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PRIEKŠVĀRDS 

Latvijas Jūras akadēmijas ikgadējās konferences rakstu krājuma 13. laidiens norāda uz tradīciju 

turpināšanu, neskatoties uz ekonomisko krīzi, kuru mēs ceram pārvarēt ar konferences moto-  

inovācijas jūras transporta nozarē. Ceram, ka konferences darbs un rezultāti dos jaunu impulsu 

transporta nozares attīstībai kā Baltijas jūras reģionā, tā arī citos pasaules reģionos.  

GALVENĀ TĒMA –  

Inovācijas jūras transporta nozarē 
 

♦  Kuģošanas drošība, ostu un kuģu aizsardzība 

♦  Ostu un kuģošanas bizness šodienas apstākļos 

♦  Jūras vides problēmas 

♦  Kuģu būve, remonts un ekspluatācija  

♦  Jūrniecības cilvēkresursu attīstība un izglītība 

♦  Citas jūras transporta nozarei aktuālas tēmas 

Konferencē piedalās jūras un citu transporta nozaru speciālisti no Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, 

Vācijas, Turcijas. No Latvijas konferences dalībnieku vidū ir Latvijas Jūras administrācijas pārstāvji, 

Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Latvijas 

Jūras akadēmijas mācību spēki un studējošie, kā arī citi jūrniecības un ar to saistīto nozaru 

profesionāļi.  

Konferenci atbalsta  Latvijas Jūras administrācija, Lloyd‘s Register , AS ―Rīgas Kuģu Būvētava‖, SIA 

„Det Norske Veritas Latvia‖, Latvijas Zinātnes padome. 

Rakstu krājumā apkopoti un publicēti LJA 13. Starptautiskās konferences Ūdens transports un 

infrastruktūra –  2011 dalībnieku iesniegtie materiāli.  

Konferences organizācijas darba grupa neuzņemas atbildību par krājumā ievietoto darbu sniegto 

informāciju. Publikāciju saturu un kvalitāti nosaka autoru pētnieciskā un radošā darba rezultāti.  

Vienotām prasībām pakļauts tikai krājuma publikāciju tehniskais noformējums un bibliogrāfijas 

sadaļa. 

Latvijas Jūras akadēmija pateicas Latvijas Jūras administrācijai par iespēju izmantot Latvijas 

hidrogrāfijas karti konferences materiālu noformēšanai.   
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PREFACE 

The thirteenth edition of the Conference Proceedings of Latvian Maritime Academy is indicative of 

persevering traditions despite the economic recession we are hoping to find a way out of with a 

Conference motto " Innovations in maritime transport industry".  We hope that the Conference and its 

outcome will give a fresh impetus to the development of the transport industry within the Baltic region 

and elsewhere in the world.  

THE MAIN THEME OF THE CONFERENCE –  

Technology and Innovations in Maritime Transport  

♦  Navigation safety, ship and port security 

♦  Port and maritime business today 

♦  Problems of marine environment 

♦  Ship building, repair and operation 

♦  Development of maritime human resources and education  

♦  Other topical subjects related to maritime transport  

Among the Conference participants are shipping and transportation industry professionals from 

Germany, the Netherlands, Poland, Lithuania and Turkey. On behalf of Latvia the Conference is 

attended by representatives of the Latvian Maritime Administration, Riga Technical University, Latvia 

University, National Defence Academy, Latvian Maritime Academy‘s teaching staff and students, 

along with specialists from maritime and other related industries.  

The Conference is supported by the Latvian Maritime Administration, Lloyd‘s Register, JSC Riga 

Shipyard, ―Det Norske Veritas Latvia‖ Ltd., Latvian Council of Science.  

The Conference Proceedings include the papers submitted for publication for the 13th International 

Conference ―Maritime Transport and Infrastructure – 2011‖. 

The Organising Committee of the Conference bears no responsibility for the information contained 

within the papers submitted for publication in the Conference Proceedings. The contents and quality of 

publications solely depend on the results of scientific research undertaken by the authors themselves. 

Only the technical design and bibliographical section of the Proceedings have been subject to common 

requirements. 
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UGUNSGRĒKA IZCELŠANĀS IESPĒJAMĪBA MAŠĪNTELPĀ  

UN TĀ RISKA NOVĒRTĒŠANA 

FIRE RISK IN ENGINE ROOMS AND ITS ASSESSMENT 

Nataļja Baholdina*, Pāvels Ļašenko* 

*Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela 5b, LV-1016, e-pasts: kmn@inbox.lv 

Abstract 

There is a rather great possibility of fire breaking out on board vessel. Therefore risk 

assessment is a very important element of the overall fire prevention measures. While analyzing one 

concrete accident of fire, the authors have arrived at a conclusion that the most probable causes of the 

accident were human error and technical faults. After a thorough analysis it was concluded that the 

relationship between causes and consequences of the accident proved to be a complex interaction 

mechanism. 

 

Annotācija 

 

Ugunsgrēka izcelšanās varbūtība uz kuģa ir samērā liela, tāpēc riska novērtēšana ir ļoti 

svarīgs elements kopējā pasākumu sistēmā ugunsgrēka novēršanai. Analizējot konkrētos ugunsgrēka 

gadījuma iemeslus, autori konstatēja gan cilvēka kļūdas, gan tehnikas kļūmes un tika izdarīts 

secinājums par to, ka aplūkojamā problēma organiskā saistībā starp iemesliem un sekām ir sarežģīts 

savstarpējo iedarbību mehānisms. 

 
Ievads 

Darba drošība, risku novērtēšana un negadījumu skaitu samazināšana jūrniecībā ir aktuāla 

tēma. Neskatoties uz ilgstošiem pētījumiem darba drošības jautājumos, tehnikas attīstību, jauno 

jūrnieku apmācības programmu un reglamentēto darba procedūru ieviešanu, negadījumi joprojām, 

ekspluatējot jūras transportu, notiek.  

Starptautiskajā līmenī obligātā kārtībā 2002. gadā tika ievests ISM kodekss, kura mērķis ir 

radīt kopējo standartu drošai kuģu ekspluatācijai, procesu vadībai un piesārņojuma novēršanai. Viena 

no šī dokumenta prasībām ir dažādu riska faktoru novērtēšana. 

Runājot par riskiem, ir jādefinē, kas ir riska cēlonis un riska faktori. Riska cēlonis ir nejaušs notikums, 

kura iestāšanās izsauc zaudējumus objektam. Riska faktori ir tas, kas ietekmē iespējamā zaudējuma 

lielumu. 

Riska novērtēšanas metodes ir dažādas. Grūti izcelt tādu, kas derētu visos gadījumos. Pēc 

savas būtības, riska novērtēšanas metodes var iedalīt kvalitatīvajās un kvantitatīvajās. Ar kvalitatīvo 

pieeju nosaka tikai, vai riska faktors pastāv, neveicot tā analīzi un nenosakot tā izcelšanās varbūtību, 

bīstamību un sekas. Kvantitatīvā pieejā riska faktoru novērtē skaitliski, kas dod iespēju objektīvi 

spriest par riska faktora būtību. Plaši pielieto tādas risku novērtēšanas metodes, kā statistiskā, speciālu 

koeficientu un ekspertu metode. Ja nav zināms, vai riska cēlonis iestāsies vai ne, un tāpat nav zināmi 

precīzi rezultāti, tad, lietojot statistisko riska novērtēšanas metodi, parasti iespējamo iznākumu uzskata 

par gadījumu lielumu. Riska mēri, izmantojot statistisko riska novērtēšanas metodiku, vidējais 

aritmētiskais lielums, iepriekšējo gadu zaudējumu vai zaudējumu sagaidāmais lielums ir svarīga riska 

mērvienība. Bieži vien ar to pietiek, lai varētu salīdzināt dažādas iespējas. Vidējā absolūtā novirze 

(MAD) raksturo rezultāta izkliedi apkārt vidējai vērtībai. Varbūtība, ka riska mērs, to var izmantot tad, 

ja ir zināms, kādam sadalījumam pakļaujas pētāmais lielums. Praksē bieži ir sastopamas situācijas, kad 

dažādu iemeslu dēļ (galvenokārt, informācijas trūkuma dēļ) nevar lietot statistisko metodi, lai 

novērtētu dažādus riskus. Tad lēmumu pieņemšanas procesā iznāk balstīties tikai uz iepriekšējo 

mailto:kmn@inbox.lv
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pieredzi un intuīciju, lai tas tomēr nebūtu vienpersoniski un samazinātu risku pieņemt nepareizu 

lēmumu, ir izveidota ekspertu metode. 

Ugunsgrēka izcelšanās iespējamība mašīntelpā un tā riska novērtēšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. att. „Notikumu koks‖ 

 

Analizējot konkrēto gadījumu, autori izvēlējas varbūtības metodi – konstruējot „notikumu 

koku‖. Vadoties pēc zināmajiem formālās loģikas jēdzieniem par ugunsgrēku, kā arī avāriju un traumu 

iemesliem, ir nepieciešams noteikt faktus, kuri noteiktos apstākļos var izraisīt problēmas. 

Tik tiešām, analizējot ugunsgrēku, kurš notika uz kāda konteinerkuģa 2006.gadā, kura 

izraisītājs bija ekonomaizera aizdegšanās, mēs varam atrast tos vājos posmus, kam ir jāpievērš 

uzmanība, lai samazinātu uzliesmošanas risku vai pilnīgi novērstu to. Notikumu secība ir parādīta 1. 

attēlā. Tipveida tvaika sistēmas blokshēma ir paradīta 2. attēlā. 
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Galvenie iemesli, kādēļ aizdegās ekonomaizers, bija pārkāršana un liels sodrēju daudzums.  

Ekonomaizerā bija daudz sodrēju tāpēc, ka tā iekšpuse ilgi nebija tīrīta. Atbildīgā persona (mehāniķis) 

neveica savlaicīgu un kvalitatīvu plānveida profilaktisko apskati. 

 

 

2. att. „Tvaika sistēmas blokshēma‖ 

 

 

Turpmākie pētījumi rādīja, ka kuģa apkalpes locekļiem nebija pilnīga priekšstata par 

ekonomaizera konstrukciju un kā rīkoties tās uzliesmošanās gadījumā. 

Visticamākie cēloņi pārkāršanai bija bojāts katla kontroles mehānisms, kas ļāva katlam 

turpināt strādāt ar pārāk mazu ūdens līmeni, kā arī drošinātāji un sensori neiedarbojās un neapstādināja 

katlu, kad tas pārkarsa.  

Ņemot vērā, ka katls bija ugunsvadošo cauruļu tipa, pārkarsētā kurtuve noveda līdz 

ūdensvadošo cauruļu bojājumiem. 

Tā kā ūdens izplūda no caurules plaisām, tas pārtrauca ūdens piegādi ekonomaizerā, kas, 

savukārt, ļāva tam pārkarst. 

Temperatūra ekonomaizerā strauji pieauga un ļāva sodrēju nogulsnēm uzliesmot. Tieši šeit ir 

būtiski noskaidrot, vai katla kontroles mehānisma bojājums bija cilvēku vainas dēļ, jo nebija veiktas 

nepieciešamās pārbaudes un savlaicīgs remonts, jeb tā bija izgatavotāju kļūda, tā kā neilgu laiku 

iepriekš kuģis bija remontā un visas kontrolierīces tika nomainītas. 
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No minētā var izdarīt ļoti svarīgu secinājumu par to, ka aplūkotajā problēmā organiskā saistība 

starp iemesliem un sekām ir sarežģīts savstarpējo iedarbību mehānisms. 

No vienas puses mēs varam teikt, ka viens no galvenajiem ugunsgrēka cēloņiem ir cilvēka 

faktors. Tā kā kuģa locekļi savlaicīgi neveica nepieciešamās profilaktiskās apskates un remontus, tas 

norādīja uz trūkumiem kuģa drošības menedžmenta sistēmā (SMS), kurai ir jābūt informācijai - kā 

rīkoties tieši šādā specifiskā ugunsgrēka gadījumā. 

Šis gadījums lika apšaubīt kuģa tehniskā audita kvalitāti, jo tas neuzrādīja problēmas ierīču 

darbībā, kurām vajadzēja brīdināt avārijas gadījumā. 

