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ANOTĀCIJA 

Andreja Zvaigznes promocijas darbs “Lēmumu pieņemšanas metodes multifunkcionālā 

speciālā kuģa ar modulāro arhitektūru projektēšanas sākuma fāzē”. Darba zinātniskais vadītājs 

Dr.habil.sc.ing., profesors Igors Kabaškins. 

Mūsdienu apstākļos mazo valstu flotēm jāizpilda dažādas funkcijas, sākot no speciāliem 

uzdevumiem: militāras misijas, darbs ārkārtas situācijās līdz krasta apsardzes un vides monitoringa 

misijām. Šādos apstākļos darbs ir veltīts universālā specialā multifunkcionālā kuģa ar modulāru 

konstrukciju zinātnisko un metodisko projektēšanas pamatu izstrādi, lai nodrošinātu visus Latvijas 

valstij uzticētos jūrniecības uzdevumu izpildi, kas ir ļoti aktuāls. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu speciālā multifunkcionālā kuģa 

projektēšanas metodoloģiju, kas nodrošina funkcionālo prasību izpildi ar minimālām izmaksām 

visa kuģa dzīves cikla garumā. 

Darbs sastāv no 3 nodaļām. Ievadā pamatojoties uz kopējo izvirzīto uzdevumu, veikts 

pētījums un formulēta metodoloģiskā pieeja valstiska flotes kuģu sastāva un to kuģa bāzes 

konstrukcijas unifikācijai un optimizācijai, lai nodrošinātu uzdevumu izpildi saskaņā ar 

starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem. Pirmajā nodaļā analizēti kuģa dzīves cikli, 

funkcionālie, ekonomiskie un tehniskie kritēriji, kā arī izpētīta efektivitātes novērtēšana 

specializētiem daudzfunkcionāliem kuģiem. Otrajā nodaļā pamatota speciālā multifunkcionālā 

kuģa SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) tipa izvēle. Piedāvāts multikriteriālo lēmumu 

pieņemšanas modelis speciālā multifunkcionālā kuģa bāzes konstrukcijas optimālai projektēšanai 

sākuma stadijā izmantojot ģenētisko algoritmu. Trešajā nodaļā izstrādāts speciālā 

multifunkcionālā kuģa tipa SWATH sistēmas projektēšanas dizaina modelis sākuma fāzē un 

metodika tāda tipu kuģu praktiskai projektēšanai un to praktiskai pielietošanai kuģa evolūcijas 

dzīves ciklā. Izstrādāta metodoloģija kuģu misijas moduļu projektēšanā valsts uzdevumu 

nodrošināšanai visa SWATH tipa kuģa dzīves ciklā. 

Promocijas darba materiāli izmantoti SWATH tipa piecu kuģu projektēšanai un būvēšanai 

Latvijas jūras spēku vajadzībām, kā arī pie specializētiem programmatūras moduļiem 

automatizētas projektēšanas sistēmām, šāda tipa kuģiem dizainam.  

Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 182 lappusēm. Darbs satur 16 tabulas, 97 

attēlus, 172 bibliogrāfiskās atsauces, 4 pielikumus.   
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ABSTRACT 

The thesis of Andrejs Zvaigzne’s “Decision making at the early stages of the design of a 

multifunctional special purpose ship with modularly oriented architecture”. The scientific 

supervisor is Dr. habil.sc. ing., Igors Kabaškins. In the doctoral paper analyses the problem of 

reducing the costs of constructing different types of ships and providing a joint multifunctional 

platform with good seafaring capabilities in different regions, especially in a region with frequent 

bad weather, for relatively small ship sizes, in order to fulfil country-specially defined tasks. 

The hypothesis of the work: the construction of multifunctional SWATH type ships in Latvia 

will ensure advantages when compared to monohull ships with regards to completing tasks and 

will reduce the consumption of resources in order to fulfil country specific tasks. 

The goal of the work: to research the requirements of different organizations, to find ways 

to optimise the technical specifications and tasks, to research the technology of SWATH ships, 

including construction specifics and limitations in order to identify their advantages from the 

viewpoint of usage of country resources. 

The tasks of the work: To research and analyse information regarding multi-criteria decision 

making; To research and analyse information regarding the life-cycle of the ship; To research and 

analyse the legal framework which defines the country requirements in seafaring; To evaluate and 

analyse information regarding the SWATH technology and built SWATH ships; To identify the 

advantages and disadvantages of SWATH ships when compared to traditional monohull ships; To 

research the practical tasks related to ship construction; To conduct practical studies in setting up 

mission modules on SWATH ships for completing country-specific tasks.  

The work consists of 3 chapters. The introduction consists of an analytical overview of the 

research problem, the actuality of the research and the motivation for selecting the topic. The first 

chapter analyses the life-cycle of the ship, functional, technical and economic criteria, as well as 

the evaluation of effectivity for specialized multifunctional ships. The second chapter consists of 

an analysis of SWATH technologies, ship criteria optimisation, as well as a comparison of SWATH 

ships with monohull ships. The third chapter provides information about the construction of 

multifunctional ships and work experience and concerned with special ship mission modules. 

The promotional work is written in Latvian on 182 Pages. The work contains 16 tables,  

97 figures, 172 bibliographical references, 4 annexes. 
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АНОТАЦИЯ 

Промоционная работа Андрея Звайгзне «Методы принятия решений на ранних этапах 

проектирования многофункционального корабля специального назначения с модульно 

ориентированной архитектурой». Научный руководитель Dr.habil.sc.ing. профессор Игорь 

Кабашкин. 

В современных условиях национальный морской флот небольших государств должен 

выполнять множество функций от выполнения миссий специального назначения (военные 

миссии, работа в условиях чрезвычайных ситуаций) до выполнения функций береговой охраны 

и миссий экологического мониторинга. В этих условиях настоящая работа, посвященная 

разработке научно-методических основ проектирования универсальных многофункциональных 

кораблей специального назначения (МКСН) с модульной конструкцией, обеспечивающих 

выполнение всех заданных миссий, возлагаемых на морской флот Латвии, обладает 

несомненной актуальностью. 

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованной методологии системного 

проектирования многофункционального корабля специального назначения, обеспечивающего 

выполнение заданных требований функциональности с минимальными затратами в течение 

всего жизненного цикла. 

Работа состоит из 3 разделов. Во введении на основе анализа предметной области 

выполнена постановка общей задачи исследования, сформулирован методологический подход 

к унификации и оптимизации состава кораблей национального флота и их  

базовой конструкции для обеспечения требуемой функциональности в соответствии с 

международными и национальными нормативами. В первом разделе на основе анализа 

требований к МКСН предложена взаимосвязанная система показателей его эффективности и 

разработана общая модель системного проектирования МКСН. Во втором разделе обоснован 

выбор базовой конструкции МКСН типа SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull). 

Предложена модель системы поддержки принятия многокритериальных решений при выборе 

оптимальных проектных решений для конструкции многофункциональных судов на ранних 

этапах их проектирования с использованием генетического алгоритма. В третьем разделе 

разработаны модели системного проектирования МКСН типа SWATH на ранних этапах 

проектирования и методика ее применения для практического проектирования судов 

указанного типа с учетом эволюции их состояний в процессе жизненного цикла. Разработан 

методологический подход к проектированию модулей для выполнения различных миссий 

многофункциональным судном в процессе его жизненного цикла. 
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Материалы промоционной работы использованы при проектировании серии судов 

типа SWATH морских сил Латвии, а также при создании специализированных модулей 

инструментальных программных средств автоматизированного проектирования судов 

указанного типа. 

Промоционная работа написана на латышском языке на 182 страницах. Работа 

содержит 16 таблиц, 97 рисунков, 172 литературных источника, 4 приложения. 
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DARBĀ LIETOTO SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU (AKRONĪMU, 

ABREVIATŪRU) SKAIDROJUMI 

 

a – zemūdens korpusa pusaugstums 

A –  sistēmas īpašības 

A –  derīgums 

acg – vertikālais paātrinājums viļņošanās laikā 

AH – viena zemūdens korpusa samitrinātās virsmas platība 

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija  

A & R – kuģubūvētava “Abecking un Rasmussen” 

AMH – zemūdens korpusa galvenās brangas (mideļa) platums 

AS – vienas statnes samitrinātās virsmas platība 

At – summāra amortizācija 

AWL – ūdens virsmas laukums 

AWPS – statņa vaterlinijas laukums, m2   

Β – kuģa dibena ķīļplankas leņķis 

B – zemūdens korpusa pusplatums 

Bc – kājas augstums 

BG – kuģa smaguma centra paaugstināšana virs peldamības centra 

BS – horizontālais klirens 

BWL – statņu summārā platība 

C – lēmumu pieņemšanas izmaksas 

 1C ,..., mC С  – platformas doto uzdevumu parametru vektors 

C – kodētais xi attēlojums 

CA – korpusa nelīdzenumu berzes koeficients 

CB – zemūdens korpusa kopējais pilnuma koeficients 

CF – zemūdens korpusa un statnes berzes koeficients 

CFH – zemūdens korpusa berzes koeficients 

CFS – statnes berzes koeficients 

CMH – zemūdens korpusa galvenās brangas (mideļa) platuma pilnuma koeficients 

CP_A – zemūdens korpusa pakaļgala gareniskais pilnuma koeficients 

𝐶𝑜(𝑈, 𝑡) – platformas U izmaksas lai identificētu sistēmas kļūmes darbības laikā t 

CP_F – zemūdens korpusa priekšgala gareniskais pilnuma koeficients 

𝐶𝑝(𝑈) – platformas U arhitektūru attīstības un ražošanas izmaksas  
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𝐶𝑟 – atlikušās pretestības koeficients 

Cw – viļņa pretestības koeficients 

CWL_A – statņa pakaļgala vaterlīnijas platuma pilnuma koeficients 

CWL_F – statņa priekšgala vaterlīnijas platuma pilnuma koeficients 

CZ – pievienotās masas koeficients 

Cѳ – pievienotās masas koeficients sāniskas svārstīšanas gadījumā 

Cψ – pievienotās masas inerces koeficients gareniskas svārstīšanas gadījumā 

D  – iespējamais meklēšanas kopums 

D – kuģa borta augstums līdz galvenajam klājam 

d – kuģa iegrime 

d – diskonta likme 

DCS – dzīves cikla struktūra  

DSC uztvērējs – ciparu selektīvā izsaukuma sistēma  

Dh – zemūdens korpusa diametrs  

D&U – darbība un uzturēšana 

E – sastāvdaļu kopums 

E – varbūtība  

ECDIS – elektroniskās jūras kartes 

Ed – daudzums, kas raksturo sistēmas un to komponentu dinamiku 

EEZ – ekskluzīva ekonomiskā zona  

EK – ekonomiskie kritēriji 

EPIRB Cospas/Sarsat – avārijas pozīciju bāksignāla radiostacija 

Es – daudzums, kas raksturo sistēmas struktūru 

ES – Eiropas Savienība 

F – attiecības starp sastāvdaļām  

FFH – zemūdens korpusa formas faktors 

Fn – Frūda skaitlis 

FFS – statņa formas faktors 

 ,F Х С  – mērķa funkcija 

 ,jg X C  – ierobežojumi vienādojumu formā  

GMDSS – globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma (Global Maritime 

Distress and Safety System) 

H – LTS stāvokļu evolūcija 

HDB – platformas tiltiņa augstums 
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H1/3 – viļņu augstums 

HDK – vertikālais klīrenss 

HH – zemūdens korpusa augstums 

hs – statņu augstums 

HSS – statņa zemūdens daļas augstums 

HD – Hidrogrāfijas dienests 

HELCOM – Helsinku komiteja (Baltic Marine Environment Protection Commission, 

Helsinki Commission) 

HF SSB – radiotelefons 

Ix – statņu platuma inerces moments pret centrālo garenisko asi 

Iy – statņu platuma inerces moments pret centrālo šķērasi 

ICt – izdevumi investīcijām/ ieguldījumiem 

IMO – Starptautiskā jūrniecības organizācija (International Maritime Organization) 

ISM kodekss – Starptautiskais drošības vadības kodekss (International Safety 

Management code) 

ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija (International Organization for 

Standardization) 

ISPS kodekss – starptautiskais kodekss kuģu un ostas iekārtu aizsardzībai (International 

Ships and Port Facilities Security Code)  

j  – ierobežojumu indekss vienādojumu formā 

JA – Jūras administrācija 

JS – Jūras spēki 

JSF – Jūras spēku flotile  

k  – optimizācijas problēmas ierobežojumu kopējais skaits 

Kt – kuģa korpusa faktors 

kxx – kuģa masas centra inerces rādiuss pret centrālo garenisko asi 

kyy – kuģa masas centra inerces rādiuss pret centrālo šķērasi 

KA – Krasta apsardze  

Kc – KPI naftas piesārņojuma savākšanas operācija 

Ki – KPI naftas savākšanas sistēmas uzstādīšana uz kuģa pirms došanās uz 

darbības rajonu 

Kp – KPI iekārtu sagatavošana naftas produktu savākšanai operācijas rajonā 

KPI – darbības indikators (Kay Performance Indicators) 

Kt – KPI tranzīts uz darbības rajonu 

Ku – KPI savāktā piesārņojuma utilizācija 
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l  – ierobežojumu indekss nevienādības formā 

LBox – platformas garums 

LCH – zemūdens korpusa cilindriskās daļas garums 

lCH – zemūdens korpusa cilindriskās daļas relatīvais garums 

lCS – statņa cilindriskās daļas relatīvais garums 

Lh – zemūdens korpusa garums 

LNG – sašķidrināta dabasgāze (Liquefied Natural Gas) 

LNH – zemūdens korpusa priekšgala garums 

LNS – statņa priekšgala garums  

LOA – platformas lielākais garums 

LPP – lēmumu pieņemošā persona  

Ls – statņa garums 

LTH – zemūdens korpusa pakaļgala garums 

LTS – statņa pakaļgala garums 

LTS – liela tehniska sistēma  

lTH – zemūdens korpusa pakaļgala pīka relatīvais garums  

lTS – statņa pakaļgala pīka relatīvais garums 

LR – Latvijas Republika 

LWL – kuģa garums 

LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija 

MEP – jūras vides aizsardzība (marine environmental protection)  

min(max) –  minimālais vai maksimālais funkcijas mērķis 

MK – Ministru kabinets 

MR – kaujas gatavība  

MSI – saslimstība ar jūras slimību (motion sickness incidence)  

MTBF – Vidējais laiks starp kļūmēm (Mean Time Between Failures), MTBF=1/λ 

MUG – meklēšanas un glābšanas operācijas   

n – neatkarīgo mainīgo skaits 

𝑛 – apakšsistēmu moduļu skaits 

na – precizētas pakaļgala pilnvērtīgas pīķa korpusa formas 

NATO – Ziemeļatlantijas līguma organizācija 

Navt – kuģa autonomitāte 

NAVTEX – uztvērējs, kas automātiski saņem jūras drošības informāciju 518 kHz 

frekvencē (narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of 

navigational and meteorological warnings and urgent information to ships) 
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NBS – Nacionālie bruņotie spēki 

