir apturēts, nepieciešama vadības pārslēgšana no 
komandtiltiņa.
Sistēmas izkārtojums, sistēmas un aprīkojuma (dzesēšanas, degvieleļļas, smēr-
eļļas, saspiestā gaisa, vadības un izpildes, stūres iekārtas, sateces ūdeņu, trauk-
smes signālu paneļa, atiestates funkcijas un trauksmes printera) ekspluatācija. 
Vispārējais automātisko vārstu un visu ciļņu izkārtojums.
Vispārējās elektrosistēmu ekspluatācijas atkārtota pārslēgšana no vārpstas ģe-
neratora uz DG un atpakaļ (pogu izkārtojums, vadības pogas un slēdži). Ja simu-
latora modelim tas ir nepieciešams, iepazīšanās ilgst apmēram 15 līdz 20 minūtes.
Pēc iepazīšanās darbu sāk gan komandtiltiņa, gan mašīntelpas instruktori.
Mašīntelpas un komandtiltiņa instruktori uzdevuma laikā ir tiešsaistē, informējot 
cits citu par abu komandu (komandtiltiņa un ECR) veiktajām darbībām un pavē-
lēm. Katra klāja vai mašīntelpas komandas veiktā izmaiņa ir nekavējoties jāpaziņo 
attiecīgajam instruktoram, lai varētu izmainīt simulatora apstākļus. Piemēram, 
klāja virsnieks izmainīja telegrāfa izkārtojumu: tiltiņa instruktors informē instruk-
toru par šo darbību, un mašīntelpas instruktors iestata mašīntelpas simulatoram 
to pašu ātruma izkārtojumu. Bez instruktoru savstarpējas piekrišanas nevar 
piemērot trauksmes signālus.
Pēc komandtiltiņa instruktora pavēles uzdevums tiks uzskatīts par pabeigtu. Abi 
simulatori ir apturēti.
Navigācijas uzdevums.
Sākotnējie apstākļi: simulatora uzdevuma sākumā ME ir apturēts. 
Scenārijs
Kuģa modelis: FPP dzinējs vai tam līdzīgs.
Navigācijas zona: norobežots ūdens.
Redzamība: laba.
Sākotnējie laika apstākļi: jūras vējš brāzmās sasniedz 20 m/s.
Iziešana no Helsinku/Katvik vai Denkerkas-Dovras ostas.
Sākotnējie apstākļi: kuģis ir pietauvots ar labo bortu, komandtiltiņš tikko infor-
mēja ER, ka tam stundas laikā ir jāveic galvenā dzinēja sagatavošana kuģošanai. 
Jūras vēja brāzmu, kas sasniedz ātrumu līdz pat 20 m/s, dēļ pēkšņi pārplīst priekš-
puses pietauvošanās tauva. Apkalpei ir jārisina šī problēma un jātiek galā ar lielo 
darba slodzi, ko izraisījis šis negadījums, un apdraudējumu kuģim.
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Pareizā reakcija: informēt mašīntelpu, lai vispirms sagatavotu priekšgala piestūrē-
šanas ierīces, tad pēc iespējas ātrāk sagatavot galveno dzinēju. Pēc iespējas ātrāk 
nolaiž labā borta enkuru, 1–2 iekabes. Jāizmanto BT un enkurs, lai apturētu kuģa 
dreifēšanu. Jākontrolē pakaļgala pietauvošanās tauvas, kas joprojām ir veselas. Pēc 
tam, kad dzinējs ir gatavs, ir jāatlaiž pakaļgala tauvas un jādodas uz jūru bez loča.
Tranzīta laikā kuģis piedzīvos stūres traucējumus stūres vidus pozīcijā. Mašīntel-
pas komanda to nevar uzreiz salabot. Darbības: jāinformē VTS, labā borta enkuri, 
jāsagatavo priekšgala piestūrēšanas ierīces (BT), nekavējoties jāsamazina ātrums 
uz aptuveni 3 mezgliem (uz ātrumu, kādā darbojas BT). Ar ātrumu 3 mezgli, 
kontrolējot savu virzienu ar BT, jādodas uz rezerves enkurvietu un jānolaiž enkurs, 
lai varētu sākt tā remontu. Ja tiek izmantots Denkerkas-Dovras uzdevums, tad 
stūres traucējumi sākas drīz pēc viļņlaužiem, izbraucot ar spēcīgu piekrastes vēju.
Pēc remontdarbiem jāpaceļ enkurs, jādodas uz jūru, jāpārslēdzas uz jūras režīmu. 
Ja tiek izmantots Denkerkas-Dovras uzdevums, jāšķērso satiksmes nodalīšanas 
shēma un jāierodas loču stacijā. 
Svarīga piezīme: visa uzdevuma laikā komandtiltiņa un mašīntelpas 
instruktoriem ir jābūt sasniedzamiem pa mobilo telefonu vai radio (ja tas ir 
pieejams). Mašīntelpas un komandtiltiņa simulatori nav sinhronizēti, tāpēc katra 
komandtiltiņa darbība ir nekavējoties jāpaziņo mašīntelpas instruktoram, lai 
varētu simulēt līdzīgu situāciju mašīntelpā (un otrādi), piem., dzinēja secību, 
stūre «pilns uz bortu», tehnisko stāvokli, izmaiņas stūres režīmā, izmaiņas dzinēja 
manevrēšanas režīmā, jebkuras kuģa kapteiņa pavēles un jebkuru ziņojumu, kas 
saņemts no mašīntelpas, u. c.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
• jāsagatavo simulators (komandtiltiņa vai mašīntelpas);
• jāorganizē apkalpe, hierarhijas struktūra un pienākumi;
• jāveic personāla instruktāža;
• jāsagatavo jūras pārgājiena plāns;
• jāturpina darbs saskaņā jūras pārgājiena plānu;
• jāvada komandtiltiņa/mašīntelpas komanda;
• jāizveido laba iekšējā un ārējā saziņa;
• efektīvi jāreaģē uz problēmām;
• darba slodzes vadība.
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NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
• vai ir ieslēgts radars/AIS, dzinējs ir pārslēgts uz manevrēšanas režīmu;
• vai ir iepazinies ar manevrēšanas parametriem;
• vai signāli/norādījuma zīmes, kas atbilst COLREG konvencijai, ir ieslēgtas/

izliktas;
• vai ir ieslēgts navigācijas apgaismojums, ja ir slikta redzamība;
• ienākšana Seūtas ostā ar vēja/jūras ir 8–9 jūras balles un bīstama pat tad, ja 

tiek izmantota velkoņu palīdzība;
• pareiza atbildes reakcija uz problēmu ir bez gaitas dreifēt pie ostas ieejas; 

noenkurošanās ir bīstama;
• vai mašīntelpai ir paziņots par atkārtotām izmaiņām navigācijas situācijā, kā 

tas ir noteikts ISM (pārbaudes punktu saraksts);
• vai bija atbilstoša saziņa, ievērojot ISM (pārbaudes punktu saraksts);
• vai veikta pareiza saziņa starp komandtiltiņa/mašīntelpas komandām;
• vai virsnieki sagatavoja kuģi ceļam pēc iespējas ātrāk;
• vai apkalpe pie pietauvošanās stacijām ir gatavībā, kontrolējot pakaļgala 

tauvas un ziņojot par distanci;
• vai bocmanis ir enkurstacijā – atlaiž labā borta enkuru un informē par 

nostiepi;
• vai darba apjoms ir sadalīts tā, lai viena daļa no mašīntelpas apkalpes 

sagatavotu priekšgala piestūrēšanas ierīces, savukārt otra – pēc iespējas 
ātrāk sagatavotu galveno dzinēju;

• vai ir ievērota atkārtotā kritiski svarīgā aprīkojuma ārkārtas sagatavošanas 
procedūra.
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5.6.27. Komandas darbs / problēmas / komunikācija / darba slodze / 
lēmumu pieņemšana

UZDEVUMA MĒRĶIS

Apkalpes resursu pārvaldība, tostarp komandas veidošana. Atbildes reakcija uz 
problēmām, pareiza komunikācija, liela darba slodze un lēmumu pieņemšana.

UZDEVUMA APRAKSTS

Sākotnējie apstākļi: simulatorā ir sākts ME modelis, kas ir pilnā jūras režīmā, 
vai arī uzdevums, kas saistīts ar problēmu novēršanu. Vadība – komandtiltiņš 
(to nepieciešams pārslēgt). Visas palīgiekārtas darbojas ar HFO (apskatiet FOS 
cilni). DG ir apstājies, priekšsildīšana ir izslēgta, ME darbojas pilnā jūras ātrumā. 
Vārpstas ģenerators ir ieslēgts (ON), ja tas ir cita kuģa modeļa simulators, tad tas 
ir savienots ar sadalkopni. OWS darbojas, lai izsūknētu sateces ūdeņus aiz borta. 
Uzdevums ir apturēts.
Mašīntelpas instruktors izveido saziņas kanālu ar komandtiltiņa instruktoru. 
Visi sistēmas ģenerētie notikumi vai arī tie, ko veica vai neveica mašīntelpas 
komanda, ir jāpaziņo komandtiltiņa instruktoram, tai skaitā visi trauksmes 
signāli (mašīntelpas instruktora lietotās problēmas, kas ir jāpaziņo komandtiltiņa 
instruktoram kopā ar gaidāmajām mašīntelpas komandas darbībām).
Instruktors uzņemsies dežūrējošā motorista lomu. Atbilstoši scenārijam viņa 
pienākumi ir mašīntelpas drošības apgaitas veikšana un, ja nepieciešams, viņš pa 
telefonu ECR sniedz ziņojumu.
Instruktors pēc komandtiltiņa instruktora pavēles mainīs stūres pagrieziena 
leņķi (skat. «Aux-SG» cilnes labo apakšējo logu instruktora panelī, turklāt 
apmēram minūti pēc manevrēšanas sākšanas instruktors lietos palīg. tvaika 
katla ventilatora automātisko atslēgšanos (ventilatora atteice pabeigta). 
Sagaidāmās tūlītējās ER komandas darbības: pārslēgšana uz dīzeļeļļas padevi un 
pārslēgšana no vārpstas ģeneratora uz dīzeļa ģeneratoru vai arī tamlīdzīgu, vēl 
viena DG iedarbināšana un tā saslēgšana paralēli, tostarp ziņojums par gatavību 
manevrēšanai.
Šī problēma ir jāizmanto tikai tad, ja iepriekšējos uzdevumos tā nav veikta: 
aptuveni 5–10 minūtes pēc MOB (cilvēks aiz borta) glābšanas operācijas 
pabeigšanas mašīntelpas instruktors simulē eļļas noplūdi no stūres iekārtas 
eļļas tvertnes Nr. 2, apmēram 3–5 minūtes pēc problēmas sākuma dežūrējošais 
motorists paziņo, ka stūres iekārtas telpā ir eļļa, eļļas migla saglabājas, un 
motorists nevar pat ieiet telpā. Visus mēģinājumus uzpildīt stūres iekārtas 
uzglabāšanas tvertni bloķē instruktors.
Sagaidāmās ER komandas darbības: uzpildes izbeigšana, paziņojums 
komandtiltiņam par problēmu un stūres iekārtas motora Nr. 2 apstādināšana, 
pieprasījums pēc ugunsdzēsēju brigādes netālajā stūres iekārtas telpā, grīdas 
pārbaude un notīrīšana, mēģinājums salabot sūkni. Ja nav saņemta neviena 
darbība, instruktors bojās stūres iekārtas sūkni Nr. 2. Sagaidāmā darbība ir 
vismaz paziņojums komandtiltiņam.
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Kuģa modelis: FPP dzinējs vai tam līdzīgs.
Navigācijas zona: ostas pieeja.
Redzamība: slikta, 6–8 kabeļtauvas. Sākotnējie laika apstākļi: Boforta skala 
(BF) – 3, straume 1,5–2 mezgli.
Svarīga piezīme: visa uzdevuma laikā komandtiltiņa un mašīntelpas instruktoriem 
ir jābūt sasniedzamiem pa mobilo telefonu vai radio. Mašīntelpas un 
komandtiltiņa simulatori nav sinhronizēti, tāpēc katra komandtiltiņa darbība ir 
nekavējoties jāpaziņo mašīntelpas instruktoram, lai varētu simulēt līdzīgu situāciju 
mašīntelpā (un otrādi), piem., dzinēja secību, stūre «pilns uz bortu», tehnisko 
stāvokli, izmaiņas stūres režīmā, izmaiņas dzinēja manevrēšanas režīmā, jebkuras 
kuģa kapteiņa pavēles un jebkuru ziņojumu, kas saņemts no mašīntelpas, u. c.
Uzdevums.
Pieeja jebkurai ostai (piem., Malamoko pieeja vai Visockas).
Sākotnējie apstākļi:
Kuģi ir gaitā, jūras režīmā, aptuveni 1h 20 min no loču stacijas. Kuģis grasās pazi-
ņot mašīntelpai, ka sagatavošanai tiek dota viena stunda.
No klāja saņemts MOB (cilvēks aiz borta) signāls. Kuģim jāveic meklēšanas un 
glābšanas operācija (SAR), izmantojot visus pieejamos resursus, ņemot vērā dro-
šības apsvērumus, tai skaitā pareizu galvenā dzinēja izmantošanu.
Pēc sekmīgi veiktas SAR no klāja tiek saņemta informācija, ka aiz kuģa uz ūdens 
konstatēta milzīga noplūde.
Ir jāveic naftas noplūdes mazināšana. Ir jāatrod noplūdes cēlonis, tas jānovērš 
(stūres iekārtas telpā ir apmēram 30 cm biezs eļļas slānis). Prioritāšu noteikšana 
un pareiza resursu izmantošana, tai skaitā cilvēkresursu sadale starp klāju un 
mašīntelpu.

UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
• jāsagatavo simulators (komandtiltiņa vai mašīntelpas);
• jāorganizē apkalpe, hierarhijas struktūra un pienākumi:
• jāveic personāla instruktāža;
• droši jāveic jūras pārgājiens (komandtiltiņa un dzinēju vadības telpa);
• reakcija uz problēmām (klāja/mašīntelpas);
• jāvada komandtiltiņa/mašīntelpas komanda;
• jāizveido laba iekšējā un ārējā saziņa;
• efektīvi jāreaģē uz problēmām;
• darba slodzes vadība;
• atbilstoši jāreaģē vai jāpieņem lēmumi un jāizmanto īstermiņa stratēģijas 

metode.
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NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Jānovērtē (jāpārbauda vai nu klāja nodaļā vai mašīntelpā):
simulatora sagatavošana:

• vai ir ieslēgts radars/AIS, dzinējs ir pārslēgts uz manevrēšanas režīmu;
• vai ir iepazinies ar manevrēšanas parametriem;
• vai signāli/norādījuma zīmes, kas atbilst COLREG konvencijai, ir ieslēgtas/

izliktas; 
• vai ir ieslēgts navigācijas apgaismojums, ja ir slikta redzamība;

drošas atbildes reakcijas uz problēmām:
• MOB pareizs/ieteicamās darbības;
• manevri / trauksmes signāli / boja / skats no kabīnes;
• pareizi izvēlēti manevri ir ļoti svarīgi – Viljamsona pagrieziens nav 

ieteicams, jo tas paildzina laiku un ierobežo skata iespējas no kabīnes;
• aiz borta esošais cilvēks dreifē straumes ātrumā, tāpēc nedrīkst sajaukt 

MOB notikuma vietas GPS pozīciju ar faktisko cilvēka atrašanās vietu pēc 
manevra pabeigšanas;

• šajā gadījumā ir ieteicams Andersona pagrieziens – tas jāizmanto tad, kad 
sasniedzamais punkts joprojām ir labi redzams; vienmēr jāvirza kuģis tā, lai 
tas būtu pretvējā no glābjamā cilvēka;

• galvenā dzinēja sagatavošana aizņems līdz pat 10 minūtēm; nesamaziniet 
ātrumu, pirms nav veikts pilns apgrieziens, jo iespējams (a) elektroapgādes 
pārtraukuma risks/dzinējs nav gatavs manevrēšanai; (b) palielināsies 
manevra laiks;

• pagrieziena laikā kuģa ātrums samazināsies, neietekmējot telegrāfu; 
pēc manevra pabeigšanas kuģa ātrums samazināsies līdz apmēram 
4–5 mezgliem; tas ir pietiekami lēns ātrums, lai nolaistu glābšanas laivu, 
turklāt manevra pabeigšanas brīdī, visticamāk, galvenais dzinējs ir gatavs;

• stūres izmantošana manevra laikā; dzinēja slodze palielināsies, ja stūre būs 
«pilns uz krastu» pozīcijā; kuģa kapteinim tas ir jāignorē ārkārtas situācijas 
dēļ un, ja nepieciešams, jāizmanto ārkārtas režīma funkcija. Vai manevra 
izpildē veikta saziņa ar mašīntelpu un tā bija pietiekami detalizēta.

Naftas noplūde / klāja nodaļa:
• vai bocmanis sniedza atskaiti komandtiltiņam;
• vai komandtiltiņš sazinājās ar ECR un organizēja problēmas novēršanu;
• vai komandtiltiņš pieprasīja klāja parametrus, lai pārbaudītu visu klāja 

aprīkojumu un atrastu naftas noplūdi;
• vai ir aktivizēts naftas piesārņojuma ārkārtas plāns.
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Naftas noplūde/mašīntelpa:
• vai ir pārbaudīti mehānismi, paziņots komandtiltiņam, ievērojot SOPEP 

atkārtotu naftas noplūdes mazināšanu.
Radars izslēdzas:

• jāsamazina ātrums vai pat jāapstājas;
• vai ir pieprasīta palīdzība (elektromehāniķa u. c.);
• ja remonts tika veikts sekmīgi, vai ir lūgta vietējā VTS krasta radara 

palīdzība;
kuģim aizliegts patstāvīgi turpināt ceļu ar nefunkcionējošu radaru. Droši jāveic 
jūras pārgājienu (komandtiltiņa un dzinēju vadības telpa):

• vai mašīntelpai ir paziņots par atkārtotām izmaiņām navigācijas situācijā, 
kā tas ir noteikts ISM (pārbaudes punktu saraksts).

Saziņa:
• vai bija atbilstoša saziņa, ievērojot ISM (pārbaudes punktu saraksts);
• vai veikta pareiza saziņa starp komandtiltiņa/mašīntelpas komandām.