No otras puses, ir ļoti liela iespēja, ka katla kontroles mehānisma bojājuma iemesls bija elektroierīces 

defekts jeb izgatavotāja kļūda, kura noveda līdz katla pārkāršanai. 

Kopsavilkums 

Varam secināt, ka aprakstītājā situācijā bija virkne pārkāpumu, kas noveda līdz ugunsgrēkam. 

Pirmkārt, gan kuģa mašīntelpas personāla, gan kompānijas tehniskā departamenta pavirša rīcība. 

Nebija atbilstošas procedūras apraksta, kā arī tehniskās dokumentācijas, tajā skaitā, pārbaudes lapas. 

Pēc remonta nebija informācijas par neatbilstību, tapāt nebija veikts savlaicīgs iekšējais tehniskais 

audits utt.  

Drošības līmenis cieši saistīts ar dažādu risku esamību. Lai nodrošinātu drošu kuģa tehnisko 

ekspluatāciju, ir nepieciešams, pirmkārt, konstatēt visus iespējamos riskus, novērtēt tos un veikt 

pasākumus risku samazināšanai vai novēršanai. Konkrētajā piemēra var redzēt, kā, izmantojot 

„notikumu koka‖ metodi, var izpētīt kuģa iekārtas tehnisko risku varbūtību un savlaicīgi rīkoties. 

 

Literatūra 

 
1. www.maib.gov.uk 

2. Jemeljanovs, A., Ieviľš, J. Objekta riska novērtēšana. - Rīga: RTU, 2007 

3. Pettere, G., Voronova, I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. - RBA, 2004 
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KAS IZTRŪKA METACENTRISKĀ AUGSTUMA IZMAIĽAS FORMULĀ...? 

 

WHAT WAS MISSING IN THE METACENTRE HEIGHT FORMULA...? 

 

Kristīne Carjova *, Gints Rijkuris**, Vadims Kurnajevs*** 
 

 
*Latvijas Jūras akadēmija, Flotes 5b, LV-1016, Latvija, E-pasts: kristine.carjova@inbox.lv 

**Latvijas Jūras akadēmija, Flotes 5b, LV-1016, Latvija, E-pasts: gints_rijkuris@inbox.lv 

***Latvijas Jūras akadēmija, Flotes 5b, LV-1016, Latvija, E-pasts: info@latja.lv 

 

 

Abstract 

The International Maritime Organization, ship owners and charterers make their own demands on 

vessels’ crews to ensure ships’ stability. Although nowadays mostly all calculations are done by 

means of various computer programs, the bases have not changed. In this paper, the authors have 

emphasized the part of the metacentre height formula, which was not taken into account for now, and 

its importance.  

 

 

Ievads 

 

Pasaules prakse rāda, ka kuģa nepietiekamas noturības dēļ notiek apmērām 13% no avāriju 

kopskaita. Lielākoties savu noturību zaudē 40 – 60 m gari kuģi – tie sastāda 46%. Ap 50% no 

apgāšanās avārijām notiek strauji un pēkšņi, 31% – lēnas sasveres gadījumā un 19% pārplūšanas 

sānsveres dēļ. Pilnīgi izglābt kuģa apkalpi izdodas tikai 29% kuģu apgāšanās gadījumos; 23% – kuģa 

apkalpe iet bojā [1]. Mēdz gadīties arī citi starpgadījumi, par kuriem netiek ziņots kompānijā, jo tie 

tiek novērsti saviem spēkiem tik līdz tiek konstatēti. 

Starptautiskā Jūrniecības organizācija izvirza savas minimālas prasības attiecībā uz kuģa 

stabilitātes nodrošināšanu: International Code of Intact Stability 2008, MSC Cirkulāri (920, 1228, 

919). Kuģošanas kompānijas, savukārt, nodrošina ar kuģu reģistra un savu iekšēju noteikumu 

palīdzību. Kuģa virsniekam, īpaši kapteinim un vecākajam stūrmanim ir nepārtraukti jākontrolē kuģa 

noturība. 65% kuģu avāriju, kuros par avārijas iemeslu var nosaukt kuģa noturības zaudēšanu 

(sk.1.att.), notiek nekorektu vai nepareizu aprēķinu dēļ, vai arī ja tādi vispār netika veikti. 

 

 

 

 
 

1.att. Kuģošanas drošība [2]. 

 

mailto:gints_rijkuris@inbox.lv
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Autori savā pētījumā apskata rokasgrāmatās uz kuģiem atrunāto pieļaujamo attālumu no kuģa 

ķīļa līdz gruntij – Under Keel Clearance. Tā nodrošināšanas un ievērošanas nozīme pieaug ūdeņos ar 

maziem dziļumiem, t.i. ostu un upju akvatorijās, šaurumos utml. Līdz ar ūdens blīvuma izmaiņu 

(piem. ieejot vai izejot no ostas) mainās arī kuģa iegrime [3].  

 

 

Kuģa metacentriskā augstuma izmaiľa 

 

Kuģa ūdensizspaids Δ nav atkarīgs no ūdens blīvuma izmaiņas, līdz ar to nemainīgs paliek arī 

ūdenslīnijas laukums S1=S2. Mainās savukārt zemūdens daļas apjoms un kuģa iegrime. To var 

piekārstīt, kā (sk. 2.att.): 

 

Δ1 = ρ1×V1       (1) 

 

un  

 

Δ2 = ρ2×V2 = ρ2×(V+δV)     (2),  

 

 kur  

 

δV = S2×δd = S1×δd     (3). 

 

Pārveidojot formulu (2), sanāk:  

 

ρ2×(V+δV) = ρ1×V1      (4) 

 

vai arī   

 

      (5) 

 

 

 
 
 

  

2.att Kuģa iegrimes izmaiņa 

 

 

W1 

W2 

F2 

 
F1 

L2 S
(δ

d
) 

d
 d
 

G 

S
(δ

d
) 
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CL 

W 
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 (xc) 
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  (xf=xf1) 
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Pielīdzinot (3) un (5) formulas iegūstam iegrimes izmaiņas noteikšanas pamatformulu:  

 

S1×δd       (6) 

 

vai  

 

δd       (7)  

 

Sareizinot iegūto formulu (7) ar sākotnējo ūdens blīvumu  

 

δd       (8) 

 

un ņemot vērā, ka ρ×V = Δ un S×ρ1 = 100q (q = tonnas uz iegrimes centimetru), pārveidota 

formula (8) izskatīsies sekojoši:  

 

δd       (9) 

 

(qρ tiek noteiktā pie sākotnējā ūdens blīvumā). 

 

Svarīgi, ka līdz ar kuģa pāriešanu ūdenī ar atšķirīgu blīvumu un iegrimes maiņu, izmainās arī 

metacentriskais augstums (GM), ko var noteikt kā (sk. 3.att.):  

 

δGM = δZB+δBM+δZG      (10).  

 

Iepriekš tika atrunāts, ka kuģa svars paliek nemainīgs, no tā δZG=0 un  

 

δGM = δZB+δBM      (11) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

3.att. Metacentriskā augstuma grafiskā attēlošana. 

 

 

 

 

d d1 

δd 

ZB1 B1 

Z 

M 

ZM 

ZB1 
ZB 

δZB 

d+  
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1) No statistisku momentu vienādojuma  

 

V1 = V+δV      (12) 

 

un apjomu summas V+δV attiecībā pret pamatplakni, kas iet caur koordinātu 

sākumpunktu var atrast δZB, tas nozīme:  

 

V2×ZB1 = V×ZB+δV×(d+ )     (13) 

 

vai arī  

 

(V+δV)×(ZB+δZB) = V×ZB+δV×(d+ )   (14).  

 

Pārveidojot pēdējo formulu (14) rezultātā ir:  

 

δZB =  × (d+  - ZB)     (15). 

 

2) δBM lielums tiek aprēķināts no formulas  

 

δBM = BM1-BM =      (16).  

 

Aprēķina vienkāršībai kuģa bortus uzskata par stāvi vertikāliem, tad kuģa iegrimes 

izmaiņas gadījumā tiek pieņemts, ka ūdenslīnijas laukuma inerces moments – Jx1 

pirms un pēc pārējas no dažādu blīvumu ūdens paliek nemainīgs (tā kā darba sākumā 

tika izsecināts, ka ūdenslīnijas laukums S1=S2 paliek nemainīgs). Tādā veidā pieņemot 

Jx2 = Jx1. Formulu (16), pareizinot ar apjomu V tiek iegūts:  

 

δBM = -  = –  BM    (17). 

 

Ievietojot iegūtās vērtības sākotnējā formulā – (11), sanāk:  

 

δGM =   (d+  - ZB - BM)     (18).  

 

ZB+BM = ZM       (19) 

 

ir metacentriskā centra aplīkāta. Līdz ar to gala rezultāts ir sekojošs:  

 

δGM =  (d+  – ZM)      (20). 

 

Ņemot vērā sākuma veiktos tilpuma izmaiņas aprēķinus un pārveidojumos, ka formula (5), 

ievietojot metacentriskā augstuma izmaiņas formulā tiek iegūts sekojošs rezultāts:  

 

δGM =  (d+  – ZM)      (21).  

 

Salīdzinot šo formulu ar citās kuģa teorijas un noturības mācību grāmatās minētām,  

iztrūkst [3,4,5,6,7].  

Lai labāk izprastu lietas būtību zemāk esošais piemērs apliecina izlaistā elementa svarīgumu. 
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Piemērs 
Kuģis ar iegrimi 9,00m un ūdensizpaidu Δ=18657t, kuram no hidrostatiskās tabulas 

TPC=27,42t/cm; MCTC=236,5m×t/cm; LCB


=1,508m; LCF


=4,749m; ZM=10,79m pie ūdens 

blīvuma 1,025t/m
3
. 

1) Kur δd =   = =0,17m. 

 

2) δGM =  (d – ZM) =  (9– 10,79) = - 0,0436 m 

 

3) δGM =  (d+  – ZM) =  (9+  – 10,79) = - 0,0415 m 

 

 

Kuģa iegrimes izmaiľa 

 

Pie ūdens blīvuma izmaiņas (piem. ieejot vai izejot no ostas) mainās ne tikai kuģa iegrime, bet 

arī paradās galsvere df, ja bija līdzens ķīlis. Savukārt, ja pirms ūdens blīvuma maiņas kuģim jau bija 

kāda galsvere, pēc pārējas tā izmainās par δdf. Sākumā kuģa svars P un peldamības spēks B atradās uz 

vienas līnijas un bija līdzsvarā P = B. Pēc ūdens blīvuma maiņas smaguma centrs novirzījās punktā B1 

(sk. 3.att.) ar koordinātēm  

 

xB1= xB + δxB     (22). 

 

δxB lielums tiek izvests no apjomu statisko momentu vienādojuma (12) un V, δV apjomu 

attiecība pret mideli. Tas nozīme, ka  

 

V1×xB1 = V×xB+δV×xF      (23).  

 

Pie tam tiek ņemts vērā, ka kuģa kontūrs ūdenslīnijas rajonā ir vertikāls, t.i. xF1= xF. Pielietojot 

augstāk ieviestos apzīmējumus, (12) un (22) rezultātā iegūstam:  

 

(V+δV)×(xB+δxB) = V×xB+δV×xF   (24),  

 

kas arī ir  

 

δxB =      (25).  

 

Apvienojot iegūto vienādojumu (24) ar kuģa tilpumiskā ūdensizspaida izmaiņu ir:  

 

δxB =     (26). 

 

Garenvirziena pārvietošana δxB noveda pie tā, ka kuģa svars P un peldamības spēks B vairs 

nav uz vienas vertikālas līnijas – tas nozīme, ka ir parādījies diferencējošais moments –  

 

MGS= -P×δxB      (27).  

 

Mīnus zīme nozīme, ka diferencējošais moments ir uz pakaļgalu, līdz ar to ir negatīvs, jo 

pozitīvais būs uz priekšgalu. 