 Ncr – komandas locekļu skaits 

nf – precizētas priekšgala pilnvērtīgas pīķa korpusa formas 

nh – korpusa formas sāniskais šķērgriezums 

nh – brīvības pakāpe 

ns – statņu priekšgala un pakaļgala sašaurinājumu daļas 

OK – operatīvie kritēriji 

P – kuģa galveno dzinēju jauda 

P – vairāki optimizācijas problēmu ierobežojumi nevienādību formā 

Pcr – viena komandas locekļa svars 

PE – kuģa vilktspējas jauda 

P/K – patruļkuģis  

PFr.w – saldūdens krājumi vienam cilvēkam dienā, kg 

pi – varbūtība būt stāvoklī Hi  

1P  – varbūtība atklāt pārkāpēju kuģus, izmantojot mūsu platformas novērošanas 

spējas un pieejamos tehniskos līdzekļus 

PProv – pārtikas krājumi vienam cilvēkam dienā 

Prt – summārā neto peļņa 

2P  – varbūtība arestēt pārkāpēju, kas ir atkarīga no platformas tehniskajām 

īpašībām (jūras spējas, ātruma un ieroču klātbūtnes) 

𝜋0 – diagnostikas kanāli 

RA – korpusa nelīdzenumu berzes pretestība 

RAA – gaisa pretestība 

nR  – n-dimensiju Eiklīda telpa 

RAP – izvirzīto daļu pretestība 

R&D – pētniecība un attīstība 

Re – Reinholda skaitlis zemūdens korpusam vai statņim 

RF – berzes pretestība 

rl – soda koeficients 

RFH – korpusa berzes pretestība 

RFS – statnes berzes pretestība 

RIB – laiva ar cieto dibenu ( rigidinflatableboat) 

RS – Robežsardze 

RSP – strūklas pretestība 

RT – pilnas pretestības aprēķināšana  
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RW – viļņu veidošanās pretestība 

RWSA – aizmugurējā statņa viļņu pretestība 

RWSF – priekšējā statņa viļņu pretestība  

RWH – zemūdens korpusu viļņu pretestība 

RWHSA – viļņu pretestība, kas veidojas no mijiedarbības starp zemūdens korpusu un 

aizmugurējo statni 

RWHSF – viļņu pretestība, kas veidojas no mijiedarbības starp zemūdens korpusu un 

priekšējo statni 

RWSFA – viļņu pretestība, kas veidojas no mijiedarbības starp aizmugurējo un 

priekšējo statni 

S – risinājumu daudzums (alternatīvas, sistēmas varianti) 

S – sistēmas modelis 

S – platformas vienas diagnostikas vidējās izmaksas   

s – bitu skaits uz vienu hromosomas elementu (gēnu) 

SAR – meklēšanas un glābšanas operācijas   

Sb – priekšēja statņa novirzīšanās no zemūdens korpusa priekšgala  

SCR sistēmas – selektīvās katalītiskās reducēšanas sistēma 

SIAV – tāda kuģa meklēšana, kas nodarbojas ar nelikumīgu darbību (searching 

suspected illegal activity vessel) 

Si  – visas izmaksas kuģa dzīves cikla laikā 

SOLAS – Starptautiska konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras  (The 

International Convention for the Safety of Life at Sea) 

S1 – kuģa pētniecības un attīstības izmaksas 

S2 – kuģa iepirkuma/būvniecības izmaksas 

S3 – kuģa darbības un uzturēšanas izmaksas 

S4 – kuģa likvidācijas/utilizācijas izmaksas 

SWATH – neliels ūdens apskalotas virsmas laukums – divi korpusi (small waterplane 

area twin hull) 

T – lēmumu pieņemšanas laiks 

T – kuģa dzīves cikla ilgums 

Tm – Testa operāciju periodiskums ar Puasona plūsmas parametru ω = 1/ Tm 

t – grāmatvedības gada pārskata periods 

TEU – standartizētie konteinera izmēri (20 pēdu garums, 8 pēdu un 6 collu 

augstums un 8 pēdu platums), kas starptautiski pieņemti kā 1 TEU 

(twenty-foot equivalent unit) 
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tf  – Vidējais kļūmes fiksācijas laiks ar automātisko testa sistēmu 

THeave – vertikālas svārstīšanās periods 

TK – tehniskie kritēriji 

tm – testa veikšanas laiks 

Tms – jūras misiju pieprasījumu periodiskums ar Puasona plūsmas parametru 

 = 1/ Tms 

tms – jūras misijas vidējais laiks 

TPitch – gareniskas svārstīšanās periods 

TRoll  – zvalstīšanās (sāniskas svārstīšanās) periods 

ts – statņa platums 

tti – testa pārtraukuma vidējais laiks gadījumā kad sākas jūras misijas 

TŪ – teritoriālie ūdeņi  

V – tilpumiskais ūdensizspaids 

VAK – Valsts aizsardzības koncepcija  

VD – Vides dienests  

VH – kuģu ātrums, ja viļņu augstums ir H1/3 

VHF – ļoti augsta frekvence 

v1 – eksponenciālā sadalījuma parametrs tf 

v2 – eksponentsijas sadalījuma parametrs tti 

U – projekta vadības un lēmumu pieņemšanas  stratēģiju daudzums 

U – kuģa ātrums, m/s 

𝑈 = {𝜋𝑖} – testēšanas sistēmas arhitektūra ar 𝜋𝑖  diagnostikas kanāliem  

𝑢 – atteikumu skaits platformas dzīves ciklā  

W – tehniskie raksturojumi 

Wp – kuģa lietderīgā slodze 

X – sistēmas funkcionālās prasības 

 1,..., nX x x  – platformu vēlamās īpašības vektors (vektors ar neatkarīgiem mainīgajiem) 

x – brangas pozīcija uz korpusa diametrālās plāksnes 

Xb – pūpes slīpuma garums 

Xh – pūpes slīpuma augstums 

xi – dekodēta reālā vērtība, no bitu virknes garuma s 

Z – pieņemto lēmumu efektivitāte 

ZI – Zvejniecības inspekcija 

𝑧𝑖 – izmaksas par kanāla ražošanas un i diagnostikas elementu attīstību  

ᴦ – gamma funkcija 
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Δ – kuģa ūdensizspaids 

δ – pieņemto lēmumu precizitāte 

𝛬 – apakšsistēmas atteikumu rādītais 

Λ – kļūmes rādītājs 

μ – remonta radītājs 

τ – eksponenciālā sadalījuma parametrs tm  

ψ – eksponentsijas sadalījuma parametrs  tms 

 – kuģa tilpumiskais ūdensizspaids, aprēķināta pēc ģeometriskiem izmēriem 

H  – viena zemūdens korpusa tilpumiskais ūdensizspaids 

s  – statņa zemūdens daļas tilpums 

𝜂p – ūdensizspaides utilizācijas koeficients 

Ƞs – dzenošais (propulsīvais) koeficients 

ȠD – jaudas nogādāšanas no dzinēja uz dzenskrūvi efektivitātes koeficients 

ΣΚn – kuģa/sistēmas galvenais darbības indikators naftas piesārņojuma 

savākšanai 
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IEVADS 

I.1. Problēmas apraksts  

Valsts uzdevumu nodrošināšanai jūrniecības jomā dažādas valsts iestādes izmanto dažāda 

tipa kuģus, kuterus, laivas. Latvijas situācijā kuģiem jābūt relatīvi neliela izmēra, piemēram, pildot 

hidrogrāfijas dienesta uzdevumus, krasta apsardzes funkcijas, kā arī glābšanas un meklēšanas u.c. 

uzdevumus, toties šiem relatīvi nelielajiem kuģiem jābūt stabiliem, manevrētspējīgiem, ātriem un 

daudzfunkcionāliem, kas saglabā savas īpašības sliktos laikapstākļos, un lielākai daļai no tiem 

jābūt gataviem piedalīties operācijās ārpus Baltijas jūras. 

Temata izpētes pakāpe 

Kuģu konstrukcijas optimizācijas problemātika labi atspoguļota vairākos pētījumos un 

darbos: (Deschamps, Trumbule, 2004; Bertram, et. al. 2005), arī izdevumu samazināšana kuģa 

būvēšanas dažādās fāzēs ir labi aprakstīta (Caprace, Rigo, 2009), tāpat izpētīta un skaidri definēta 

ir kuģa dzīves cikla izmaksu samazināšana (US Defence Systems Management College, 1997; un 

Brown, Salcedo, 2003; Landamore, Downie, 2007; Bondarenko, 2013)  

Veicot zinātnisko darbu analīzi, kas veltīti kuģu būvēšanas procesa optimizācijai, dažādiem kuģu 

projektēšanas aspektiem, vienkorpusa vai daudzkorpusa kuģu būvniecībai un ekspluatācijai, institūciju 

darbības sistēmas uzlabošanai, var konstatēt lielu informācijas apjomu un to dažādību. Ir fundamentāli 

pētījumi (piemirām Dubrovsky, Bertama, Bondarenko un cit.), zinātniskie raksti, konferenču materiāli, 

pētnieciskie un tehniskie apskati. Tajā pašā laikā Latvijā šie jautājumi atspoguļoti minimāli, nav 

zinātniskas metodoloģijas speciālo/militāro kuģu projektēšanas un būvniecības prasību formulēšanai.  

Ārzemju pētījumos ir maz pētīta kompleksa pieeja valsts funkcijas optimizācijai, izmantojot 

speciālo multifunkcionālo kuģi. Pēdējos gados ir strauji attīstījusies SWATH kuģu tehnoloģija, un 

pasaulē trūkst fundamentālu sistemātisku pētījumu par tāda tipa kuģu projektēšanu, operacionālu 

izmantošanu, uzdevumu un izdevumu optimizāciju. Monogrāfijā (Алексеев, et al. 1978) ir 

sistematizēta informācija par SWATH kuģu peldspēju, vadāmību, stabilitātes īpatnībām, ir 

atspoguļota SWATH kuģu galveno izmēru vispārēja aprēķinu metodoloģija projektēšanas 

sākumstadijā. No fundamentāliem pētījumiem jāatzīmē SWATH pētnieka V. Dubrovska grāmatas, 

monogrāfijas un citi darbi (Dubrovskiy, 1978, 1986, 1997, 1999, 2000, 2001, 2007), kuros 

apkopoti teorētisko un praktisko pētījumu rezultāti un detalizēti uzskaitīti SWATH hidrostatikas, 

peldspējas, stabilitātes, korpusa stipruma un citi jautājumi.  

Svarīgs jautājums SWATH tehnoloģijā ir tās priekšrocības un trūkumi, šī jautājuma pētījumi 

plaši atspoguļoti daudzos darbos (Wu, Ni, Xie, 2008; Руденко 2007; Papanikolaou 1991; 

Кузьменко 1983; Правила Классификации и постройки высокоскоростных судов 2008; 

Salvesen, 1973). Autori vienbalsīgi atzīmē pozitīvās īpašības: kuģošanas spējas, lielo klāja 

platumu, palielināto kuģa stabilitāti, kā rezultātā paaugstinās komforta līmenis. Nethercote, 1982, 
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pētījumā ir aprakstīts projektēšanas algoritms SWATH patruļkuģiem, piedāvāti matemātiskie 

aprēķini galveno izmēru izvēlei, peldspējai un svaru slodzei. Darbs ir īpaši interesants, jo piedāvā 

aprēķinus militārajam kuģim. SWATH kuģu galveno elementu aprēķini atspoguļoti daudzos darbos 

(Bertram, MacGregor, 1993; Танцюра, 1979; Nethercote, Scnmitke, 1982; Иваницкий, et al. 

1976.), bet kā trūkumu var atzīmēt to, ka darbām pārsvarā ir metodiska rakstura informācija un to 

nevar izmantot praksē, kā arī lielākā daļa aprēķinu bāzējas uz tērauda korpusa materiālu, bet lielākā 

daļa mazizmēra SWATH izmanto alumīniju vai kompozītmateriālu. Tikai daži autori (Dubrovsky, 

2007) piedāvā aptuvenas formulas galvenajām sastāvdaļām slodzes aprēķināšanai SWATH kuģiem 

ar korpusa un virsbūves būvniecību no tērauda, alumīnija un stikla šķiedras. Visplašākie pētījumi 

ir veikti par SWATH kuģu stabilitāti un peldspēju (Хализев, Безсалов, 1983; Шостак, 1978; 

Король, 1978). Piemēram, ir piedāvāta metode (Хализев, Безсалов, 1983.) SWATH kuģu 

stabilitātes aprēķināšanai, ko var izmantot matemātiskajā modelī, optimizējot kuģa pamatdatus. 

Detalizētas SWATH kuģu projektēšanas spirāle izskatīta (Shaffer et al. 1991.) darbā, īpaša 

uzmanība tiek pievērsta detalizētu aprakstu projektēšanas procesu secībai.   

Apskatītās publikācijas parāda, ka SWATH kuģu projektēšanā un ekspluatācijā ir 

nepieciešami tālāki pētījumi kuģa zemūdenskorpusa formai, pielietojamiem materiāliem, 

būvniecības procesa uzlabošanai, kuģa funkcionalitātei,  par to arī liecina pēdējā laika starptautisku 

konferenču, publikāciju materiāli, kā arī monogrāfijas u.c. Interesanti, ka izteiktie apgalvojumi ir 

pretrunīgi, jo īpaši novērtējot SWATH piemērotību dažādiem uzdevumiem, funkcionālās spējas un 

izmaksu efektivitāti salīdzinājumā ar citiem kuģu tipiem (Дубровский. 2007, Руденко, 2007, 

Бондаренко, Бойко, 2014). Izpētītajā literatūrā maz informācijas, pētījumu, analīzes un 

metodoloģijas SWATH kuģu ekonomiskās efektivitātes aprēķiniem, funkcionalitātes uzlabošanai. 

Ir vairāki darbi, piemēram (Ikeda, Ikeda, 2001), kur aprakstītas efektivitātes vērtēšanas metodes 

ātrgaitas prāmim pēc metodes “ieņēmumu-izmaksu risks”, par pamatkritēriju ņemta tīra peļņa (net 

present value). Mēs nevaram izmatot tādu metodi speciālam multifunkcionālam SWATH tipa 

kuģim, kas pilda valsts uzdevumus un nenodarbojas ar komerciju. Publikācijās nav izpētīts 

jautājums par optimālu kuģa tipu izvēli mulifunkcionālu uzdevumu veikšanai, to metodoloģija un 

kritēriju definēšana. Var secināt, ka SWATH tipa kuģa visizdevīgāko izmēru, pamatraksturojumu 

izvēle ir atkarīga no kuģa veicamiem speciāliem uzdevumiem un prasa tālāku izpēti.  

Izmantojot sistēmas projektēšanas menedžmenta pieeju (Blanchard, Blyler, 2016), 

iespējams sastādīt hierarhijas sistēmas pamatprincipus, kas šobrīd darbojas Latvijā valstiskā līmenī 

valsts jūrniecībā (sk. 1.1. att.).   
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I.1.att. Mūsdienu valsts sistēmas pamatdarbības hierarhiskā pieeja jūrniecības jomā 

 

Katra ar jūrniecību saistīta institūcija – Jūras spēki, Krasta apsardze, Jūras administrācija un 

hidrogrāfijas dienests, Robežsardze un Vides aizsardzības dienests – var būt sadalīta vairākās 

mazākās apakšsistēmās precizētas funkcijas atspoguļošanai. Pirmajā attēlā redzami galvenie 

hierarhijas sistēmas elementi. Augstākajā līmenī prasības pret valsti ir definētas un noteiktas ANO 

un ES konvencijās, regulās, Latvijas valsts likumos, noteikumos un citos saistošajos juridiskajos 

dokumentos. Funkciju veikšanai valsts ir izveidojusi dažādas institūcijas, kas darbojas atbilstoši 

minētajām likumu prasībām.  