Darba slodzes vadība:
• Komandtiltiņš:

• vai virsnieki sagatavoja kuģi ceļam pēc iespējas ātrāk;
• vai apkalpe pie pietauvošanās stacijām ir gatavībā, kontrolē pakaļgala 

tauvas un ziņo par distanci;
• vai bocmanis ir enkurstacijā – nolaiž labā borta enkuru un informē par tā 

ķēdes nostiepi. 
• Dzinējs:

• vai darba apjoms ir sadalīts tā, lai viena daļa no mašīntelpas apkalpes 
sagatavotu priekšgala piestūrēšanas ierīces, savukārt otra – pēc 
iespējas ātrāk sagatavotu galveno dzinēju;

• vai ir ievērota atkārtotā kritiski svarīgā aprīkojuma ārkārtas 
sagatavošanas procedūra.

Efektīva lēmumu pieņemšanas metode (katra lēmuma iznākumam jābūt 
zināmam, apspriediet to ar mācekļiem iztaujāšanas procesā).

• MOB: pieņemts lēmums veikt Andersona pagriezienu.
• Naftas noplūde: jāatrod noplūdes avots un jāplāno tā likvidācija.
• Radars: jāpiesakās uz apkopi krastā.
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ME pirms aizbraukšanas pārbaudes saraksts (praktikants)

ME gatavība (gaidstāve) pēc 30 minūšu iepriekšēja paziņojuma.

Nr. CILNE Apraksts Izvēles 
rūtiņa

1. SW
Jūras ūdens sistēma sagatavota (dzesētāji), 
kingstoni, sūkņi, gaidstāves secība pārslēgta 
(automātiskā).

2. BW
ER sateces akas pārbaudītas, sausas, OWS 
apturēts.

3. DG
Ģeneratori ir zem slodzes, LO, FW, SW 
spiediens, palaišanas gaisa spiediens, 
spriegums, frekvence, strāvas stiprums.

4. LO
LO cirkulācijas tvertne, sadales vārsta LO 
tvertne, nepieciešamais ir iepildīts.

5. LO
LO sūknis darbojas, sistēmā ir spiediens, LO 
filtra spiediena kritums.

6. LO
LO dzesētāja vārsti atvērti uz: eļļas pusi, jūras 
ūdens pusi.

7. ELC

Izveidot sakarus ar komandtiltiņu un 
saņemt atļauju pagriezt dzinēju ar pagriezes 
mehānismu. Pēc pabeigšanas paziņot 
rezultātus.

8. LO + ELC
Manuāla (darbojas pagriezes mehānisms) 
katra ME cilindra iepriekšēja iesmērēšana. 

9. FOS
FO pēc vajadzības pārslēdzas uz FO vai DO 
pozīciju.

10. FOS, FOT, OFS
Degvielas sistēma – FO cirkulācijas sūknis 
darbojas, cirkulācijas sūknis darbojas, 
spiediens.

11. CA

Glabāšanas savācējos ir gaisa spiediens, 
vārsti, kontroles gaiss, noplūžu sistēma, 
kompresora dzesēšanas ūdens dzesētāja 
vārsti ir atvērti. Kompresora gaidstāve ir 
automātiskajā režīmā.

12. FW

ME saldūdens dzesēšanas ūdens izplūdes un 
ieplūdes temperatūra, ja tā ir pārāk zema – 
pārslēgt FW dzesēšanas ūdens sistēmu uz 
ostas režīmu.
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13. DG Paralēli iedarbināt dīzeļģeneratoru gaidstāvi.

14. KOMANDTILTIŅŠ
Saņemt atļauju no komandtiltiņa par stūres 
iekārtas pārbaudi un pēc tās pabeigšanas 
paziņot rezultātus.

15. SG

Stūres iekārta: pārbaudīt katru motoru 
manuālajā režīmā, tvertnes līmeņus, 
pārbaudīt abas vienības automātiskajā 
režīmā.

16. ECR
Zvanīt C/E un mehāniķiem, personāls dodas 
uz mašīntelpu, jāpārbauda, ka viss personāls 
ir ieradies.

17. KOMANDTILTIŅŠ
Saņemt atļauju izpūst dzinēju ar gaisu ER 
vadības režīmā, pēc tā pabeigšanas paziņot 
rezultātus.

18. FW
Saldūdens dzesēšanas ūdenim jāieslēdz 
normāls režīms, jāieslēdz priekšgala 
piestūrēšanas ierīces. 

19. ME
Paziņot par to un tad pārslēgt ER vadību uz 
komandtiltiņu.

20. KOMANDTILTIŅŠ
Paziņot komandtiltiņam «gatavs dzinēja 
mēģinājumam priekšgaitai/atpakaļgaitai, 
izmantojot degvielu».

21. KOMANDTILTIŅŠ
ME priekšgaitas un atpakaļgaitas 
mēģinājums, izmantojot degvielu, paziņot par 
gatavību komandtiltiņam.

5.6.28. Kuģa ugunsdzēsības operāciju22vadība27

Labākais veids, kā tikt galā ar ugunsgrēkiem uz klāja, ir tos nepie-
ļaut. Ugunsgrēka rašanās vietā tiek saukta par «aizdegšanos», savukārt 
«uzliesmojums» ir jēdziens, ko izmanto, ja uguns uzliesmo jaunā vietā 
netālu no esošā ugunsgrēka liesmu dēļ (aizdegšanās avots).

Ugunsgrēkus uz kuģiem var nepieļaut, atrodot un novēršot degvieleļ-
ļas, smēreļļas un izplūdes gāžu noplūdes.

27 Jūrniecības publikācija.
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Kuģa ģeneratora telpā vislielāko ugunsgrēka risku rada degvielas 
augstspiediena caurules sūce. Pa šādu sūci izplūstošā nafta var nokrist 
uz augstas temperatūras izplūdes kolektora vai arī uz rādītāja krāniem, 
kas ir ugunsnedroši punkti.

Mūsdienu jūras dzinējiem rādītāju ventiļiem ir noņemams pārklā-
jums, taču vecākiem dzinējiem tādu nav, tāpēc nodrošināt apšuvumu 
rādītāja krāniem ir grūti.

Mūsdienās augstspiediena caurulēm ir apvalks, un visas noplūdes 
nonāk mazā tvertnē dzinēja apakšā, ko sauc par degvielas noplūžu 
tvertni. Šo sistēmu obligāti ir jāuztur labā stāvoklī, regulāri pārbaudot 
tvertnes trauksmes signālu – degvielas noplūžu tvertnes augsta līmeņa 
trauksmes signālu.

Noplūdes parasti rodas, jo caurules vibrāciju dēļ saplīst, skavām 
berzējoties pret caurulēm un radot caurumus cauruļu savienojumos 
aiz spiediena mērītājiem, kas nolietojas (tās parasti nepārbauda), nop-
lūdes rodas arī no tvaika katla kurtuves priekšējās krāns un priekšējā 
sadedzinātāja savienotājelementiem. Šīs noplūdes ir visbiežākais uguns-
grēka izcelšanās iemesls. Turklāt arī tvaika katla dūmu pusei un dedzi-
nātāja vertikālajam dūmvadam ir nepieciešama rūpīgas un regulāras 
pārbaudes.

Ugunsgrēki lielākoties var tikt novērsti, nodrošinot efektīvus apšu-
vumus karstajām virsmām, piemēram, ģeneratora turbokompresoru 
plēšām, galvenā dzinēja izplūdes ierīces pēc turbokompresora, vairākas 
tvaika caurules un caurules, kurās ir karsta nafta. Apšuvumus var veikt 
uz kuģa esošie darbinieki, bet mūsdienās ir pieejami arī ārpakalpojumi, 
kas šo darbu veic daudz kvalitatīvāk. Jāveido ieradums, ka vienmēr pēc 
apšuvuma noņemšanas, veicot nepieciešamos darbus, tas ir jāatliek 
atpakaļ.

Papildus šim ir svarīgi arī regulāri pārbaudīt/testēt ugunsgrēka 
detektorus.

Daži no galvenajiem uz kuģiem lietotajiem detektoru tipiem

Liesmu detektori
Liesmas radītajai gaismai ir raksurīga mirgošanas frekvence aptuveni 

25 Hz apmērā. Lai varētu par to brīdināt, var pārraudzīt infrasarkano un 
utravioleto staru spektru. Naftas ugunsgrēki parasti nerada daudz dūmu, 
tāpēc šim detektoram ir priekšrocība, īpaši – netālu no degvielas iekār-
tām vai tvaika katliem, lai varētu saņemt savlaicīgu brīdinājumu.
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Siltuma detektori
Siltuma detektoriem ir vairāki tipi, piemēram, siltuma pieauguma 

tempa tips, kam ir divu metālu veidu detektorelementi, t. i., bieza un 
plāna sloksne. Plānā sloksne, salīdzinot ar biezāko, parasti labāk reaģē 
uz temperatūras pieaugumu. Ja ir pēkšņas temperatūras izmaiņas, 
plānā loksne saliecas daudz ātrāk un abas sloksnes saskaras.

Normālās temperatūras paaugstināšanās laikā abas sloksnes novirzī-
sies apmēram vienādi un tādējādi neradīs reakciju. Normālos apstākļos, 
kad siltuma pieaugums temps pusstundas laikā ir mazāks nekā 10 °C, 
detektoram trauksmes signāls neieslēgsies. Ja siltuma pieauguma temps ir 
75 °C vai vairāk, abas sloksnes saskarsies un ieslēgsies trauksmes signāls.

Dūmu detektori
Parasti izmanto divus galvenos dūmu detektoru tipus:
1. gaismas aizsegšanas tips;
2. jonizētais tips. 
Šķidruma vai gāzes aizdegšanās radīta uguns sākumā var būt bez 

dūmiem, taču tie var uzliesmot negaidīti. Tāpēc šo ugunsgrēku noteik-
šanai dūmu detektori nav lietderīgi. Šie detektori parasti tiek izmantoti 
dzīvojamās un sadzīves telpās.

Kas jāņem vērā, apsverot kuģa ugunsdrošību.
 • Mašīntelpā atkritumu kastēm, kur novieto eļļainas lupatas, ir 

jābūt vākiem (pārklātām). Eļļainās lupatas nedrīkst mētāties pa 
grīdu un nedrīkst būt atstātas nepiemērotās vietās. Katrā stāvā 
abās pusēs ir jābūt rozetēm ar vāciņu.

 • Augstspiediena degvieleļļas caurules nedrīkst pievilkt, lai kontro-
lētu noplūdi, kamēr darbojas dzinējs. Eļļu nedrīkst uzpildīt turbo-
kompresoros, kamēr tie darbojas.

 • Īsiem mērīšanas cauruļvadiem jābūt aizslēgtiem ar aizbāžņiem. 
Tos nekad nedrīkst atstāt vaļā tikai tāpēc, lai būtu ērtāk ar tiem 
strādāt. Ir ziņots par gadījumiem, kad no šīm īsajiem mērīšanas 
cauruļvadiem ir izlijusi eļļa, kas vēlāk izraisīja negadījumus.

 • Jāpārbauda, vai kopīgiem cauruļvadiem nav pārāk lieli vai pārāk 
mazi krāni.

 • Izplūdes un tvaika noplūdes jānovērš nekavējoties.
 • Kuģa apkalpei jāuzmanās no ugunsgrēkiem telpās, pievēršot īpašu 

uzmanību tam, vai elektriskais aprīkojumums ir labā kārtībā. 
Vecākajiem virsniekiem jāpievērš uzmanība telpām, kad tajās 
saņemti uzkrājumi, jo tad telpu ilgu laiku neviens nepārbauda.
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 • Viena no loģiskākajām ugunsgrēku novēršanas metodēm ir efek-
tīva un regulāra ugunsdrošības uzraudzība. Nav labākas metodes 
par fizisku pārbaudi.

 • Viens no visbiežākajiem ugunsgrēka cēloņiem ir smēķēšana. Ir 
jādara viss nepieciešamais, lai atbrīvotos no izsmēķiem (izmanto-
jot pašaizveres pelnu traukus), un nekad nedrīkst smēķēt gultā.

 • Ugunsgrēki ir sākušies arī kravu, piemēram, ogļu izkraušanas 
un iekraušanas laikā. Šī iemesla dēļ kuģa personālam iknedēļas 
drošības tikšanās un treniņa laikā jāpārrunā kravas īpašības un 
preventīvās metodes, kas ir jālieto.

Tie ir daži no galvenajiem apsvērumiem, kas jāņem vērā, lai uz kuģa 
būtu droša vide. Iespējams, šeit nav minēti visi veidi, kā novērst uguns-
grēku, tomēr tiek sniegts īss pārskats par to, kā nodrošināt ugunsdro-
šību uz kuģiem. Lai rīkotos pareizi un atpazītu bīstamus ap stākļus, 
esot gataviem pareizi dzēst ugunsgrēkus uz kuģiem, simulatoru vingri-
nājumi ir jāveic abām nodaļām, un nav svarīgi, kur var izcelties uguns-
grēks. Ekipāžai jābūt gatavai nekavējoties un pareizi to novērst.

UZDEVUMA MĒRĶIS

Jebkurā brīdī mācēt izmantot visas ugunsdzēsības sistēmas un aprīkojumu 
saskaņā ar darbības specifikācijām un likumdošanas prasībām.

UZDEVUMA APRAKSTS

Instruktors grupas dalībniekus sadala pāros, un katram no tiem ir savs kuģis. 
Instruktors paskaidro uzdevumu un simulatora darbības principus (apmācībās 
tiek izmantots ECR simulators, kam ir līdzīga kuģa modelis).
Pirmais dalībnieku uzdevums ir nodzēst ugunsgrēku mašīntelpā, izmantojot 
stacionāro CO2 ugunsdzēsības sistēmu.
Otrajā uzdevumā uz klāja ir ugunsgrēks, kurā deg šķidrums, un šis ugunsgrēks ir 
jānodzēš, izmantojot putas.
Trešajā uzdevumā ugunsgrēks ir kravas sūkņa telpā, un šis ugunsgrēks ir 
jānodzēš, izmantojot putu ģeneratorus.
Pēc uzdevuma izpildes instruktors un dalībnieki pārrunā kļūdas, kas tika 
pieļautas, izpildot lomas ugunsdzēsības grupā, un pareizu komunikāciju starp 
komandtiltiņu un mašīntelpu.
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UZDEVUMA IZPILDES NOSACĪJUMI

Praktikantam ir:
• jāparāda spēja nodzēst dažādu veidu ugunsgrēkus, izmantojot dažādas 

stacionārās ugunsdzēsības sistēmas;
• jālieto pareiza komunikācija un pavēles;
• jāpārzina ugunsdzēsības grupas un to lomas;
• jāpārzina kuģa ugunsdzēsības metodes un to īpašības.

NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI

Jānovērtē:
• vai ugunsgrēks dažādās kuģa daļās, izmantojot dažādas stacionārās 

ugunsdzēsības metodes, ir nodzēsts saskaņā ar darbības specifikācijām un 
likumdošanas prasībām;

• vai komandas darbības bija pareizas un notika atbilstoši, atsaucoties uz 
komandas vadītāju, un precīzi pēc pavēles;

• saziņai ir jānotiek saskaņā ar kuģa drošības pamatstandartiem.

6. DARBSTACIJAS UN DARBĪBAS VIDE

6.1. Mašīntelpa

6.6.1. Sistēmas parametri

Simulētajām sistēmām praktikantam ir jāsniedz precīza informācija, 
kas iespējama situācijās uz kuģa. Informācijai jābūt visaptverošai un pie-
tiekamai, lai dalībnieki varētu diagnosticēt problēmas individuālai vai 
kopējai dzinējspēka sistēmai vai palīgsistēmai. Informācijai, ko apmāca-
majam sniedz simulators, jābūt mehānisma ražotāja apstiprinātai un pie-
lāgotai konkrētajam dzinēja mehānismam un dzinējspēka sistēmai. 

Instrumentiem jābūt tāda veida un izmēra, kādi tie atrodami uz 
kuģa, un tiem ir jābūt analogā vai digitālā veidā tur, kur tie ir sastopami 
praksē uz kuģa.

6.1.2. Simulatora funkcijas

Simulatora mašīntelpas iekārtas ir jāvada mikrodatoram, izman-
tojot programmatūru, kas ar matemātiskās modelēšanas palīdzību 
izveido tādu mašīntelpas sistēmu, kāda parasti ir kuģī ar dzinējspēka 
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iekārtas sistēmu. Mērķis ir, ka mašīntelpas, vadības telpas un iekār-
tas/elektroapgādes simulatora sistēmas ir ar autonomu konfigurāciju 
un spēj darboties saskaņoti, lai iekārtu darbību uzdevumi būtu pil-
nībā integrēti.

6.1.3. Liela mēroga mimikas panelis

Liela mēroga pielāgotais mimikas panelis ir domāts, lai atainotu 
dažādas mašīntelpas sistēmas dzinējspēka iekārtu sistēmai ar atšķi-
rīgu krāsu, kas parāda katras sistēmas izkārtojumu līnijas shēmā/
blokshēmā. Katrā sistēmā ir jāietver cilindru tvertnes, spiediena mērī-
tāji, sūkņi, filtri, temperatūras mērīšanas ierīces, temperatūras vadīklas 
un vārsti, kas ir būtiski katras sistēmas darbībai.

Mnemoshēmas panelim jābūt mijiedarbībā ar sūkņu, vārstu, 
palīgdzinēja un galvenā dzinēja iekārtām. Ekspluatācijas stāvokli 
norāda gaismas (gaitas gaismas, avārijas gaismas), kā arī indikācijas 
instrumenti. Instrumentiem jābūt ar analogo nolasīšanas tipu, un 
tiem var būt divu veidu mērvienību mērīšanas mērogs, lai pielāgotu 
rādījumus, kas atbilst motora īpašībām.