Diferencējošā momenta izmaiņa tiek noteikta sekojoši:  

 

δdf =  =      (28),  
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kur M – moments, kas diferencē kuģi uz 1cm. Pēdējais tiek noteikts pie zināmas iegrimes  

d pēc hidrostatiskām tabulām vai dedveita skalas (pēc q lieluma analoga, t.i. TCP). Pie tam atceras par 

lielumu ρ un ρst saskaņu vai nesaskaņu.  

 

Aizvietojot iegūtā formula (28) P ar Δ un δxB ar attiecīgo vienādojumu (26), iegūstam:  

 

δdf =  ×       (29). 

 

Iegrimes noteikšanai kuģa priekšgalā dA un pakaļgalā dF ir jālieto sekojošas formulas: 

 

dA= d+δd+(  - xF)×       (30) 

 

dF= d+δd-(  + xF)× , kur  = tgΨ =     (31) 

 

Savukārt, ja kuģim jau bija sākotnēja galsvere, tad 

 

dA= dF+δd+(  - xF)×      (32) 

 

dF= dA+δd-(  + xF)×       (33). 

 

Kopsavilkums 

 

Pat nelielas metacentriskā augstuma izmaiņas var novest pie traģiskām sekām. Līdz ar to kuģu 

vadītājam ir nepārtraukti jāseko līdz notiekošam izmaiņām un darīt attiecīgus secinājumus turpmāko 

darbību veikšanai. Precīzas formulas izmantošana tikai sekmē precīzo kuģu vadītāja darbu. 
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Abstract  
Processing of Maritime information was always difficult. Several global, regional and sub-regional 

information processing networks are being established currently, such as SafeSeaNet, AIS, LRIT and 

others. Yet, every single Maritime information project/network has operational advantages and 

operational trades off, meaning, that there is a lot of space for improvement in matters of quality and 

speed of Maritime information, as well as target addressees and legal procurements. Recent advent of 

new Latvian Naval Sea Surveillance System (LNSSS) is able to  provide good contribution in local and 

regional Maritime informational networks in sake of common, not only military benefits. This paper is 

an effort to stipulate about aspects of civilian use for the LNSSS.   

 

Introduction 

 

  Since Latvia has regained independence in 1991, the question of Territorial waters and 

Exclusive Economical Zone control has arisen literally from the very first day of advent of Latvia as 

an independent State with all associated credentials. At time period 1991-1994 the situation with 

illegal immigration throughout the Latvian territory from eastern direction was really rampant and 

unpredictable. The current administrative organization of security and defense associated entities of 

the Republic of Latvia is inherited from 90-ies strategic environment, when flows of illegal 

immigrants was proceeding through the merely porous ground and sea border of the country aiming to 

Scandinavian region. In 90-ies Latvian issue of Maritime Domain Awareness (expressing the term in a 

modern definition) has been taken over by three governmental organizations; VTS in ports just 

changed the labeling against to be national ones, Border Guard (under auspice of Ministry of Interior) 

has taken the responsibility within the internal waters of the country and Latvian Navy has accepted all 

the responsibility about Naval Control of shipping in zones of responsibility, considering territorial 

waters and EEZ. The overwhelmingly inferior existing Sea surveillance system was handed over from 

Soviet Boarder Guard service to Latvian Naval Coastal Surveillance Battalion. Old and archaic Sea 

surveillance system consisted with the array of different types Radar sites, motley combination of old 

Soviet and navigational use western commercially produced radars needed to be manned 24/7 and 

being supported by heavy logistic asset; all available data and information was manually processed 

and plotted using methods, heavily influenced by human factors and on the very edge to be actually 

―real-time‘‘ information processing concept. In mid-90-ies Sweden, anxious about provisional flaw of 

illegal immigrants bound for Swedish soil, has supported Latvia and Lithuania with delivering quite 

effective Coastal Surveillance Radar PS-235 type, thus drastically expanding the efficiency of Baltic 

States surveillance. However, this system‘s hardware and software were not ensuring automatic data 

processing, so real time data processing was not an advantage of the application.  

mailto:aleksandrs.pavlovics@mil.lv
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So, the big portion of collection and compilation of Maritime Recognized Picture by Latvian 

Navy was always backed up by manual methods. Considerable financial, human recourses and mental 

efforts always were needed to support such a manual reliable picture creation within 24/7. So, for 

instance, whole size of Sea Surveillance Battalion in the end of 90-ies was about 400 individuals, 

including auxiliary services and transportation attachments, as well as considerable pool of various 

designations vehicles: personnel transportation, supply and logistics etc.. All these are in sake of 

creation accurate, up-to-moment Maritime picture in a timely manner. Cost ineffectiveness of such an 

organization is self evident, especially taking into consideration modern technical innovations and 

market availability of unique sensors and multifaceted surveillance systems.    

In 1998 Latvian Cabinet of the Ministers confirmed by specific decision its consent and 

formulated task for Navy to build up new Coastal Surveillance System for the republic of Latvia. Long 

way has been passed since, and now in 2011 new, multi-sensors Latvian Coastal Sea surveillance 

system is operational along the sea coast of the country.  

 

Operational requirements of Latvian Naval Sea Surveillance System  

 

The basic concept of LNSSS is formulated as to create technical synergy of existing 

communications lines and networks conjoined with newly introduced computerized data acquisition 

and command and control systems, capable of providing dynamic real time images of traffic in the 

waters subject to the jurisdiction of the Republic of Latvia through constant surveillance of the sea to 

authorized consumers in order to:  

- conduct Latvian  waters protection measures; 

- differentiate legal sea traffic from illegal or suspicious navigation (navigation which is in 

conflict with State and/or international legislation); 

- perform search and rescue at sea measures in respect to a specific sea region in the area of 

operations; 

- implement measures for the elimination of possible pollution by petroleum products regarding 

navigation in a specific sea region in the area of operations and to investigate such incidents; 

- control the observance of environmental protection and fishing regulations; 

- allow restrict and arrest those involved in illegal immigration, narcotic contraband and other 

illegal activities at sea; 

- supply information acquired to authorized users (taking into account existing and future State 

and internal level co-operation projects and the State specified physical and information 

security requirements) in both peace and crisis (war) circumstances; 

-  provide the Recognized Maritime Picture (RMP) from the Naval Forces Command Centre to 

military authorized users, as well as the archiving of such information.[1] 

 

The “System of the systems”. 

 

  LNSSS is being integrated system of sensors, data processing, operator display stations and 

communications for the purpose of detecting, identifying and taking appropriate action [2] on targets 

in the operational area of the Republic of Latvia and low level air targets over the territory of the 

Republic of Latvia.  

The LNSSS consists with array of fixed, stationary surveillance stations, a central Command 

and Control center, a data and voice communications network and communications interfaces between 

LNSSS operational elements and to external operational facilities for receiving tactical data and for 

transmitting the processed Recognized Maritime Picture. Commercial Off-the-Shelf (COTS) basic 

principle is being implemented for purchase and acquisition of generally military hands held LNSSS; 

this principle massively help to adjust the general functioning and implementation of Surveillance 

system to the emerging European Maritime surveillance approach ―need to share‖ must substitute 

‗‘need to know‘‘, where ‗‘federation of systems‘‘ should be presented for effective compilation of all 

related informational flows. Principle of COTS makes Latvian LNSSS readily compatible with all 

other civilian implementation systems.  
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 Fixed sensors site (FSS) are equipped with set of sensors, such as radar, thermal/video 

cameras and integrated Meteorological Data System. Radar track data and actual video are being 

transmitted Naval Command Center (NCC) by means of Electro-Optical Surveillance Equipment 

(EOSE). Sensors are remotely controlled and cued from the NCC. FSS also include the fixed facility, 

local communications equipment, power, antennas, site security and other support capabilities to allow 

stand-alone and secure independent operations.  

 There is set of so called ―gap fillers‖ in the synthetic Maritime Picture. Radar (Therma Scanter 

2001), thermal and video sensors are being mounted on board of IVECO type cargo cars (Fig.3) 

attached with AIS transponder and GPS differential hardware. In case of operational necessity, these 

cars are supposed to move into coastal area to provide quality RMP either in order to substitute faulty 

performance of stationary Radar stations or to amplify existing picture by ways of duplication of 

effort. 

 All collected information is being accumulated within Naval Command center (NCC).The 

NCC operates as the central control and data processing facility for all received electronic information, 

as well as external agency reported target data. The NCC correlates reported target data, identify 

unknown tracks, marks tracks of interest and create a combined RMP for transmission to Naval and 

National Command Authorities.  The FCC shall include the necessary data processing and display 

capabilities for creating the RMP. The FCC shall also include the communications processing 

equipment, fixed facility, power and other services and site security.    

 

 
 

Fig.1Fixed Surveillance Station in Pavilosta 

(in comparison  with old tower-station at right side)  

 

 

One of the most innovative features of LNSSS is the Remote Terminals approach. Meaning 

that surveillance technical applications can be used whenever is feasible: on board of ships, coastal 

installations, headquarters, etc. Naval ships are being equipped with the remote LNSSS terminals 

attached with the interface for providing integral contribution into whole Recognized maritime 

Picture. Basic configuration of system defines ten Remote Terminals to be in immediate readiness for 

providing to any additional users. This makes the system absolute versatile for providing RMP to 

outside consumers.  

 

Winter 2010/2011: crisis of Maritime Traffic in Riga Bay  

 

  Latvian Maritime Administration operates and is responsible for VTS in close vicinity of 

Latvian ports.  There are adhered capabilities to get full picture of AIS and emerging LRIT situation in 

the areas of responsibilities outside of Latvian Ports. However, IMO regulations requires AIS to be 

fitted aboard all ships of 300 gross tonnage and upwards engaged on international voyages, cargo 
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ships of 500 gross tonnage and upwards not engaged on international voyages and all passenger ships 

irrespective of size. It means that huge amount of ships and vessels outside of VTC covered areas are 

just not seen by civilian authorities at all. This situation could be acceptable when vessels below 300 

BRT are operating routinely outside of any general traffic highways, without intermingling of 

constrained water of ports and accesses to ports. Situation can change dramatically, as it happened 

during the winter 2010/2011 when Maritime Traffic in Riga Bay has been on the edge of actual 

collapse, bringing multi-thousands financial losses for Shipping Companies, cargo handlers and Free 

Port of Riga itself.  

The actual knowledge about all-sized vessels and Maritime units throughout all Latvian waters 

became of vital importance even from ship safety and extreme conditions point of view; heavy and 

thick ice cover has stopped all navigation in Riga Bay, where big ferries and ro-ro vessels were 

confined along with relatively small and AIS incapable vessels all needed the assistance of icebreaker. 

Latvian Maritime administration has in possession very effective and capable icebreaker ‗‘Varma‖, 

which worked and operated with the extreme effort, providing leads back and forth to Port of Riga. 

Normally Riga serves up to 100 vessels daily, and smooth and seamless operations are the indicator of 

Port‘s financial efficiency. Any time-delays make considerable financial losses for all operators 

involved in commercial activities in Riga port. The absence of unified decision making authorities in 

de-icing activities, and, using military terminology, Command and control structure, has led to local 

crisis, when ―Varma‘‘ was not able to serve effectively all these vessels in need of help, dispersed 

through around of Riga Bay, so situation required actual interfering of Latvian Government to seek the 

solution [3]   

 

JAUTJAUTĀĀJUMI ?JUMI ?