Katra institūcija savu pienākumu veikšanai jūrniecības nozarē iegādājas peldlīdzekļus – 

platformas. Katrai platformai ir savs peldlīdzekļa standarta aprīkojums, komanda un komandas 

apmācības standarti, nodrošinājums un speciāls aprīkojums misijas veikšanai. Ekspluatācijas cikla 

laikā pēc individuāla scenārija notiek katras platformas renovācijas un atjaunošanas process. Tāda 

organizācija nav īpaši efektīva un finansiāli izdevīga, jo prasa individuālu pieeju katrai platformai 

un individuālu menedžmenta vadību. Šajā darbā tiek piedāvāts mainīt situāciju, institūcijām 

izmantojot multifunkcionālu platformu (sk. I.2. att.).  

Valsts funkciju veikšanai jūrniecības nozarē iestādes varētu izvēlēties vienotu standarta 

platformu ar atbilstoši organizācijas funkcijas prasībām noteikto misijas moduli. Tāda pieeja gan 

prasa rūpīgi apzināties iestādes prasības pret izmantotajām platformām un viedokļu saskaņošanu. 

Bet tāda pieeja nodrošinātu visiem peldlīdzekļiem standarta aprīkojumu, vienotu komandas 

apmācības standartu un nodrošinājumu, iestādes speciālās funkcijas nodrošināšanai būs vajadzīgs 

speciāls aprīkojums misijas veikšanai. Visu platformu renovācijai un atjaunošanai tiktu piemērots 



24 

standarta process. Multifunkcionāla speciāla kuģa izmantošana ļautu ievērojami ietaupīt finansiālos 

līdzekļus valsts institūcijas funkciju nodrošināšanai, nesamazinot kvalitāti. Autors apzinās, ka 

multifunkcionāla platforma nevar būt tik universāla, ka cita tipa kuģi vispār nebūs vajadzīgi, bet, 

izpētot likumu prasības, organizācijas kritērijus un izvēlētās multifunkcionālās platformas iespējas, ir 

iespējams definēt un optimizēt tādas misijas loku un panākt kompromisu atbilstoši valsts finansiālajām 

iespējam.  

 

I.2.att. Piedāvātā iespējamā valsts sistēmas pamatdarbības pieeja jūrniecības jomā 
 

Izvirzītā problēma – kā samazināt izdevumus dažādo kuģa tipu būvniecībai un piedāvāt 

vienotu multifunkcionālu platformu ar labām jūrspējām, kuģojot dažādos pasaules rajonos, tostarp 

reģionā, kur bieži iestājas slikti laika apstākļi, ar relatīvi nelieliem kuģa izmēriem, lai nodrošinātu 

valsts definēto uzdevumu izpildi. 

I.2. Pētījuma aktualitāte un temata izvēles motivācija 

 Nepieciešamība apkopot jūrniecības nozarē iesaistīto valsts iestāžu pamatfunkcijas 

jūrniecības jomā un pieprasījums pēc labāka risinājuma to izpildei nepieciešamo nodrošinājumu. 

 Vajadzība pēc vienotas multifunkcionālas platformas valsts uzdevumu izpildei jūrniecības 

jomā, kas būtu spējīga nodrošināt uzdevumu izpildi vairākām institūcijām dažādos sarežģītos laika 

apstākļos.   

 Vajadzība pēc multifunkcionālas platformas projektēšanas pamatojumu metodoloģijas 

apkopošanas un pilnveidošanas. 

 Sistemātisku pētniecisko darbu trūkums par SWATH tipa kuģiem, īpaši par to pielāgošanu 

valsts funkciju veikšanai, šī jautājuma sarežģītības dēļ, ņemot vērā kuģa sarežģīto konstrukciju un 

tehniskos ierobežojumus. 
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 Pasaules praktiskās pieredzes trūkums SWATH tipa kuģu būvēšanā un izmantošanā 

militāriem uzdevumiem. 

 Nepieciešamība pēc SWATH tipa kuģu efektivitātes objektīva novērtējuma riska 

situācijās un doto uzdevumu izpildē. 

 Latvijā nav pieredzes speciālo kuģu būvniecībā.   

 Zinātnisko metožu izstrāde, lai optimizētu multifunkcionālo platformu izvēli un 

būvniecību, efektīvi nodrošinātu valsts institūciju uzdevumu izpildi jūrniecības jomā, ir svarīga 

zinātniska problēma un tās risināšanai ir liela praktiska nozīme valsts mērogā.  

I.3. Pētījuma objekts un priekšmets 

Pētījuma objekts ir speciālā multifunkcionālā kuģa bāzes konstrukcijas izvelēs, funkcionālo 

moduļu sastāva noteikšanas un speciālā multifunkcionālā kuģa projektēšanas procesi.  

Pētījuma priekšmets ir ņemot vērā visus dzīves ciklus, speciāla multifunkcionāla kuģa 

projektēšanas sākuma stadijā multikriteriālu lēmumu pieņemšanas modeļi un metodes. 

I.4. Pētījuma hipotēze 

1. Izvirzītā hipotēze – multifunkcionālo SWATH tipa kuģu būvēšana Latvijā, salīdzinot ar 

vienkorpusa kuģiem, nodrošinās priekšrocības, uzdevumu pildīšanā un samazinās resursu 

izlietošanu visas valsts specifisko funkciju nodrošināšanā. 

2. Sistēmas modelēšanu, izmantojot ģenētisko algoritmu var lietot, lai optimizētu projekta 

lēmumus multifunkcionālo SWATH tipa kuģu būvēšanā sākumstadijā tā dzīves ciklā. 

I.5. Darba mērķis 

Izvirzītais darba mērķis – Pētījuma mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu speciālā 

multifunkcionālā kuģa projektēšanas metodoloģiju, kas nodrošina funkcionālās prasības izpildi ar 

minimālām izmaksām visas kuģa dzīves cikla garumā. 

I.6. Mērķa sasniegšanai izvirzītie darba uzdevumi 

1. Izpētīt un izanalizēt informāciju par starptautisko un nacionālo likumdošanu, kas regulē 

valsts pienākumus jūrniecības jomā un tehniskas prasības attiecībā uz kuģu funkcionalitāti.  

2. Noformulēt metodoloģisko pieeju valstiska flotes kuģu sastāva un to kuģa bāzes konstrukcijas 

unifikācijai un optimizācijai, saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem. 

3. Izstrādāt speciālā multifunkcionālā kuģa darbības efektivitātes rādītājus. 

4. Noteikt speciālā multifunkcionālā kuģa resursus un tehniskos ierobežojumus dzīves ciklā. 

5. Izstrādāt speciālā multifunkcionālā kuģa vispārīgu sistēmas projektēšanas modeli.  

6. Izstrādāt multikriteriālo lēmumu pieņemšanas modeli speciālā multifunkcionālā kuģa 

bāzes konstrukcijas projektēšanai un funkcionālo moduļu sastāva noteikšanai.   

7. Izstrādāt piedāvātos modeļus sistēmas projektēšanas realizācijas algoritmus priekš 

automatizētam projektēšanas sistēmām. 
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8. Izvelēties  speciālā multifunkcionālā kuģa bāzes modeli un veikt to tehnisko parametru 

aprēķinus, pamatojoties uz izstrādātajiem modeļiem. 

9. Veikt praktiskus pētījumus dažādu misijas moduļu uzstādīšanai uz SWATH kuģa valsts 

funkciju veikšanai. 

Tādējādi pētījuma konceptuālā pieeja ir šāda. Pamatojoties uz speciālā multifunkcionālā 

kuģa funkcionalitātes prasību analīzi un to attīstības perspektīvām, izstrādāt multikritērialo 

lēmumu pieņemšanas modeli un piemērot to pamata konstrukcijas izvēlei un kuģa projektēšanas 

procesam, nodrošinot uzbūvētā kuģa ar misijas moduļiem, lai sasniegtu minimālās dzīves cikla 

izmaksas. 

I.7. Pētījuma metodoloģija  

Darbā izmantotas sekojošas teorijas: 

 varbūtību teorija un matemātiskā statistika; 

 optimizācijas teorijas metodes; 

 ģenētiskā algoritma metode; 

 sistēmu projektēšanas/modelēšanas teorija; 

 eksperimentu plānošanas teorija. 

Pētījumā izmantotās metodes: 

 metodisku un zinātnisku avotu analīze; 

 tehnisko raksturojumu izpēte; 

 elementu modelēšana; 

 datu apstrāde; 

 anketēšana. 

Veikti skaitliskie un praktiskie eksperimenti ar mērķi pārbaudīt un apstiprināt piedāvātās 

hipotēzes un metodes. Aprēķiniem izmantota SWATH ship programma. 

I.8. Pētījuma zinātniskā novitāte  

Darbā izstrādāti speciālā multifunkcionālā kuģa ar misijas moduļiem zinātniskie un 

metodiskie projektēšanas pamati, kas nodrošina Latvijas Jūras spēku uzdevumu izpildi, kur 

zinātniskā novitāte ir: 

1. Izdarītā kompleksā zinātniskā analīze prasībām speciālajam/militārajam kuģim Latvijā.  

2. Izstrādāts zinātniski pamatots un izveidots speciālā multifunkcionālā kuģa modelis 

Latvijas flotes vajadzībām valsts funkciju nodrošināšanai. 

3. Izstrādāts multikritēriālo lēmumu pieņemšanas atbalsta modelis speciālā multifunkcionālā 

kuģa bāzes konstrukcijas projektēšanai sākuma fāzē un to parametru optimizācijai izmantojot 

ģenētisko algoritmu. 

4. Piedāvāta kompleksā, savstarpēji saistīto, rādītāju sistēma speciālā multifunkcionālā kuģa 

projektēšanai un efektivitātes novērtēšanai visa dzīves cikla laikā. 
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5. Izstrādāts speciālā multifunkcionālā kuģa tipa SWATH sistēmas projektēšanas modelis 

dizaina sākuma fāzē un metodika tāda tipu kuģu praktiskai projektēšanai. 

6. Izstrādātā metodoloģija kuģu misijas moduļu projektēšanai valsts uzdevumu 

nodrošināšanai visa SWATH tipa kuģa dzīves ciklā. 

7. Izstrādāta multifunkcionālā SWATH tipa kuģu projektēšana metodoloģija, kas nodrošina 

platformas patstāvīgumu valsts uzdevumu veikšanai visa dzīves ciklā. Ņemot vērā piedāvāto 

pieeju, pirmo reizi pasaulē uzbūvēta speciālo multifunkcionālo Jūras Spēku SWATH kuģu sērija 

un Igaunijas hidrogrāfijas kuģis. 

I.9. Darba zinātniskais nozīmīgums 

Izstrādāta metode speciālo multifunkcionālo kuģa kritēriju noteikšanai, misijas moduļu 

izvēlei un tehnisko prasību sagatavošanai.  

I.10. Darba tautsaimnieciskais nozīmīgums 

Darbā sasniegtajiem rezultātiem ir liels tautsaimnieciskais nozīmīgums – teorētiska un 

praktiska vērtība. Teorētiskā vērtība ir valsts uzdevumu sistēmas uzlabošana jūrniecības jomā un 

speciāla multifunkcionāla kuģa metodoloģijas izstrādāšana. Darba praktiskā vērtība ir valsts 

resursu visizdevīgākā izmantošana jūrniecības uzdevumu izpildes nodrošināšanā, kā rezultātā ir 

uzbūvēti pieci multifunkcionālie SWATH tipa kuģi valsts vajadzībām Latvijā un viens kuģis 

hidrogrāfijas dienesta vajadzībām Igaunijā.     

I.11. Aizstāvamās tēzes 

Promocijas darba ietvaros noformulētas sekojošas tēzes:   

1. Latvijas valsts funkciju nodrošināšanai jūrniecības nozarē var izveidot vienotu standarta 

platformu vairākām institūcijām. Standarta platformu var padarīt par multifunkcionālu, aprīkojot 

to ar atbilstošiem misijas moduļiem.  

2. Kā bāzes platformu speciālam multifunkcionālam kuģim Latvijas apstākļos vislabāk 

izmantot SWATH tipa konstrukciju.  

3. Jauns projektēšanas uzdevums speciālam multifunkcionālam kuģu tipam, ar misijas 

moduļiem, ņemot vērā to dzīves cikla izmaksu faktoru. 

4. Optimālais konstrukciju projektēšanas modelis SWATH tipa kuģim, izmantojot 

ģenētisko algoritmu. 

5. Nākotnē ģenētiskie algoritmi tiek plaši izmantoti kā standarta elementi multikritērialo 

lēmumu pieņemšanā atbalsta sistēmās, izvēloties optimālāko un piemērotāko projekta risinājumu kuģu 

būvkonstrukcijas projektēšanas sākumposmā, iekļaujot tos automatizētas datorprojektēšanas 

programmās. 

6. Lietot piedāvāto pieeju dzīves cikla sistēmas modelēšanā speciālajam multifunkcionālajam 

kuģim var ievērojami uzlabot dizaina efektivitāti, samazinot projektēšanas laiku, uzturēšanas izmaksas 

visā dzīves cikla laikā, kā arī optimizēt kuģa struktūru, pildot norādītos uzdevumus.  
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1. KUĢA DZĪVES CIKLS, FUNKCIONĀLIE, EKONOMISKIE  

UN TEHNISKIE KRITĒRIJI 

1.1. Zinātniskās problēmas formulēšana 

Modernai tehnikai ir vairākas jaunas īpašības, kas noved pie ievērojamām izmaiņām to 

izveidošanas un izmantošanas procesos. Tās ir šādas: 

 problēmas sarežģītība, kas ir saistīta ne tikai ar tās sastāvdaļu kvantitatīvām īpašībām, bet 

ar ievērojami palielinātu savstarpējo attiecību sarežgītību un mijiedarbību starp tām; 

 pieaug materiālu patēriņš uz vienu produkta vienību un patērēto resursu apjomu, laikā kad 

pastiprinās ierobežojumi uz resursiem, materiāliem un enerģijas avotiem; 

 vispārēja tendence jaunās paaudzes tehnoloģijas dzīves cikla ilguma samazināšanai, bet 

palielinot to projektēšanas un būvniecības ilgumu. 

Šo faktoru darbība noved pie tā, ka zinātnisko, inženierzinātņu, tehnoloģisko un rūpniecisko 

procesu kopums kļūst arvien vairāk atkarīgs un saistīts ar jaunizveidoto tehnoloģisko objektu. 

Šajos apstākļos jaunu tehnoloģiju attīstībai ir divi aspekti. No vienas puses, jaunais objekts 

darbojas kā plānošanas, projektēšanas un izmantošanas objekts, kas apvienots  kopīgā dzīves cikla 

struktūrā (DCS), kura ietvaros notiek resursu izmantošana un savus mērķu sasniegšana. No otras 

puses, jauna tehnika tiek ražota, darbojas un attīstās kā vienota sistēma un, lai sistēma sasniegtu 

mērķus, nepieciešams atrisinātu tehniskā līdzekļa iekšējo dinamisko prasību atbilstību tehniskā 

līdzekļa patērētāju prasībām. (Kabashkin, Zvaigzne, 2017) 

Mūsdienu modeļa dizaina uzbūve ietver dažādu līmeņu problēmas pētījumus: konceptuālā, 

teorētiskā, metodiskā un tehnoloģiskā. Šis uzdevums kļūst īpaši grūts lielas tehniskās sistēmas 

(LTS), kā jaunās tehnoloģijas objekta, izveidošanas laikā. LTS projektēšanas procesā centrālo 

vietu ieņem  metodiskā un konceptuālā plāna jautājumi. Tāpēc LTS attīstības koncepcijā jāietver 

virkni specifisku zinātnisku kopsavilkumu un tēzes, kas satur koncentrētā formā LTS dzīves cikla 

dizaina filozofiju. 