Mimikas panelim ar pielāgotajiem sienā iestiprinātajiem paneļiem ir 
jāparāda savstarpējā sistēmu saistība, piemēram:

 • atsūknēšanas un balasta sistēma;
 • degvielas uzglabāšanas sistēma, tai skaitā dubultdibenu, nosēd-

tvertnes un ikdienas tvertne;
 • galvenā dzinēja lokālās vadīklas;
 • galvenā dzinēja eļļošanas sistēma;
 • galvenā dzinēja saldūdens dzesēšanas sistēma;
 • galvenā dzinēja jūras ūdens dzesēšanas sistēma;
 • galvenā reduktora smēreļļu sistēma;
 • galvenā dzinēja degvieleļļas samaisīšanas sistēma;
 • galvenā dzinēja degvieleļļas degvielas sistēma, ieskaitot degvie-

las iesmidzināšanas ilguma uzstādījumus;
 • galvenā dzinēja turbokompresora sistēma;
 • jūras ieplūdes un kuģu sānu vārsti;
 • sistēmas rādītāju lampiņas, ko darbina no sienas paneļiem, cau-

ruļvadu sistēmas dinamiskai plūsmai utt.
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6.1.4. Lokālie paneļi

Stilizēti lokālie sienas paneļi, kas atspoguļo dažādas uz kuģa esošās 
mašīntelpas sistēmas un aprīkoti ar starta/apstādināšanas (atvēršanas/
aizvēršanas) pogām un darbības gaismām, mērierīcēm un vadības ierī-
cēm, ja tādas ir. Katrā panelī ir jāiekļauj kļūdu atiestatīšanas un remonta 
simulācijas elementi. Paneļiem jābūt tādiem, kā norādīts tālāk tekstā:

 • gaisa padeves sistēma;
 • balasta un kravas telpas sūkņi ar vārstiem;
 • sateces ūdens/dūņu attīrītājs/separators;
 • kondensatora sistēma;
 • regulējama soļa dzenskrūves vadības sistēma;
 • dzesēšanas ūdens sūkņi (jūras un saldūdens);
 • dīzeļģeneratori;
 • dīzeļeļļas padeves tvertņu sistēma;
 • dīzeļeļļas attīrītājs;
 • elektriskais pārslēgšanas panelis ar sadales sistēmu;
 • avārijas dzinējspēka vienības telegrāfs;
 • ārkārtas ģenerators ārpus mašīntelpas;
 • mašīntelpas ventilatori un ventilācija;
 • izplūdes un tvaika palīgkatli ar slodzes sistēmu;
 • izplūdes instrumentu sistēma;
 • ugunsdzēsības sūknis un sistēma;
 • saldūdens dzesēšanas vadības sistēma;
 • saldūdens sistēma;
 • degvieleļļas tverņu sistēma;
 • degvieleļļas padeves sistēma;
 • degvieleļļas sildītāji;
 • degvieleļļas attīrītājs – smēreļļas attīrītājs;
 • degvieleļļas pārvešanas sistēma;
 • dzinējspēka iekārtu vadība;
 • dzinējspēka iekārtu izplūdes instrumentācija;
 • galvenie degvielas iesmidzināšanas vārsti un iesmidzināšanas 

sūkņi ar iesmidzināšanas ilguma uzstādījumiem; 
 • dzinējspēka iekārtas degvielas vārstu dzesēšana – virzuļa dzesē-

šana;
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 • dzinēja smēreļļu attīrīšanas sistēma;
 • dažādi vārsti un sūkņi;
 • ar eļļu sildāmais tvaika katls;
 • ar eļļu sildāmā tvaika katla sistēma / dažādi vārsti un sūkņi;
 • jūras ūdens sistēma;
 • jūras ūdens atgriešana jūras līcī ledus kontrolei;
 • neliela kuģa elektriskais panelis;
 • tvaika sistēma;
 • stūres iekārtas vadības sistēma.

6.1.5. Vizuālās attēlošanas ierīce

Augstas izšķirtspējas vizuālās attēlošanas ierīce, kas atrodas mašīn-
telpā, tiek izmantota trauksmju uzrādīšanai un procesa modeļa mainīgo 
lielumu pārbaudei.

6.1.6. Sintezētas skaņas sistēmas aprīkojums

Mašīntelpā jāatrodas četriem skaļruņiem, kam jāreproducē simulēto 
iekārtu skaņas. Sintētiskajai skaņai jāatveido simulēto iekārtu radītās 
skaņas, izmantojot uz mikroprocesoru balstītu skaņas sistēmu. Vismaz 
pieciem atsevišķiem skaņas kanāliem ir jāatskaņo skaņa, kas veidojas 
vismaz no šādiem avotiem:

 • sūkņi/ventilatori/kopējā mašīntelpa;
 • dīzeļģeneratori;
 • dzinējspēka iekārta;
 • galvenā dīzeļdzinēja un palīgdīzeļdzinēja turbokompresori.

Skaņām no galvenā un palīgdzinēja turbokompresoriem jābūt sin-
hronizētām ar dzinēju ātrumu un slodzi.

Skaņu līmeni simulatora mašīntelpā kontrolēs instruktors, un tās 
diapazons būs no minimāla trokšņa līmeņa līdz reālas mašīntelpas 
skaņas līmenim. Attēlojot reālu mašīntelpas troksni, tā līmenis būs 
augsts, tāpēc būs nepieciešamas ausu aizsargierīces. 

6.1.7. Privātā iekšējo sakaru un telefonu sistēma

Jānodrošina telefonu sistēmas savienojums starp mašīntelpu, vadī-
bas telpu un instruktora staciju, lai varētu izveidot klāja komunikācijas 
simulāciju starp mašīntelpu un komandtiltiņu.
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Instruktora kapteiņa stacijai ir jābūt iespējai izvēlēties saņēmēju, 
veikt privātus zvanus un komunicēt ar jebkuru apakšstaciju. Apakšsta-
cijām ir jābūt tikai iespējai veikt privātus zvanus, komunicēt ar kapteiņa 
staciju un citām apakšstacijām. Visām stacijām obligāti jābūt skaļru-
ņiem (vai zvanītājam), klausulei un kanālu selektoram.

6.1.8. Vadības telpas

Simulētā reālā vadības telpa ir mašīntelpas paplašinājums, ko izman-
tos kā attālinātās uzrādes un vadības centru dzinējspēka mehānismu 
sistēmām, kas atrodas uz mūsdienu kuģiem, kas darbojas, izmantojot 
dzinējspēka ierīces. Vadības telpas simulatora vienībām ir jāstrādā 
saskaņoti ar mašīntelpu un jāveic tās funkcijas, tajā pašā laikā nodroši-
not savienojumu ar attālo ierīci/enerģētiskās pārvaldības konfigurāciju. 
Vadības telpa darbojas arī kā galvenais savienojums ar komandtiltiņu, 
vadības telpu/mašīntelpu un bezapkalpes simulācijas ekspluatācijas 
režīmu.

Praktikanta kļūmju novēršanas darbības panelim ir jāatrodas 
mašīntelpā un jādarbojas saskaņoti ar mimikas un lokālajiem paneļiem. 
Mimikas un lokālie paneļi var aizstāt praktikanta darbības paneli.

6.1.9. Sintezētas skaņas aprīkojuma vadība

Sintezētas skaņas sistēmai jābūt vismaz diviem pastiprinātājiem, un 
visām skaņas sistēmas vadības ierīcēm ir jāatrodas instruktora vadības 
telpā.

6.1.10. Vizuālās attēlošanas ierīces (VDU) instruktors

Augstas izšķirtspēja vizuālās attēlošanas ierīcei ir jābūt daļai no ins-
truktora stacijas vispārējās komunikācijas ierīces.

6.1.11. Iekārtu/enerģētiskā pārvaldība

Iekārtu/enerģētiskā pārvaldības sistēma galvenokārt darbosies 
kā autonoma sistēma saskarnē ar mašīntelpu un vadības telpu. Šīs 
sistēmas ir paredzētas izmantošanai individuālos uzdevumos vai arī 
integrētai vispārīgai iekārtas simulācijai.
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6.1.12. Iekārtu/enerģētiskās pārvaldības displeji

Iekārtu/enerģētiskās pārvaldības datora sagatavotie displeji ar 
iespēju apvienot atlasītos grafikus vienā displejā tiek uzskatīti par daļu 
no minimālajām prasībām.
Īss šo displeju apraksts

Degšanas procesa23displejs28 – nodrošina datora sagatavotu ani-
mētu grafisku ilustrāciju par galveno ar sadegšanas procesu saistīto 
parametru, jo īpaši degvielas patēriņa izmaiņu ietekmi uz dzinēja snie-
gumu. Tas izmantos iekšējo dīzeļdzinēja degkameras modeļa perspek-
tīvu ar atbilstošām animācijām, kas parāda cilindra kustību, izmaiņas 
sprauslas strūklas veidā, virzuļa gredzena noplūdi u. c. Būtu jāiekļauj 
vismaz  šādi neatkarīgi saistītie parametri:

 • degvielas specifikācijas izmaiņas;
 • iesmidzināšanas piesārņojums;
 • pārmērīgs gredzena nodilums;
 • sadedzis izplūdes vārsts.

Turbokompresora ekspluatācijas displejs – nodrošina datora 
sagatavotu animētu grafisku ilustrāciju par galveno ar turbokompre-
soru saistīto parametru, jo īpaši degvielas patēriņa, izmaiņu ietekmi uz 
dzinēja sniegumu. Tas izmantos gan izplūdes gāzes turbīnas, gan gaisa 
kompresora iekšējo modeļu perspektīvu ar atbilstošām animācijām, kas 
parāda turbīnas/kompresora rotācijas; izplūdes gāzes/uzpūtes gaisa 
plūsmu u. c. Būtu jāiekļauj vismaz šādi neatkarīgi ar degšanu saistītie 
parametri: 

 • netīrumu uzkrāšanās gaisa ieplūdes filtrā;
 • atmosfēras temperatūras izmaiņas;
 • netīrumu uzkrāšanās uz turbīnas lāpstiņas;
 • netīrumu uzkrāšanās kompresorā.

Soļa dzinējspēka sistēmas displejs – nodrošina datora sagatavotu 
animētu grafisku ilustrāciju par soļa dzinējspēka sistēmas ekspluatāciju 
dažādos iegrimes, korpusa apauguma, dzenskrūves virmas raupjuma, 
ūdens dziļuma, smidzinātāja apauguma apstākļos. Tas izmantos vidēja 
ātruma dīzeļdzinēja vai lēna ātruma dzinēja darbības diagrammu ar 
specifiskām degvielas patēriņa kontūrām. Dzenskrūves kravas līnijai 

28 SJO modeļa kurss 2.07 – A-III/2. tabula Minimālo kompetences standartu specifikācija 
kuģu vecākajiem mehāniķiem un otrajiem mehāniķiem uz kuģiem, kuru galveno dzi-
nējspēka mehānismu jauda ir 3 000 kW vai lielāka.
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un iegūtajam dzinēja darbības punktam jābūt virs/un uz diagrammas 
un tam jāatbilst dažādiem darbības apstākļiem, kas norādīti iepriekš. 
Jebkurā darbības punktā būs skaidri attēloti dzinēja apgr./min (RPM), 
bremzes zirgspēki (BHP) un raksturīgais degvielas patēriņš (SFC).

6.2. Komandtiltiņš2924

Aprīkojums, konsoles un darbstacijas ir jāinstalē, jāuzstāda un jāno-
vieto līdzīgi kā uz kuģa saskaņā ar dizaina kritērijiem, kas ir atbilstoši 
simulatora attēlotajiem kuģu tipiem.

Simulatorā jābūt iekļautām vismaz tālāk minētajam aprīkojumam.
Dzinējspēka ekspluatācijas vadības iekārtas, tostarp dzinēja tele-

grāfs, soļa vadības iekārta un dzinekļi; vārpstas (-u) apgriezienu un 
dzenskrūves soļu rādītāji; vadības iekārta vismaz vienai dzenskrūvei un 
viena priekšgala piestūrēšanas ierīcei.

Dzinējspēka iekārtas darbības vadības iekārtas
Dzinējspēka iekārtas vadības ierīces pietauvošanās operācijai. Šo 

vadības iekārtu darbības laikā, izmantojot jebkuru metodi, jābūt iespē-
jai apskatīt kuģa sānu un doku.

Palīgmehānismu vadības iekārtas – vismaz divu palīgdzinēju vadī-
bas iekārtas, tostarp elektroenerģijas padeves vadība.

Stūres konsolei, tai skaitā vispārpieņemtām stūres iekārtām un 
automātiskajai vadībai jābūt ar vadības iekārtām, lai tās varētu pār-
slēgt; stūres lenķa un pagrieziena ātruma indikatori; kompass kursa 
ievērošanai un kompasa peilējums (vai atkārtotājs), kam jābūt ar vis-
maz 1° precizitāti.

Kompass kursa ievērošanai
Vismaz viens radars/ARPA displejs vai vienība (automātiskā radio-

lokācijas informācijas apstrādes aparatūra). Ir jābūt iespējai simulēt gan 
10 cm, gan 3 cm radaru. Radaram ir jādarbojas stabilizētas relatīvās kus-
tības režīmā un jūras un zemes stabilizētajos faktiskās kustības režīmos.

Sakaru tehnika ir saskaņā ar GMDSS (Pasaules Jūras avāriju un dro-
šības sistēma) nostādnēm, ietverot vismaz prasības, kas attiecas uz 
noteikto zonu (kur tiks veikta navigācijas simulācija).

29 Det Norske Veritas AS (DNV).
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Sakaru tehnikā ir vismaz viens UĪV (ultraīsviļņu) radio ar DSC 
(ciparu selektīvais izsaukums) funkcijām.

Simulatoram jābūt ar tādu komunikācijas sistēmu, ar ko iespējams 
veikt kuģa iekšējo komunikāciju.

ECDIS (elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma) 
parāda noteiktu sistēmas elektroniskās navigācijas kartes (SENC) 
informāciju par pozicionēšanas datiem no navigācijas sensoriem, pie-
mēram, AIS un radara, lai palīdzētu jūrniekam maršruta plānošanā 
un uzraudzībā, turklāt tā parāda arī papildu informāciju saistībā ar 
navigāciju.

GPS (globālā pozicionēšanas sistēma), eholote un ātruma reģistrā-
cijas žurnāls, kas parāda ātrumu ūdenī (1 ass) kuģiem, kuriem ir BRT 
(bruto reģistra tonnāža) ir zem 50 000, kā arī ātrumu un attālumu attie-
cībā pret grunti uz priekšu un perpendikulāri kuģiem, kam BRT ir virs 
50 000.

Instruments, kas parāda relatīvo vēja virzienu un spēku.
Skaņu panelis saskaņā ar satiksmes noteikumiem.
Instruments navigācijas gaismu indikācijai.
Funkcija, kas ļauj pārraidīt vizuālos signālus (Morzes signāllampa).
Vadības sistēma ugunsgrēka konstatēšanai, ugunsgrēka un glābša-

nas laivu trauksme.
AIS (automātiskā identifikācijas sistēma).
Kuģa meteoroloģiskie instrumenti.

6.2.1. Papildu prasības simulatoriem, kas paredzēti navigācijas 
apmācībai ledus apstākļos

Divas ātruma un attāluma mērīšanas ierīces. Katrai ierīcei ir jādar-
bojas ar atšķirīgiem principiem, vismaz vienai ierīcei jāspēj darboties 
gan jūras, gan grunts stabilizētājā režīmā.

Prožektors tiek vadīts no vadības posteņiem.
Manuāli darbināma sarkana mirgojoša gaisma, kas redzama no aiz-

mugures, lai norādītu, ka kuģis ir apstājies.

6.2.2. Fiziskais reālisms

VDR (brauciena datu ieraksta ierīce) vai iespēja izsekot kuģa vēstu-
rei un redzēt apmācāmā darbību žurnālu no instruktora un novērtētāja 
pozīcijas.



111Darbstacijas un darbības vide

Aprīkojums, kas spēj uztvert ledu, brīdinājumus par apledojumu un 
laika apstākļu informācijas kartes.

Noenkurošanās un vilkšanas pasākumi.
Navigācijas un manevrēšanas darbstacija ietver:
 • radaru / radiolokācijas kursa nolikšanu;
 • ECDIS;
 • automātisko vizuālās pozīcijas rādītāju;
 • atrašanās vietas noteikšanas sistēmu informāciju;
 • kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) informāciju;
 • (maiņa) virziena / kursa kontroles sistēmu;
 • galvenā dzinēja (-u) vadības iekārtas, tai skaitā avārijas manev-

rus un avārijas apturēšanu; 
 • galvenās stūres (tai skaitā bloķēšanas iekārtas) vadības iekārtas; 
 • dzinekļa vadības iekārtas;
 • šādus rādītājus/indikatorus:

 � dzenskrūves apgrieziens (faktiskos un vēlamos);
 � galvenā dzinēja apgrieziens, ja ir dzinējs ar reduktoru;
 � dzenskrūves solis, ja ir regulējama soļa dzenskrūve;
 � grieze;
 � palaišanas gaiss;
 � sānvilce;
 � ātrums (iespējams gareniskais un sānu);
 � stūres leņķis;
 � pagrieziena ātrums;
 � žirokompasa virziens;
 � magnētiskā kompasa virziens;
 � atgādinājums par virzienu (iepriekš noteikts virziens);
 � ūdens dziļums, tai skaitā dziļuma brīdinājuma maiņas;
 � laiks;
 � vēja virziens un ātrums;
 � gaisa un ūdens temperatūra*;
 � grupas trauksmes signāli (ar palīdzību lēmumu pieņem-

šanā);
 • un šādus signālu pārraidītājus:

 � svilpes
 � automātiskai ierīcei miglas signāliem;
 � vispārējam trauksmes signālam;
 � Morzes signālugunij;
 � automātiskajai ierīcei avārijas signalizācijai;



112 Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un dzinēja vadības telpu

 � konsoles apgaismojuma vadības iekārtas;
 � divpusēja UĪV radiotelefona iekārtai (portatīvs radioapa-

rāts) ar ielādes savienojumu un/vai peidžeru sistēmu;
 � iekšējās komunikācijas aprīkojumam;
 � skaļruņu sakaru sistēmai;
 � UĪV punktam ar kanālu selektoru;
 � prožektora attālajai vadībai;
 � stūres sūkņa selektora slēdzim;
 � stūres režīma selektora slēdzim;
 � stūres pozīcijas selektora slēdzim;
 � aizsargstiklu tīrītāja, apskalotāja, sildītāja vadības iekār-

tām;
 � nakts redzamības aprīkojumam;
 � skaņu uztveršanas sistēmai;
 � sardzes trauksmes signāla apstiprinājumam.

Uzraudzības darbstacija sastāv no:
 • radara / radiolokācijas kursa nolikšanas;
 • svilpes signālu raidītāja;
 • sardzes trauksmes signāla apstiprinājuma;

un šādiem rādītājiem:
 • dzenskrūves apgriezienu;
 • soļa, ja ir regulējama soļa dzenskrūve;
 • ātruma;
 • stūres leņķa;
 • žirokompasa virziena;
 • laika;
 • pagrieziena ātruma;
 • ūdens dziļuma;
 • trauksmes signālu;

 • iekšējās komunikācijas aprīkojumam;
 • UĪV punkta ar kanālu selektoru.

Manuālās vadīšanas (stūresvīra) darbstacijas sastāv no:
 • stūres rata / stūres vadības roksviras;
 • stūres sūkņa selektora slēdža;

un šādiem rādītājiem:
 • žirokompasa virziena;
 • magnētiskā kompasa virziena;
 • iepriekš noteikta virziena;
 • stūres leņķa;
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 • pagrieziena ātruma;
 • divpusējo sakaru sistēma ar komandtiltiņa daļas darbstaciju. 