ForFor targetstargets withwith ~100 m2 Radar Cross Section

((smallsmall sizedsized shipship))

For target with ~1 m2 Radar Cross Section
(4-5 m boat with two humans in)

 
 

Fig2. Coverage of 13 stationary Radar Fixed Stations in Latvian waters 

 

   All these could be effectively managed by LNSSS. There are a lot of operational techniques 

and radar technical adjustments to be implemented, in order to get full picture about ice condition in 

operational areas. Normally, all maritime organizations can get ‗‘Ice Bulletins‖ in forms of 

NAVAREA or NAVTEX messages, as well as from several private dedicated Web-sites even derived 

from Satellite images. However, these formats and resolutions are not covering precise and accurate 

situation in the field: do not indicate local ‗‘ice openings‘‘ and do not provide recommendations for 

navigators to use best shipping routes in desired general directions. Due to stationary and stable 

location of Fixed Surveillance Stations it is quite feasible to work out the practical templates of radar 

images with integrated analysis for ice, ice compounds and ice opening. Radar data could be adjusted, 

filtered, used for creating ―aperture synthetic picture‖ when more than one radar is involved in the 

synergetic image output; Canadian Coast Guard, Danish (in Greenland) Coast Guard units have 

accumulated valuable experience in such a practical analysis of ice conditions in zones of interest, in 

order to ensure effective and unimpeded commercial navigation there [4].  
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Fig.4. Example of ice-conditions image on the screen of radar 

 

 Another well forgotten by Latvian authorities effective methodology of getting through ice 

fields is the ‗‘ice-convoy‘‘. Quite little portion of military attitude could be adopted for effective 

collection of all ships and vessels for the formation of such convoy led by icebreaker. LNSSS operator 

on duty, being in possession of effective up-to-date ice-situational picture, as well as having all means 

of modern communications, could easily accept ‗‘on scene Commander‘‘ responsibilities, regulating 

all the ‗‘Rendezvous‖ positions, recommendations on best routing in ice fields, times of convoys 

departures and other operational details. There are all technical tools are readily available to organize 

‗‘lead-thru-ice‘‘ operations into Riga Port, thus massively saving time and money; only administrative 

will and wise administrators glance are needed to use military asset for saving Latvian business in 

harsh winter seasons: relevant experience of other countries is accumulated in ample amounts to get 

acquired efficiently by Latvian Maritime bosses.   

 

The passage of „‟Arctic Sea‟‟ 

 

Team of experts, retired Admirals and high ranking civilian experts, so called ‗‘Wise pen 

Team‘‘ under the auspice of European Defense Agency has provided specific Report on Maritime 

Surveillance in European Union in April 2010[5]. 

 

 

 
 

Fig.3. Maritime picture‘s ―Gap filler‖:  

Iveco type car equipped with full set of surveillance sensors.  
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Report defines three levels of Maritime Domain Awareness Information:  

- The first level is data, defined as ―dynamic vessel‘s data (set)‖: i.e. ship identity (IMO 

or MMSI number), time stamp, position, course, speed.  

- The second level is Information. It is made up of a collection or fusion of several 

pieces of data or data sets. It can be divided in different sub-levels for practical and 

management purposes. Besides fusion, correlation and validation are important parts 

of the process to build information out of data.  

- The third level is knowledge. This synthesis‘s data (sets) and information. It is the 

most comprehensive and represents the highest level in the development of a 

Recognized Maritime surveillance picture.  

Knowledge requires the use of all sources and databases, of all actors involved in maritime 

business, both civilian and military. LNSSS effectively works and operates in two levels of the 

information and data processing. Maritime knowledge is the issue of System implementation, where 

existing technical asset is having immense potential for creating on-line real time maritime knowledge.  

 There are a lot of Maritime Surveillance organizations, entities, system and even executive 

Boards on the local, regional, European and global levels. So, for instance, Latvia is participant and 

integral part in matters of Maritime Domain of SafeSeaNet, AIS, LRIT, ISPS, VTS, HELCOM 

information exchange programs and many more. Baltic Sea region is being well reputed in the World 

as safe, predictable one, being associated with extremely low level threats and risks at sea. Situation 

with hijacking of merchant ship ―Arctic Sea‖ highlighted the ultimate fragileness of such a peaceful 

Baltic Sea environment. No reliable information about the events and its circumstances has yet been 

published by official authorities, but it can be assumed that the transit of the ―Arctic Sea‖ from 

northern Finland through the Baltic Sea via the North Sea, English Channel, Bay of Biscay, and 

Portuguese Coast to the south Atlantic was monitored by all national and European Agencies 

responsible for maritime surveillance [6].  

Making just simple projecting into local Latvian legislative situation, when several authorities 

are managing several pools of information, anyone can easily assume that there is a big room for 

improvements in this matter. The operational potential of the scalable (open hierarchy) ‗‘system of 

systems‖ is so high, that quite urgent steps should be done in order to make the system really effective: 

Working Group (WG) should be nominated by a Latvian Government; WG should include 

representative from all Maritime agencies and business entities also: LNSSS could be effectively used 

in sake of business benefits. Working Group should be tasked to create operational algorithms, 

templates and standard procedures for using LNSSS in order to process Maritime ―knowledge‖, 

standing upper than Maritime ‗‘Information‖, in order to prevent possible ―Arctic Sea‖ situation, when 

pirates operates not on the other side of globe but at the heart of Baltic Sea, as well as to get prepared 

for other extreme situations: flows of illegal immigrants, hardening ice conditions and other 

environments where LNSSS might provide huge contribution. Such algorithms would be the elements 

of radio broadcasting, designating check-points, additional (to ISPS) security measures of shipping 

etc., where LNSSS becomes a fusion focus of all the Maritime Domain circulating information.  

 

 

Conclusion  

 

  Latvian Sea Surveillance System is powerful, modern and effective tool of Maritime Domain 

Awareness. Having such a System, Latvia potentially can deliver example of Maritime effectiveness 

for all the Europe, if local authorities will demonstrate wise insight and administrative will to create 

set of Standards for better use of LNSSS. Here is quite rear historical case: when ‗‘hot issue‖ is not 

lack of financial or material recourses, as usual, but clear administration, organizing and working 

procedures to be established properly. Latvian governmental authorities should start the process of 

conjoining efforts, interests and best operational practices involving private sector too, because 

optimization of Maritime Domain even on expenses of military capabilities will serve for better 

background of Latvia as the ‗‘cross-roads‖ State.  
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Abstract 

Several successful underwater saboteur attacks during the Second World War proved the effectiveness 

of underwater sabotage. Terrorist attacks launched on the United States Navy’s destroyer USS Cole in 

October 2000 and French flag state tanker” Limburg” in 2002 illustrate the danger of terrorist 

attacks against the sea transport. The use of divers for Al-Qaeda attack on “Limburg” and several 

separatist underwater attacks on government vessels in Sri Lanka have proved the growing threat of 

this kind of terrorism against sea transport today.   

The active membership of the Republic of Latvia in NATO-led counter-terrorism and peace keeping 

operations as well as the growing role of the port of Riga in NATO Northern Distribution Network 

have made Latvia a potential target for terrorist attacks. This threat requires the necessity of 

increasing underwater security in the port of Riga.   
 

 

Ievads 
 

Pēc 2001. gada 11. septembrī notikušajiem teroristu uzbrukumiem Amerikas Savienotajās 

Valstīs (ASV) visā pasaulē aktualizējās pieaugošo terorisma draudu jautājums. Vairākas teroristu 

organizācijas ASV un to sabiedrotos ir pasludinājušas par savu galveno pretinieku, līdz ar to terorisma 

jautājums turpina aktualizēties un Latvija var kļūt par potenciālo teroristu uzbrukuma mērķi. Latvija, 

kā ASV sabiedrotais un NATO dalībvalsts, piedalās pēdējos gados vairākās miera uzturēšanas 

operācijās. Rīgas osta, savukārt, ir kļuvusi par Ziemeļu Sadales Tīkla (Northern Distribution Network) 

atslēgas punktu.  

Jūras transports visu lielo militāro konfliktu laikā ir kalpojis kā viens no svarīgākajiem 

sauszemes vienību atbalsta instrumentiem apgādes jomā. Jūru var uzskatīt par nepārtrauktu apgādes 

ceļu, kuru nav nepieciešams uzturēt vai apsargāt, jo to nav iespējams iznīcināt. Iznīcinātas var tikt tikai 

transporta vienības, kas tiek izmantotas. Šī iemesla dēļ cīņa ar pretinieka transporta kuģiem bieži ir 

bijusi viena no kara flotes prioritātēm. Ņemot vērā zemūdens diversantu efektivitāti, kā arī salīdzinoši 

nelielos resursus, kas nepieciešami, pielietojot šo ieroci, šī ieroču šķira turpina attīstīties arī šodien.[1] 

Jūras transporta lomai kā ikdienas dzīvē, tā arī militāru jautājumu risināšanā mūsdienās ir 

tendence palielināties. Jūra tiek izmantota kā viens no galvenajiem, bieži vienīgais, apgādes ceļš. Šī 

iemesla dēļ terorisma draudi jūras transportam pieaug. Ņemot vērā augsto zemūdens uzbrukumu 

efektivitāti, kas ir pierādījusies vēstures griezumā, kā arī nelielās izmaksas mūsdienās, zemūdens 

diversija turpina palikt reāls drauds jūras transportam arī šodien. Īpaši aktuāli zemūdens terorisma 

draudi Latvijas Republikā ir saistīti ar NATO kravu apgrozījumu Rīgas ostā un tur esošajiem NATO 

kuģiem.  

Darba mērķis ir norādīt uz zemūdens terorisma draudiem jūras transportam un to īpatnībām un 

aktualizēt jautājumu par Rīgas ostas aprīkošanas nepieciešamību ar zemūdens terorisma novēršanas 

iekārtām, kā arī norādīt uz esošajiem trūkumiem Rīgas ostas aizsardzības sistēmā zemūdens drošības 

kontekstā un sniegt ieskatu iespējamajos risinājuma variantos. 
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1. Zemūdens diversijas draudi jūras transportam 

 

Zemūdens diversija ir kļuvusi par aktuālu problēmu jūras transporta drošības jomā. Zemūdens 

diversantu vairākkārtēja veiksmīga pielietošana agrākos un vēlākos militāros konfliktos, kā arī 

mūsdienās, demonstrē šo aktualitāti un šī ieroča efektivitāti. Vēl efektīvāku un bīstamāku šo ieroci 

padara fakts, ka mūsdienās zemūdens diversanta apmācība ir daudz lētāka, ātrāka un vienkāršāka nekā, 

piemēram, tas bija agrāk. Ārkārtīgi efektīva zemūdens diversantu pielietošana var būt ostu akvatorijās, 

kur kuģis tiek apsargāts no krasta un vizuāli novērots, bet nav spējīgs manevrēt un izvairīties no 

uzbrukuma. 

Mūsdienās pamatā akvalangista apmācība dažādos pasaules kūrortos ilgst nepilnu stundu, pēc 

kuras cilvēks ir spējīgs patstāvīgi izmantot akvalangu. Apmācība, kas dod iespēju cilvēkam iegūt 

pamatīgākas zināšanas un licenci legāli iegādāties zemūdens elpošanas aparātu, aizņem sešpadsmit 

stundas un izmaksā nedaudz vairāk par divsimts latiem. Ieguldot vēl papildus līdzekļus, ir iespējams 

apgūt arī zemūdens peldēšanu nakts apstākļos, kas ir vitāli svarīgi ūdenslīdējam – teroristam, kā arī 

priekšmetu transportēšanu zem ūdens. Nelegāla ekipējuma iegāde no privātpersonām, kas nepieprasa 

ūdenslīdēja licenci, arī ir iespējama. [2] 

Separātistu uzbrukums Šrilankas jūras spēku apgādes kuģim 2008. gadā, izmantojot 

ūdenslīdējus-pašnāvniekus, apstiprināja šāda veida draudu jūras transportam aktualitāti un 

iespējamību. Jāatzīmē, ka šis nebija pirmais precedents, kad tā saucamie Tamilas tīģeri pielietoja šādu 

taktiku pret Šrilankas varasiestādēm savos uzbrukumos. [3] 

Viens no kliedzošākajiem precedentiem, kas norāda uz kuģu neaizsargātību ostā, ir teroristu 

uzbrukums ASV karakuģim USS Cole 2000. gada 8. aprīlī Jemenas ostā Adenā, kad teroristu-

pašnāvnieku vadītā ātrlaiva pietuvojās karakuģim un detonēja, saskaroties ar tā bortu. Rezultātā 17 

amerikāņu jūrnieku tika nogalināti un 37 ievainoti. Kuģis guva ārkārtīgi smagus bojājumus un 

nevarēja turpināt pildīt savus uzdevumus. Neskatoties uz to, ka teroristi praktiski necentās ievērot 

piesardzību un maskēties, uzbrukums bija veiksmīgs. Var tikai pieņemt, ka, izmantojot zemūdens 

diversantu taktiku, uzbrukums būtu vēl sekmīgāks, jo tad eksplozija notiktu zem ūdenslīnijas un 

nodarītu vēl lielākus postījumus. [4] 