LTS koncepcijas, kā objektu dizaina jēdziens, ietver sevī attīstību gan faktiskā projektēšanā, 

gan būvniecībā fundamentālo tehnoloģiju un programmatūras izmantošanu. Objekta konceptuālo 

projektu nevar sadalīt laikā un īstenot pakāpeniski ārpus projektēšanas procesa. Sistēmu 

projektēšanas būtība ir valdošo dizaina risinājumu pārvietošanu LTS izveides sākumposmos. 

Tādējādi modernas LTS izveidošanas metodoloģijas pamatā ir tas, ka projektēšanas sistēmas 

uzdevumos, sistēmas analīzes objektā jābūt loģiski savienotam gan projektēšanas objektam kā 

mērķa kategorijai, un projektēšanas process kā līdzeklim, lai sasniegtu kategoriju. Mūsdienīgu 

LTS izveide izaicina zinātnisko uzskatu sistēmas attīstību un lēmumu pieņemšanas modeļa 

veidošanos, ņemot vērā iepriekš minētos aspektus. 
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Šajā dokumentā mēģināts izskaidrot LTS projektēšanas koncepcijas jēdzienu, kā sarežģīti 

attīstāmu organizatoriski-tehnisko sistēmu, orientētu uz projektēšanas problēmas risināšanu, un 

parādīt metodoloģisko noteikumu pamatus minētajā procesā. 

Sistēmas projektēšanas konceptuālais aspekts attiecas uz sistēmu projektēšanas principiem 

un konceptuālo modeli lēmumu pieņemšanai. 

Sistēmas projektēšanas konceptuālā struktūra sastāv no: 

1) objektu modeļu bibliotēkas un projektēšanas procesa, izstrādāta pēc moduļu principa, 

kas atbilst visu funkcionālo līmeņu un projektēšanas stadijas prasībām; 

2) pamatprocedūru bibliotēkas, uzbūvētas moduļu veidā, kas nodrošina projektu risinājumu 

tapšanu visās projektēšanas sistēmas šūnās un šo lēmumus koordināciju un saskaņošanu 

visos funkcionālos līmeņos un visos projektēšanas etapos. 

3) informācijas sistēmas, kas veidotas no objekta modeļiem un projektēšanas procesa, no 

šīm modeļu pārvērtībām un projektēšanas risinājumu kopvērtējuma, formalizētu pilnībā 

vai daļēji lēmumu atbalsta sistēmas instrumentārijam;  

4) datu bāzes uzbūves līdzekļiem, datu bāzes vadības sistēmām un tehnoloģijām, lai radītu 

sistēmu un pakalpojumu programmas; 

5) datu bāzes, tiešas piekļuves, kas ir paredzēta gan galvenajam konstruktoram un lēmumu 

pieņēmējam, gan dažādu līmeņu un etapu projektētājam; 

6) modeļu dinamisku pārmaiņu mehānismi (programmatūras un tehniskie līdzekli), 

veidojot jaunas kritiskās procedūras, datu bāzēs informācijas pārveidi un atjaunināšanu. 

Sistēmu projektēšanas metodiskais aspekts attiecās uz zinātnisko viedokļu sistēmu un 

subordinācijas attiecībām starp plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem projektēšanas procesā. 

Projektēšanas programma pārvēršas par matemātisko eksperimentu mērķprogrammu, kas apvieno 

ārējo (mērķu veidošanās) un iekšējo (modelēšanas) daļu. Pēc izšķirošās sistēmas funkciju 

projektēšanas process pāriet uz sistēmu projektēšanas jaunu līmeni, kas, kā process sastāv no 

sistemātisko pētījumu neformālām procedūrām metodoloģiski saistītām ar modelēšanas procesa 

pieņemtiem risinājumiem, kuru mērķis ir konkrētu optimālo rezultātu sasniegšana, kas ietver LTS 

un tās apakšsistēmu īpašību optimizāciju, to strukturēšanu funkcionālajos rāmjos, kā arī 

optimizējot objekta mērķu sasniegšanas procesus, un objektu resursu optimizāciju visā dzīves ciklā 

un tā atsevišķos etapos. 

Sistēmas projektēšanas modelis 

Sistēmas projektēšanas modeli, kā izšķirošo sistēmu, konceptuāli nosaka divas attīstības 

sastāvdaļas: projektēšanas objekts un projektēšanas process. Par sistēmas projektēšanas modeli 

ārēiem parametriem tiek uzskatīti mērķu, funkcionālo, tehnisko prasības un resursu ierobežojumi, kā 

uz projektēšanas objektu tā arī uz pašu projektēšanas procesu (1.1. att.). 
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LTS izstrādes procesā ir nepieciešams atrisināt lēmumu pieņemšanas problēmu, pie 

situācijas, kad ir salīdzinoši daudz alternatīvu projekta risinājumu variantu un vairāku efektivitātes 

rādītāju pieejamība – šāds uzdevums pieder pie multikriteriālām lēmumu pieņemšanas problēmām. 

Projektēšanas objekta efektivitāti nepieciešams novērtēt, ņemot vērā kuģa specifikas mērķus visā 

dzīves ciklā un vajadzību izpildīt īpašas prasības dažādās stadijās tās dzīves ciklā. Tas prasa 

iekļaušanai LTS sistēmas projektēšanas modelī savstarpēji saskaņotus sekojošus aspektus: 

multikritēriālo lēmumu pieņemšanas projektēšanas procesa modeli un dizaina objektu dzīves cikla 

modeli (1.1. att.).  

 

1.1. att. Sistēmas projektēšanas modelis 
 

Multikritērialo lēmumu pieņemšanas problēmas modelis  

Multikritērialo lēmumu pieņemšanas problēmas modelis raksturosim ar septiņiem 

elementiem  

𝐺 = (𝑆, 𝑋, 𝑓, 𝐿 𝑃, 𝑉, 𝐸), 

kur S – risinājumu daudzums (sistēmā alternatīvie varianti); X – rādītāju kopums; f – atspoguļo 

variantu dažādību iespējas un daudz vektoru aprēķinus; L – salīdzināšanas rezultāts dažādu mērķu 

uzdevumu kopumam; P – preferences sistēma lēmumu pieņēmējiem; V – iespējamu noteikumu 

atlases kopums, pamatojoties uz lēmumu par pamatnoteikumiem E. 

Paskaidrosim elementus. Lielums S ir sistēmas variantu kopums, no kuriem katrs ir spējīgs 

atrisināt uzdoto vadības uzdevumu, t.i., ved uz uzstādīto mērķu sasniegšanu. Parasti vadības 

sistēmu projektēšanas uzdevumā iespējamo variantu skaits ir ierobežots un veidojas sistēmas 

projektētāju centienu rezultātā. Ģenerēšanas opciju procedūras sakārtošanu veicina risinājumu 

koka veidošana.  

Multikriteriālo lēmumu pieņemšanas varianta kvalitāte vērtējama ar rādītāju kopumu 𝑋 =

{𝑥𝑖}, 𝑖 > 2, kas raksturo sistēmu, salīdzinot variantus. Šādi rādītāji ir dinamiskuma, izturības, 

resursu, tehnoloģiskie, u.c. Būtiskais aspekts pie rādītāja X veidošanās ir prasība līmeņu 

(intensitātes) atpazīšana kā variantu īpašībās, ko nosaka rādītājs 𝑥𝑖 = {𝑥𝑖
𝑟}x, kur 𝑟 > 2 – 

atpazīšanas līmeņi. 
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Izteiciens 𝑓: 𝑆 → 𝑌 veido atbilstību starp variantu dažādību S un vektoru Y vērtēšanas 

dažādību. Rādītāju f jāaprēķina, pamatojoties uz intensitātes vienību mērīšanu katram variantam 

no  dažādības S, pēc rādītāju X vērtēšanas skalas. 

L uzdevuma izvirzīšana ir atkarīga no lēmumu pieņemošām personām (LPP), it īpaši 

sistēmas izveidošanas posmos, kad notiek uzdevumu variantu salīdzinājums un izvēles. Tā, pirms 

skicēšanas un skices projektēšanas posma, iespējams, parādīsies vēlēšanās izslēgt no turpmākās 

izpētes, zināmā mērā, sliktākos variantus. Tādi var būt minēti dominējoši varianti – iespējas, 

kuriem vektoru vērtējums ir vienāds ar citiem variantiem un satur vismaz vienu sliktāku 

novērtējumu, salīdzinājumā ar citu variantu vektoru vērtējumu. Tehniskā un darba projektēšanas 

posmos, veidojot eksperimentālus paraugus, rodas problēma, kā izvēlēties noteikto skaitu labāko 

variantu, lai atlasītu un ražošanā nodotu vislabāko. Dažos gadījumos var rasties nepieciešamība 

sakārtot iesniegtos variantus, lai pēc tam norobežotu starp iespējamiem perspektīvos no 

neperspektīviem variantiem.  

Veicot variantu salīdzināšanu un vērtējumu pēc īpašībām kopumā, tiek uzskatīts, ka LPP var 

salīdzināt un secināt par priekšrocībām, intensitātes izmaiņas īpašībām, dažādu intensitāšu 

savienošanu un mijiedarbību, utt. pamatojoties uz savu skatījumu uz īpašības vērtību. Šie skati n 

veido priekšrocības sistēmu P. Parasti tiek uzskatīts, ka LPP, izsakot spriedumus, rīkojas racionāli, 

t.i., ir loģisks, nepieļauj pretrunas utt. Formāli, pie tādas konkrētas informācijas saņemšanas par 

sistēmas priekšrocībām, priekšrocību sistēmu apraksta priekšrocības attiecības ar dažādiem 

novērtējumu vektoriem.  

Primārais likums (lēmumu pieņemšanas metode) nosaka vērtējumu vektoru salīdzinājuma 

principu, ar nolūku noteikt priekšrocības vienam no tiem pret citiem. Tas var būt pārstāvēts ar 

analītisku izteiksmi vai algoritmu. 

Primāram noteikumam, vajadzētu ievērot informācijas noteikumus par LPP vēlmēm, 

esošiem ierobežojumiem un pielaidēm, multikrieriālo uzdevumu tipiem. Piedāvātiem primāriem 

noteikumiem V ir liels skailis, un viena no multikriteriālas uzdevumu risinājuma problēmām 

saistīta ar izšķirošā noteikuma izvēli, adekvāti uzstādītam uzdevumam. Piemēram, nedominējušo 

variantu atlasi veic, pamatojoties uz noteikumiem par dažādu variantu ierobežotu kārtību.  

Ja primārais noteikums ļauj sakārtot dažādu variantu ierobežotu kārtību,  tad sakārtošanās 

process automātiski nosaka jebkuru vēlamo variantu skaitu, kas ir vēlamāks salīdzinājumā ar 

citiem variantiem. Ja LPР rīkojas racionāli, tad tai vajadzētu piekrist piedāvātajiem risinājumiem. 

Citādi, vajadzētu pārskatīt primāro noteikumu vai informāciju par mērķi rādītājam un vērtējumam.  

Primārie noteikumi ar uzdevumiem izvēlēties piemērotāko variantu ir funkcionāli saistīti ar 

pieņemto lēmumu efektivitāti 

 𝑍 = 𝑍(𝐶, 𝑇, 𝛿),  (1) 
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atkarīgos no lēmumu pieņemšanas izmaksām C, lēmumu pieņemšanas laika T un pieņemto 

lēmumu precizitātes δ.  

Dzīves cikla modeļi 

Ņemot vērā sistēmas projektēšanas principus LTS modelis vērtējams kā sarežģīta sistēma, 

kura savas dzīves cikla laikā iziet visas stadijas, uzstājoties sākumā pētījuma objekta lomā, pēc 

tam projektēšanas, izgatavošanas, ekspluatācijas un ieviešanas, ekspluatācijas un utilizācijas 

stadijās. Saskaņā ar norādīto, projektējama objekta sistēmas modelis S var tikt definēts kā tā 

vairāku sastāvdaļu kopums E, ar F attiecibām starp viņiem un viņu īpašībām (atribūtiem) A, ko 

var uzrakstīt šādi: 

 𝑆: {𝐸, 𝐴, 𝐹} (2) 

Šis izteiciens ir projektējamā objekta modelis visaugstākā abstrahēšanas līmenī. Šī modeļa 

konkretizācija sastāv no visu elementu (apakškopu) apraksta E, A, F. 

Sarežģītām sistēmām raksturīga vairāklīmeņu hierarhiska strukturizācija, kas noteikta 

katram konkrētam veidam ar dekompozīcijas koku. Jebkuras sistēmas visplašākie kopīgie 

objektīvie aspekti ir strukturālie un dinamiskie, saskaņā ar kuriem daudz sastāvdaļas var būt 

norādītas kā 

 𝐸 = 𝐸𝑠 ∪ 𝐸𝑑  ,  (3) 

kur Es ir daudzums, kas raksturo sistēmas struktūru; Ed ir daudzums, kas raksturo sistēmas un to 

komponentu dinamiku (funkcionēšana, procesi, operācijas, un darba etapi). Kopumā LTS 

projektēšanas procesu, var parādīt caur LTS stāvokļu evolūciju.  

 𝐻 = {ℎ𝑖} = {𝑇, 𝑋, 𝑊, 𝑆, 𝑈}, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , (4) 

kur T ir vairāki momenti dzīves cikla laikā, kurās novērota sistēma, S ir risinājumu daudzums 

(alternatīvas, sistēmas varianti), X ir sistēmas tehnisko un funkcionālo prasību daudzums, U ir 

projekta vadības un lēmumu pieņemšanas stratēģiju daudzums. 

Sistēmas X funkcionālās prasības tiek nodrošinātas projektēšanas sistēmas atbilstībai 

noteiktiem tehniskajiem raksturojumiem W, ko var noteikt, izmantojot operatoru 𝜔:W→ 𝑋. 

LTS darbība prasa noteiktas izmaksas C, tās funkcionēšanas nodrošināšanai, atbilstoši 

sistēmas evolūcijas statusam un to veidošanas mehānismu var noteikt ar operatoru 𝑧: 𝐻 → 𝐶.  

LTS mērķi var noteikt to atbilstībai dažādiem strukturālā stāvokļa realizācijas variantiem B, 

kas raksturo LTS atbilstību norādītajiem funkcionāliem un tehniskajiem parametriem. Parametru 

attiecības mehānismu var noteikt ar operatoru 𝜑: 𝐻 → 𝐵  (1.2. att.) 
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1.2. att. Norādīto prasību lauks un reālie projekta risinājumi 

Turklāt saskaņā ar vispārējām prasībām pret LTS, daudzums B var reprezentēt labvēlīgu 

kopumu no izpildītiem projektēšanas nosacījumiem b+, un nepieņemamu kopumu b-, kur iekļautās 

prasības nav izpildītas. Turklāt B = b+∪b-. 

Strukturālā realizācijas norādītiem variantiem var uzrādīt pieņemamu daudzumu α:h+→b+ 

un nepieņemamu daudzumu 𝛽: ℎ− → 𝑏− – sistēmas stāvokļiem. H=h+∪h- (1.3. att.).  