Piestāšanas darbstacija (komandtiltiņa daļa) sastāv no:
 • galvenā (-o) dzinēja (-u) vadības iekārtas;
 • dzinekļa vadības iekārtas;
 • stūres vadības iekārtas;
 • svilpes vadības iekārtas;
 • stūres pozīcijas selektora slēdža;

un šādiem rādītājiem:
 • žirokompasa virziena;
 • dzenskrūves apgriezienu;
 • galvenā dzinēja apgriezienu, ja ir dzinējs ar reduktoru;
 • dzenskrūve soli, ja ir regulējama soļa dzenskrūve;
 • sānvilce;
 • pagrieziena ātruma;
 • stūres leņķa;
 • kuģa gareniskajām un sānu kustībām;
 • vēja virziena un ātruma;

 • ārējās komunikācijas sistēma ar velķoņiem, loču kuģiem (UĪV 
punktu);

 • Morzes signāllampas un prožektora vadības iekārtas;
 • sardzes trauksmes signāla apstiprinājuma.

Plānošanas un dokumentācijas darbstacija ietver:
 • ECDIS, tai skaitā navigācijas plānošanas staciju;
 • maršruta plānošanas ierīces;
 • kartes tabulas;
 • atrašanās vietas noteikšanas uztvērēju;
 • aiztures ierīci trīsstūru zīmēšanai, dalītājus, palielināmo stiklu, 

zīmuļus utt.;
 • laika apstākļu kartes ploteri;
 • galveno pulksteni;
 • hronometru ar saņēmēja ierīci laika signāliem;
 • radiopeilēšanu;
 • žurnālu, tai skaitā attāluma indikatoru, virziena ploteri;
 • ehokarti;
 • barogrāfu;
 • gaisa un ūdens temperatūras rādītāju;
 • pavēļu printeri;
 • UĪV punktu.



114 Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un dzinēja vadības telpu

Drošības darbstacija sastāv no:
 • mehānismu, virsbūves/dzīvojamo un sadzīves telpu un kravas 

telpu ugunsgrēku trauksmes signalizācijas;
 • ugunsdzēsības sistēmas attālinātā vadības un uzraudzības;
 • ūdensnecaurlaidīgo/ugunsdrošo durvju (atvērt/aizvērt) attālinā-

tās vadības un uzraudzības;
 • gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un saldēšanas iekārtu avārijas 

apstāšanās;
 • sāniskas zvalstīšanās novēršanas ierīces vadības iekārtas;
 • sateces pārrauga rādītāja;
 • slodzes spēka rādītāja, tai skaitā trauksmes signālu ierīces;
 • papildu drošības sistēmu rādītāja;
 • klinometra;
 • gaismu un signālu (navigācijas gaismu, singāllampu, komandtil-

tiņa apgaismojuma, klāja apgaismes prožektori, kā arī visi droši-
nātāji) taustiņi un vadības elementiem;

 • iekšējās komunikācijas sistēmas, īpaši staciju apskatei un pārbaudei;
 • sardzes trauksmes signalizācijas sistēmas ierīces un apstiprinā-

juma pogas pielāgošanas;
 • stāvokļa rādītāja priekšējam un aizmugurējam slēgam;
 • balasta ūdens apstrādes vadības iekārtām/rādītājiem;
 • rīkiem dokumentācijas veikšanai;
 • galvenās stacijas divpusējas UĪV radiotelefona iekārtas (portatīvs 

radioaparāts). 
Komunikāciju darbstacija sastāv no GMDSS aprīkojuma, kas ir 

nepieciešams attiecīgajai jūras zonai:
 • UĪV DSC radiotelefona;
 • vidējās frekvences (MF) DSC radiotelefona;
 • vidējās frekvences (MF) / augstas frekvences (HF) DSC, NBDP 

radiotelefona;
 • Inmarsat-SES;
 • NAVTEX/EGC/HF tiešā teletaipa;
 • avārijas radiobojas (EPIRB) trigera;
 • galvenās stacijas divpusējas UĪV radiotelefona iekārtas (porta-

tīvā radioaparāta)30.25

Visām sistēmām, kas saistītas ar integrēto komandtiltiņa sistēmu, 
jāietver kļūdu kontrole un metode (-es), lai apmācītu un novērtētu, kā 

30 Atrodas drošības vai komunikācijas darbstacijā.
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izglītojamais izmanto moderno aprīkojumu un tehnoloģijas, kā arī ļautu 
izprast automātisko sistēmu ierobežojumus. Dzinēja telegrāfs ar soļa 
kontroli divām dzenskrūvēm, kas atrodas priekšgala komandtiltiņā 
atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Dzinekļu vadība priekšgala un pakaļgala piestūrēšanas ierīcēm, kas 
atrodas priekšgala komandtiltiņā atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Dzinekļu vadība azimuta dzenskrūvei, kas atrodas priekšgala 
komandtiltiņā atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Divu stūres mehānismu (sinhrono un neatkarīgo) vadība, kas atro-
das priekšgala komandtiltiņā atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Dzinēja telegrāfs ar soļa kontroli divām dzenskrūvēm, kas atrodas 
pakaļgala komandtiltiņā atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Dzinekļu vadība priekšpuses un pakaļgala piestūrēšanas ierīcēm, 
kas atrodas atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Dzinekļu vadība azimuta dzenskrūvei, kas atrodas pakaļgala 
komandtiltiņā atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Divu stūres mehānismu (sinhrono un neatkarīgo) vadība, kas atro-
das pakaļgala komandtiltiņā atbilstoši simulētajam kuģim (-iem).

Vadības svira, kas dod iespēju vadīt manevrēšanas aprīkojumu, kas 
izraudzīts pakaļgala komandtiltiņā.

Vinčas panelis, kas atrodas pakaļgala komandtiltiņā, parāda tauvu 
nostiepi, slodzi un ātrumu.

Vinču dators atrodas pakaļgala komandtiltiņā.
Sajūga panelis atrodas pakaļgala komandtiltiņā.
Pakaļgala komandtiltiņā atrodas spoles iekārtas vadības rokturi, kas 

ļauj kontrolēt vinčas iespējošanu, ievilkšanu, izvilkšanu un vadību.
Divi displeji, kuros vinču operators no vairākām kamerām izvēlas 

tās, kas, parādot dažādas vinčas, pilnībā parāda visu vinču sistēmu.

6.2.3. Darbības vide

Simulatoram ir jāspēj attēlot dažādus nepieciešamos kuģus, no 
kuriem katrs ir aprīkots ar matemātisko modeli, kas aprēķina kustību, 
dreifēšanu un stūres pagrieziena leņķus atbilstoši spēkiem, ko rada 
straume, vējš vai viļņi.

Kuģiem ir jābūt aprīkotiem ar navigācijas gaismām un signālgais-
mām, zīmēm un skaņas signāliem saskaņā ar satiksmes noteikumiem. 
Signālus individuāli kontrolē instruktors, un skaņas signāliem jābūt 
vērstiem pareizā virzienā un jānoklust, palielinoties attālumam. Kuģim 
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ir jābūt atpazīstamam 6 jūras jūdžu attālumā skaidros laika apstāk-
ļos. Peldošam kuģim ir jānodrošina atbilstošs priekšgala un pakaļ-
gala vilnis. Simulatoram jābūt aprīkotam ar mērķiem, kas ļauj veikt 
personu meklēšanu un glābšanu jūrā, palīdzēt kuģiem, kas nonākuši 
nelaimē, kā arī atsaukties uz ārkārtas gadījumiem, kas rodas ostā. 
Šādiem mērķiem ir jābūt vismaz:

 • izpletņa signālraķetēm;
 • rokas signāllāpām;
 • peldošiem dūmu signāliem;
 • SART (meklēšanas un glābšanas radiolokatoru atbildētājam);
 • satelīta EPIRB (avārijas vietu norādošai radiobākai);
 • glābšanas laivai;
 • glābšanas plostam;
 • glābšanas helikopteram;
 • glābšanas gaisa kuģim;
 • cilvēkiem ūdenī.

Simulatoram ir jāspēj parādīt vismaz 100 mērķa kuģus vienlaikus, 
savukārt instruktoram jābūt iespējai katram atsevišķajam kuģim 
ieprogrammēt 20 braucienu maršrutus.

Simulatoram ir jārada reāls vizuāls scenārijs dienā, krēslā vai naktī, 
tai skaitā arī dažādos laika apstākļos, kas laika gaitā mainās. Ir jābūt 
iespējai parādīt dažādus vizuālos apstākļus, sākot no biezas miglas līdz 
skaidriem laika apstākļiem.

Vizuālā sistēma un/vai kustību platforma atdarina attiecīgā kuģa 
kustības saskaņā ar sešiem kustību veidiem.

Skata projekcija no komandtiltiņa logiem ir jānovieto tādā attā-
lumā un tādā veidā, ka objektiem, kas atrodas skatā, ir redzams pre-
cīzs vizuāls izskats. Ir jābūt iespējai tos novērot, izmantojot binokļu 
sistēmas.

Vizuālai sistēmai ir jāattēlo ārējā pasaule 360° leņķī, proti, 
jāredz viss horizonts. Horizontālo redzeslauku var iegūt ar vismaz 
240° skatu un tur, kur var tikt parādīts pārējais horizonts (kustinot 
«kameru»).

Vizuālā sistēma no darbstacijām parādīs vertikālu skatu navigāci-
jai, satiksmes novērošanai un manevrēšanai, ļaujot vizuāli noteikt un 
uzraudzīt objektus uz ūdens virsmas līdz pat horizontam, iekļaujoties 
nepieciešamajā horizontālajā redzeslaukā, kad kuģis zvalstās gan gare-
niski, gan sāniski. Pietauvošanās operāciju laikā, izmantojot jebkuru 
metodi, jābūt iespējai redzēt kuģa sānu un doku.



117Darbstacijas un darbības vide

Vizuālai sistēmai jāparāda ārējā vide ar vismaz 120° lielu horizon-
tālu redzeslauku. Papildus izmantojot jebkuru metodi, jābūt iespējai 
attēlot horizontu no 120° pa kreisi līdz 120° pa labi.

Vizuālai sistēmai jāattēlo visas navigācijas zīmes saskaņā ar izman-
totajām kartēm.

Vizuālajai sistēmai ir jāparāda objekti pietiekami reāli (tik detalizēti, 
lai tas izskatītos kā īsts).

Vizuālajai sistēmai ir jāparāda pietauvošanās tauvas un vilcējtauvas 
pietiekami reāli saskaņā ar spēkiem, kas ietekmē nostiepi utt.

6.3. Procesa analīzes stacija

Integrētajai daudzkrāsainajai procesa analīzes stacijai jābūt ar 
trīs (3) praktikantu posteņiem ar augstas izšķirtspējas monitoriem.

Katrai darba stacijai jābūt ar iespēju instruktoram un arī praktikan-
tam mainīt gan grafisko attēlojumu, gan analīzes parametrus un sagla-
bāt rezultātus izmantošanai uzdevumos nākotnē.

Instruktoram jābūt šādām darba staciju konfigurācija iespējām:
 • katra darba stacija izveido atsevišķu un neatkarīgu simulācijas 

iekārtu, vadot un attēlojot vienas apakšsistēmas vai viena kom-
ponenta simulatoru;

 • visas darba stacijas var tikt izmantotas, lai apskatītu notiekošo 
kuģa kopējo mehānismu un visu apakšsistēmu simulāciju.

6.4. Instruktāžas/iztaujāšanas telpa

Instruktāžas/iztaujāšanas telpas aprīkojumam ir jānodrošina sav-
starpēja sakarība ar simulatoriem vai jāatrodas atstatus atsevišķu vin-
grinājumu veikšanai, tajā pašā laikā darbojoties, kad notiek simulatoru 
vingrinājumi, atkārtojot studentu īstenotās aktivitātes un atskaņojot 
studenta paveiktos uzdevumus, lai palīdzētu veikt procedūru kļūdu 
labošanu.

Instruktāžas/iztaujāšanas telpas aprīkojumā ir vismaz šādas saderī-
gas iekārtas:

 • viens liela izmēra projekcijas ekrāns;
 • viens augstas izšķirtspējas lielformāta projektors;
 • viens VHS, NTSC standarta video ierakstītājs/atskaņotājs;
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 • viens mikrodators ar funkciju tastatūru un disku sistēmu, kas 
atbalsta iepriekš minētās displeja prasības.

6.5. Instruktora/pārbaudītāja iekārtas

Instruktoram un pārbaudītājam tiks nodrošināta kombinēta iekārtu 
kopa, kas efektīvi ļaus jau iepriekš sagatavot uzdevumus, uzraudzīt 
notiekošos uzdevumus un informēt praktikantu, uzdevumam beidzo-
ties. Šīm iekārtām ir jābūt ar interaktīvo komandu un vadības termināli, 
iekšējiem sakariem un iztaujāšanas telpu.

Instruktora konsolei jābūt sadalītai divās daļās – manevrēšanas 
un komunikāciju daļa. Manevrēšanas daļā instruktors varēs izman-
tot dzinējspēka iekārtas attālo vadību kā «komandtiltiņa virsnieks» 
un sniegt praktikantam manuālās manevrēšanas komandas. Komu-
nikāciju daļā instruktors varēs veikt simulācijas vadību, vispārējās 
sistēmas komunikācijas, ievadīt problēmas, iestatīt/mainīt eksplua-
tācijas un apkārtējās vides apstākļus, dzinēja īpašības un uzdevuma 
apstādināšanu.

Instruktoram pieejamo iekārtu sastāvā jābūt cieto kopiju vēstuļkva-
litātes printerim un datora tastatūrai, ļaujot viņam iestatīt un atiestatīt 
kļūmes, saņemt informāciju par visiem praktikanta veiktajiem kļūmju 
atiestatīšanas mēģinājumiem un ievadīt izmaiņas sistēmas paramet-
ros. Cieto kopiju printeris tiks izmantots arī analogā ierakstītāja un PID 
vadības ierīces izmantošanai un tālāk lietots kā notikumu un trauksmes 
signālu ieraksts, lai apmācāmajiem nodrošinātu rezultātu un progresa 
uzskaites cieto kopiju izdrukas.

6.6. Pārbaudes/studenta novērtēšanas sistēma

Būtisks simulatora apmācības aspekts ir izvērtējums, tas jāveic pēc 
katra simulatorā veiktā uzdevuma. Izvērtējuma veikšana parasti palīdz 
noteikt praktikanta sasniegumus simulatora apmācībās, kā arī padara 
apmācības efektīvākas un lietderīgākas.

Turklāt tas nodrošina darbinieku izvērtējumu konsekvenci un 
sniedz objektīvu praktikanta snieguma kopsavilkumu. Ir ļoti svarīgi 
saglabāt uz simulatora veiktā darba snieguma izvērtējumu pēc iespējas 
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objektīvāku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju un izvairītos no subjek-
tīva sprieduma.

Var apsvērt dažādus vērtēšanas veidus, un instruktoriem jāizstrādā 
efektīvas vērtēšanas veidlapas atkarībā no simulatoru satura un funk-
cijām. Izstrādājot vērtēšanas veidlapas, vissvarīgāk būtu neaizmirst 
ietvert galvenos jautājumus vai tematus. Vispārējā metode praktikanta 
zināšanu izvērtēšanai ir rakstiska pārbaude, tomēr prasmju izvērtēša-
nai daudz atbilstošāka ir to demonstrēšana, jo zināšanas par prasmēm 
ne vienmēr nozīmē spēju tās praktiski izmantot31.26
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7. SAVSTARPĒJA SIMULĀCIJA: TILTIŅA VADĪBA

Ievads

Savstarpējā simulācija: tiltiņa vadības metodoloģiskais materiāls 
ir paredzēts navigatoriem, mehāniķiem un jūras navigācijas vai jūras 
dzinēju ekspluatācijas studentiem, lai veiktu kopīgus praktiskus uzde-
vumus, sadarbojoties ar komandtiltiņu un mašīntelpu.

Metodoloģiskais materiāls ir sagatavots, ņemot vērā 1978. gada 
Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu, diplomēšanu, kā 
arī sardzes pildīšanu ar turpmākiem grozījumiem (STCW 78), prasības: 

 • STCW 78 A-II/1, A-III/1 «Līderības un komandas darba prasmju 
lietošana»;

 • STCW 78 A-II/2, A-III/2 «Līderības un vadības prasmju izmanto-
šana»;

 • STCW 78 VIII nodaļa «Standarti attiecībā uz sardzes pildīšanu».
Komandtiltiņa un mašīntelpas komandu kopīga apmācība dod 

iespēju iegūt un uzlabot to sadarbības, efektīvas komunikācijas, sav-
starpējas sapratnes, komandas darba, līderības un labas kuģošanas 
prasmes.

Ņemot vērā esošos apstākļus un nosacījumus, sardzes pilda, balsto-
ties uz šādiem tiltiņa un mašīntelpas resursu vadības principiem:

 • ir nodrošināta sardzes personāla izpratne par savām individuāla-
jām lomām, atbildību un komandas lomām;

 • sardzes personāls saprot iekārtu/aprīkojuma funkcijas un dar-
bību, kā arī prot ar tām rīkoties;

 • sardzes personāls saprot informāciju no katras stacijas/iekārtas/
aprīkojuma un to, kā uz šo informāciju reaģēt;

 • sardzes personāls jebkurā situācijā saglabā un uztur atbilstošu 
komunikāciju;

 • sardzes personāls saprot un spēj lietot lēmumu pieņemšanas teh-
nikas, tādas kā situācijas un riska novērtēšana, darbības virziena 
izvēle un rezultāta efektivitātes novērtēšana.
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SAĪSINĀJUMI

AC – maiņstrāva
AIS – automātiskās identifikācijas sistēma
ALRS – jūrlietu radiofrekvenču signālu saraksts
BCC (B. C. C.) – tiltiņa vadības konsole
cbls – kabeļtauvas (0,1 jūras jūdze)
CPP – regulējama soļa dzenskrūve
DC – līdzstrāva
DSAH – pašu lēnāko priekšgaitu
DSAS – pašu lēnāko atpakaļgaitu
DSC – ciparu selektīvais izsaukums
DWT – pilnās kravnesības tonnas
ECC (E. C. C.) – dzinēja vadības konsole
ECDIS – elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma
ECR – dzinēja vadības telpa
EEOT – avārijas mašīnas telegrāfs
EMCY (EMCY) – avārija
E/R (ER) – mašīntelpa
ETA – paredzamais ienākšanas laiks
ETD – paredzamais atiešanas laiks
FAH – pilnu priekšgaitu
FAS – pilnu atpakaļgaitu
FSAH – pilnu jūras priekšgaitu
FPP – fiksēta soļa dzenskrūve
ft – pēda
GPS – globālā pozicionēšanas sistēma
HAH – pusi no pilnas priekšgaitas
HAS – pusi no pilnas atpakaļgaitas
HF – īsviļņu frekvences
IMDG – starptautiskās jūras bīstamās kravas
IMO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija
INMARSAT – Starptautiskā Jūras satelītsakaru organizācija
LBP – garums starp perpendikuliem
LCC – liels jēlnaftas pārvadātājs
LOA – maksimālais garums
LRIT – tālās darbības identifikācija un sekošana
m – metrs
mmHg – dzīvsudraba staba milimetri
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MCR – maksimālā nepārtrauktā jauda 
ME (M/E) – galvenais dzinējs
MF – vidējo viļņu frekvences
MMSI – jūras mobilā sakaru dienesta identitāte
MTs – mašīnas telegrāfs
NM – jūras jūdze
OOW – sardzes virsnieks
Pa – paskāls
PP – piedziņas iekārta
pres. – spiediens
POB – personas uz kuģa
ROT – pagrieziena ātrums
RPM – apgriezieni minūtē
SAH – lēnu priekšgaitu
SAS – lēnu atpakaļgaitu
SAT-C – Starptautiskās jūras satelītsakaru organizācijas (INMARSAT) 
kuģa aprīkojums, C-sistēma
SG (S/G) – stūres mehānisms / vārpstas ģenerators
SSAS – kuģa aizsardzības trauksmes sistēma
T/C (TC) – turbokompresors
UMS – bezapkalpes mašīntelpas
UTC – universālais koordinētais laiks 
VHF – ultraīsviļņu frekvences
VTS – Kuģu satiksmes dienests
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7.1. Kuģu modeļi un galvenie dati

7.1.1. LCC tankkuģis (Aframax)

Trenažieris modelē vispārēju LCC (lielu jēlnaftas pārvadātāju) tank-
kuģi. Trenažiera izstrādāšanas prototips ir 115 000 DWT aframax tank-
kuģis (skatīt 7.1. attēlu).