Līdzīgs uzbrukums, kurā tika izmantota ar sprāgstvielām piekrauta terorista pašnāvnieka 

vadīta laiva, notika Adenas līcī Francijas karoga tankkuģim Limburg 2002. gada 6. oktobrī. Atbildību 

par šo uzbrukumu uzņēmās teroristu organizācija Al-Qaeda. Izmeklēšanas gaitā atklājās, ka teroristi 

plānoja izmantot ūdenslīdēju pašnāvnieku, kas nogādātu sprāgstvielu līdz kuģim, izmantojot dzelmes 

aizsegu. Šāda informācija aktualizē arvien pieaugošos zemūdens diversijas – terorisma akta draudus 

jūras transportam. [5] 

Veiksmīgās kaujas ūdenslīdēju operācijas un diversantu reidi pretinieka ostās Otrā pasaules 

kara laikā pierādīja, ka zemūdens diversants ir ārkārtīgi bīstams, neprognozējams un grūti apkarojams 

pretinieka ierocis, kas, prasmīgi pielietots, var kļūt par nāvējošu instrumentu pretinieka rokās, kas var 

tikt pielietots kā pret kuģiem, tā arī pret krasta instalācijām. Vienu no veiksmīgākajām un 

uzskatāmākajām zemūdens diversantu operācijām Otrā pasaules kara laikā īstenoja Itālijas karaflotes 

zemūdens diversanti, kas reida laikā Aleksandrijas ostā 1941. gada 12. decembrī, nogremdēja 

Lielbritānijas karakuģus HMS Valiant, HMS Queen Elizabeth un norvēģu tankkuģi Sagona, kā arī 

nodarīja nopietnus bojājumus karakuģim HMS Jervis. [6] 

Vairākas veiksmīgas zemūdens diversantu operācijas veica Vācijas karaflotes diversanti, kas 

galvenokārt pārņēma savu arodu no itāļu sabiedrotajiem. Izmantojot Vācijas iespaidīgos rūpniecības 

resursus, Vācijas karaflotei izdevās radīt virkni revolucionāru un ārkārtīgi modernu, kā arī efektīvu 

zemūdens diversantu ieroču .Vācijas karaflotes diversanti veica kaujas operācijas ne tikai pret kuģiem, 

bet arī pret krasta un ostu instalācijām, tiltiem, slūžām, krasta artilērijas baterijām un citām 

pretiniekam svarīgām būvēm. Gūstot pieredzi kaujās un reālās operācijās, Vācijas karaflotes vadība 

secināja, ka vislielākos panākumus zemūdens diversantiem ir izdevies gūt, izmantojot pretinieka 

nesagatavotības faktoru un negaidītu uzbrukumu taktiku, kā arī tendenci – par mērķiem noteikt 

pretinieka kustībā neesošos kuģus, kas nav spējīgi uzbrukuma atklāšanas gadījumā pietiekoši ātri 

izvairīties no tā. Šī iemesla dēļ par piemērotākiem operācijām tika atzīti tieši zemūdens diversanti, 

nevis citi diversijās izmantojamie ieroči, kā cilvēka vadītās torpēdas, sprāgstošie ātrgaitas kuteri, kā arī 

minizemūdenes, kas, neskatoties uz panākumiem, tā arī neguva pietiekoši pārliecinošus rezultātus. [7] 
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Zemūdens diversantu efektivitāte ir pierādījusies ne tikai Otrā pasaules kara laikā, bet arī 

modernos militāros konfliktos. Viens no šādiem piemēriem ir Izraēlas jūras spēku veiktā operācija 

Escort konflikta laikā ar Ēģipti 1969. gada 7. septembrī. Operācijas laikā Izraēlas zemūdens 

diversanti, izmantojot dzelmes aizsegu, iefiltrējās Ras-Sadat ostā un mīnēja divus ēģiptiešu raķešu 

kuģus. Rezultātā abi kuģi tika nogremdēti. Šai operācijai bija ārkārtīgi liela nozīme, jo minētie 

ēģiptiešu raķešu kuģi varēja ietekmēt vai pat pilnībā traucēt izraēliešu desanta izsēšanos dienvidos no 

Ēģiptes pilsētas Suecas 9. septembra rītā. [8] 

Zemūdens diversants peldētājs ir atzīts par efektīvu zemūdens diversijas ieroci ne tikai 

pateicoties tā spējām pietuvoties mērķim daudz nemanāmāk nekā citiem diversijas tehniskajiem 

līdzekļiem, bet arī tā iemesla dēļ, ka zemūdens diversanta apmācība ir daudz vienkāršāka nekā, 

piemēram, nelielas zemūdenes vadītāja apmācība vai ātrgaitas kutera vadītāja apmācība, kas 

veiksmīgai uzdevuma izpildei diktē nepieciešamību apmācīt diversantu navigācijā, peldlīdzekļa 

vadīšanā un manevrēšanā, kā arī ekspluatācijā, kaujas ieroču – torpēdu pielietošanā un ekspluatācijā. 

Zemūdens diversanta, kas izmanto zemūdens elpošanas ierīces, apmācība nosaka nepieciešamību 

apmācīt diversantu izmantot akvalangu, kā arī nostiprināt un aktivizēt sprāgstošo ierīci.  

 

 

2. Rīgas ostas vieta Ziemeļu Sadales Tīklā (NATO Northern Distribution Network) 

 

Karš Afganistānā ir kļuvis par vienu no lielākajiem loģistikas un apgādes izaicinājumiem pat 

tādai valstij kā ASV, kas tiek atzīta par pasaules līderi apgādes risinājumos. Afganistānas karš ir 

sarežģītāks šajā jomā nekā Vjetnamas karš, Irākas kampaņas vai Berlīnes gaisa tilts, kas bija ārkārtīgi 

sarežģīti militārās apgādes un nodrošinājuma jautājumi, taču, salīdzinot ar 100 000 liela karaspēka un 

tikpat liela civilā sektora darbinieku nodrošināšanu nepārtraukti deviņu gadu garumā, kas arvien 

turpinās, minētās operācijas bija vieglāk risināmas. [9] 

Ziemeļu Sadales Tīkls ir paralēli jau esošajam NATO karaspēka Afganistānā apgādes tīklam 

izveidots dzelzceļa tīkls. Jaunizveidotā apgādes ceļa mērķis ir mazināt slogu uz jau esošo galveno 

Afganistānas apgādes koridoru caur Pakistānas ostu Karači. Jaunais sadales tīkls ir virzīts caur Latviju, 

Krieviju, Kazahstānu un Uzbekistānu pirms krava sasniedz savu mērķi – Afganistānu un tur dislocētās 

NATO vienības. [10] 

Nepieciešamība pēc alternatīva apgādes maršruta ir pieaugusi sakarā ar pieaugošo uzbrukumu 

skaitu konvojiem, kas pārvadā NATO spēkiem nepieciešamās kravas, civilo darbinieku nolaupīšanas 

gadījumiem un regulāriem informācijas noplūdes gadījumiem par konvoju raksturu un pārvietošanās 

laiku. Esošā apgādes ceļa nedrošību palielina Pakistānas valdības stingrā nostājā, ka kravu 

pārvietošanas personālam ir jābūt komplektētam tikai no civilpersonām. Kravu novirzīšana caur 

Krieviju, Uzbekistānu un Kazahstānu nenozīmē, ka būs iespēja veikt kravu fizisku pavadīšanu un 

apsardzi visa ceļa garumā, taču drošības līmenis, sūtot kravas caur minētajām valstīm, izmantojot 

dzelzceļu, tiek atzīts par labāku. [9] 

Latvija un Rīgas osta ir kļuvušas par atslēgas un sākuma punktu Ziemeļu Sadales Tīklā. 

Latvijas valdības iniciatīva un vairāki tehniski faktori ir iemesls, kāpēc tieši Rīgas osta ir izvēlēta par 

sākumu tik lielam un nopietnam apgādes maršrutam kā Ziemeļu Sadales Tīkls. Latvijas 

infrastruktūras, tieši dzelzceļa tīkla, sadarbspēja ar Krievijas, Kazahstānas un Uzbekistānas dzelzceļa 

tīkliem, Rīgas ostas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, pateicoties kam tiek samazināts tīkla garums, 

Latvijas sadarbības pieredze kravu pārvadājumos, izmantojot dzelzceļu ar minētajām valstīm, Rīgas 

ostas piemērotība kravu novietošanai un nosūtīšanai, izmantojot dzelzceļu, kā arī politiskā nostāja 

nesūtīt NATO kravas caur Baltkrieviju ,tādā veidā izmantojot Klaipēdas ostu, ir galvenie faktori, 

kāpēc Rīgas osta, neskatoties uz to, ka nākotnē ir iespējamas izmaiņas NATO Ziemeļu Sadales Tīkla 

maršrutā, ir izvēlēta par šīs sistēmas atslēgas punktu. [11] 

Šobrīd caur Rīgas ostu tiek nodrošināti aptuveni 30% no kopējā nemilitāro kravu apjoma, caur 

Latviju tiek pārvadātas ASV, Lielbritānijas, Spānijas un Beļģijas kravas. Gadījumā, ja Ziemeļu 

Sadales Tīkls pierādīs sevi kā drošu un uzticamu, kā arī veiksmīgi funkcionējošu apgādes ceļu, NATO 

un Krievija varētu vienoties arī par militāro preču pārvadāšanu uz Afganistānu caur Rīgas ostu, kas 

ārkārtīgi paaugstinās Rīgas ostas lomu starptautiskās operācijas Afganistānā realizēšanā un aktualizēs 

jautājumus, kas saistīti ar Rīgas ostas aizsardzību. [12] 
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3. Terorisma akta draudi Rīgas ostā 

 

Ņemot vērā Rīgas ostas nozīmīgo vietu NATO spēku atbalsta un apgādes sistēmā, Rīgas osta 

ir kļuvusi par potenciālo teroristu uzbrukuma mērķi, jo Rīgas osta no nelielas sabiedrotās valsts ostas 

ir kļuvusi par nopietnu atslēgas punktu svarīgā militārā sistēmā. Rīgas ostas paralizēšana nenozīmētu 

pilnīgu operācijas Afganistānā izgāšanos vai būtiski neiedragātu sabiedroto pozīcijas Afganistānā, bet 

Latvijai nestu nevainīgu cilvēku upurus un milzīgus zaudējumus - kā finansiālos, tā psiholoģiskos. 

Apvienojot potenciālā uzbrukuma mērķa esamību un teorētisko, kā arī tehniski pietiekoši vienkārši 

realizējamo iespēju pielietot zemūdens diversantu šādam uzbrukumam, var teikt, ka zemūdens 

terorisma akts Rīgas ostā ir iespējams un realizējams. 