Uzsverot vairākus stāvokļus ℎ𝑖 ∈ 𝐻, kas atbilst izvēlētai stratēģijai 𝑢𝑖 ∈ 𝑈  projekta 

pārvaldības risinājumiem: 

 ℎ𝑖 = ℎ(𝑡𝑗 , 𝑥𝑙, 𝑠𝑘, 𝑢𝑖): ∀(𝑡𝑗 ∈ 𝑇, 𝑥𝑙 ∈ 𝑋, 𝑠𝑘 ∈ 𝑆) ,   (5) 

LTS vairāki stāvokļī veido modelsistēmu (patterns), kas izmainās dzīves cikla laikā 

noteiktos laika brīžos tSi (1.3. att.), kas var atbilst (tS0, tS1, tSn, 1.3. att.) vai neatbilst (tS2, 1.3. att.) 

sistēmas funkcionālām un tehniskām prasībām. 

 

1.3. att. Noteikto prasību un projekta reālu risinājumu evolūcija LTS dzīves cikla laikā 
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LTS projektēšanas uzdevumu efektivitātes paaugstināšanai  var formulēt, kā uzdevumu 

optimālās operācijas plānošanai, lai meklētu optimālo projektēšanas pārvaldības stratēģiju uopt ∈ U, 

kas atbilst kritērijam 

 𝑢𝑜𝑝𝑡 = 𝑢𝑖: {(ℎ𝑖 → min
𝑖

𝐶)𝛬(ℎ𝑖 ∈ ℎ+ → 𝑏+)}    (6) 

Lietojot norādīto mērķa funkciju šā uzdevuma risināšanai, nepieciešams noteikt funkciju 

kritērijus un apzīmētu funkcionālos ierobežojumus  𝑧: 𝐻 → 𝐶, 𝜑: 𝐻 → 𝐵, kā arī LTS optimizējamas 

sastāvdaļas ietekmes mehānismu uz sistēmas evolūciju un to stāvokli. Šo jautājumu praktiska 

pielietošana aprakstīta  darbā nākamās sadaļās. 

1.2. Funkcionālie kritēriji 

Valstīm, kurām ir izeja pie jūras, ir vairākas priekšrocības un tiesības, bet ir arī vairāki 

pienākumi, kas ir noteikti un atrunāti starptautiskos likumos, konvencijās un līgumos. Tām savā 

atbildības zonā ir jānodrošina droša kuģošana, nepieciešamības gadījumā meklēšana un glābšana, 

hidrogrāfiskais nodrošinājums, valsts likumu izpilde ekskluzīvā ekonomiskā zonā un teritoriālajos 

ūdeņos, to aizsardzība, ekoloģiskā un zvejniecības kontrole, kā arī citi pienākumi. Latvijas dalība 

NATO un ES, cieša sadarbība ar Baltijas un Ziemeļu valstīm Baltijas jūras reģionā izvirza papildu 

prasības jūrniecības jomā. 

Starptautiskajās prasībās netiek izdalītas lielas un mazas valstis, jo prasības ir jāpilda 

neatkarīgi no piekrastes līnijas garuma, iedzīvotāju skaita, valdības budžeta utt. Mazām valstīm 

tas nereti ir liels izaicinājums – izpildīt visas prasības ar ierobežotiem ekonomiskiem, monetāriem 

un cilvēku resursiem. 

Latvijā, lai izpildītu starptautiskās prasības, ir izveidoti vairāki valsts dienesti, kas 

nodarbojas ar tiesību aktu uzraudzību jūrā: Jūras Spēki (krasta apsardze), Robežsardze, Valsts 

Vides dienesta inspekcija un Zvejniecības inspekcija, Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests 

un citi.  

Katrai no šīm organizācijām ir savas specifiskas funkcijas (kaut bieži to funkcijas pārklājas) 

un katrai vajag savus specifiskos peldlīdzekļus ar noteiktām konstruktīvām un operatīvām 

prasībām. Valstij ar ierobežotiem resursiem nodrošināt visas prasības ir ļoti sarežģīti, tāpēc ir ļoti 

svarīgi izanalizēt, kādas ir optimālas iespējas Latvijas valstij iegādāties un uzturēt valsts floti 

atbilstoši starptautiskajām prasībām, starptautiskajām saistībām un nacionālajiem likumiem.  

Valstu problemātika šajā jomā pētīta vairākos darbos (Bertram, Maisonneuve, et. al. 2005.; 

Landamore, Birmingham, Downie, 2007.; Brown , Salcedo, 2003), bet darbos nav pētīta dažādu 

uzdevumu optimizācija un iespēja piedāvāt vienotu, visizdevīgāko risinājumu mazai valstij. 
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Lai labāk izprastu prasības pret kuģu tehniskajiem datiem un to optimizācijas iespējamību, 

nepieciešams izpētīt likumdošanas prasības iesaistītām valsts struktūrām un jūrniecības nozares 

attīstības tendences, vairāk par šo tēmu pētīts Zvaigzne, 2015, 2017a; 2017b. 

Likumdošanas prasības  

Rūpīgi izanalizējot likumdošanas prasības valsts pārvaldei, to institūciju uzdevumus 

jūrniecības jomā, iespējams precīzāk noteikt prasības pret kuģiem, to tehniskajiem datiem un 

funkcionālām spējām. Viens no pamatdokumentiem, kas nosaka un regulē valsts darbību 

jūrniecības jomā, ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras Tiesību Konvencija. Tajā noteiktas 

pamatdefinīcijas un regulētas valsts tiesības un pienākumi.  

Reglamentējošie dokumenti jūrniecības jomā: 

 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par teritoriālo jūru un tai piegulošo zonu / 

Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone. Pievienošanās datums 10.09.1991. 

 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par atklāto jūru / Convention on the High Seas. 

Pievienošanās datums 10.09.1991. 

 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par kontinentālo šelfu / Convention on 

Continental Shelf. Pievienošanās datums 10.09.1991.  

 1964. gada 12. septembra ANO Konvencija par Starptautisko Jūras izpētes padomi / 

ICES. Pievienošanās datums 10.09.1991. 

 Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija un Līgums par Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas XI daļas piemērošanu.  

 Pamatlikums, kas regulē jūrniecības darbību Latvijā, ir Jūrlietu pārvaldes un jūras 

drošības likums. Likums pieņemts Saeimā 28.10.2004. Likumā noteikta valsts pārvaldes 

institucionālā sistēma jūrlietās un nodrošināta jūras drošības un aizsardzības jomā 

pieņemto Latvijai saistošo starptautisko līgumu prasību un standartu īstenošana un 

ievērošana. Likuma pamatmērķis ir nodrošināt kuģošanas drošību, kuģu, ostu un ostas 

iekārtu aizsardzību, novērstu vides piesārņošanu no kuģiem un padarītu efektīvāku jūras 

satiksmi. Likums nosaka atbildīgās institūcijas un to kompetences un funkcijas. 

Krasta apsardze (KA) atrodas Jūras Spēku flotiles sastāvā, tās galvenā kompetence ir 

starptautisko tiesību normu un normatīvo aktu ievērošanas kontrole. Lai to izpildītu, KA nodrošina 

šādus pamatuzdevumus: 

 Sadarbībā ar Valsts vides dienestu kontrolē vides aizsardzību un zvejniecību reglamentējošo 

normatīvo aktu ievērošanu un aiztur kuģus Latvijas ūdeņos.  

 Likvidē kuģu negadījumu un avāriju sekas, jūrā izlijušas naftas un bīstamo vai kaitīgo 

vielu noplūdes sekas un koordinē ar šo seku likvidāciju saistītos darbus.  

 Koordinē un veic cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā. 
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 Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju kontrolē kuģošanas režīma ievērošanu. 

 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda, vai jūrnieks, atrodoties uz kuģa Latvijas 

ūdeņos (jūras), ir lietojis alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas. 

Ir noteikti regulējumi kuģa aizturēšanai jūrā: 

 Lai nodrošinātu normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi Latvijas 

ūdeņos ārpus ostas akvatorijas, KA var kontrolēt, pārbaudīt un aizturēt kuģi atbilstoši 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvencijai. 

 Lai nodrošinātu normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi, kā arī 

stiprinātu valsts drošības un aizsardzības spējas, Latvijas ūdeņos ārpus ostas akvatorijas 

esošo kuģu kontrolē, pārbaudē un aizturēšanā KA var iesaistīt Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts karakuģus. Veicot minētos 

uzdevumus, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības (ES) 

dalībvalsts karakuģiem un to amatpersonām ir visas Krasta apsardzes un tās amatpersonu 

tiesības un pienākumi. 

Daži KA uzdevumi ir precizēti un atrunāti citos valdības dokumentos, tādos kā:  

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 Rīgā 2003. gada 2. decembrī (prot. Nr. 62, 8. §): 

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā. 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 363 Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29, 2. §): Kuģu 

kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos. 

Noteikumos noteikta detalizēta konkrēta kārtība, kādā jānotiek kuģu kontrolei, pārbaudei un 

aizturēšanai Latvijas ūdeņos. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles vienības, kas pilda 

KA pienākumus, kontrolē kuģus, veicot šādus pasākumus: 

 Izmantojot sakaru līdzekļus, veic kuģa aptauju par ienākšanas iemesliem un mērķiem 

Latvijas ūdeņos. 

 Veic kuģa pārvietošanās uzraudzību, izmantojot tehniskos līdzekļus. 

 Veic kuģa darbības vizuālo uzraudzību. 

 KA veic kuģu pārbaudes, aizturēšanu un peilēto ieročus strikti noteiktos gadījumos.  

Valsts vides dienests. Dienests atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā 

noteiktajai kārtībai: 

 Kontrolē vides aizsardzību Latvijas ūdeņos un ostu akvatorijās. 

 Izsniedz komercsabiedrībām speciālu atļauju (licenci) kuģu atkritumu uzņemšanai un 

utilizācijai ostās. 

 Izsniedz hidrotehnisko būvju tehniskos noteikumus un saskaņo projektus vides 

aizsardzības jomā. 

 Saskaņo jūras ūdeņos un ostās veicamo padziļināšanas un grunts saglabāšanas darbu 

projektus un izsniedz atļauju šo darbu veikšanai. 
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 Izstrādā naftas produktu savākšanas pamatnostādnes. 

 Kontrolē, kā Latvijas ūdeņos un ostu akvatorijos tiek ievēroti zvejniecību reglamentējošie 

normatīvie akti. 

 Kontrolē dabas resursu izmantošanu Latvijas ūdeņos un ostu akvatorijos. 

 Kontrolē kuģu radīto atkritumu pieņemšanu un apsaimniekošanu ostās. 

 Saskaņo ostu noteikumus vides aizsardzības jomā un kontrolē to ievērošanu. 

 Ievēro ISM kodeksa un ISPS kodeksa prasības. 

Lai nodrošinātu Latvijas jūras vides aizsardzību un pārvaldību, Valsts vides dienesta darbība 

precizēta arī Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, lai: panāktu un saglabātu labu jūras 

vides stāvokli; veicinātu jūras un jūras ekosistēmas ilgtspējīgu izmantošanu; veicinātu vides 

aizsardzības prasību un laba jūras vides stāvokļa panākšanai nepieciešamo pasākumu iekļaušanu 

to jomu politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kuras ietekmē jūras vidi; sekmētu 

Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteikto jūras vides aizsardzības un jūras resursu 

saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas mērķu sasniegšanu. 

Hidrogrāfijas dienests. Latvijas ūdeņos atbilstoši Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas 

rekomendācijām tiek veikti šādi hidrogrāfiskie pētījumi un ģeodēziskie darbi: 

 Dziļuma mērīšana atbilstoši starptautiskajām hidrogrāfisko mērījumu prasībām ūdeņos, 

kas tiek aktīvi izmantoti kuģošanai. 

 Dziļuma mērīšana un vispārīgie hidrogrāfiskie pētījumi Latvijas ūdeņos kartogrāfijas un 

citām tautsaimniecības vajadzībām. 

 Dziļuma mērīšana padziļināšanas darbu plānošanai, veikšanai un kontrolei. 

 Nogrimušu objektu meklēšana. 

 Krasta, hidrotehnisko un hidrogrāfisko būvju ģeodēziskie pētījumi. 

 Hidrogrāfiskie darbi, kas saistīti ar jūras izmantošanu valsts institūciju vajadzībām. 

 Hidrogrāfisko mērījumu un pētījumu datubāzes veidošana un uzturēšana. 

Robežsardze. Robežsardzes (RS) darbību regulē Latvijas Republikas valsts robežas likums, 

kurā noteikta valsts robežu un robežapsardzības sistēma un definēti vairāki nosacījumi, kas saistīti 

ar jūrniecību: valsts robežas šķērsošana, ārējās robežas šķērsošanas nosacījumi kuģošanas  

līdzekļiem u. c. Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 2010. gada 27. jūlijā (prot. Nr. 38, 12. §) MK 

Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem 

definē, ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem RS veic savu uzdevumu izpildi pierobežas joslas un 

pierobežas režīma kontrolei, teritoriālās jūras un iekšējo ūdeņu uzraudzībai: kuģošanas līdzekļi – 

kuģi, kuteri un motorlaivas, ko izmanto valsts robežas uzraudzībai jūrā un teritoriālajos ūdeņos, 

iekšējo ūdeņu kontrolei, pārkāpēju konstatēšanai, vajāšanai, aizturēšanai un pārvietošanai. 

Transportlīdzekļus, gaisa kuģus un kuģošanas līdzekļus aprīko ar uzdevumu veikšanai 
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nepieciešamajām novērošanas, navigācijas, skaņas un gaismas signālu iekārtām, elektronisko 

sakaru tīklu gala iekārtām, datortehniku un tās piederumiem. MK noteikumos noteikts, ka 

robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamo tehnisko līdzekļu daudzumu Valsts robežsardzes 

struktūrvienībās nosaka Valsts robežsardzes priekšnieks, ņemot vērā katras attiecīgās 

struktūrvienības veicamos uzdevumus, to apjomu, kā arī struktūrvienības izvietojumu un darbības 

taktiku.  

Jūras spēku flotile (JSF) ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa. Valsts drošības 

politika veidota, pamatojoties uz Nacionālo drošības koncepciju. Koncepcija nosaka, ka “Valsts 

apdraudējuma gadījumā NBS nodrošina Latvijas valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un 

gaisa telpas aizsardzību kopā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem. Svarīgs uzdevums valsts 

pašaizsardzībai ir uzņemošās valsts atbalsta sistēmas izveide ātru sabiedroto spēku uzņemšanai un 

izvēršanai Latvijas teritorijā”. Īpaši pasvītrots, ka valstī nepieciešams nodrošināt kolektīvās 

aizsardzības saistību izpildi: Latvija apņemas pildīt NATO 5. panta kolektīvās aizsardzības 

saistības un stiprināt eiroatlantiskās telpas drošību. Latvija turpinās sniegt ieguldījumu NATO un 

ES ātrās reaģēšanas kaujas formējumos, piedalīsies starptautiskajās operācijās, attīstīs kolektīvās 

aizsardzības vajadzībām nepieciešamās spējas, kā arī mērķtiecīgi sekmēs NBS izaugsmi un 

modernizāciju. Paredzēts, ka aizsardzības finansēšanas vajadzībām tiks atvelēti vismaz 2% no 

iekšzemes kopprodukta, lai Latvija spētu pildīt uzņemtās starptautiskās saistības, īstenot plānoto 

NBS modernizāciju, kā arī adekvāti reaģēt uz pašreizējās starptautiskās situācijas radītajiem 

izaicinājumiem.  