7.1. att. LCC tankkuģa kopskats (Transas trenažieris ERS 5000 TechSim).

7.1.1.1. LCC tankkuģa galvenie dati
Kuģa galvenie dati ir aprakstīti pilota kartē (7.1., 7.2. un 7.3. tabula).

7.1. tabula
Pilota karte – kuģa dati (Transas trenažiera manevrēšanas brošūra)

PILOTA KARTE
Kuģa dati:
Kuģa nosaukums Jēlnaftas tankkuģis 4 3.0.1.1.
Kravas stāvoklis Pilnībā piekrauts
Ūdensizspaids 135 000 tonnas
Pilna kravnesība 114 688 tonnas
Augstums virs ūdenslīnijas 38,84 m/127 pēdas 8 collas
Priekšgala iegrime 14,93 m/ 49 ft 1 colla
Maksimālā priekšgala iegrime 14,93 m/ 49 ft 1 colla
Pakaļgala iegrime 14,93 m/ 49 ft 1 colla
Maksimālā pakaļgala iegrime 14,93 m/ 49 ft 1 colla
Ātrums 15,5 mezgli
Maksimālais garums (LOA) 248,92 m
Garums starp perpendikuliem (LBP) 206,8 m
Maksimālais platums 43,8 m
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7.2. tabula
Pilota karte – manevrēšanas īpašības  

(Transas trenažiera manevrēšanas brošūra)

PILOTA KARTE

Manevrēšanas īpašības

Stūrēšanas īpašības:

Maksimālais leņķis 35 grādi

Stūres leņķis neitrālam efektam 0,36 grādi

No Hard over līdz Over (divi sūkņi) 14 sekundes

Priekšgala dzinekļu skaits N/A

Pakaļgala dzinekļu skaits N/A

Papildu stūres ierīce (-es) N/A

Griešanās rādiuss (dzinēja komanda: 100 %, stūres komanda: 35°):

Kustība uz priekšu 4,05 kabeļtauvas

Pāreja 1,61 kabeļtauvas

Taktiskais diametrs 3,94 kabeļtauvas

Apstāšanās:

Apraksts Pilns laiks (sekundes)
Attālums līdz 

apstāšanās brīdim 
(Head Reach; cbls)

no FAH līdz FAS 871,6 11,35

no HAH līdz HAS 1061 10,71

no SAH līdz SAS 1393,2 10,3

7.1.1.2. Tiltiņa un mašīntelpas vadības saskarnes
Piedziņas sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu drošu, efektīvu 

un ekonomisku kuģa vilces kustību automātiskā, pusautomātiskā vai 
manuālā piedziņas režīmā, lai nodrošinātu kuģa kustību un manevrē-
šanu parastos un avārijas apstākļos (skat. 7.4. tabulu).

PP tālvadība no tiltiņa

Piedziņas iekārtas vadība tiek veikta ar tiltiņa vadības konsoli (BCC). 
BCC sastāv no trauksmes signāliem, ME tālvadības sistēmas, drošības 
sistēmas un apgriezienu regulatora vadības vienībām (skatīt 7.2. attēlu). 
Tiltiņa vadības konsole (BCC) A satur SG un ugunsdzēsības sūkņu 
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vadību. No tiltiņa ir pieejama arī ugunsdzēsības stacija un avārijas 
vadība, kā arī inertās gāzes ģeneratora novērošana (skatīt praktikanta 
rokasgrāmatu «ERS 5000 TechSim MAN B&W 6S60MC-C Diesel Engine – 
Tanker LCC (Aframax)»).

7.3. tabula
Pilota karte – galvenā dzinēja (-u) īpašības  
(Transas trenažiera manevrēšanas brošūra)

PILOTA KARTE

Galvenā (-o) dzinēja (-u) īpašības:

ME tips
Zema ātruma 

dīzelis
Dzenskrūvju skaits 1

Galvenā (-o) 
dzinēja (-u) skaits

1
Dzenskrūves 

griešanās
Pa labi

Maksimālā 
jauda uz 
vārpstas

1 x 13560 kW Dzenskrūves tips FPP

Jauda atpakaļ
77,6% no jaudas 

uz priekšu
Minimālais RPM 25

Atpakaļlaika 
limits

N/A
Avārijas no FAH līdz 

FAS
42,2 sekundes

Maksimālā 
nepārtrauktā 
jauda (MCR)

13 736 kW pie 
105 RPM

Normālā 
nepārtrauktā jauda 

(85 % no MCR)

12 364 kW pie  
101,4 RPM

Dzinēja telegrāfa tabula:

Dzinēja 
komandas

Ātrums 
(mezgli) Dzinēja jauda (kW) RPM Soļa 

attiecība

FSAH (Nav. Full) 15,5 12882 105 0,7

FAH 11,1 4836 75 0,7

HAH 8,9 2555 60 0,7

SAH 6,7 1151 45 0,7

DSAH 4,4 397 30 0,7

DSAS – 2,6 434 – 30 0,7

SAS – 3,9 1277 – 45 0,7

HAS – 5,2 2859 – 60 0,7

FAS – 6,5 5424 – 75 0,7
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7.4. tabula
Manevrēšanas metode (Transas trenažiera ERS 5000 TechSim rokasgrāmata)

No: Manevrēšanas 
metode

Ātruma vadības 
metode Drošības sistēma

Tiltiņa

Automātiskā vadība 
ar telegrāfa raidītāju 
(Mikrodatora-
pneimatiskā vadība)

Apgriezienu 
regulēšana ar 
elektrisko signālu 
no telegrāfa 
raidītāja

1. Manuālā avārijas 
apturēšana.

2. Automātiskā avārijas 
apturēšana.

3. Automātiskā avārijas 
apgriezienu samazināšana.

Vadības 
telpas

Manuālā vadība ar 
telegrāfa uztvērēju 
un manevrēšanas 
rokturi (elektriskā-
pneimatiskā vadība)

Apgriezienu 
regulēšana ar 
elektrisko signālu 
no manevrēšanas 
roktura

4. Manuālā avārijas 
apturēšana.

5. Automātiskā avārijas 
apturēšana.

Dzinēja 
puses

Manuālā vadība ar 
degvielas regulēšanas 
ratu, atpakaļgaitas 
sviru un spiedpogu 
(mehāniskā, 
pneimatiskā vadība)

Degvielas 
regulēšanas 
vārpstas vadība 
ar degvielas 
regulēšanas ratu.

6. Manuālā avārijas 
apturēšana.

7. Automātiskā avārijas 
apturēšana.

7.2. att. PP tālvadība no tiltiņa (Transas trenažieris ERS 5000 TechSim).
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7.3. att. PP tālvadība no ECR (Transas trenažieris ERS 5000 TechSim).

7.4. att. Kravas-pasažieru (Ro-Pax) prāmis (Transas trenažieris ERS 5000 TechSim).

PP tālvadība no ECC

Piedziņas iekārtas vadība tiek veikta no mašīntelpas vadības konso-
les (ECC) C paneļa (skatīt 7.3. attēlu). Ugunsgrēka un avārijas vadība un 
novērošana, kā arī inertās gāzes ģeneratora novērošana ir pieejama arī 
no tiltiņa.

7.1.2. Kravas-pasažieru (Ro-Pax) prāmis

Trenažieris modelē 4050 DWT Ro-Ro pasažieru prāmi (skatīt 7.4. attēlu).
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7.1.2.1. Kuģa Kravas-pasažieru (Ro-Pax) prāmis galvenie dati
Kuģa galvenie dati ir aprakstīti pilota kartē (7.5., 7.6. un 7.7. tabula).

7.5. tabula
Pilota karte – kuģa dati (Transas trenažiera manevrēšanas brošūra)

PILOTA KARTE
Kuģa dati: (Ro-ro pasažieru prāmis 13 3.0.17.0)

Kravas stāvoklis Pilnībā piekrauts

Ūdensizpaids / Pilnā kravnesība 7796,81 / 4050

Augstums virs ūdenslīnijas 36,5 m/ 120 ft 0 collas

Priekšgala iegrime 5.3 m/ 17 ft 5 collas

Pakaļgala iegrime 5,3 m/ 17 ft 5 collas

Ātrums ~18,8 mezgli pie 90 % MCR

Maksimālais garums (LOA) 125 m

Maksimālais platums 23,4 m

7.6. tabula
Pilota karte – manevrēšanas īpašības (Transas trenažiera manevrēšanas brošūra)

PILOTA KARTE
Manevrēšanas īpašības

Stūrēšanas īpašības:
Stūres ierīce (-es) (tips/skaits) Pusautomātisks (semisuspended) / 2

Maksimālais leņķis 35 grādi

Stūres leņķis neitrālam efektam – 0,01 grādi

No Hard over līdz Over (divi sūkņi) 14 sekundes

Priekšgala dzinekļu skaits/jauda 1 / 1000 kW

Griešanās rādiuss (dzinēja komanda: 100 %, stūres komanda: 35°):
Kustība uz priekšu / Pāreja / 

Taktiskais diametrs
1,49 cbls / 0,57 cbls/ 1,48 cbls

Apstāšanās:

Apraksts Pilns laiks 
(sekundes)

Attālums līdz apstāšanās 
brīdim (Head Reach; cbls)

No FAH līdz FAS  
(no 80 % līdz –80 %)

133,5 2,89

No HAH līdz HAS  
(no 60 % līdz –60 %)

161 2,5

No SAH līdz SAS  
(no 40 % līdz –40 %)

213,8 2,14
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7.7. tabula
Pilota karte – galvenā (-o) dzinēja (-u) īpašības  

(Transas trenažiera manevrēšanas brošūra)

PILOTA KARTE

Galvenā (-o) dzinēja (-u) īpašības:

ME tips
Vidēja 
ātruma dīzelis

Dzenskrūvju 
skaits

2

Galveno 
dzinēju skaits

2
Dzenskrūvju 
griešanās

Pa kreisi / pa labi

Maksimālā 
jauda uz 
vārpstas

2 x 4000 kW
Dzenskrūvju 
tips

CPP

Jauda 
atpakaļ

0 % no jaudas 
uz priekšu

Minimālais 
RPM

300

Atpakaļ laika 
limits

N/A

Avārijas FAH 
līdz FAS (no 
80 % līdz 
–80 %)

22,2 sekundes

Dzinēja telegrāfa tabula:

Dzinēja 
komanda

Ātrums 
(mezgli)

Dzinēja jauda 
(kW) RPM Soļa 

attiecība

100 % 20,5 / 20,5 7600 / 7600 174,7 / 174,7 1,4 / 1,4

80 % 16,7 / 14,4 5617 / 3803 174,7 / 151,4 1,12 / 1,12

60 % 12,5 / 9,2 3938 1739 174,7 / 128,1 0,84 / 0,84

40 % 8,4 / 5,6 2614 / 930 174,8 / 116,5 0,56 / 0,56

20 % 4,2 / 2,8 1211 / 597 174,7 / 116,5 0,28 / 0,28

– 20 % – 1,6 / – 1,1 1211 / 595 174,7 / 116,5 – 0,17 / – 0,17

– 40 % – 3,2 / – 2,1 1692 / 713 174,7 / 116,5
– 0,34 / 
– 0,34

– 60 % – 4,8 / – 3,5 2507 / 1187 174,7 / 128,2 – 0,5 / – 0,5

– 80 % – 6,4 / – 5,5 3403 / 2396 174,7 /151,5 – 0,67 / – 0,67

– 100 % – 8 / – 8 4560 / 4560 174,7 / 174,7
– 0,84 / 
– 0,84
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7.1.2.2. Tiltiņa un mašīntelpas vadības saskarnes

PP tālvadība no tiltiņa

PP tālvadība no tiltiņa (BCC) ietver piedziņas, priekšgala dzinekļa, 
stūres mehānisma, spuras stabilizatoru, ugunsgrēka un drošības staci-
jas un avārijas vadību (skatīt 7.5. attēlu).

PP tālvadība no mašīntelpas

Piedziņas vadības konsole no ECR (skatīt 7.6. attēlu) satur iden-
tiskus ME PORT/STBD paneļus attiecīgi ME un CPP tālvadībai, divus 
mašīnas telegrāfus PP tālvadībai no ECR, divus EEOT retranslatorus 
gadījumam, ja nedarbojas mašīnas telegrāfi, E/R DEADMAN SYSTEM 
lampas, kas deg, norādot sistēmas statusu, utt. (skatīt praktikanta 
rokasgrāmatu «MAN Diesel 32/40 Twin Medium Speed Engine with 
CPP – Ro-Pax Ferry»).

7.5. att. PP tālvadība no tiltiņa (Transas trenažieris ERS 5000 TechSim).
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7.6. att. PP tālvadība no ECR (Transas trenažieris ERS 5000 TechSim).

7.1.3. Dīzeļdzinēja galvenie parametri

Dīzeļdzinēja nominālie parametri ir noteikti standarta apstākļos 
(skatīt 7.8. tabulu).

7.8. tabula
Standarta apstākļi dīzeļdzinēja parametru noteikšanai (ISO 3046-1 standarts)

Nr Parametrs Apzīmējums Mērvienības

ISO 3046-1 
noteiktās 

parametru 
vērtības

1.
Apkārtējā gaisa 
temperatūra

ta °C 25°*

2.
Jūras ūdens dzesēšanas 
šķidruma temperatūra

tw °C 25°*

3. Atmosfēras spiediens pa Mbar 1000*
4. Relatīvais gaisa mitrums φr % 60*

5.
Degvielas zemākā 
siltumietilpība

Ql kJ/kg 42 700*
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Piezīme. Darbinot dzinēju apstākļos, kad apkārtējās vides temperatūra 
un/vai gaisa mitrums ir augstāks par standarta līmeni vai atmosfēras 
spiediens ir zemāks par standarta līmeni, dzinēja slodze ir jāsamazina, 
lai nodrošinātu dzinēja nepārtrauktu drošu darbību.
* Piezīme. Saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Dīzeļdzinēja tehniskās diagnostikas pamatuzdevums ir noteikt 
dīzeļdzinēja tehnisko stāvokli konkrētajā brīdī. Papildu uzdevumi ir 
prognozēt tā tehnisko stāvokli nākotnē un atklāt iespējamo kļūmju cēlo-
ņus. To var izdarīt, vērojot darba iekārtas ar mērierīču palīdzību (skatīt 
7.9. un 7.10. tabulu).

7.9. tabula
Galvenie mērītie dīzeļdzinēja parametri (M. Jacevičius)

Mērītie dīzeļdzinēja parametri (ja iespējams uz tiltiņa) Mērvienības

1.
pi (norādītais spiediens), pmax (maksimālais sadegšanas 
spiediens), pc (spiediens cilindrā)

mmHg vai 
bar vai Pa

2.
Degvielas iesmidzināšanas sūkņa indekss un indeksa vērtība 
pmax gadījumā

mm

3. Izplūdes gāzu temperatūra °C

4.
Izplūdes gāzu temperatūra pirms un pēc turbokompresora 
(-iem)

°C

5. Izplūdes gāzu spiediens pēc turbīnas 
mmHg vai 
bar vai Pa

6. Izplūdes gāzu spiediens pirms turbīnas
mmHg vai 
bar vai Pa

7. Ieplūdes gaisa temperatūra pirms turbokompresoriem °C

8. Ieplūdes gaisa spiediena starpība pēc gaisa filtra
mmHg vai 
bar vai Pa

9. Ieplūdes gaisa spiediena starpība pēc gaisa dzesētāja
mmHg vai 
bar vai Pa

10. Gaisa dzesētājā ieplūstošā un izplūstošā ūdens temperatūra °C

11. Lādēšanas gaisa spiediens (pscav)
mmHg vai 
bar vai Pa

12. Lādēšanas gaisa temperatūra °C

13. Lādēšanas gaisa temperatūra pirms gaisa dzesētāja °C

14. Uzlādes gaisa temperatūra pēc gaisa dzesētāja °C

15. No dzinēja izplūstošā dzesēšanas šķidruma temperatūra °C
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7.10. tabula
Galvenie mašīntelpā mērītie parametri (M. Jacevičius)

Mašīntelpā mērītie parametri Mērvienības

1. Dzinēja un turbokompresora apgriezieni min-1 vai RPM

2. Degvielas spiediens pirms un pēc degvielas filtra mmHg vai bar vai Pa

3. Degvielas temperatūra pirms dzinēja °C

4. Dzesēšanas ūdens temperatūra pirms dzinēja °C

5. Atmosfēras spiediens mmHg vai mbar vai Pa

Regulāra dzinēja darba novērtēšana dod iespēju atklāt un novērst 
daudzas problēmas, pirms tās izraisa kādus darbības traucējumus. 
Piemēram, mērot norādīto spiedienu cilindrā un dzinēja apgriezie-
nus minūtē, pēc galvenā dzinēja faktiskās slodzes aprēķināšanas var 
noteikt, vai dzenskrūve strādā «smagi».
Piezīme. Tomēr, lai novērtētu dzinēja darbu un stāvokli, ir svarīgi ņemt 
vērā citus mērījumus.