2006. gadā NATO samita laikā Rīgā tika deklarēts, ka starptautiskais terorisms ir kļuvis par 

galveno Alianses draudu un terorisma apkarošana - par tās galveno mērķi. NATO ir uzņēmusies 

cīnīties ar globālo terorismu un apkarot to, tādā veidā pasargājot savas dalībvalstis un pārējo pasauli 

no iespējamajiem uzbrukumiem, kurus jau ir pārcietušas vairākas alianses dalībvalstis. Kopš 2003. 

gada NATO ir iesaistījusies lielākajā un sarežģītākajā pretterorisma operācijā Afganistānā. [13] 

Ņemot vērā Latvijas Republikas dalību terorisma apkarošanā, ir nepieciešams vērtēt terorisma 

reālos draudus Latvijas drošībai. Latvija ir iesaistījusies cīņā ar terorismu, piedaloties vairāku 

starptautisko organizāciju, kā ANO, NATO, ES, EDSO un Eiropas Padomes, centienos apkarot 

globālo terorismu. Kopš 2007. gada Latvijā ir krimināli sodāmas tādas darbības, kā publisks 

aicinājums veikt teroristisku nodarījumu, teroristu vervēšana un teroristu apmācību. Latvijas valdība ir 

aktīvi atbalstījusi ASV vadītās koalīcijas militāro spēku iebrukumu Irākā, kā arī NATO operāciju 

Afganistānā. Terorisma apdraudējuma līmeni paaugstinošs faktors ir Latvijas NBS vienību līdzdalība 

minētajās operācijās. Neskatoties uz to, ka Latvijas bruņoto spēku vienības ir izvestas no Irākas 

teritorijas, operācija Afganistānā vēl arvien turpinās, kas palielina terorisma draudus, jo starptautiskās 

islāmistu teroristu organizācijas ir vairākkārt deklarējušas, ka terorisms tiks vērsts pret visām valstīm, 

kuras nosūtījušas savas bruņoto spēku vienības uz Irāku vai Afganistānu. [14] 

Analizējot jebkurus iespējamos terorisma draudus, nepieciešams izvērtēt un noteikt 

iespējamos teroristu mērķus, jo, neskatoties uz to, ka lielākajā daļā gadījumu tie izskatās pēc dziļi 

reliģisku vai emocionālu motīvu vadītām darbībām, galvenokārt tie ir apdomāti, izplānoti un 

koordinēti uzbrukumi konkrēti izvēlētiem mērķiem. Izvērtējot terorisma draudus Rīgas ostā, ir 

nepieciešams uzsvērt potenciālo mērķu esamību. Ņemot vērā Rīgas ostas svarīgo lomu Ziemeļu 

Sadales Tīkla funkcionalitātē un iespējamo militāro kravu tranzīta perspektīvu, Rīgas osta un tur 

esošie NATO alianses kravas pārvadājošie kuģi var kļūt par intereses un iespējamo uzbrukumu 

objektu starptautisko teroristu acīs. 

Balstoties uz starptautisko likumdošanu, kas nosaka ostu aizsardzību pret terorisma aktiem, ir 

precīzi atrunātas prasības un ieteikumi ostām to aizsardzībai no iespējamajiem teroristu uzbrukumiem. 

Taču, iepazīstoties ar starptautisko likumdošanu, kas diktē prasības, kā arī sniedz ieteikumus ostām 

terorisma apkarošanai un novēršanai, kā ISPS Code
1
, var secināt, ka obligātās prasības iespējamo 

draudu novēršanai vairāk ir attiecinātas tieši uz ostu aizsardzību no sauszemes puses. Šī iemeslu dēļ 

šodien ārkārtīgi sarežģīti realizējams ir teroristu uzbrukums, izmantojot sauszemi, piemēram, 

nogādājot sprāgstvielu ar automašīnu uz potenciālo mērķi - kuģi, kas pietauvots pie piestātnes. Taču, 

ņemot vērā to, ka praktiski nekāds likumdošanas akts nenosaka to, ka ir nepieciešama obligāta ostas 

zemūdens akvatorijas aizsardzība, šobrīd Rīgas ostas aizsardzībā no potenciālajiem zemūdens 

terorisma draudiem ir radies ārkārtīgi būtisks trūkums, kuru pastiprina jau pieminētā, mūsdienās 

pietiekoši vienkārši, neuzkrītoši un ātri veicamā potenciālā zemūdens diversanta - terorista apmācība.  

 

 

4. Tehniskās iespējas ostu aizsardzībai no zemūdens diversiju draudiem 

 

Viena no metodēm, kā apkarot zemūdens diversantus, ir zemūdens barjeru – metāla stiepļu 

tīkla, kas sniedzas no ūdenstilpnes gultnes līdz ūdensvirsmai, uzstādīšana. Taču šādu barjeru 

                                                           
1
 ISPS Code - Starptautiskais kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodekss, kurš piemērojams Latvijas ostu iekārtās, 

kurās tiek veikta mijiedarbība ar Latvijas un ārvalstu kuģiem, kuri veic starptautiskus pārvadājumus. 
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uzstādīšana ne vienmēr ir pietiekoši vienkārši realizējama. Šādas barjeras ir ārkārtīgi smagas, kā arī 

sarežģīti un darbietilpīgi uzstādāmas un apkalpojamas. Zemūdens barjeru uzstādīšana ir sarežģīta ar 

satiksmi apgrūtinātās akvatorijās, kur barjeras traucē kuģu kustībai. [15] 

Jau Otrā pasaules kara laikā ostu aizsardzībai uzsāka izmantot hidrofonus un sonārus.
2
 

Mūsdienās ūdenslīdēju detektēšanas sonārus piedāvā tādas kompānijas kā KONGSBERG un DSIT 

Technologies. Kompānijas KONGSBERG piedāvātais zemūdens novērošanas un ūdenslīdēju 

detektēšanas sonārs DDS 9000 ir īpaši izveidots militāru struktūru vajadzībām. Sonārs var tikt 

uzstādīts kā pie piestātnes tās zemūdens daļā, tā arī uz ūdenstilpnes gultnes vai arī sagatavots darbam 

no mobilas stacijas praktiski jebkurā vietā. Vienlīdz svarīgu lomu ūdenslīdēju detektēšanā, izmantojot 

sonāru, ieņem arī programmatiskais nodrošinājums DEFENDER III, kas uz ekrāna attēlo konstatēto 

objektu, kā arī apstrādā datus draudu atšķiršanai no viltus trauksmes.[16] 

 

                            
 

1.att. KONGSBERG ūdenslīdēju detektēšanas sonārs DDS 9000 un vadības dators DEFENDER III [16] 

 

Šodien ostu aizsardzība pret zemūdens diversantiem ir kļuvusi nevis par atsevišķu iekārtu 

uzdevumu, bet gan par vienotas aizsardzības sistēmas izaicinājumu. Daudz efektīvāk ostas aizsardzību 

pret zemūdens diversantiem ir spējīga veikt sistēma, kas ietver sevī dažādu līmeņu ūdenslīdēju 

detektēšanas iekārtas, sākot ar sonāriem un beidzot ar infrasarkanām kamerām un bezpilota zemūdens 

transportlīdzekļiem. Jāatzīmē arī spēka elementa, kā reaģēšanas vienības, nepieciešamība šādai 

aizsardzības sistēmai, jo pilnīgai draudu novēršanai nepietiek tikai ar draudu atklāšanu.  

2009. gadā Austrālijā notikušajā zemūdens aizsardzības sistēmu izmēģinājumā Kondari 

mūsdienu zemūdens aizsardzības iekārtām to uzdevumu veikšanai mūsdienu kontekstā tika noteikti 

šādi uzdevumi un prasības: potenciālo draudu atklāšana, potenciālo draudu klasifikācija, spēja atšķirt 

ūdenslīdēju no viltus trauksmes - kāda peldoša priekšmeta vai dzīvnieka - kā arī brīdināšana, kas ir 

īpaši aktuāls jautājums vietās, kur slēgtajās zonās varētu iemaldīties ūdenslīdējs vai peldētājs bez 

naidīgiem nolūkiem.[17] 

Viena no šādām sistēmām ir izveidota ASV Krasta apsardzes paspārnē. Underwater Port 

Security System (UPSS) ir integrēta ostu aizsardzības sistēma, kas ir aprīkota ar KONGSBERG 

kompānijas sonāriem un programmatūru, kā arī ar citu ražotāju sonāriem, kamerām, sensoriem un 

zemūdens bezpilota transportlīdzekļiem, kā arī zemūdens skaļruņiem potenciālā iebrucēja brīdināšanai 

un ultraskaņas raidīšanai ūdenslīdēja izvešanai no ierindas. Sistēma paredz arī nepārtrauktu reaģēšanas 

vienības pieejamību un iespēju nepieciešamības gadījumā cīņā ar konstatētajiem pārkāpējiem iesaistīt 

zemūdens peldētājus, taču arvien aktīvāk notiek pēc iespējas pilnīgāka sistēmas modernizēšana un 

aprīkošana ar jau pieminētajām pret ūdenslīdēju neletālajām iekārtām. [18] 

                                                           
2
 Sonārs, akustiskā iekārta zemūdens objektu meklēšanai un zemūdens sakaru nodrošināšanai. Vārds ir 

aizņēmums no angļu valodas vārda sonar, kas ir akronīms no vārdiem Sound Navigation And Ranging. 
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Secinājumi 

 

Zemūdens diversijas draudi īpaši bīstami ir jūras transporta vienībām, kas atrodas ostās vai 

reidā uz enkura un nav spējīgas manevrēt. Ņemot vērā mūsdienās viegli pieejamo ūdenslīdēju 

ekipējumu un salīdzinoši vienkāršo ūdenslīdēju apmācību, zemūdens diversantu apmācība arvien 

saistošāka kļūst teroristiskām organizācijām. Rīgas ostai ir nozīmīga vieta Ziemeļu Sadales Tīklā, kas 

šobrīd tiek izmantota nemilitāro kravu tranzītam sabiedroto vajadzībām Afganistānā. Latvijas 

Republika, kā NATO dalībvalsts un aktīva starptautisko operāciju dalībvalsts, var būt pozicionēta, kā 

iespējamais teroristu mērķis. NATO kravu esamība Rīgas ostā palielina terorisma iespējas. Rīgas ostā 

ir iespējams militāro kravu tranzīts uz Afganistānu, kas paaugstinās iespējamos terorisma draudus un 

Rīgas ostas nozīmi Ziemeļu Sadales Tīklā. Rīgas ostā ir nodrošināta aizsardzība pret iespējamajiem 

terorisma akta mēģinājumiem no sauszemes, taču šobrīd osta ir neaizsargāta pret zemūdens terorismu. 
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Abstract 
In this article, the author analyzes the development of fast naval craft for special operations over the 

last years. The development of naval craft and equipment for special operations in the near future is 

discussed. The article consists of 2 parts. In the first part, the author analyzes the development of 

different technologies and equipment for special operations, which are responsible for providing 

different mission performance to the naval craft. The second part deals with building, modernization 

and technological development of special duty naval craft in different world navies. The international 

development projects and plans for special operations naval craft are given.  

 

 

Ievads 
 Rakstā apskatītas dažādas pasaules valstu Jūras spēkos (turpmāk - JS) speciālajās operācijās 

izmantojamo peldlīdzekļu attīstības tendences pēdējos gados un jaunu tehnoloģiju ieviešanas 

perspektīvas tuvākajā nākotnē. Rakstā tiks apskatītas speciālajās operācijās izmantojamo virsūdens un 

zemūdens peldlīdzekļu, kā arī dažādu uz tiem lietojamo tehnoloģiju, attīstības tendences.  

 

1. Speciālajās operācijās uz ūdens izmantojamo tehnoloģiju attīstības tendences 
 

 Palielinoties speciālo operāciju nozīmei, nākotnē attīstīsies dažādi kaujas peldētāju ātrākas un 

efektīvākas pārvietošanās līdzekļi, dažādu spridzekļu, ūdenslīdēju atklāšanas un neitralizēšanas 

aprīkojums, kā arī aprīkojums, kas nodrošina kuģu drošību un aizsardzību pret diversijām un 

pretinieka speciālo spēku darbību. 

 Kā piemēru šādu sistēmu ieviešanai JS nākotnē var minēt Lielbritānijas kompānijas 

„QuinetiQ‖ izveidoto kaujas peldētāju atklāšanas sistēmu „Cerberus‖. Tās uzdevumi ir līdz 

minimumam samazināt pret kuģiem ostās vērstu terora aktu iespējamību. Sistēma sastāv no sonara, 

kurš darbojas 100 KHz frekvencē līdz 800 metru attālumam un 360 grādu lokā. „Cerberus‖ var 

izmantot kā atsevišķu ierīci viena kuģa aizsardzībai vai saslēgt kopīgā sistēmā ar citām tādām pašām 

ierīcēm, aptverot lielāku platību un sasniedzot precīzāku mērķa atklāšanas, klasificēšanas un 

identificēšanas informāciju. Jebkurā no šiem variantiem sistēma dod operatoram iespēju reaģēt uz 

apdraudējumu vismaz 25 minūtes iepriekš, pirms kaujas peldētājs ir pietuvojies pie kuģa. [1] 

 Izstrādes neletālo ieroču un tehnoloģiju jomā tiks izmantotas, lai nodrošinātu dažādu JS kuģu 

un peldlīdzekļu drošību un aizsardzību pret dažādiem teroristu un diversantu uzbrukumiem. Nākotnē 

attīstīsies dažādi neletālie ieroči, palielinot to darbības tālumu un efektivitāti. Tiks izstrādāti to 

efektīvas pielietošanas paņēmieni konkrētās taktiskās situācijās, kā arī tiks izstrādātas efektīvākas to 

pielietošanas metodes, kombinējot tos ar tradicionālajiem bruņotas cīņas līdzekļiem. 