Valsts aizsardzības koncepcija (VAK) pieņemta 2016. gadā un definē konkrētus valsts 

aizsardzības pasākumus, to īstenošanai nepieciešamos resursus, NBS uzdevumus, spējas un 

attīstību, nepieciešamo valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju, pašvaldību, fizisko un 

juridisko personu gatavību un darbību miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā. VAK paredz 

Nacionālo aizsardzības spēju stiprināšanu un definē, ka valsts aizsardzības pamatu veido NBS, kas 

tiek attīstīti kā profesionāli apmācīts un moderni ekipēts valsts aizsardzības instruments.  

NBS nepieciešams attīstīt šādas militārās spējas: 

 Ātri reaģēt, novērst un lokalizēt iespējamo apdraudējumu maksimāli tuvu tā izcelsmes 

zonai, efektīvi organizējot un plānojot miera laika struktūru un vienību ģeogrāfisko 

izvietojumu un uzdevumus. 

 Intensīvi un efektīvi pretdarboties pretiniekam ar augstas kaujasspējas apbruņojumu un 

tehnoloģijām, prioritāri garantējot NBS sauszemes komponentes pilna spektra operacionālo 

rīcībspēju (kaujas, kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma) un aizsardzību, īpašu 

uzmanību pievēršot efektīvu izlūkošanas, pretgaisa aizsardzības, prettanku, taktiskās 

mobilitātes un pretmobilitātes spēju nodrošināšanai. 
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 Pretdarboties pretiniekam konvencionāli un asimetriski, tai skaitā neitralizēt pretinieka 

asimetrisko karadarbību, speciālās un desanta operācijas. Šī uzdevuma izpildes ietvaros 

NBS nodrošina pretinieka militārās iniciatīvas un darbības efektīvu bloķēšanu, 

demoralizē pretinieku un nodara maksimāli iespējamu postījumu tā kaujas spējām. 

 Garantēt uzņemošās valsts atbalsta infrastruktūras un pieejas ceļu pieejamību, drošību un 

aizsardzību jebkuros apstākļos. 

 Izvērst militāru pastiprinājumu robežas kontroles un aizsardzības nodrošināšanai, īpaši 

vēršoties pret specoperācijām un ieroču nelikumīgu tranzītu pāri valsts robežām valsts 

apdraudējuma gadījumā. 

 Nodrošināt augstu militāro savietojamību, integrācijas un sadarbības spējas ar NATO 

sabiedroto spēku struktūrām un kaujas struktūrām vienotai operacionālai darbībai. 

Valsts aizsardzības koncepcija nosaka, ka prioritārā ir sauszemes spēku komponenta kaujas 

spēju attīstība. JSF attīstība ir cieši saistīta ar atbalsta sniegšanu sauszemes operācijām un 

uzņemošās valsts atbalsta spēju nodrošināšanu. Lai sekmīgi izmantotu kolektīvās aizsardzības 

sistēmas sniegtās garantijas, NBS nodrošina uzņemošās valsts atbalstu, kas pamatojas ciešā 

sadarbībā ar citām valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrību, kā arī koordinētu sadarbību ar 

Baltijas valstīm, citiem sabiedrotajiem un NATO institūcijām. Šī uzdevuma veikšanā ir svarīga 

atbilstošas jūras transporta un infrastruktūras pieejamība. VAK pieprasa NBS spēju universālu 

pielietojumu – NBS attīsta vienas un tās pašas spējas gan nacionālo uzdevumu izpildei, gan 

kolektīvās aizsardzības uzdevumiem, kaujas spēju attīstībā tiek ievērotas NATO militāro spēju 

attīstības vadlīnijas un prasības. 

Uzņemošās valsts darbības precizētas MK instrukcijā Nr. 2 no 2015. gada 3. marta “Par 

uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu”, kas prasa NBS izstrādāt galvenās un alternatīvās 

transporta maršrutu shēmas un nosaka nepieciešamos transporta resursus, lai nodrošinātu 

pārvietošanos. 

Nacionālo bruņoto spēku likuma 6. pants nosaka noteiktus uzdevumus arī JSF, un galvenie 

no tiem ir: 

 valsts jūras akvatorijas un gaisa telpas kontrole, aizsardzība un neaizskaramības 

nodrošināšana; 

 piedalīšanās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktā 

kārtībā; 

 piedalīšanās valsts apdraudējuma situāciju novēršanā;  

 nodrošināt vienību kaujas un mobilizācijas gatavību; 

 sagatavot personālsastāvu un vienības dalībai starptautiskajās operācijās, Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas un Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spēkos; 
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 iznīcināt sprādzienbīstamus priekšmetus un veikt spridzināšanas darbus; 

 veikt krasta apsardzi, koordinēt un veikt cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, 

likvidēt jūrā notikušo avāriju sekas, piedalīties ekoloģiskajā uzraudzībā un kuģošanas 

režīma ievērošanas kontrolē; 

 Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt Valsts robežsardzi ar tehniskajiem 

līdzekļiem, peldlīdzekļiem tās uzdevumu veikšanai jūrā; 

 veikt speciālās operācijas; 

 veikt gaisa telpas, teritoriālās jūras un iekšējo ūdeņu (izņemot upes un ezerus), kā arī 

ekskluzīvās ekonomiskās zonas novērošanu un kontroli; 

 organizēt Latvijas Republiku un Nacionālos bruņotos spēkus reprezentējošas militārās 

ceremonijas un nodrošināt godasardzi. 

Likumi definē prasības un uzdevumus visām jūrniecībā iesaistītām valsts organizācijām. Lai 

izpildītu prasības, visām organizācijām ir nepieciešami peldlīdzekļi – kuģi, kuteri, laivas un cits 

speciālais aprīkojums.  

Veicot likumu prasību analīzi dažādām iestādēm jūrniecības jomā, iespējams izprast un 

definēt optimālas prasības peldlīdzeklim, lai nodrošinātu šo likumu izpildi. (Zvaigzne, 2014., 

2016., 2017b., Zvaigzne, Bizjuks, 2016). Jauno specifisko kuģu būvniecības procesam ir jābūt 

pamatīgi izpētītam un apdomātam, pirms projektēšanas uzsākšanas ir jāizanalizē visi ar projektu 

saistītie faktori, kritēriji un riski. Tāpat nepieciešams definēt prasības, lai daudzfunkcionālai 

platformai jau sākumstadijā varētu izstrādāt konceptuālo projektēšanas metodiku. Kā jebkurā 

projektā, sākumā pasūtītājam ir ierobežotas zināšanas, bet jāpieņem ļoti svarīgi un atbildīgi 

lēmumi, savukārt projekta beigu posmā mūsu zināšanas ir pietiekamā līmenī, bet vairs nav daudz 

svarīgu lēmumu, ko pieņemt. Apzinoties vajadzīgos kritērijus speciālo kuģu būvniecībai, ir jāpaceļ 

zināšanu līmenis tieši svarīgākajā punktā – projekta sākumā. Maksimāli izpētot un izprotot 

nepieciešamos kritērijus jaunbūvējamam kuģim, tiek palielināts zināšanas līmenis projekta 

sākumā, brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Vispirms jāizvērtē funkcionālas, ekonomiskās un 

tehniskās prasības un to optimizācija jūrniecības iestādes funkciju nodrošināšanai. Protams, visi šie 

faktori ir savstarpēji saistīti, bet, lai labāk tos saprastu, detalizēti ir nepieciešams izanalizēt katru 

kritēriju atsevišķi. 

Iespējamas misijas 

Likumdošanas analīze atļauj mums noteikt iespējamos misijas un funkcionālos kritērijus.  

Katra misija sastāv no vairākiem elementiem:  

1. EEZ un teritoriālo ūdeņu kontrole: 

 kuģu, kas nodarbojas ar nelikumīgu darbību (searching suspected illegal activity 

vessel, SIAV), meklēšana; 

 sekošana (pursuit); 



41 

 kuģa inspekcija un apskate (inspection, boarding); 

 kuģa arestēšana, konfiscēšana (seize); 

 pavadīšana (escorting);  

 citas funkcijas. 

2. Meklēšanas un glābšanas operācijas (search and rescue operations): 

 meklēšana un glābšana; 

 uguns dzēšana (fire-fighting); 

 kuģa vilkšana (towing of a damage ship); 

 ūdenslīdēju nodrošināšana (divers support). 

3. Jūras vides aizsardzība (marine environmental protection, MEP): 

 naftas produktu noplūdes lokalizācija un piesārņojuma seku likvidācija (localization 

of oil spill areas and liquidation of pollution); 

 zvejas kontrole (fishing control); 

 kuģa inspekcija un apskate (inspection, boarding); 

 vides piesārņojuma kontrole (environmental pollution control); 

 hidrogrāfijas uzraudzība un atbalsts (hydrographical surveillance and support). 

4. Miltārās funkcijas, piedalīšanās NATO reaģēšanas vienībās un operācijās (military 

readiness): 

 aizsargāšana (interdiction); 

 kuģa inspekcija un apskate (delivery of an inspection group to the ship);  

 ISPS koda izpildes kontrole (fulfilment of the ISPS code and its control); 

 bīstamo materiālu vākšana (gathering of oil or other hazardous materials); 

 kuģu vilkšana (towing of a damage ship);  

 ūdenslīdēju nodrošināšana (divers support); 

 uguns dzēšana (fire fighting); 

 brīvas kuģošanas nodrošināšana (ensuring of safe sailing); 

 pretmīnu darbība (anti-mine warfare); 

 pretkuģu darbība (anti-ship warfare); 

 pretlidaparātu darbība (anti-air warfare); 

 pretzemūdeņu darbība (anti-submarine warfare); 

 ABC aizsardzība (ABC defence); 

 mīnu likšana (mine deployment); 

 pretdiversantu darbība (anti-saboteur warfare); 

 specializēta transportēšana (specialized transportation); 



42 

 pretblokādēs darbība (anti-blockade warfare); 

 piedalīšanās starptautiskās operācijās (international operation) u.c. 

Kuģa funkcionālo iespēju paplašināšana ir iespējama ar bezpilota lidaparātu (uz mazajiem 

kuģiem) vai helikopteru (lielajiem kuģiem), vai citu bezpilota ierīces izmantošanu. Gandrīz katrs 

no šiem uzdevumiem prasa specifisku aprīkojumu, ierīces vai ieročus. Bet dažus no šiem 

uzdevumiem var apvienot vai izpildīt no vienas platformas, nomainot aprīkojumu atbilstoši 

uzdevumam. Katra operatīvā kritērija analīzi nepieciešams veikt vispusīgi, ņemot vērā 

nepieciešamās tehniskās prasības (kritērijus) un saistošos ekonomiskos kritērijus. 

Izmantojot taksonomijas shēmas pieeju un atbilstoši– ekspertu novērtējumam, var izveidot 

tabulu funkcionālajiem kritērijiem, var klasificēt kritērijus pēc svarīguma katrai iestādei: 100 punktu – 

vissvarīgākais, 70 – svarīgs, 50 – mazāk svarīgs, 30 – nepieciešams, un noteikt vissvarīgākos (zilā 

krāsā) un svarīgos (rozā krāsā) funkcionālos kritērijus misijas izpildē iesaistītajām organizācijām.  

1.1. tabula 

Kuģa funkcionālie kritēriji atbildīgajām institūcijām 

Organizācija 

OK 

Krasta 

apsardze 

Jūras 

spēku 

flotile 

Robežsardze Vides 

dienests 

Hidrogrāfijas 

dienests 

SIAV 100 100 100 70 0 

Sekošana 100 100 100 100 0 

Kuģa inspekcija un apskate 100 100 100 100 0 

Kuģa arestēšana, konfiscēšana 50 100 50 30 0 

Pavadīšana 70 100 50 30 0 

SAR 100 70 70 30 30 

Uguns dzēšana 100 30 30 0 0 

Kuģu vilkšana 100 30 30 0 0 

Ūdenslīdēju nodrošināšana  70 100 30 0 50 

Naftas produktu noplūdes 

lokalizācija un piesārņojuma 

seku likvidācija 

100 0 0 0 0 

Zvejas kontrole 30 0 0 100 0 

Vides piesārņojuma kontrole 100 30 70 70 0 

Hidrogrāfijas uzraudzība un 

atbalsts 

30 30 0 0 100 

Aizsargāšana 70 100 50 0 0 

ISPS koda izpildes kontrole 100 100 100 0 0 

Brīvas kuģošanas 

nodrošināšana 

100 100 0 0 100 

Pretmīnu darbība 30 100 0 0 0 

Pretkuģu darbība 30 100 0 0 0 

Pretlidaparātu darbība 0 100 0 0 0 

Pretzemūdeņu darbība  0 100 0 0 0 
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Pretblokādes darbība 30 100 30 0 0 

Pretdiversantu darbība 70 100 70 0 0 

Spec. transportēšana 70 100 50 0 0 

ABC aizsardzība 0 100 0 0 0 

Mīnu likšana 30 100 0 0 0 

Piedalīšanās starptautiskās 

operācijās 

70 100 70 50 0 

Gandrīz katrs no šiem uzdevumiem prasa specifisku aprīkojumu, ierīces vai ieročus. Bet 

dažus no šiem uzdevumiem var apvienot vai nodrošināt to izpildi no vienas platformas, nomainot 

vai uzstādot aprīkojumu atbilstoši uzdevumam. Katra funkcionālā kritērija analīzi nepieciešams 

veikt vispusīgi, ņemot vērā nepieciešamās tehniskās prasības (kritērijus) un saistošos ekonomiskos 

kritērijus. 

1.3. Ekonomiskie kritēriji 

Citu valstu pieredze  

Līdzīgus uzdevumus risina visas piekrastes valstis. No iesaistītajām organizācijām tieši jūras 

spēkiem ir nepieciešama visproblemātiskākā tehnika tādā ziņā, ka kuģi ir vissarežģītākie un 

visdārgākie. Analizēsim citu valstu pieredzi (Zvaigzne, 2016), kuras atbilstoši savai politiskai 

gribai un ambīcijām, finansiāliem resursiem, drošības situācijai reģionā būvē savu kara floti. Flotes 

sastāvā ir dažādu klašu un tipu militārie kuģi un zemūdenes, kas speciāli uzbūvētas uzdevumu 

risināšanai un ir aprīkoti ar atbilstošiem ieročiem un tehniskiem līdzekļiem. Mūsdienīgos Jūras 

spēkos ir šādas kuģu pamatkategorijas: aviobāzes kuģis, amfībijas kuģis, kreiseris, iznīcinātājs 

(uzbrūkkuģis), fregate, korvete, patruļkuģis, raķešu/torpēdu kuteris, mīnu meklētājs/mīnu traleris, 

zemūdene, hospitāļu kuģis, apgādes kuģis un citi. Katrs kuģis ir liels finansiālais ieguldījums, un 

tā iegāde prasa vispusīgu, militāri pamatotu un zinātniski apstiprinātu, ekonomiski adekvātu 

lēmumu. 

Ļoti grūti ir noteikt militāra kuģa cenu, jo katrs gadījums ir unikāls un cena veidojas no 

dažādiem faktoriem. Lai gūtu izpratni par jauno kuģu cenām, ir lietderīgi apskatīt dažādu valstu 

kuģu būvēšanas programmu izmaksas, ņemot vērā, ka aviobāzes kuģi, kreiseri, iznīcinātāji un citi 

lielizmēra peldlīdzekļi nav piemēroti mazai valstij, kāda ir Latvija, ne operacionāli, ne arī 

finansiāli.  