7.2. Vispārīgās situācijas un sardzes procedūras

7.2.1. Ieiešanas ostā 

Dežūrējošajam virsniekam pirms ierašanās ostā jāveic šādas 
darbības:

 • ziņojiet kapteinim (tiltiņa personāls gatavībā un nepieciešamajā 
skaitā pilda pienākumus);

 • ziņojiet ostas dienestiem saskaņā ar ostas noteikumiem;
 • ziņojiet mašīntelpai stundu pirms loču stacijas;
 • sagatavojiet enkurus lietošanai.

Tiltiņš sāks samazināt ātrumu līdz manevrēšanas ātrumam.
Lietas, kas dežūrējošajam virsniekam jāpārbauda pirms ierašanās 

ostā:
 • pulksteņu sinhronizācija ar mašīntelpu;
 • regulējamā soļa dzenskrūvju vadības ierīces un rādītāji;
 • klāja jauda;
 • visi navigācijas palīglīdzekļi un aprīkojums;
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 • dzinēja avārijas apturēšana;
 • dzinēja piedziņa («Uz priekšu» un «Atpakaļ»);
 • divi stūres mehānisma sūkņi ir iedarbināti, un manuālā transmi-

sija ir gatava lietošanai;
 • priekšgala dzinekļi ir iedarbināti / pakaļgala dzinekļi ir iedarbi-

nāti (ja pieejami);
 • iekšējā sakaru sistēma starp tiltiņu un mašīntelpu ir pārbaudīta;
 • navigācijas ugunis, karogi (pacelti), zīmes, signāllukturi un ska-

ņas signāli;
 • RPM un ROT rādītāji;
 • stabilizatori ir izvietoti (ja pieejami);
 • mašīntelpas gatavība;
 • teknes tvertne ir iztukšota.

Piezīme. Pēc pārbaudes pabeigšanas kuģa žurnālā jāizdara šāds 
ieraksts: «PIRMS IEIEŠANAS KONTROLSARAKSTS IZPILDĪTS.»

Dežūrējošā virsnieka darbības pirms ierašanās ostā (saņemot vienas 
stundas paziņojumu no tiltiņa):

 • informējiet vecāko mehāniķi par ierašanos (mašīntelpas perso-
nāls gatavībā un nepieciešamajā skaitā pilda pienākumus);

 • apskatiet stūres mehānisma telpu un pārbaudiet eļļas līmeņa 
saiknes un motora strāvu;

 • ātruma samazināšanas laikā (no jūras ātruma līdz manevrēšanas 
ātrumam) mašīntelpas virsnieks vada ME parametrus.

Lietas, kas jāpārbauda dežūrējošajam mehāniķim:
 • papildu ģenerators paralēli ir iedarbināts;
 • aptur tvaika turbīnu un vārpstas ģeneratoru, ja ir aprīkots;
 • klāja mašīnām un priekšgala dzineklim ir pieejama jauda;
 • katls ir iedarbināts, un spiediens pieaug, ja izplūdes gāzu katls 

bija darbojies iepriekš;
 • izplūdes gāzu katla aizbīdņi ir aizvērti, un apvedceļš ir atvērts;
 • saldūdens ģenerators ir apturēts;
 • kingstona kastes vārsts ir slēgts no kuģa pietauvošanās puses;
 • zemā jūras ūdens sūknēšana ir nomainīta ar augsto jūras ūdens 

sūknēšanu;
 • gaisa uztvērēji ir iztukšoti;
 • dzinējs no tiltiņa ir pārbaudīts virzienos uz priekšu un atpakaļ;
 • stūres mehānisms arī ir pārbaudīts uz pilnu stūres leņķi.

Piezīme. Pēc pārbaudes pabeigšanas kuģa mašīnas žurnālā jāizdara 
šāds ieraksts: «PIRMS IEIEŠANAS KONTROLSARAKSTS IZPILDĪTS.»
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Lietas, kas jādara pēc ierašanās ostā

1. Dežūrējošā virsnieka darbības pēc ierašanās ostā:
 • ziņojiet ostai un mainiet AIS statusu uz «Pietauvots»;
 • radara slēdzis «Gaidīšanas režīmā» («Stand-by»), un navigācijas 

ugunis izslēgtas;
 • dzinēja vadība pāriet uz ECR;
 • apturiet dzinekļus;
 • atvienojiet uguns detektorus uz kravas klāja;
 • balasta ūdens vadība pāriet uz ECR;
 • apturiet stūres mehānisma sūkņus;
 • izslēdziet Pasaules Jūras avāriju un drošības sistēmas (GMDSS) 

radiosakaru sardzi;
 • izslēdziet GMDSS iekārtas (ilgstošai palikšanai);
 • izslēdziet skaņas atbalss loti;
 • atiestatiet degvielas indikatoru, ja ir aprīkots;
 • ja ir UMS, aktivizējiet ierašanās programmu: apturēt smērelļas 

sūkni, krustgalvja sūkni, vārpstas gultņa un pakaļgala caurules 
gultņa sūkņus utt. vai manuāli apturiet tos mašīntelpā ar apkalpi.

Piezīme. Pēc pārbaudes pabeigšanas kuģa mašīnas žurnālā jāizdara 
šāds ieraksts: «PĒC IERAŠANĀS KONTROLSARAKSTS IZPILDĪTS.»

2. Dežurējošā mehāniķa darbības pēc ierašanās ostā:
 • kad no tiltiņa ir dota komanda «Izslēgt dzinēju», pārejiet no til-

tiņa vadības uz mašīntelpas vadību;
 • apturiet papildu darbojošos ģeneratoru; tomēr pārliecinieties, ka 

strādājošais ģenerators spēj veikt visu slodzi;
 • aizveriet galveno gaisa palaišanas vārstu;
 • atveriet indikatorkrānu un turbokompresora izplūdes vārstu;
 • iedarbiniet pagriešanas mehānismu un grieziet motoru 10 minū-

tes;
 • atveriet izplūdes gāzu katla ventilāciju;
 • samaziniet ME ātrumu no «Pilns» uz «Brīvgaitas» ar ātrumu 

viens solis minūtē;
 • ja ir UMS, aktivizējiet ierašanās programmu: apturēt smērelļas 

sūkni, krustgalvja sūkni, vārpstas gultņa un pakaļgala caurules 
gultņa sūkņus utt. vai manuāli apturiet tos mašīntelpā ar apkalpi;

 • ja ir mašīntelpa ar apkalpi, apturiet sūkņus pēc 30 minūšu darbī-
bas pēc ierašanās;

 • atveriet apkuri galvenā dzinēja ūdens apvalkam;
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 • izslēdziet CPP sūkņus, ja ir aprīkoti;
 • vārpstas ģeneratora ierosme izslēgta (OFF), ja ir aprīkota;
 • apskatiet mašīntelpu;
 • izslēdziet mašīntelpas ventilāciju, kas nav nepieciešama;
 • informējiet tiltiņu vai kuģa vadības centru, ka jūs ejat uz savu 

apmešanās vietu vai nododiet sardzi nākamajam dežurējošajam 
mehāniķim gadījumā, ja ir mašīntelpa ar apkalpi (bez tam veiciet 
visus pienākumus, kā norādījis vecākais mehāniķis).

Piezīme. Pēc pārbaudes pabeigšanas kuģa mašīnas žurnālā jāizdara 
šāds ieraksts: «PĒC IERAŠANĀS KONTROLSARAKSTS IZPILDĪTS.»

7.2.2. Iziešana no ostas

Dīzeļdzinēja iekārtas palaišanas sagatavošana ir dīzeļdzinēju un 
palīgmehānismu, iekārtu, sistēmu un cauruļu pārslēgšana stāvoklī, kas 
nodrošina to palaišanu un darbību. Sagatavošanas darbi sākas, kad 
kuģa kapteinis dod vecākajam mehāniķim uzdevumu sagatavot galve-
nos dīzeļdzinējus. Šis uzdevums jādod savlaicīgi, ņemot vērā prasības, 
kas noteiktas dīzeļdzinēju ekspluatācijas rokasgrāmatās un vadlīnijās, 
kas piemērojamas dīzeļdzinēju darbībai. 

Pēc īsas dīzeļdzinēju izslēgšanas (mazāk par 48 stundām), kuras laikā 
dzinēji netiek izjaukti, dīzeļdzinēju iekārtu ekspluatācijas uzsākšanai 
sagatavo sardzes mehāniķis un OOW, kuriem jāveic šādas darbības:

 • mašīntelpas kontrolsaraksts pirms iziešanas (skatīt 1. pieli-
kumu);

 • tiltiņa kontrolsaraksts pirms iziešanas (skatīt 2. pielikumu).
Avārijas palaišanas gadījumā sagatavošanās laiku var saīsināt līdz 

tikai iepriekšējai uzsildīšanai. Parasti dzinēja gatavības laiks ir iedalīts 
četros gatavības paziņojumos. Katram gatavības līmenim ir noteiktas 
darbības, kas jāveic mašīntelpas personālam.
1. Lietas, kas jādara 24 stundas pirms attiešanas:

 • pārbaudiet degvieleļļas līmeni vai pārbaudiet degvielas tvertnes, lai 
noteiktu līmeni, un nodrošiniet, ka temperatūra saglabājas ap 40° 
vai kā analīzes ziņojumā, atverot tvaiku. Tas tiek darīts degvieleļļas 
pārvietošanai no bunkera tvertnes uz nosēdināšanas tvertni. Ja eļļa 
ir auksta, sūknis var tikt bojāts pārāk lielās viskozitātes dēļ;

 • pārbaudiet dzinēja ūdens apvalka augšējās tvertnes līmeni un 
atbilstoši piepildiet to. Neiepildiet pārāk daudz, jo, kad dzinējs sāk 
darboties, ūdens izplešas un sāks plūst pāri; 
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 • pēc līmeņa pārbaudes iedarbiniet dzinēja ūdens cirkulācijas 
sūkņus, ja galvenajam dzinējam ir atsevišķa sistēma;

 • pārbaudiet galvenā dzinēja ūdens temperatūru un saglabājiet to 
ap 60°. Zem šīs temperatūras ūdens var sākt noplūst caurpūtes 
telpā.

2. Lietas, kas jādara sešu stundu paziņojuma periodā:
 • pārbaudiet eļļas līmeni galvenā dzinēja eļļtverī, turbokompresora 

tvertnē;
 • dežūrējošais mehāniķis iedarbina augšsmēreļļu sūkni un krust-

galvju sūkni (parasti sulzeru dzinējos) un turbokompresora 
sūkni;

 • pārbaudiet eļļas plūsmu caur turbokompresora izejas skatstiklu;
 • pārbaudiet smērēļļas sūkņa, turbokompresora sūkņa un 

krustgalvju sūkņu spiedienu;
 • iedarbiniet vārpstas gultņu sūkņus un pārbaudiet augšējās tver-

tnes līmeni;
 • UMS parasti ir programma visu šo sūkņu secīgai iedarbināšanai. 

Šī programma tiek palaista pēc mašīntelpas apskates un līmeņu 
pārbaudes. 

3. Lietas, kas jādara vienas stundas paziņojuma periodā:
 • ir veikta ātra mašīntelpas apskate, un par izbraukšanu jāinformē 

vecākais mehāniķis;
 • pārbaudiet eļļas līmeni, augšējās tvertnes līmeni, cilindru eļļas 

ikdienas tvertņu līmeni;
 • pārbaudiet degvieleļļas sūkņa, pastiprinātājsūkņa, smēreļļas 

sūkņa utt. spiedienu;
 • pārbaudiet iztecējušās eļļas līmeni gaisa kompresorā;
 • iztukšojiet gaisa pudeles no jebkāda ūdens;
 • pārliecinieties, ka pagriešanas mehānisms ir ārā;
 • pārbaudiet strādājošo mašīnu parametrus;
 • iedarbiniet papildu ģeneratoru, lai piegādātu papildu jaudas, ko 

pieprasa vinčas un dzinekļi;
 • iedarbiniet izplūdes gāzu katla ūdens cirkulācijas sūkni;
 • kopīgi ar klāja sardzes virsnieku pārbaudiet telegrāfa darbību;
 • telegrāfs ir pārbaudīts lokālajām un tālvadības pultīm;
 • jāpārbauda, vai darbojas avārijas telefoni;
 • kad vecākais mehāniķis atrodas vadības telpā, dodieties pie stū-

res mehānisma un pārbaudiet, vai nav kādas noplūdes vai kustī-
bas no kreisā uz labo bortu;
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 • pārbaudiet stūres mehānisma ierobežojuma slēdžu darbību;
 • pārbaudiet stūres mehānisma žiroskopa rādījumu un salīdziniet 

to ar rādījumu uz tiltiņa.
4. Lietas, kas jādara vienas stundas paziņojuma periodā:

 • atveriet galvenā dzinēja galveno gaisa palaišanas vārstu;
 • pārliecinieties, ka visi gaisa kompresori darbojas automātiski un 

gaisa pudeles ir pilnas;
 • galvenajā dzinējā tiek iepūsts gaiss ar atvērtiem indikator-

krāniem, lai pārbaudītu, vai galvenajā dzinējā nav kāda ūdens 
ieplūde;

 • ja nav konstatētas noplūdes vai ūdens iekļūšana, tiek ziņots vecā-
kajam mehāniķim un indikatorkrāni tiek aizvērti;

 • aizveriet turbokompresora drenāžas vārstus;
 • vecākais mehāniķis ziņo kapteinim uz tiltiņa, ka dzinējs ir 

gatavs darbībai un vadība no dzinēja vadības telpas tiek nodota 
tiltiņam;

 • tiek noņemti galvenā dzinēja, ģeneratora un katlu plūsmas skaitī-
tāju rādītāji, lai aprēķinātu eļļu ostā.

Dzinējs darbojas

Kad dzinējs darbojas, sardzes mehāniķim jāveic šādas darbības:
 • atkārtota mašīntelpas apskate;
 • pārbaudiet, vai nav konstatētas jebkādas novirzes;
 • pārbaudiet visus galvenā dzinēja parametrus, tādus kā izplūdes 

vārsta, dzesēšanas ūdens temperatūra utt.;
 • vēlāk aizveriet tvaika sildīšanu ūdens apvalkam, ja tas nav vadīts 

automātiski;
 • kad kuģis ir izgājis no ostas un locis ir atstājis kuģi, atveriet otru 

jūras iesūkšanas vārstu.

Kuģis iziet dziļjūrā (full away at sea) 

Kad kuģis iziet dziļjūrā, sardzes mehāniķim jāveic šādas darbības:
 • izslēdziet papildu ģeneratoru;
 • apturiet katlu, ja ir uzstādīts izplūdes gāzu katls;
 • iedarbiniet saldūdens ģeneratoru;
 • atveriet notekūdeņu izplūdes vārstu;
 • iedarbiniet turbīnu un vārpstas ģeneratoru, ja tie ir uzstādīti;
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 • vēlreiz noņemiet plūsmas skaitītāju rādītājus, lai aprēķinātu no 
ostas līdz iziešanai dziļjūrā patērēto degvielu;

 • ja sardze ir jāmaina, sardze tiek nodota nākamajam dežurējoša-
jam mehāniķim;

 • ja ir UMS kuģis, pēc mašīntelpas apskates tiltiņš tiek informēts, 
ka jūs ņemat pārtraukumu.

Nelabvēlīgi laika apstākļi 

Strādājot nelabvēlīgos un smagos laika apstākļos, pastāvīgi jāseko 
dzinēja slodzei. Pakaļgala bangas viļņošanās laikā bieži izraisa dzeskrū-
ves iznākšanu no ūdens uz dažām sekundes daļām. Tādējādi pretestības 
samazināšanās dzenskrūves tuvumā izraisa dzenskrūves paātrinājumu 
un galvenā dzinēja slodzes pieaugumu. 

Nelabvēlīgos laika apstākļos tiltiņa un mašīntelpas personālam 
jāveic šādi pamata piesardzības pasākumi:
1. stūrēšanas vadība:

 • atklātā jūrā kuģi parasti vada autopilots. Lai novērstu stūres 
pārmērīgu dzenāšanos, ir ieteicams pāriet uz rokas jeb manuālo 
vadību;

 • vienam cilvēkam jāiet un jāpārbauda visi eļļas līmeņi, saiknes un 
citi svarīgākie stūres mehānisma parametri stūres telpā;

 • ja darbojas viens motors, ieslēdziet arī otru un darbiniet tos abus 
kopā, lai iegūtu maksimālo griezes momentu stūres pagriešanai; 

 • uz tiltiņa jābūt pietiekamam personālam, tajā skaitā vecākajiem 
virsniekiem;

2. mašīnu vadība:
 • pārliecinieties, ka ir pieejams pietiekams personāls;
 • sekojiet visiem galvenās piedziņas iekārtas un papildu iekārtas 

mehānismu parametriem;
 • pēc nelabvēlīgu laika apstākļu brīdinājuma saņemšanas visām 

rezerves daļām mašīntelpā jābūt pareizi novietotām un nostipri-
nātām;

 • sliktos laika apstākļos dzenskrūve ieiet ūdenī un iznāk no tā, 
izraisot galvenā dzinēja slodzes svārstības. Līdz ar to ir jāsa-
mazina RPM vai ME vadība jāiestāda nelabvēlīgu laika apstākļu 
režīmā;

 • vienmēr pārliecinieties, ka visu mehānismu noplūdes tvertņu 
līmeņi ir pareizi, jo bangojošā jūrā kuģis zvalstīsies, dodot viltus 
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līmeņa trauksmes signālu, kas var pat sabojāt darbojošos mehā-
nismu un radīt bīstamu situāciju sliktos laika apstākļos;

 • līmeņi visās svarīgākajās tvertnēs jāuztur tādi, lai sūkņa pievads 
nevienu brīdi nepārtrauktu sūknēšanu;

 • papildu ģenerators jātur slodzes režīmā līdz brīdim, kad sliktie 
laika apstākļi pāriet;

 • esiet modri un strādājiet komandā.

7.2.3. Pirātisms/bruņots uzbrukums

1. Sagatavojieties saglabāt kuģa ātrumu lielāku par 18 mez-
gliem. Pirātiem ir sarežģīti izcelties uz kuģa, kas pārvietojas ar 
lielu ātrumu. Kuģiem, kad tie šķērso augsta riska zonas, ir ietei-
cams ieturēt kursu ar pilnu ātrumu vai vismaz ar 18 mezgliem. 
Turiet dzinējus manevrēšanas režīmā. Nodrošiniet, ka ir veikti 
visi pasākumi, lai novērstu nelikumīgu izcelšanos uz kuģa. 