Tiek attīstītas arī dažādas neletālās ierīces, kas palīdz aizsargāt dažādus kuģus no 

uzbrukumiem. Kā piemēru var minēt Lielbritānijas kompānijas „BAE Systems‖ izstrādāto lāzera 

ierīci, ar kuras palīdzību dažādu kuģu apkalpes varēs atbaidīt uzbrucējus. Ierīce ģenerē zaļas krāsas 

staru kūli 50 cm diametrā ar tādu izstarojuma jaudu, ka stara iedarbības zonā iekļuvušie cilvēki tiek 
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apžilbināti un dezorientēti. Lāzera ierīce nerada apdraudējumu acs tīklenei, jo iedarbības efekts 

nepārsniedz apžilbināšanas ar tiešajiem saules stariem efektu. Dezorientāciju var paildzināt, ja pret 

uzbrucēju raida mirguļojošu lāzera staru. Lāzera radītās gaismas spektrs ir izraudzīts tā, lai tumšas 

brilles nevarētu mazināt žilbinošo efektu, bet to pastiprinātu. Ierīces efektīvais darbības rādiuss ir līdz 

1500 m. Jaunais lāzers darbojas kopā ar augstfrekvences radaru, kas spēj atklāt nelielus kuterus un 

laivas. Atklājot šādu objektu, lāzera stars uz to tiks pavērsts automātiski, tādējādi potenciālie 

uzbrucēji ne vien tiks apžilbināti, bet arī zinās, ka tie ir atklāti un slepens uzbrukums ar pārsteiguma 

efektu tiem vairs neizdosies.[2]  

Lai izpildītu novērošanas un izlūkošanas uzdevumus zem ūdens, ir radīti un nākotnē tiks 

attīstīti akustiskie sensori, objektu lokalizācijas aparatūra un okeāna dibenu monitoringa ekipējums. 

Virs ūdens uzdevumu izpildei tiks attīstīti elektromagnētiskie un optiskie sensori. Militāriem 

aparātiem šie uzdevumi jāveic, lai tie netiktu atklāti, tiem ir arī tādi uzdevumi kā mērķu atklāšana un 

noteikšana, kaujas bojājumu apmēru noteikšana, nepārtraukta noteikto apvidu novērošana. [3] 

 Tiks būvēti apbruņoti patruļkuģi, kas darbosies kā tālvadības aparāti. To uzdevumi būs 

pārbaudīt un/vai neitralizēt/iznīcināt bīstamus objektus jūrā, kā arī pārbaudīt aizdomīgus kuģus, uz 

kuriem varētu atrasties teroristi pašnāvnieki, kas var sevi uzspridzināt tuvojoties patruļkuģim 

pārbaudes veikšanai. 

 Kā piemēru var minēt Izraēlas kompānijas „Rafael‖ izstrādāto tālvadības patruļlaivu 

„Protector‖, kas apgādāta ar dažādiem sensoriem un tālvadības ieroču sistēmu, kas pašreizējā variantā 

paredz 12,7 vai 7,62 ložmetēju uzstādīšanu.[4] 

 Nākotnē notiks gan pašu šo aparātu attīstība, modernizācija un jaunu modeļu izstrāde, gan to 

plašāka izmantošana speciālo operāciju uz un zem ūdens veikšanā. Attīstīsies tehnoloģijas, kas 

saistītas ar to enerģijas, komunikācijas, navigācijas, sensoru, autonomijas un koordinācijas 

nodrošināšanu. 

 

2. Speciālās operācijās izmantojamo peldlīdzekļu attīstības tendences 

 

 Nākotnē tiks attīstīti un būvēti kuģi, kas paredzēti izmantošanai piekrastes karadarbībā, dažādi 

daudzfunkcionāli kuģi un citi peldlīdzekļi. Tiks modernizēti arī agrāk būvētie kuģi un citi peldlīdzekļi, 

lai pielāgotu tos izmantošanai mūsdienu un nākotnes bruņotajos konfliktos, speciālo operāciju 

nodrošināšanai un atbalstam. 

 Vairākās valstīs tiek attīstīta patruļkuģu, kas spēj attīstīt lielu ātrumu un apbruņoti ar augstas 

precizitātes ieročiem, būve, kuru uzdevums būs aizsargāt valsts piekrastes zonu no terorisma, 

pirātisma un citiem draudiem.  

 Dažādos avotos atrodamā informācija liecina, ka „nākotnē tiks attīstīti daudzfunkcionāli 

kaujas kuģi un citi peldlīdzekļi ar augstu tajos izvietotā personāla aizsardzības līmeni pret dažādiem 

draudiem, kuru būvē tiks izmantotas „Stealth‖ tehnoloģijas, ar kuru palīdzību korpusa un virsbūvju 

forma un to materiāls (armēta plastmasa) padara kuģi ja ne gluži neredzamu, tad visai grūti pamanāmu 

radiolokācijas diapazonā. Kā piemēru var minēt Lielbritānijas nākotnes karakuģu attīstības koncepciju, 

kurā paredzēts attīstīt daudzfunkcionālus dažāda izmēra peldlīdzekļus un kaujas kuģus, kas spēj veikt 

speciālās operācijas un sniegt tām atbalstu, speciālo operāciju atbalstam ar dažādiem ieročiem 

iznīcināt dažādus mērķus, veikt pretzemūdeņu un pretmīnu operācijas. Ar īpašiem līdzekļiem tiks 

samazināta to pamanāmība radiolokācijas, termiskajā, hidroakustiskajā un magnētiskajā diapazonā. To 

vadības, sakaru un izlūkošanas sistēmas būs sasaistītas vienotā datorizētā kompleksā, kas kuģa 

komandierim ļaus daudz efektīvāk pildīt kaujas un navigācijas uzdevumus. Savai aizsardzībai tie spēs 

izšaut raķešu un torpēdu viltus mērķus, kā arī nepieciešamības gadījumā uz tiem varēs bāzēties arī 

vieglais helikopters, ūdens transports speciālo spēku desantēšanai un tālvadības zemūdens mīnu 

meklētājs.[5]  

 Zviedrijas Combatboat 90 (CB90) ātrgaitas kuģi turpina savu attīstību un ir atrodami daudzu 

valstu bruņojumā. Kuģi ir spējīgi pārvadāt 18 karavīrus ar ātrumu līdz 40 jūdzēm seklos ūdeņos. Tie 

spēj pārvadāt ekipējumu speciālo operāciju atbalstam uz zemes un ūdens, ir veikti kuģa izmēģinājumi 

apgādājot to ar Lockheed Martin AGM 114 Hellfire raķetēm, ko veica Norvēģijas JS.[6] 

Peru uzsāka savu pirmo divu Klavero klases piekrastes un upju patruļkuģu būvi 2006. gadā. 

Šie kuģi uzsāka patrulēšanu 2008. gada oktobrī, trešā kuģa nolaišana ūdenī notika 2009. gadā. Kopā 



Proceedings of 13
th 

International conference „Maritime Transport and Infrastructure - 2011” 

 30 

uzbūvēti pieci kuģi, kas paredzēti Peru – Kolumbijas robežupes Putomaijo un Amazones baseina 

patrulēšanai, ņemot vērā, ka šajos rajonos ir augsta partizānu darbības un narkotiku pārvadātāju 

aktivitāte. Kuģis sver 344 tonnas, iegrime 0,97 metri, ātrums 14 jūdzes. Var tikt apbruņots ar pieciem 

Browning 12,7 mm ložmetējiem, diviem Singapore Technologies Cis-40 automātiskajiem 

granātmetējiem. Var pārvadāt 20 karavīru vienību un divas liela ātruma patruļlaivas.[7] 

ASV tiek domāts par 20 gabalu Mark V speciālo operāciju kuteru, ko pieņēma bruņojumā līdz 

1999. gadam (vienības cena 3,7 miljoni ASV dolāru) nomaiņu, novēršot to konstrukcijas nepilnības. 

2008. gada janvārī tika radīts šī kuģa pēcteča Mark V pirmais prototips, kas tiek attīstīts tālāk. 

Alumīnija vietā tā korpuss būvēts no kompozīta materiāliem, kas ļāva samazināt tā svaru līdz 57 

tonnām, par 50% palielinot tā korpusa izturību salīdzinot ar Mark V. Tā garums (24 metri), 

apbruņojums, darbības tālums (431 jūras jūdzes), ātrums ap 50 jūdzēm, iegrime 1,2 metri ir analoģiski 

kā Mark V.[8] 

Zodiac firma izstrādājusi speciālo operāciju ātrās gumijas laivas modeli ar iespēju uzstādīt 

ballistiskās aizsardzības paneļus, kas aizsargātu pret 7,62 mm ložu trāpījumiem. Šo firmas Armor 

Holdings paneļu uzstādīšana prasa 40 sekundes.[9] 

ASV NAVY turpina M80 Stiletto speciālo operāciju kuģa izmēģinājumus. Kuģis ir 27 metri 

garš, ātrums 50 jūdzes, darbības tālums 500 jūras jūdzes, kravnesība 60 tonnas, iegrime 0,8 metri. Var 

veikt piekrastes patrulēšanu, desanta operācijas pludmalēs, speciālo operāciju atbalstu. Kuģa aptuvenā 

cena ir seši miljoni ASV dolāru, ar papildu aprīkojumu un sistēmām vērtība var sasniegt 10 miljonus 

ASV dolāru. Kuģim ir STEALTH dizains, kas samazina tā pamanāmību ar radaru palīdzību.[10] 

Notiek un nākotnē turpināsies zemūdeņu pārbūves, pielāgojot tās speciālo operāciju atbalstam. 

Vairākās pasaules valstīs dažādu tipu zemūdenes tiek pārbūvētas par universālām kaujas vienībām 

dažādiem kaujas uzdevumiem, piemērojot karadarbībai lokālos un reģionālos konfliktos. Ballistisko 

raķešu šahtas tiek aizstātas ar slūžu kamerām, kas vienlaikus spēj nodrošināt vairāku speciālo 

uzdevumu vienību kaujinieku iziešanu no zemūdenes iegremdētā stāvoklī. Paredzēta arī mini 

zemūdeņu piestiprināšana slepenu operāciju veikšanai. [11] 

 

Kopsavilkums 

 

Ņemot vērā speciālo operāciju lomas pieaugumu mūsdienās, rakstā apskatītas dažādas 

pasaules valstu Jūras spēku (JS) Speciālajās operācijās uz un zem ūdens izmantojamo peldlīdzekļu 

attīstības tendences pēdējos gados un tuvākajā nākotnē. Sagaidāms, ka attīstīsies dažādi uz kuģiem, 

zemūdenēm un citiem peldlīdzekļiem izmantojamie kaujas peldētāju ātrākas un efektīvākas 

pārvietošanās līdzekļi, dažāds spridzekļu un ūdenslīdēju atklāšanas un neitralizēšanas aprīkojums. Pat 

vairākas ekonomiski vājāk attīstītas valstis, tādas kā Brazīlija, Indija, Kolumbija, Peru un citas cenšas 

attīstīt savas spējas izstrādāt, būvēt un modernizēt dažādus speciālajās operācijās izmantojamos 

peldlīdzekļus. Jau tagad tiek izstrādāti un būvēti kuģi, kas paredzēti izmantošanai piekrastes 

karadarbībā, speciālajās operācijās, kā arī dažādi daudzfunkcionāli kuģi un citi peldlīdzekļi. 