Izpētot iegādes, ko veikuši dažādu valstu Jūras spēki (JS) pēdējos gados korvetes, 

patruļkuģu, patruļkuteru un mīnu iznīcināšanas kategorijās, redzam, ka, piemēram, Malaizijas 

Jūras spēki 2014. gada jūnijā parakstījuši 2,2 miljardus dolāru vērtu kontraktu ar Boustead Naval 

Shipyard par sešu patruļkuģu (Litoral Combat Ship, 3000 tonnas, 111 m, uz Francijas kuģu 
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būvētavas DCNS Gowind-2500 projekta pamata) iegādi, un secinām, ka viena kuģa cena ir 

366 666 666 dolāri (Jane’s Navy international April 2016.).  

Ēģiptes Jūras spēki 2014. gadā parakstījuši kontraktu ar DCNS par 1,2 miljardiem dolāru par 

četrām Gowind-2500 klases korvetēm, kuģis aprīkots ar pretgaisa aizsardzības ieročiem, ar kuģu 

raķetēm EXOSET MM40, ar vieglām torpēdām MU-90 pret zemūdenēm, lielgabalu un citiem 

ieročiem un ierīcēm. Viena kuģa cena – 300 000 000 dolāru. (Jane’s Navy international March 

2016.)  

 

1.4. att. Korvete Gowind-2500  

2015. gadā Saūda Arābija nosūtīja pieprasījumu ASV pārdot četrus multifunkcionālus 

karakuģus pēc Lockheed Martin Litoral Combat Ship (LCS) projekta. Darījumā iekļauta tehniskā 

un loģistikas palīdzība, komandas apmācība un papildu aprīkojums. Kontrakta summa –  

11,25 miljardi dolāru, 2 810 250 000 dolāru par vienu kuģi. Saūda Arābija plāno iegādāties piecas 

korvetes no Spānijas kuģu būvētavas Navantija pēc Avante-2200 projekta par 3 miljardiem dolāru, 

maksājot 600 miljonus dolāru par vienu kuģi. 

 

1.5. att. Korvete Avante2200 
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Krasta apsardzes funkciju veikšanai Saūda Arābija izmanto mazus patruļkuģus un, lai 

atjaunotu novecojušo (pagājušā gadsimta 80.–90. gados būvēto) floti, 2013. gadā pieprasīja ASV 

United States Marine Incorporation piegādāt 27 metrus garus 30 MKV patruļkuterus, apbruņotos 

ar 27 mm lielgabaliem, komandas apmācību, rezerves daļām un papildu aprīkojumu par 1,2 

miljardiem dolāru, viena patruļkutera izmaksas – 40 miljoni dolāru. 

 

1.6. att. MKV patruļkuģis  

2013. gada septembrī spāņu kuģu būvētava Rodman Polyships parakstīja 10 miljonu dolāru 

kontraktu ar Saūda Arābiju par 40 R33Xl projekta patruļkugiem krasta apsardzes dienestam. 

Patruļkuģi ir 11,3 metrus gari, ar maksimālo ātrumu 50 mezgli un 230 jūdzes darbības zonu. Viena 

patruļkutera izmaksas – $ 250 000. (Jane’s Defence Weekly, 2 March 2016.) 

Lai nodrošinātu kuģošanas aizsardzību valsts ūdeņos, miera laikā jūras kontroli un 

izlūkošanas informācijas savākšanu, Apvienoto Arābu Emirātu valdība pasūtīja 6 vieglās korvetes. 

71,3 metru garie kuģi būvēti uz Francijas BR71 projekta bāzes Abu Dhabi Ship Builing par 1 

miljardu dolāru. Vienas korvetes izmaksas – 166 666 666,7 dolāri. Kuģis bruņots ar pretkuģu 

raķetēm Exocet, raķetēm pretgaisa aizsardzības mērķiem, 76 mm Oto Melara lielgabalu un diviem 

22 mm MLG lielgabaliem, kā arī ar 4,5 tonnu helikopteru. (Jane’s Defence Weekly, 2 March 

2016.) 
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1.7. att. “Laivue 2020” projekts 

Somijas valdība pieņēma “Laivue 2020” programmu, lai nomainītu 4 novecojušus Rama 

klases rakeškuterus ar 4 multifunkcionāliem ofšoru patruļkuģiem (OPV). Platformai jābūt spējīgai 

nodrošināt pretkuģu, pretgaisa, pretzemūdeņu, mīnas izlikšanu darbību Baltijas jūrā un piedalīties 

starptautiskās operācijās. Somijas aizsardzības ministrija novērtē programmas izmaksas 1,34 

miljardu dolāru apmērā, viena OPV izmaksas – 335 miljoni dolāru. 

 

1.8. att. Katanpää klases pretmīnu kuģis 

2016. gada novembrī  Somijas JS noslēdza 244 800 000 dolāru vērtu kontraktu ar Itālijas 

kompāniju Intermarin par 3 Katanpaa klases mīnu meklētāju būvi. Kuģu uzdevums – mīnu 

meklēšana arhipelāgos, piekrastē un atklātā jūrā, kā arī piedalīšanās starptautiskās operācijās. 

Viena kuģa vērtība – $ 81 600 000, un jāpiebilst, ka cenā nav iekļautas dažādas ieroču sistēmas 

(Naval technology, 2017.)     

2013. gada septembrī Polijā ir noslēgts 383 000 000 dolāru vērts līgums ar konsorciju no 

trijām Polijas kompānijām par vienu Kormoran II mīnu meklētāju projektēšanu un būvi (Naval-

Technology.com).  

Patrulēšanai piekrastes ūdeņos, kuģošanas aizsardzībai, pretteroristu darbībai un infrastruktūras 

aizsardzībai ASV JS 2012. gadā par 30 500 000 dolāru iegādājās 5 alumīnija MKVI patruļkuterus 

http://www.naval-technology.com/projects/baynunah/


47 

ar ballistisko aizsardzību, 26 metrus garus, viena kutera izmaksas – 6 100 000 dolāru. Kuteris 

bruņots ar diviem 25 mm stabilizētiem MK 38MOD2 lielgabaliem, divām Kongsberg MK 50 

aizsargierīcēm (sea protektor), stabilizētām mazo ieroču platformām, divām tālākās darbības 

akustiskām sistēmām (Jane’s International Defence Reviev, June, 2016.) 

Nīderlandes JS saņēma 4 Holandes klases ofšora patruļkuģus par $ 270 000 000; fregates 

izmēra kuģi projektēti un būvēti DSNS kompānijā, viena kuģa cena – 67 500 000 dolāru (Jane’s 

International Defence Review, October, 2016).       

Finansiālo resursu ierobežošana 

Ar kādiem finansiāliem resursiem mēs varam rēķināties, plānojot jaunu speciālo kuģu 

iegādi? Pieņemtajā (Rīgā 2016. gada 16. jūnijā) Valsts aizsardzības koncepcijā (VAK) 3.3.5. pants 

nosaka valsts aizsardzībai nepieciešamos resursus. Resursu plānošanas pamatprincipi: lai ieviestu 

attīstības projektus un laikus nodrošinātu ekipējuma atjaunošanu, katru gadu ne mazāk kā 20% no 

NBS piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem ir jānovirza NBS bruņojuma un ekipējuma iegādei. 

Vienlaikus jānodrošina, lai personāla izmaksas nepārsniedz 50 % no NBS piešķirtajiem valsts 

budžeta līdzekļiem, turpinot NBS profesionālo attīstību, apmācību un modernizāciju, kā arī 30% 

paredzot uzturēšanas izdevumiem. Vienlaicīgi koncepcija definē, ka: “Prioritārā ir Sauszemes 

spēku komponenta kaujas spēju attīstība. Pārējo spēju attīstība ir cieši saistīta ar atbalsta sniegšanu 

sauszemes operācijām un uzņemošās valsts atbalsta spēju nodrošināšanu.” Ņemot vērā Nacionālo 

Bruņoto spēku likuma 6. pantā definētos uzdevumus un VAK prasības, hipotētiski var noteikt 

četras ideālas pamatspējas JS kuģiem: 

A.   Valsts ūdeņu aizsardzība, ieskaitot sauszemes spēku aizsardzību no jūras.   

B.   Krasta apsardzes funkcijas veikšana.  

C.   Uzņemošās valsts atbalsts.  

D.   Piedalīšanās NATO/ EU/ANO operācijās.  

2016. gadā Aizsardzības ministrijas (AM) budžets bija 367 934 394 eiro, NBS budžets 

255 167 351 eiro (AM budžets 2016). Atbilstoši VAK, 20% no NBS budžeta – 51 033 470 eiro – 

var plānot jaunam aprīkojumam, pārsvarā Sauszemes spēkiem. Ja pieņemam, ka Sauszemes spēki 

saņem 50%  un  Jūras  spēki un  Gaisa Spēki  katrs pa  25 %, tad JS jaunam  aprīkojumam  var 

plānot 12 758 368  eiro.  Saskaņā ar likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016.,  2017.  un  

2018. gadam” Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apstiprinātais pieaugums 2016. gadā 

sasniedz 1,4% no iekšzemes kopprodukta un 2017. gadā – 1,7% no iekšzemes kopprodukta. 

Latvijas  aizsardzības  izdevumu  apstiprinātais  palielinājums  līdz  2018. Gadam  ir  2%   no 

iekšzemes kopprodukta. Optimistiski skatoties uz valsts budžeta pieaugumu nākamajos gados un 

aizsardzībai paredzētā finansējuma izdalīšanu, var prognozēt AM finansējumu palielināšanu, kā 

rezultātā  arī  jaunai  tehnikai  paredzēto  JSF  budžeta  palielināšanu līdz  20  miljoniem  eiro.  
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Pieņemot, ka Kuģu būves programma var turpināties 5 gadus, tad kopējas budžets var būt ap  

100 miljoniem eiro.    

Kādus kuģus un aprīkojumu vajag/var iegādāties JSF, lai izpildītu VAK un likumu prasības 

un vienlaicīgi iekļautos budžetā? Ārvalstu jaunbūves kuģu programmas apskats rāda, ka reāla 

militārās korvetes vai mīnu meklētāja kuģa cena sākas no 80 miljoniem dolāru, mazus militārus 

patruļkuterus var iegādāties par 6 miljoniem dolāru. Ņemot vērā, ka vajag vismaz 3 kuģus, lai 

nodrošinātu operacionālu rotāciju, Latvijas JS nevar atļauties iegādāties tipiskos militāros kuģus. 

Ir divi pamatvarianti, kā iekļauties limitētajā finansējumā:  

1) iegādāties lietotus kuģus; cena būs ievērojami mazāka, būs zināma ekspluatācijas pieredze, 

ātri varēs izpildīt operacionālās prasības, bet jārēķinās ar lieliem uzturēšanas izdevumiem, 

pastāv veco tehnoloģiju risks, būs nepieciešama modernizācija (ja vien būs iespējama) un 

citas vecas platformas problēmas;  

2) radoši un gudri uzbūvēt jaunu kuģi, izmantojot inovatīvu pieeju, modernas tehnoloģijas un 

vispusīgi izanalizējot operacionālās prasības.    

VAK 11. pants nosaka: “Drošības vidē arvien grūtāk saskatāma kļūst robeža starp miera 

stāvokli, krīzes periodu un kara laiku. Asimetriskās karadarbības elementi bieži vien ir grūti 

identificējami, bet pamatā tie ir vērsti uz valsts iekšēju novājināšanu, valsts politiskās pārvaldības 

diskreditāciju un ticības savai valstij graušanu.” Līdz ar to par pamatprincipu mēs varam pieņemt, 

ka kuģiem maksimāli jānodrošina operacionālās prasības miera laikā, ar iespēju palielināt (vai 

mainīt) savas spējas atkarībā no politiskās situācijas un dotajiem uzdevumiem. 

 

1.9. att. Konflikta attīstība 

Mēs nebūvējam kuģi augstas intensitātes karadarbībai, bet orientējamies uz zemas intensitātes 

karadarbību ar iespēju piedalīties aktīvās karadarbības “operacionālās nišās”, piemēram, mīnu 

meklēšanā un iznīcināšanā, zemūdeņu meklēšanā un iznīcināšanā, pretkuģu darbībā, izlūkošanā 

un citur. Tāda pieeja ļauj apzināties un optimizēt cenu kuģu projektēšanai un būvēšanai un 
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samazināt izdevumus ekspluatācijas laikā, kas savukārt izvirza prasības – inovatīvu pieeju kuģa 

komandas darbības organizācijai, pārskatīt komandas pienākumus, aprīkojumu un organizāciju 

mašīntelpā, jaunas prasības kuģa automatizācijai, ieročiem un sensoriem, uzdevumu izpildei. Lai 

spētu piedalīties aktīvā militārā konfliktā, jābūt iespējai veikt ātru kuģa konfigurācijas maiņu, 

uzstādot vai papildinot ar jaunu aprīkojumu vai ieroču sistēmām. Prasības norāda uz nepieciešamību 

paredzēt uz platformas vietu jauna aprīkojuma uzstādīšanai, garantējot, ka tas nemainīs kuģa 

stabilitāti; kuģa elektriskajai jaudai ir jābūt pietiekamai, lai apkalpotu uzstādīto aparatūru; kuģa 

komandas/vadības sistēmai ir atvērta arhitektūra, kas ļautu pieslēgt jaunas vadāmās ierīces. 

Pielietosim nevis t.s. “Šveices naža” pieeju, kas ir lielākai daļai jaunbūvēto kuģu, kad kuģis 

būvēšanas laikā tiek aprīkots ar visiem ieročiem un ierīcēm (kas prasa lielu finansējumu) un ar 

tiem kuģo visu dzīves ciklu, bet gan “universālas atslēgas” pieeju, kad katrai konkrētai operācijai 

tiek uzstādīti tikai misijai nepieciešamie ieroči un ierīces. Tāda pieeja prasīs mazāku finanšu 

resursu ieguldīšanu kuģa būves laikā, mazāku kopējo kuģu skaitu, savukārt atļaus viegli kuģi 

modernizēt dzīves cikla laikā. Bet būs nepieciešama speciāla kuģa konstrukcija, jaunuzstādītais 

aprīkojums var prasīt papildu zināšanas no komandas vai speciālistu piekomandēšanu, kā arī 

samazinās moduļkuģa kapacitāte katrā konkrētā brīdī. Tādu pieeju rekomendē arī inženiersistēmas 

projektēšanas teorija, kas konstatē, ka mūsdienās jauno tehnoloģiju attīstībā ir skaidra tendence uz 

sistēmas dzīves cikla pagarināšanu, bet tajā pašā laikā specifisko elementu vai specifisko 

tehnoloģiju dzīves cikls samazinās. Mūsu gadījumā peldlīdzeklis ir sistēma, un, ja tam viss 

aprīkojums (specifiskie elementi) ir uzstādīts un iebūvēts korpusā, modernizācija dzīves cikla gaitā 

būs dārga un sarežģīta. Ja mēs pielietosim atklātās arhitektūras principu, kad peldlīdzeklis ir tikai 

platforma misijas moduļu izvietošanai un nogādāšanai operācijas vietā, specifisko elementu un 

tehnoloģiju modernizācija neprasīs kuģa pārbūves vai lielus ieguldījumus jauna aprīkojuma 

pielāgošanai esošajai platformai.    