2. Pārbaudiet ugunsdzēsības sūkņus un dzinējus. Pārbaudiet, 
vai pienācīgi darbojas visi ugunsdzēsības sūkņi, jo tie būs nepie-
ciešami ugunsdzēsības šļūteņu darbināšanai pirātu uzbrukuma 
laikā. Tāpat nodrošiniet, ka pienācīgi darbojas dzinēji, jo kuģim 
pilnā ātrumā būs jāšķērso augsta riska zona.

3. Pārbaudiet kuģa AIS sistēmu, radaru un citas svarīgas navi-
gācijas iekārtas. Nodrošiniet, ka pienācīgi darbojas kuģa AIS 
sistēma un citas svarīgas navigācijas iekārtas. Šķērsojot augsta 
riska zonu, ieteicams paturēt kuģa AIS sistēmu. Nodrošiniet, ka 
pienācīgi darbojas kuģa radara sistēma. Tāpat jāpārbauda kuģa 
aizsardzības plāns un kuģa aizsardzības trauksmes sistēma 
(SSAS).

4. Turiet sakarus ieslēgtus. Sakari ir nozīmīgs aspekts, veicot 
jebkuru avārijas operāciju, īpaši situācijās, kas saistītas ar pirā-
tismu. Izmēģiniet un pārbaudiet visas sakaru iekārtas. Turiet 
radiosakaru sardzi uz VHF kanālu 16 (un papildu saskaņotu 
sakaru kanālu).

5. Ziņojiet par pirātisma un bruņotas laupīšanas gadījumiem 
Starptautiskā Jūrniecības biroja (IMB) Ziņošanas par pirā-
tismu centram. Kuģiem ieteicams uzturēt stingru pretpirātisma 
uzraudzību un ziņot par visiem pirātiskajiem uzbrukumiem 
(faktiskajiem un mēģinājumiem) un aizdomīgiem novērojumiem 
atbilstošajam Ziņošanas par pirātismu centram.

https://www.marineinsight.com/marine-safety/automatic-identification-system-ais-integrating-and-identifying-marine-communication-channels/
https://www.marineinsight.com/marine-safety/automatic-identification-system-ais-integrating-and-identifying-marine-communication-channels/
https://www.marineinsight.com/marine-piracy-marine/what-is-ship-security-alert-system-ssas/
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7.3. Sistēmu un iekārtu kļūdas un atteikumi

Šajā nodaļā aprakstītas iespējamās situācijas ar dzinēju. Ikvienam uz 
tiltiņa un mašīntelpā ir atbilstoši jāsaprot radušies trauksmes signāli, to 
nozīme un iespējamās darbības, kā arī gala rezultāts.

Iespējamās situācijas:
 • parastās/standarta situācijas;
 • ārkārtas situācijas.

Parastās situācijas:
 • dzinēja sagatavošana ieiešanai ostā vai iziešanai no ostas;
 • tālvadības pārņemšana no tiltiņa uz mašīntelpu un otrādi;
 • dzinēja sagatavošana izmantošanai;
 • pāreja no jūras režīma uz manevrēšanas režīmu un otrādi.

Neparedzētas/ārkārtas situācijas:
 • avārijas/tūlītēja manevrēšana:

 • tūlītēja ātruma palielināšana/samazināšana vai avārijas 
apstāšanās;

 • darba slodzes palielināšana līdz iespējamajai maksimālajai 
jaudai (maksimālās darba slodzes iespējamie ierobežojumi, 
laiks – cik ilgi, riski, iznākumi utt.);

 • stūres smagā pagriešana ar pilnu ātrumu;
 • pirātu uzbrukums;
 • aiziešana no sliktiem laika apstākļiem;
 • tūlītēja iziešana no ostas / steidzama dzinēja iedarbināšana.

Jebkurā situācijā ir nepieciešams izvērtēt izvēlētā risinājuma 
efektivitāti:

 • problēma ir atrisināta savlaicīgi;
 • problēma ir atrisināta iepriekš noteiktajā laika periodā; 
 • atbilstošs sasniegtais rezultāts;
 • atbilstoša riska kontrole.

Ir divas galvenās dzinēja kļūdu grupas – apgriezienu samazināšanas 
(Slow Down) grupa un avārijas apturēšanas (Shut Down) grupa.

7.3.1. Apgriezienu samazināšanas grupa

Apgriezienu samazināšanas grupa rada apgriezienu samazināšanas 
aizsardzības sistēmas trauksmes signālus uz tiltiņa/mašīntelpas vadī-
bas pults (skatīt 7.11. tabulu).
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7.11. tabula
Tipisku apgriezienu samazināšanas reakciju saraksts uz dzinēja kļūdām 

(Transas trenažiera rokasgrāmata)

Kļūda Pazīme Aizsardzības 
sistēma

Nolietoti virzuļu gredzeni Eļļas migliņa
Apgriezienu 
samazināšana

Saldūdens dzesētāja 
piesārņojums

Augsta dzesētāja temperatūra
Apgriezienu 
samazināšana

Slikta izsmidzināšana Augsta izplūdes temperatūra
Apgriezienu 
samazināšana

Uguns caurpūtes telpā Uguns caurpūtes telpā
Apgriezienu 
samazināšana

Nestrādā saldūdens 
sūknis

• Augsta dzesētāja temperatūra
• Zems dzesētāja spiediens

Apgriezienu 
samazināšana

Sistēma automātiski samazina dzinēja slodzi, ja kontrolējamais para-
metrs pārsniedz drošības ierobežojumu. Aizsardzības sistēma automā-
tiski samazina dzinēja slodzi šādās situācijās:

 • pārslodze (Over Load) – dzinēja pārslodze;
 • augsta dzesētāja temperatūra (Cool T high) – augsta tempera-

tūra dzesēšanas sistēmā;
 • zems dzesētāja spiediens (Cool P low) – zems spiediens dzesē-

šanas sistēmā;
 • augsta izplūdes temperatūra (Exhaust T high) – augsta izplū-

des gāzu temperatūra;
 • uguns caurpūtes telpā (Scavenging (Scav.) Fire) – uguns cilin-

dru iztīrīšanas telpā;
 • eļļas migliņa (Oil Mist) – eļļas migliņa dzinēja karterī.

7.3.2. Avārijas apturēšanas grupa

Avārijas apturēšanas grupa rada avārijas apturēšanas aizsardzības 
sistēmas trauksmes signālus uz tiltiņa/mašīntelpas vadības pults (ska-
tīt 7.12. tabulu).
Sistēma automātiski aptur dzinēju, ja kontrolējamais parametrs pār-
sniedz drošības ierobežojumu. Aizsardzības sistēma automātiski aptur 
dzinēja darbību šādās situācijās:
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 • pārsniegts ātrums (Over Speed) – dzenskrūves vārpsta pārsnie-
gusi maksimālo RPM;

 • zems smēreļļas spiediens (Lubricating oil Preasure Low) – 
zems spiediens eļļošanas sistēmā;

 • dzinēja atteikums (Engine Failure) – dzinēja apstāšanās.

7.3.3. Elektroapgādes pārtraukums

Elektroapgādes pārtraukums pat uz ļoti īsu brīdi var izraisīt avāriju, 
tādu kā uzskriešana uz sēkļa, sadursme utt., kas rada smagus zaudēju-
mus un apdraud kuģi un tā apkalpi.

Elektroapgādes pārtraukuma laikā elektroenerģija netiek ražota, 
tādēļ daudzas iekārtas pienācīgi nedarbojas (vai nedarbojas vispār). Pēc 
tā elektroapgādes pārtraukuma situācijas iedala trīs kategorijās, kas 
nosaka situācijas smagumu (skatīt 7.13. tabulu).

7.12. tabula
Tipisku avārijas apturēšanas sistēmas reakciju saraksts uz dzinēja kļūdām 

(Transas trenažiera rokasgrāmata)

Kļūda Pazīme Aizsardzības sistēma

Pagriešanas mehānisms 
iedarbināts

Pārslodze / pagriešanas 
mehānisms
Dzinēja atteikums

Avārijas apturēšana

Zaudēta dzenskrūve
Pārsniegts ātrums
Dzinēja atteikums

Avārijas apturēšana

Smēreļļas sūkņa 
atteikums

Zems smēreļļas spiediens
Dzinēja atteikums

Avārijas apturēšana

Elekroapgādes 
pārtraukums

Pārslodze
Zems smēreļļas spiediens
Dzinēja atteikums

Samazināt darba slodzi / 
samazināt apgriezienus, 
lai novērstu avārijas 
apturēšanu
Avārijas apturēšana

Degvieleļļas sūkņa 
atteikums

RPM samazinājums
Dzinēja atteikums / 
avārijas apturēšana

Dzinēja atteikums Dzinēja atteikums
Avārijas apturēšana
Noteikt iemeslu un novērst 
problēmu
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7.13. tabula
Elektroapgādes pārtraukuma līmeņu paskaidrojumi (A. Jankauskas)

Līmenis Draudi 
navigācijai Cēlonis Resultāts/iznākums

Pirmais 
līmenis

Nav būtisku 
draudu 
kuģa drošai 
navigācijai 

Darbības pārtraukšana 
elektrenerģijas 
ražošanas sistēmas 
kļūdas dēļ – ģenerators 
un maiņstrāvas 
ģenerators (alternators)

Elektroenerģijas 
ražošanas jauda uz laiku 
ir pazemināta, zaudētas 
dažas nebūtiskas 
iekārtas un problēmas, 
iespējams, ārpus 
mašīntelpas nav pat 
manāmas

Otrais 
līmenis

Būtiski draudi 
samazinātās 
manevrēšanas 
spējas dēļ

Darbības pārtraukšana 
elektrenerģijas 
ražošanas sistēmas 
kļūdas dēļ – ģenerators 
un maiņstrāvas 
ģenerators (alternators)

Pilnīgs elektroenerģijas 
ražošanas pārtraukums, 
kas izraisa pazeminātu 
manevrēšanas spēju 
piedziņas zuduma dēļ

Trešais 
līmenis

Smagi 
draudi, kuģis 
nekontrolēti 
dreifē

Nopietnas dzinēja 
problēmas

Pilnīgs manevrēšanas 
spējas zudums, piedziņa 
ir zaudēta un stūre 
nedarbojas

Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā jāveic šādi piesardzības 
pasākumi un darbības:

 • šādā situācijā nekrītiet panikā, esiet mierīgi un koncentrējušies; 
sāks darboties avārijas ģenerators un īsā laikā atjaunos elektro-
enerģijas padevi;

 • īsi informējiet virsnieku uz tiltiņa par stāvokli;
 • izsauciet personālu un informējiet vecāko mehāniķi;
 • ja galvenā piedziņas iekārta darbojas, uzstādiet degvielas sviru 

nulles stāvoklī;
 • slēdziet strādājošā attīrītāja padevi, lai izvairītos no pārplūdes un 

degvielas izšķērdēšanas;
 • ja bija darbojies papildu katls, noslēdziet galveno tvaika padeves 

vārstu, lai saglabātu tvaika spiedienu;
 • noskaidrojiet problēmu un elektroapgādes pārtraukuma iemeslu 

un novērsiet to;
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 • pirms ģeneratora komplekta iedarbināšanas palaidiet pirms-
eļļošanas gruntēšanas sūkni, ja stāvas piegāde tam ir no avārijas 
ģeneratora; ja nē, izmantojiet manuālo gruntēšanas rokturi (ar ko 
ir aprīkoti daži ģeneratori);

 • iedarbiniet ģeneratoru un noslogojiet to; tad nekavējoties palai-
diet galvenā dzinēja smēreļļas sūkni un galvenā dzinēja ūdens 
cirkulācijas sūkni;

 • atiestatiet slēdžus, iedarbiniet visas citas nepieciešamās mašīnas 
un sistēmu; atiestatiet slēdžus, kas iekļauti preferenciālās palai-
šanas secībā (nebūtiskas mašīnas);

 • ir nepieciešamas gan prasmes, gan pacietība, lai risinātu tādu 
situāciju kā elektroapgādes pārtraukums, īpaši, ja kuģis brauc vai 
manevrē; tomēr labākais veids, kā tikt galā ar šādām situācijām, 
ir saglabāt mieru un būt koncentrētam, kā arī jau iepriekš ļoti labi 
pārzināt savu mašīntelpu un mašīnas.

Darbības, kas jāveic uz tiltiņa, ja rodas elektroapgādes pārtraukums: 
 • nosakiet elektroapgādes pārtraukuma līmeni;
 • brīdiniet nepieciešamos apkalpes locekļus (kapteini, vecāko 

mehāniķi, sardzesvīru);
 • apziniet esošo satiksmes situāciju un apkārtējās sauszemes daļas;
 • apziniet spēkus, kas iedarbojas uz jūsu kuģi; 
 • labi pārziniet jūsu kuģa, stūres un stūrēšanas īpašības;
 • fiksējiet un pierakstiet laiku un stāvokli, apklusiniet trauksmes 

signālus;
 • izmantojot soļu dzenskrūves, novietojiet sviras nulles stāvoklī;
 • avārijas noenkurošanās (mēginiet atrast labu un drošu enkur-

vietu);
 • informējiet citus (citus kuģus, VTS, kompāniju, Jūras meklēšanas 

un glābšanas koordinācijas centru (MRCC ) un utt.) pa radio;
 • «Kuģis, kas zaudējis vadības spēju» («Not Under Command») sig-

nāli (nakts laikā divas sarkanas riņķugunis, dienas laikā divas 
bumbas vertikālā līnijā);

 • aizveriet visas ūdensnecaurlaidīgās durvis (tas attiecas tikai uz 
kuģiem, kas ir aprīkoti ar tālvadāmām ūdensnecaurlaidīgajām 
durvīm).

Darbības, kas jāveic mašīntelpā:
 • mašīntelpas apkalpe uzreiz pēc elektroapgādes pārtraukuma 

iestāšanās sāk atjaunot savas sistēmas vienu pēc otras svarīguma 
secībā.
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UZDEVUMI

1. uzdevums. Ieiešana Klaipēdas (Ventspils, Liepājas) ostā 

Vispārējs apraksts

 • Kuģošanas rajons: Baltijas jūra, Klaipēdas (Ventspils, Liepājas) ostas 
apkārtne.

 • Vispārējie apstākļi: 12.00 UTC, ∆GK = 0◦, ∆L = 0 %, ātrums = 
11/16 mezgli, telegrāfa stāvoklis – FAH / 80 %.

 • Hidrometeoroloģiskie apstākļi pie ostas ieejas: vējš 1800 – 4 m/s, 
straume 3600 – 1 mezgls, vilņi – 0,8 m, redzamība – 10 NM.

 • Kuģi:
1. LCC tankkuģis (ūdensizspaids = 135000 t, garums = 248 m, pla-

tums = 43,8 m, priekšgala iegrime = 14,93, pakaļgala iegrime = 
14,93 m, ātrumsmax = 15,5 mezgli);

2. Ro-Ro pasažieru prāmis (ūdensizspaids = 4050 t, garums = 125 m, 
platums = 23,4 m, priekšgala iegrime 5,3 m, pakaļgala iegrime = 
5,3 m, ātrumsmax = 18,8 mezgli).

 • Starta stāvoklis (vienu stundu pirms loču stacijas).
 • Loču stacijas (skatīt 7.14. tabulu).

7.14. tabula
Loču stacijas (ALRS NP286(2))

Loču stacijas

Klaipēdas boja Nr. 1 Ventspils boja A Liepājas boja A

φ = 55◦43,82‘N
λ = 020◦59,63’E

φ = 57◦26,28‘N
λ = 021◦24,67’E

φ = 56◦30,00‘N
λ = 020◦49,85’E

 • Maršruta beigas: piestātne Nr. X, pietauvošanās puse – labais borts 
(skatīt 7.15. tabulu):

7.15. tabula
Piestātnes numurs

Piestātne Nr.

Klaipēda Ventspils Liepāja

Saskaņā ar uzdevumu Saskaņā ar uzdevumu Saskaņā ar uzdevumu
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 • Iepazīšanās ar tiltiņa un mašīntelpas trenažiera saskarnēm un vadī-
bas pultīm, navigācijas/mašīntelpas iekārtām, manevrēšanas īpašī-
bām. Visu nepieciešamo iekārtu pārbaude un noregulēšana.

 • Maršruta plānošana un instruktāža.
 • ETA un ātruma līdz loču stacijai aprēķināšana.
 • Ziņot ostas VTS par ierašanās laiku pie loču stacijas (skatīt 7.14. un 

7.16. tabulu).

7.16. tabula
Sakaru kanāli

Sakaru kanāli

Klaipēdas VTS / Klaipēdas Radio 5 Ventspils VTS Liepājas VTS

Ch 9, 16 Ch 9. 16, 67 Ch 11, 16

 • Ziņot mašīntelpai vienu stundu pirms ierašanās loču stacijā.
 • Tiltiņa un mašīntelpas sagatavošana ierašanās brīdim.
 • Kursa ieturēšana uz Klaipēdas (Ventspils, Liepājas) ostu. Kuģa stū-

rēšana un manevrēšana, ņemot vērā manevrēšanas un apstāšanās 
īpašības.

 • Ātruma saglabāšana saskaņā ar ostas noteiktajiem ierobežojumiem 
(skatīt 7.17. tabulu):

7.17. tabula
Ātrums ostā (ostas noteikumi)

Ātrums ostā

Klaipēda Ventspils Liepāja

8 mezgli 5 mezgli 5 mezgli

 • Uzdevuma situāciju varianti:
1. vienkāršā (parastā) ieiešana ostā;
2. ieiešana ostā ar bojātu dzinēja telegrāfa raidītāju;
3. piedziņas iekārtas pārslodzes situācija (apgriezienu samazināša-

nas vai avārijas apturēšanas galvenā dzinēja kļūdas).
 • Kuģis pietauvojas piestātnē, dzinējs apstājas palikšanai uz īsu laiku 

(sakaņā ar uzdevuma situāciju, dzinēja gatavības paziņojumi – 48, 
24, sešu, vienas stundas vai 15 minūtes).
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Novērtēšanas mērķi

1. Komandtiltiņa un mašīntelpas komandu vadības prasmes, pieņemot 
efektīvus lēmumus noteiktos apstākļos.

2. Situācijas, riska un rezultāta izvērtējums (brauciena plānošana un 
īstenošana).

3. Standarta procedūru izpilde.
4. Efektīva komunikācija, nodrošinot savlaicīgu un adekvātu informāci-

jas apmaiņu.
5. Efektīva resursu vadība (komandas darbs, līderība, prioritāšu 

izvirzīšana).
6. Atbilstoša sardzes pildīšana un norādīto funkciju (novērošana, para-

metru izmaiņu un neatbilstību atklāšana, ziņošana par darbības 
traucējumiem un to novēršana, izvairīšanās no avārijas situācijas) 
izpilde.