Mūsdienās tiek aktīvi modernizēti agrāk būvētie kuģi un citi peldlīdzekļi, lai pielāgotu tos 

izmantošanai mūsdienu un nākotnes bruņotajos konfliktos un speciālajās operācijās, tādējādi ietaupot 

līdzekļus, ko būtu jāiegulda jaunu speciālajās operācijās izmantojamu peldlīdzekļu būvē. Izstrādes 

neletālo ieroču un tehnoloģiju jomā dažādu pasaules valstu JS turpinās pielietot, lai nodrošinātu 

peldlīdzekļu un krasta infrastruktūras drošību un aizsardzību pret dažādiem teroristu un diversantu 

uzbrukumiem. Tuvākajā nākotnē palielināsies dažādu robotu un tālvadības aparātu loma JS veiktajās 

speciālajās operācijās, par ko liecina mūsdienās pastāvošās ekipējuma izstrādes. 

 Vairākās valstīs tiek attīstīta patruļkuģu, kas spēj attīstīt lielu ātrumu un apbruņoti ar augstas 

precizitātes ieročiem, būve, kuru uzdevums būs aizsargāt valsts piekrastes zonu no terorisma, 

pirātisma un citiem draudiem, kā arī atbalstīt speciālās operācijas, sniedzot atbalstu speciālo operāciju 

spēkiem to uzdevumu izpildē. Tie spēs ātri ierasties noteiktā vietā vai rajonā, reaģējot uz 

apdraudējumu. Tiks būvēti arī apbruņoti patruļkuģi, kas darbosies kā tālvadības aparāti. To uzdevumi 

būs pārbaudīt un/vai neitralizēt/iznīcināt bīstamus objektus jūrā, kā arī pārbaudīt aizdomīgus kuģus, uz 

kuriem varētu atrasties teroristi pašnāvnieki, kas var sevi uzspridzināt, tuvojoties patruļkuģim 

pārbaudes veikšanai. Nākotnē turpināsies zemūdeņu pārbūves, pielāgojot tās speciālo operāciju 

nodrošināšanai un atbalstam.  
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Abstract 

In this study, Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy-AHP) and Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) methods are combined and applied to accident causes experienced in the  Istanbul Passage 

vicinity till today for defining risks of sea traffic for population and the environment of Istanbul. By 

analysis applied in this study, “hazards that occurred from risk” and “causes to avoid probable sea 

accidents” are defined. In the Istanbul Strait, 29.1% of the total accidents occurred as collision type 

accidents. The purpose of FMEA is to identify possible failure modes of the system components, 

evaluate their influences on system behavior. 

 

 

Introduction 

 

The world shipping fleet is registered in over 150 nations, and manned by over one million 

seafarers. The shipping industry has a fairly good safety record, however maritime accidents have a 

high potential for catastrophes (Hetherington, et al., 2006). For the past 5 years, average 400 important 

sea accidents occurred, 150 ships and 220 lives lost in these accidents. 

Narrow straits like the Istanbul Strait have crowded traffic points in the world, so it is 

important to take necessary precautions to reduce the possibilities for the catastrophes in these points. 

Analyzing the causes of experienced accidents is the best way for the understanding and reducing the 

accident risks. Otherwise, environmental pollution, loss of lives and properties, financial loss for 

cleaning of the disaster area and scraps can be seen after the sea accidents. 

In this study, the importance of the sea accident types and causes analyzed with Fuzzy AHP 

combined FMEA. At first, Fuzzy AHP is used to evaluate the importance of the accident types 

according to expert‘s opinions. After that evaluating period, FMEA is applied to define the importance 

of the reasons of the accident types for preventing the accidents. Potential dangers and accident 

reasons can be eliminate with the results according to these analyses. 

 

 

RISK AND EFFECT FACTORS DEFINING FOR THE PRACTICED METHODS 

 

Rothblum (2000) stated that maritime accidents and the loss rate are still high and investigated 

the causes of accidents. In the study, human errors identified as the major reason of the marine 

accidents. Also in this study defined that; 

 %84-88 of the tanker accidents 

 %79 of the grounding of the towed vessels 

 %89-96 of the collision type accidents 

 %75 of the fire & explosion type accidents 

caused by human error. 

 

It is defined that most of the accident types caused by similar reasons. Wrong maneuvering 

and course, adverse weather conditions, seen as major reasons of the collision, grounding, contact type 

accidents. Believed that wrong maneuvering and course reasons based human errors (Bayar, 2010). 
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Fig.1: Maritime Accidents of Istanbul Strait 

 
Accident types in the Istanbul Strait and results of these accidents can be seen on the chart. To 

find failure modes and effects for the method, all accidents occurring in the Istanbul Strait from 1985 

are inspected during the study (Bayar, 2010). 

 
 

2. RISK EVALUATION WITH FUZZY-AHP AND FMEA METHODS 

 

There are many ways to evaluate the risk, with this study occurrence values calculated with 

the Fuzzy AHP. So experts can easily assess the occurrence criteria for the FMEA with natural 

language expressions over exact numbers.  

 

2.1. Fuzzy Analytic Hierarchy Proses (Fuzzy-AHP) 

 

Decision making with the numbers is difficult to extract precise data refer to factors. For this 

reason, the fuzzy AHP method, which resembled human thoughts and perceptions, were used by 

various researchers (Heo et. al., 2010). 

 

Chang in 1996, presented a new method for handling the fuzzy AHP; the use of triangular fuzzy 

numbers (TFN) for a pairwise comparison scale of the fuzzy AHP and the use of the extent analysis 

method for the synthetic extent values of the pairwise comparisons. Chang‘s approach is one of the 

most popular and simple method in the fuzzy AHP field (Buyukozkan et al., 2004). The calculation 

method applied in this study also based on Chang‘s method (Bayar, 2010). 

 

2.2. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 

Failure mode and effects analysis (FMEA) is an engineering technique used to identify and 

eliminate known and potential failures and problems. FMEA method can guide analysts to define 

potential failure modes and their causes and effects, help them prioritize the identified failure modes.  

 

The priority of a failure mode is determined through the risk priority number (RPN), which 

defined as the product of the occurrence (O), severity (S) and detection (D) of the failure, namely  

 

 RPN = O × S × D.                                                                               (1)  

 

The three factors O, S and D are all evaluated using the ratings (also called rankings or scores) 

from 1 to 10. The failures with higher RPNs are assumed to be more important and should be given 

higher priorities. FMEA has been proven to be one of the most important early preventative initiatives 

during the design stage of a system, product, process or service (Sang Chin et.al., 2009).  
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CASE STUDY: EVALUATION OF THE ACCIDENT TYPES OF ISTANBUL STRAIT 

 

Target of the Fuzzy-AHP is to determine the expert‘s comparisons of the occurrence value for 

the FMEA method. Expert‘s comprised the occurrence values of the accident types with the fuzzy 

numbers given in Table 1. 

 

Table 1  

Triangular fuzzy numbers 
 

Value Linguistic scale Triangular fuzzy scale 

6 Very dangerous 5 6 7 

5 Dangerous 4 5 6 

4 Very important 3 4 5 

3 Important 2 3 4 

2 Weakly important 1 2 3 

1 Equal important 1 1 1 

 
Arithmetic mean calculated for all comparisons of the experts for each accident type  

(Table 2). Thus we get the evaluation matrix for the Fuzzy-AHP.  Then we calculated the value of 

fuzzy synthetic extend with respect to the object defined. Second step after calculating the fuzzy 

synthetic values is calculating the degree of the possibility. After normalization of these values, we 

can reach the importance degrees of the accident types. Detailed explanation and tables can be seen in 

the study of Bayar (2010). Then we can see on the results collision is the important accident type for 

the Istanbul Strait. Second important accident type is capsizing and fire third. In addition, the results of 

the accidents are important like loss of life and property, environmental pollution. 

 

Table 2 

Accident types evaluation matrix 
 

Accident Types CAPSIZE COLLISION STRIKING GROUNDING CONTACT FIRE 

CAPSIZE 1 1 1 1 1 4/9 2 1 4/5 2 2/5 3 2 2 5/8 3 1/3 3 3 4/5 4 4/7 5/7 1 1/3 2 1/7 

COLLISION 1 5/6 2 3/7 3 1 1 1 1 1/2 2 1/3 3 2/7 2 3 3 7/9 3 2/7 4 2/7 5 2/7 1 4/7 2 2/9 3 

STRIKING 1 2/5 1 7/8 2 2/5 2/5 5/8 1 1 1 1 1 1 2/3 2 3/7 2 3 4 1 1/4 1 3/4 2 1/4 

GROUNDING 1 2/7 1 5/8 2 1/2 5/7 1 3/5 1 1/9 1 3/4 1 1 1 1 4/7 2 4/7 3 4/7 1 1 3/8 1 4/5 

CONTACT 2/3 1 1 1/3 1/5 1/4 2/5 1/4 1/3 3/5 2/7 3/7 3/4 1 1 1 2/5 3/4 1 

FIRE 5/8 1 1/7 1 6/7 4/7 1 1 4/7 1 1/2 2 1/8 2 3/4 1 5/8 2 1/3 3 1/9 2 2/3 3 3/7 4 2/7 1 1 1 

 

Table 3  

Accident Types Importance Values 
 

Accident 

Types 
CAPSIZE COLLISION STRIKING GROUNDING CONTACT FIRE 

Importance 0.23 0.27 0.17 0.13 0.00 0.20 

 
To perform the analysis, statistical data on accidents in the Strait of Istanbul were collected. 

The FMEA method, statistical data are of value to the possibility. In Fuzzy-AHP method evaluated 

expert opinions gathered from the causes of accidents according to the type and severity of accidents. 

Probability statistics are calculated based on the value placed in 10-scale. Fuzzy-AHP method, the 

degree of importance to the values calculated by the types of accidents were taking values between 0 

and 0,44. FMEA method, according to the method used to scale between 1-10. Therefore, Fuzzy-AHP 

method, the data obtained in Table 4 arranged as seen in the establishment of the correct rate. 
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Most frequent accident types described as capsizing, collision, strike, grounding, contact and 

fire. According to the accidents severity for the experts, respectively listed as, collision, capsizing, fire, 

strike and grounding (table 3). Accident types importance values (table 3) transformed to FMEA 

severity rating of 1-10 based on the ratio shown on the figure 2. The transformed results can be seen in 

table 4. 

 
Table 4  

Transforming of the Accident Types importance between Fuzzy-AHP/FMEA 
 

Transforming of the Occurrence Values of the Accident Types between Fuzzy-AHP / FMEA 

ACCIDENT TYPES: Capsize Collision Striking Grounding Contact Fire 

Importance according to 

Fuzzy-AHP 0.23 0.27 0.17 0.13 0.00 0.20 

Occurrence according to 

FMEA 5.08 5.85 4.10 3.42 1.00 4.56 

 
 
Conclusions 

 

Collision type accidents have the highest RPN at FMEA study of Istanbul Strait Accidents in 

both periods (Table 5). The first period does not contain vessel traffic system (VTS) in the area, the 

second period has the VTS. Due to a narrow waterway of the Bosphorus, this type of accidents 

occurred frequently. The results of this type of accidents can be loss of life or property and 

environmental pollution, which gives this importance to collision type accidents. This gives 

importance to primarily trying to reduce occurrence of the collision type accidents. 

 

Risk Distribution in Istanbul Strait (Figures 2 and 3) obtained from according to FMEA (Table 

5). High severity value that experts gave and high frequency of occurrence take the collision type 

accidents to intolerable risk area. In addition, collision accident type is the most common accident type 

according to traffic regime in the Strait. 

 

Reasons of the collision type accidents listed as wrong maneuvering, dragging the anchor, 

wrong course, adverse weather conditions, human error and engine failure (Table 5) (Bayar, 2010). 

Grounding is taken to tolerable risk area in second period from intolerable risk area. Fire is coming 

third important accident type according to FMEA (table 5). Human error, engine failures, adverse 

weather conditions are the common reasons for the accidents in Istanbul Strait, so we can say that 

preventing actions for this faults will lower the other accidents occurrence at the same time.  
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Figure 2: Accident Types Risk Distribution in Istanbul Strait in First Period (Bayar, 2010) 

 

 
 

Fig. 2. Accident Types Risk Distribution in Istanbul Strait in Second Period (Bayar, 2010) 
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