7. Detalizētas zināšanas un izpratne par kuģa tehniskajām un manev-
rēšanas īpašībām un to lietošana.
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2. uzdevums. Iziešana no Klaipēdas (Ventspils, Liepājas) ostas 

Vispārējs apraksts

 • Kuģošanas rajons: Baltijas jūra, Klaipēdas (Ventspils, Liepājas) osta.
 • Vispārējie apstākļi: 12.00 UTC, ∆GK = 0◦, ∆L = 0 %, ātrums = 

0  /  0 mezgli, telegrāfa stāvoklis – STOP.
 • Hidrometeoroloģiskie apstākļi pie ostas ieejas: vējš 1800 – 4 m/s, 

straume 3600 – 1 mezgls, vilņi – 0,8 m, redzamība – 10 NM.
 • Kuģi:

1. LCC tankkuģis (ūdensizspaids = 135000 t, garums = 248 m, pla-
tums = 43,8 m, priekšgala iegrime = 14,93, pakaļgala iegrime = 
14,93 m, ātrumsmax = 15,5 mezgli);

2. Ro-Ro pasažieru prāmis (ūdensizspaids = 4050 t, garums = 125 m, 
platums = 23,4 m, priekšgala iegrime 5,3 m, pakaļgala iegrime = 
5,3 m, ātrumsmax = 18,8 mezgli).

 • Starta stāvoklis – pietauvojies, pietauvošanās puse – labais borts 
(skatīt 7.18. tabulu), dzinēja gatavības paziņojumi – 48, 24, sešas, 
viena stunda vai 15 minūtes.

7.18. tabula
Piestātnes numurs

Piestātnes numurs

Klaipēda Ventspils Liepāja

Saskaņā ar uzdevumu Saskaņā ar uzdevumu Saskaņā ar uzdevumu

 • Ziņot ostas VTS par iziešanas laiku saskaņā ar ostas noteikumiem 
(skatīt 7.19. tabulu).

7.19. tabula
Sakaru kanāli

Sakaru kanāli

Klaipēdas VTS / 
Klaipēdas Radio 5

Ventspils VTS Liepājas VTS

Ch 9, 16 Ch 9. 16, 67 Ch 11, 16
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 • Iepazīšanās ar tiltiņa un mašīntelpas trenažiera saskarnēm un vadī-
bas pultīm, navigācijas/mašīntelpas iekārtām, manevrēšanas īpašī-
bām. 

 • Sagatavošanās iziešanai uz tiltiņa un mašīntelpā (skatīt 1. un 2. pieli-
kumu) saskaņā ar uzdevumu.

 • Maršruta plānošana un instruktāža.
 • ETA aprēķināšana pie loču stacijas. 
 • Iziešana no Klaipēdas (Ventspils, Liepājas) ostas. 
 • Kuģa stūrēšana un manevrēšana, ņemot vērā manevrēšanas un 

apstāšanās īpašības.
 • Ātrums atbilstoši ostas ierobežojumiem (skatīt 4.20. tabulu)

4.20. tabula
Ātrums ostā (ostas noteikumi)

Ātrums ostā

Klaipēda Ventspils Liepāja

8 mezgli 5 mezgli 5 mezgli

 • Uzdevuma situāciju varianti:
1. vienkāršā (parastā) iziešana no ostas;
2. tūlītēja iziešana no ostas vētras dēļ;
3. piedziņas iekārtas pārslodzes situācija (apgriezienu samazināša-

nas vai avārijas apturēšanas galvenā dzinēja kļūdas).
 • Locijas beigas (skatīt 4.21. tabulu).

4.21. tabula
Loču stacijas (ALRS NP286(2))

Loču stacijas

Klaipēdas boja Nr. 1 Ventspils boja A Liepājas boja A

φ = 55◦43,82‘N
λ = 020◦59,63’E

φ = 57◦26,28‘N
λ = 021◦24,67’E

φ = 56◦30,00‘N
λ = 020◦49,85’E

 • Maršruta beigas – atklāta jūra vai enkurvietas rajons.
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Novērtēšanas mērķi

1. Komandtiltiņa un mašīntelpas komandu vadības prasmes, pieņemot 
efektīvus lēmumus noteiktos apstākļos.

2. Situācijas, riska un rezultāta izvērtējums (brauciena plānošana un 
īstenošana).

3. Standarta procedūru izpilde.
4. Efektīva komunikācija, nodrošinot savlaicīgu un adekvātu informāci-

jas apmaiņu.
5. Efektīva resursu vadība (komandas darbs, līderība, prioritāšu 

izvirzīšana).
6. Atbilstoša sardzes pildīšana un norādīto funkciju (novērošana, para-

metru izmaiņu un neatbilstību atklāšana, ziņošana par darbības 
traucējumiem un to novēršana, izvairīšanās no avārijas situācijas) 
izpilde.

7. Detalizētas zināšanas un izpratne par kuģa tehniskajām un manev-
rēšanas īpašībām un to lietošana.
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3. uzdevums. Pirātisms / bruņots uzbrukums

Vispārējs apraksts

 • Kuģošanas rajons: atklāta jūra.
 • Vispārējie apstākļi: 19.00 UTC, ∆GK = 0◦, ∆L = 0%, ātrums = 11/12 

mezgli, telegrāfa stāvoklis – FAH / 60 %.
 • Hidrometeoroloģiskie apstākļi: vējš 1800 – 4 m/s, viļņi – 0,8 m, 

redzamība – 5 NM.
 • Kuģi:

1. LCC tankkuģis (ūdensizspaids = 135000 t, garums = 248 m, pla-
tums = 43,8 m, priekšgala iegrime = 14,93, pakaļgala iegrime = 
14,93 m, ātrumsmax = 15,5 mezgli);

2. Ro-Ro pasažieru prāmis (ūdensizspaids = 4050 t, garums = 125 m, 
platums = 23,4 m, priekšgala iegrime 5,3 m, pakaļgala iegrime = 
5,3 m, ātrumsmax = 18,8 mezgli).

 • Starta stāvoklis – atklāta jūra, dzinējs – jūras režīms, stūrēšanas 
režīms – autopilots.

 • Iepazīšanās ar tiltiņa un mašīntelpas trenažiera saskarnēm un vadī-
bas pultīm, navigācijas/mašīntelpas iekārtām, manevrēšanas īpašī-
bām. 

 • Kuģis ietur kursu atklātā jūrā.
 • Radara iestatījumi: frekvence – X-band, attālums – 6 NM.
 • Navigācijas situācija: zvejas laiva dreifē 6 NM attālumā no kuģa 

maršruta, un aiz zvejas laivas slēpjas vēl viena laiva. Radara ekrānā 
nav neviena mērķa vai ir redzams viens kluss mērķis.

 • Kad zvejas laiva atrodas aiz kuģa gaismām, slēptā laiva pilnā ātrumā 
sāk pārvietoties kuģa virzienā.

 • Dežūrējošais virsnieks konstatējis, ka neatklātais mērķis, kas attāli-
nās no zvejas laivas (klusais mērķa radara ekrānā), lielā ātrumā kus-
tas kuģa virzienā.

 • Kustībā esošais objekts ir konstatēts vizuāli – laiva bez gaismām vai 
zīmēm, un radarā aprēķinātie kustības dati: ātrums 20 mezgli.

 • Komanda pāriet no jūras režīma uz manevrēšanas režīmu.
 • Mašīnas telegrāfa stāvoklis mainīts uz FAH.
 • Laivas pietuvošanās laika aprēķināšana.
 • Pāreja no autopilota uz manuālo vadību, un otrs stūres sūknis ir 

ieslēgts.
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 • Mašīntelpai prasīts palielināt dzinēja jaudu līdz maksimālajai iespē-
jamajai, sagatavot un pārbaudīt ugunsdzēsības sūkņus.

 • Laivas tuvošanās novērošana un gatavošanās pēkšņiem manevriem.
 • Mašīntelpa seko dzinēja parametriem, lai izvairītos no darbības trau-

cējumiem.
 • GMDSS DSC briesmu signāla «Pirātu uzbrukums» sagatavošana nosū-

tīšanai.
 • SSAS aktivizēšana.
 • Ziņot Ziņošanas par pirātismu centram (Piracy Reporting Centre) par 

pirātu uzbrukumu.
 • Kuģis veic manevrus, lai izvairītos no pirātu uzkāpšanas uz kuģa.

Novērtēšanas mērķi

1. Komandtiltiņa un mašīntelpas komandu vadības prasmes, pieņemot 
efektīvus lēmumus noteiktos apstākļos.

2. Situācijas, riska un rezultāta izvērtējums (brauciena plānošana un 
īstenošana).

3. Standarta procedūru izpilde.
4. Efektīva komunikācija, nodrošinot savlaicīgu un adekvātu informāci-

jas apmaiņu.
5. Efektīva resursu vadība (komandas darbs, līderība, prioritāšu 

izvirzīšana).
6. Atbilstoša sardzes pildīšana un norādīto funkciju (novērošana, para-

metru izmaiņu un neatbilstību atklāšana, ziņošana par darbības 
traucējumiem un to novēršana, izvairīšanās no avārijas situācijas) 
izpilde.

7. Detalizētas zināšanas un izpratne par kuģa tehniskajām un manev-
rēšanas īpašībām un to lietošana.



155

PIELIKUMI

1. pielikums. Mašīntelpas kontrolsaraksta  
(pirms iziešanas) piemērs

Mašīntelpas kontrolsaraksts (pirms iziešanas)

Kuģa nosaukums: ...........................................
Datums: ...........................................

Darbības Piezīmes
(Jā, nē vai N/A)

Papildu dzinēji – eļļas līmenis, spiediens un temperatūra 
kārtībā.

Ja jā, pēc OOW saņemtās atļaujas dzinējs jāgriež ar 
pagriešanas mehānismu vismaz vienu apgriezienu, dzinējs 
jāiedarbina divas reizes – «Uz priekšu» un «Atpakaļ».

Degvieleļlas tvertnes – līmenis izpētīts un reģistrēts. 
Temperatūra kārtībā – ūdens iztukšots «Off».

Galveno dzinēju smēreļļas izlietne. Bez ūdens. Eļļas līmenis 
kārtībā, izpētīts un reģistrēts.

Cilindru smēreļļas līmenis un un temperatūra kārtībā.

Strādājošo ģeneratoru jauda pietiekama.

Svilpe – tvaika/gaisa atvere/elektromotors gatavi.

Avārijas ģenerators gatavs uz «On Auto Start». 

Smēreļļa – eļļas līmenis reduktorā kārtībā.

Saldūdens dzesēšanas sistēma – vārsti pareizi iestatīti. Visi 
ieplūdes/izplūdes vārsti atvērti.

Priekšgala/pakaļgala dzinekļi gatavībā.

Jūras ūdens dzesēšanas sistēma – vārsti pareizi iestatīti. Visi 
ieplūdes/izplūdes vārsti atvērti.

Trauksmes signāli – visi pievienoti, izmēģināti un kārtībā.

Pagriešanas mehānisms atvienots un nodrošināts.

Galveno dzinēju smēreļļas sistēma – vārsti pareizi iestatīti.

Līmenis dzinējs – bedre/ tunelis – pieņemams. Sateces 
trauksmes signāli pārbaudīti – kārtībā.
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Smēreļļas sistēma/sūkņi galvenie dzinēji – spiediens un 
temperatūra kārtībā. 

Pakaļgala caurule un blīvējums – smēreļļas izkārtojums kārtībā 
un starta gatavībā.

Dzesēšanas ūdens sistēmas/sūkņi – spiediens un temperatūra 
kārtībā. 

Telefons uz tiltiņu – pārbaudīts, kārtībā.

Galvenais dzinējs – iepriekš uzsildīts, un temperatūra kārtībā.

Mašīntelpas telegrāfs un avārijas telegrāfs – pārbaudīti no 
tiltiņa/mašīntelpas un kārtībā.

Degvieleļlas sistēma – viskozitāte kārtībā/vārsti pareizi 
iestatīti.

Soļa dzenskrūve pārvietota «Pilnu uz priekšu/atpakaļ» pirms 
satveršanas pakaļgala vārpstā.

Degvieleļļas pastiprinātājsūkņi/degvielas vārsta dzesēšanas 
sūknis, ja nepieciešams – spiediens un temperatūra kārtībā.

Stūres mehānisms – pārbaudīts sadarbībā ar OOW.

Galvenā dzinēja degvieleļļas sistēma – gaisa izpūte pabeigta, 
ja nepieciešama.

Palaišanas gaiss – ievade galvenajā dzinējā kārtībā.

Katlu iekārta – līmenis un temperatūra kārtībā, drošības 
ierīces pievienotas. 

Mašīntelpas personāls – nepieciešamais skaits pilda 
pienākumus

Palaišanas gaisa kompresori – «Auto Start/Stop» kārtībā.

Papildu pūtēji darbojas.

Saldūdens izplešanās tvertne – ūdens līmenis kārtībā. 

Dzinēji izpūsti ar palaišanas gaisu un atvērtiem 
indikatorkrāniem.

Palaišanas gaiss un vadības gaiss – spiediens kārtībā, ūdens 
iztukšots «Off». 

Tiltiņam ziņots par gaidīšanas režīmu galvenā dzinēja 
testēšanai.

Palaišanas gaisa kompresori – gatavi darbam. 

Dzinēju testēšana, kas jāveic atbilstoši kapteiņa 
apstiprinājumam.

Palaišanas gaisa spiediens – kuģis kārtībā.
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Galvenā dzinēja indikatorkrāni – kārtībā.

Vecākais mehāniķis ziņojis kapteinim par galīgo gaidīšanas 
režīmu atiešanai.

Smēreļļas sistēmas turbokompresori – izplešanās tvertnes 
līmenis kārtībā.

No tiltiņa jāveic kapteiņa saskaņotā manevrēšana.

Galveno dzinēju virzuļu dzesēšana – izejas kārtībā.

No mašīntelpas jāveic kapteiņa saskaņotā manevrēšana.

Piezīmes.
1. Pēc pārbaudes pabeigšanas kuģa mašīnas žurnālā jāizdara šāds 

ieraksts: «PIRMS IZIEŠANAS KONTROLSARAKSTS IZPILDĪTS.»
2. N/A norāda, ka kuģim vai galvenajiem nosacījumiem pārbaude nav 

piemērojama.
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2. pielikums. Tiltiņa kontrolsaraksta  
(pirms iziešanas) piemērs

Tiltiņa kontrolsaraksts (pirms iziešanas)

Kuģa nosaukums: ...........................................
Datums: ...........................................

Darbības Piezīmes
(Jā, nē vai N/A)

Ostas dienestiem paziņots (ETD, POB, iegrime, IMDG utt.).

Tiltiņa personāls – nepieciešamais skaits pilda pienākumus.

Telefons uz mašīntelpu – pārbaudīts kārtībā.

Divi sūkņi stūres mehānismam iedarbināti.

Tiltiņa telegrāfs un avārijas telegrāfs – pārbaudīti no tiltiņa/
mašīntelpas, kārtībā.

Manuālā stūrēšana pārbaudīta.

Radara X diapazons palaist, iestatīšanas pārbaude.

Radara S diapazons palaists, iestatīšanas pārbaude.

GMDSS iekārta pārbaudīta:

GPS ieslēgta/pārbaude – divas vienības (salīdzināt stāvokli).

Kuģa žurnāls – gatavs.

Brauciena plāns – gatavs.

ECDIS: maršruts ielādēts / ETA pieslēgts.

AIS (LRIT) statuss atjaunināts (ETA, POB, iegrime, galamērķis).

SSAS – gatavs.

Soļa dzenskrūves izmēģinājums «Centrs», «Kreisais borts» un 
«Labais borts».

Manuālā stūrēšana uz «Kreisais borts» un «Labais borts» 
pārbaudīta sadarbībā ar mašīntelpu.

Kursa pārbaude – žirokompass, magnētiskais kompass, 
retranslatori, radars (-i) un autopilots.

Kuģa svilpes un taures pārbaude (tikai dienas laikā).

Skaņas atbalss lotes pārbaude.

Navigācijas gaismas «Ieslēgtas».

Avārijas ģenerators gatavs un uz «On Auto Start». 
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Sasvēršanās apstājusies. 

Balasta sistēma tiltiņa vadībā.

Visi uguns detektori atkārtoti pievienoti – sarkanā indikācijas 
gaisma ir «Izslēgta» («Off»).

Stabilitāte aprēķināta.

Krava nostiprināta atbilstoši kravas nostiprināšanas 
rokasgrāmatai.

Sadursmes vārsts aizvērts.

Visi padeves vārsti «Atvērtā» («Open») stāvoklī.

Rampas, vāki utt. – aizvērti un nodrošināti (pārbaudiet 
rādījumu uz tiltiņa).

Ugunsdrošās durvis aizvērtas (pārbaudiet rādījumu uz tiltiņa).

Ūdensnecaurlaidīgās durvis aizvērtas (pārbaudiet rādījumu uz 
tiltiņa).

Trauksmes signāli – visi pievienoti, izmēģināti un kārtībā.

Mašīntelpa ziņojusi par gaidīšanas režīmu galvenā dzinēja 
testēšanai.

Jāveic dzinēju testēšana saskaņā ar vienošanos ar kapteini.

Ja jā, pēc OOW saņemtās atļaujas dzinējs jāgriež ar 
pagriešanas mehānismu vismaz vienu apgriezienu, un dzinējs 
jāiedarbina divas reizes – «Uz priekšu» un «Atpakaļ».

Soļa dzenskrūve pārvietota «Pilnu uz priekšu/atpakaļ» pirms 
satveršanas pakaļgala vārpstā.

Ja tas nav iespējams, pirmo manevru uzskata par 
izmēģinājumu, kura laikā jāveic galīgā kontrole.

Galvenā dzinēja indikatorkrāni – kārtībā.

Vecākais mehāniķis ziņojis kapteinim par galīgo gaidīšanas 
režīmu atiešanai.

No tiltiņa jāveic kapteiņa saskaņotā manevrēšana.

No mašīntelpas jāveic kapteiņa saskaņotā manevrēšana.

Pārbaudīja (iniciāļi).

Piezīmes.
1. Pēc pārbaudes pabeigšanas kuģa žurnālā jāizdara šāds ieraksts: 

«PIRMS IZIEŠANAS KONTROLSARAKSTS IZPILDĪTS.»
2. N/A norāda, ka kuģim vai galvenajiem nosacījumiem pārbaude nav 

piemērojama.
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