Ekonomiskie kritēriji  

Relatīvi viegli ekonomiskos kritērijus var noteikt komerciāliem kuģiem, kuriem par galveno 

rādītāju ņemta peļņa no veiktajiem uzdevumiem. Bet nevar izkalkulēt peļņu no krasta apsardzes, 

robežsardzes vai hidrogrāfijas kuģa, tāpēc jālieto citi kritēriji. 

Primārais ekonomiskais kritērijs ir politiskā griba – cik nopietni valsts grib izpildīt prasības 

un cik daudz resursu gatava ieguldīt mērķu sasniegšanai, otrais ekonomiskais kritērijs – maksimāli 

lietderīgi iztērēt izdalīto naudu. Šeit jāizskata ne tikai kuģa būvniecības izmaksas, bet visa dzīves 

cikla izmaksas, ieskaitot izmantošanas grafiku, operatīvos un tehniskos izdevumus. 
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1.10. att. Kuģa dzīves cikla izmaksas 

Ekonomisko kritēriju izmaksas varam sadalīt pa vairākiem posmiem atkarībā no to 

uzdevumiem:  

S1 – pētniecība un attīstība (R&D); S2 – iepirkums/būvniecība; S3 – darbība un uzturēšana 

(D&U); S4 – likvidācija/utilizācija. Dzīves cikla izmaksas Si ir summa no visiem posmiem  

(7. formula). Un šeit ir iespēja ietaupīt katrā posmā. 

 1 2 3 4iS S S S S      (7) 

Pētniecība un attīstība ir viena no svarīgākajām fāzēm un iekļauj sevī ļoti lielus attīstības 

riskus. Lai samazinātu izmaksas un riskus, var izvēlēties jau eksistējošus kuģu projektus. Protams, 

ņemot vērā eksistējošā projekta veiksmes un atbilstību mūsu prasībām, projekta vecumu, iespējas 

un izmaksas projekta pielāgošanai mūsu prasībām, projekta realitāte un kuģu būvētāju spējas 

uzbūvēt prasīto.  

Iepirkums / būvniecība. Tā kā mēs izvērtējam speciālos kuģus valsts vajadzībām, ir svarīgi 

no politiskā, fiskālā un ekonomiskā viedokļa nodrošināt būvniecību savā valstī vai paredzēt 

“ofsetu”, ja nav tādas iespējas. No ekspluatācijas viedokļa iespēja uzbūvēt kuģi savā valstī ir ļoti 

svarīga, jo tas perspektīvā samazina remonta laiku un garantē to kvalitāti un kompetenci, nodrošina 

vienkāršāku modernizāciju nepieciešamības gadījumā, garantē neatkarību sankciju vai militāra 

konflikta gadījumā. 

Kuģa drošība un uzturēšana. Tās ir lielākās izmaksas kuģu dzīves ciklā – vidēji ap 82 % no 

kopējām dzīves cikla izmaksām. Ņemot vērā kritērija svarīgumu, projektēšanas laikā tam jāpievērš 

īpaša uzmanība. Vislabākais laiks drošības un uzturēšanas izmaksu samazināšanai ir pētniecības 

un attīstības fāzē. Drošības un uzturēšanas kritēriju var sadalīt divās lielās kategorijās: praktiskajos 

un administratīvajos kritērijos. Pie praktiskajiem kritērijiem var pieskaitīt izmaksas, kas veidojas 

no kuģa uzturēšanas jūrā, uzdevumu pildīšanas laikā, remonta izmaksām, personāla izmaksām, 

modernizācijas izmaksām. Pie administratīviem kritērijam var pieskaitīt administratīvās izmaksas, 

Iepirkums 
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apdrošināšanas, vides aizsardzības un citas izmaksas. Milzīga nozīme speciālo kuģu drošības un 

uzturēšanas izmaksu samazināšanā ir starpresoru koordinācijai, ko droši varam novirzīt pie 

administratīviem kritērijiem. Pareizi izvēlētas jaunbūvējamā kuģa tehniskās prasības, funkcionālas 

iespējas, moduļu aprīkojuma izmantošana kuģa konstrukcijā, kuģa izmantošanas grafiku stingra 

kontrole starpresoru sadarbības līgumā un saistošu likumu sakārtošana var būtiski samazināt 

drošības un uzturēšanas izmaksas. Latvijas realitātē šis punkts prasa atsevišķu pētījumu.    

Utilizācija. Kuģa utilizācijas izdevumi jāiekļauj kopējā dzīves cikla izdevumos, jo tie var 

veidot lielas summas, īpaši, ja kuģa konstrukcijā izmantoti grūti likvidējami materiāli. 

Lai optimizētu kuģa dzīves cikla izdevumus, kuģubūves nozarē izmanto modulāro 

konstrukciju. Modulārā kuģa būvniecība prasa augstākas, nekā normālas, kvalitātes garantijas, kas 

jānodrošina ar speciālām testēšanām un pārbaudēm. Diagnostikas informāciju no sistēmas katra 

hierarhijas līmeņa nepieciešams analizēt visā kuģa dzīves ciklā.  Lai sasniegtu efektīvus kuģa 

uzturēšanas izdevumus, funkcionālos uzdevumus un samazinātu dzīves cikla izmaksas, 

nepieciešams kuģa projektēšanas sākumposmā izveidot diagnostikas arhitektūru daudzpakāpju 

lēmumu pieņemšanai dažādos platformas līmeņos. (Kabashkin, Zvaigzne, 2017). Sarežģīta 

platforma sastāv no dažāda līmeņa 𝑘 apakšsistēmām, piemēram: līmenis 𝑘 = 0 – sistēmas 

vispārējas līmenis, 𝑘 = 1 apakšsistēmās līmenis, 𝑘 = 2 apakšsistēmas moduļu līmenis, 𝑘 = 3 

apakšmoduļu līmenis un t.t. Tehniskas sistēmas efektivitāte tiek vērtēta pēc dzīves cikla kopējām 

izmaksām 

 𝐶(𝑈, 𝑡) = 𝐶𝑝(𝑈) + 𝐶𝑜(𝑈, 𝑡).  (8) 

Tehniskam sistēmam ar integrētu diagnostiku problēma formulēta, kā optimālas arhitektūras 

 𝑈𝑜𝑝𝑡 uzbūve ar minimālām izmaksām dzīves cikla laikā T0:   

 𝐶(𝑈𝑜𝑝𝑡, 𝑡) = 𝑚𝑖𝑛{(𝐶(𝑈, 𝑡)|𝑡 = 𝑇0)}. (9) 

 

1.11. att. Diagnostikas sistēmas arhitektūra 
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Varam definēt trīs alternatīvas, kā pārbaudīt platformas arhitektūras apakšsistēmas: 

1. Platforma ar Vispārējām Kontroles un Diagnostikas Sistēmām (VKDS), kuras izmanto 

tikai vienu 𝜋0 kļūmes atklāšanai visas 𝑛 apakšsistēmas elementos. Platformas arhitektūra 

ir 𝑈 ∈ {𝜋0}. 

2. Platforma ar Atsevišķām Kontroles un Diagnostikas Sistēmām (AKDS), kuras izmanto 

individuālo Diagnostikas Sistēmu 𝜋𝑖 visiem 𝑖 = 1, … 𝑛 apakšsistēmas elementiem. 

Platformas arhitektūra ir 𝑈 ∈ {𝜋𝑖}, 𝑖 = 1, … 𝑛. 

3. Platforma ar Jauktām Kontroles un Diagnostikas Sistēmām (JKDS), kuras izmanto 𝑚 +

1 Diagnostikas Sistēmu, kur m < n individuālas  diagnostikas sistēmas, ko izmanto 

elementu tehniskā stāvokļa identifikācijai, un Diagnostikas Sistēmas 𝜋0 izmanto tehniskā 

stāvokļa noteikšanai pārējiem n-m elementiem. Platformas arhitektūra ir  

𝑈 ∈ {𝜋𝑖}, 𝑖 = 0,1, … 𝑚, 𝑚 < 𝑛. 

Attiecībā uz jebkuru no iepriekšminētajām platformas struktūrām, mēs varam izmantot 

vienotu pieeju projektēšanas un ražošanas izmaksu aprēķināšanai 𝐶(𝑈) = ∑ 𝑧𝑖𝑖∈𝑈  un izmaksas 

kļūmes noteikšanai platformai ar U arhitektūru, ekspluatācijas laikā t, uzrakstīt, ka 𝐶𝑜(𝑈, 𝑡) = 𝑢𝑠. 

Izmaksa par vienas sistēmas diagnostiku atkarīga no platformas arhitektūras. Kļūmes 

noteikšana sistēmas elementu līmenī ļauj izvairīties no krietni lielākām izmaksām kļūmes 

noteikšanai apakšsistēmas līmenī kopumā. Platformu projektēšanas praktiskā pieredze liecina, ka 

modulāra konstrukcija 𝑐𝑖 = 𝑐 priekš visām individuālām platformām  𝜋𝑖, 𝑖 = 1, … 𝑛, un 𝑐0 = 𝑏𝑐 

platformām 𝜋0, kļūmes noteikšanai visiem sistēmas n elementiem.  Empīriskais koeficients b 

raksturo izmaksu pieaugumu kļūmes diagnostikai, platformas strukturālā hierarhijā augstākā 

līmeņa. Vairumā gadījumu šis koeficients ir b ≈ 10 (Freise, 2003).  

Ņemot vērā izteikto noteikšanu  par vienas kļūmes diagnostikas izmaksu, apakšsistēmu 

kļūmes noteikšanas procesu platformas dzīves cikla laikā var uzrakstīt šādā formā:  

 𝑠 = 𝑐[𝑟 + (1 − 𝑟)𝑏], (10) 

kur 𝑟 =
∑ 𝜆𝑖

𝑚
𝑖=1

𝛬
 ir apakšsistēmas pilnas diagnostikas koeficients ar individuāliem diagnostikas 

kanāliem. Kas atteicas uz platformu ar VKDS (𝑟 = 0), vērtība s = bc, un platformām ar AKDS 

(𝑟 = 1), vērtība s = c.   

Eksponenciālā kļūmes modelī 𝑢 = 𝛬𝑡. Tādā gadījumā platformas dzīves cikla izmaksas  

(8. formula) kopumā būs: 

 𝐶(𝑈, 𝑡) = 𝑎𝑧0 + ∑ 𝑧𝑖 + 𝛬𝑡𝑐[𝑟 + (1 − 𝑟)𝑏]𝑚
𝑖=1 , (11) 

kur a = 1 pie m < n, un a = 0 pie m = n.  
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𝐶(𝑈, 𝑡) grafikus veido platformas ar dažādu arhitektūru,  kam ir vienāda dzīves cikla 

sākumfāze – projektēšana un ražošana: 𝐶1(𝑈, 𝑡) – VKDS, 𝐶2(𝑈, 𝑡) – AKDS, 𝐶3(𝑈, 𝑡) – JKDS. 

Līnijas slīpums nosaka īpašas ekspluatācijas izmaksas. (Att.1.12.) 

 

1.12. att. Dzīves cikla izmaksas platformām ar dažādu arhitektūru 

Ja mēs izmantosim tikai platformas ar VKDS un AKDS arhitektūru, tad punkts F ir kritiskais 

domēns efektīva varianta izvēlei. Punkts F ir krustpunkts taisnēm  𝐶1(𝑈, 𝑡) un 𝐶2(𝑈, 𝑡). Šis taisnes 

parada VKDS un AKDS arhitektūras izmaksas. Koordinātes F var aprēķināt ar vienādojumu 

𝐶1(𝑈, 𝑡) = 𝐶2(𝑈, 𝑡), pieņemot, ka platformas VKDS (𝑚 = 0, 𝑟 = 0), un AKDS (𝑚 = 𝑛, 𝑟 = 1):  

 𝑇2 =
∑ 𝑧𝑖−𝑧0

𝑛
𝑖=1

𝛬(𝑏−1)
, (12) 

Tādā gadījumā dzīves ciklā intervālā 𝑇0 < 𝑇2,  efektīvāk būs platforma ar VKDS arhitektūru, 

un intervālā 𝑇0 > 𝑇2,  efektīvāk būs platforma ar AKDS arhitektūru. Platforma ar JKDS 

arhitektūru var būt ekonomiski izdevīga gadījumā, ja taisne 𝐶3(𝑈, 𝑡) būs zem punkta F. Kā 

priekšnoteikums JKDS arhitektūras efektivitātei var būt nevienādība 𝐶3(𝑈, 𝑇2) < 𝐶1(𝑈, 𝑇2), 

pielietojot formulas (10) un (12): 

 𝑟 ∑ 𝑧𝑖 − ∑ 𝑧𝑖 > 𝑟𝑧0
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 .  (13) 

Konkrētā gadījumā, kad platformām ir vienādas diagnostiskas sistēmas ar vienādiem 

uzticamības elementiem un ar vienādām izmaksām (𝜆𝑖 = 𝜆, 𝑧𝑖 = 𝑧, 𝑖 = 1, … 𝑛), vienādojums 

(13) izmainīsies uz 𝑧0 < 0. Pēdējā nevienlīdzība ir neiespējama priekš visiem pieļaujamiem 

vērtības rādītājiem. Tas liek secināt, ka platforma ar JKDS arhitektūru T nav ekonomiski izdevīga, 

gadījumā ja elementi ir vienlīdz uzticami un viņu diagnostikas izmaksas ir identiskas. 

Laikā, kad ievēroti formulas (11) nosacījumi,  maksimālu ekonomisko izdevīgumu sniegs 

platforma ar VKDS arhitektūru uz diapazona 𝑇0 < 𝑇1, un AKDS platforma uz laika diapazonā 𝑇1 <

𝑇0 < 𝑇3, JKDS uz dzīves cikla posmu 𝑇0 > 𝑇3. T1 un T2 robežu vērtības AKDS platformas 

ekonomiskam izdevīgumam nosaka vienādojumi 𝐶1(𝑈, 𝑇1) = 𝐶3(𝑈, 𝑇1) un 𝐶2(𝑈, 𝑇3) = 𝐶3(𝑈, 𝑇3): 
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𝑇1 = 𝑑−1 ∑ 𝑧𝑖 ,       𝑇3 = 𝑑−1(∑ 𝑧𝑖 − 𝑧0
𝑛
𝑖=𝑚+1 )𝑛

𝑖=1   , 

kur 𝑑 = 𝑐(𝑏 − 1) ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=𝑚+1 . 

Izmantojot izteiksmi (9) un mērķa funkciju (8) problēmu ar platformu optimālo arhitektūru 

𝑈𝑜𝑝𝑡, specifiskam dzīves cikla periodam 𝑇0 var atrisināt ar integrālu optimizācijas metodi 

periodam 𝑇0 < 𝑇2 platformām ar VKDS un AKDS arhitektūrām, un periodam 𝑇0 > 𝑇2 platformām 

ar AKDS un JKDS arhitektūrām.  

Ņemot vērā platformas hierarhiskas struktūras kopumā, optimālo arhitektūru nepieciešams 

aprēķināt par katru soli un katram hierarhijas līmenim, sākot no zemākā.  

1.4. Tehniskie kritēriji  

Pie tehniskajiem kritērijiem var pieskaitīt kuģošanas spējas, aprīkojuma izvietošanas 

iespējas, kuģa turēšanos uz viļņiem, komandas dzīves apstākļus un komfortu, augstas 

manevrēšanas spējas, kuģa ātrumu. 

Kuģošanas spējas ir galvenais kuģa kritērijs, kas atkarīgs no izvirzītajām prasībām pret 

kuģošanas rajonu, darbības uzdevumiem, izvēlētā kuģa tipu, korpusa izmēriem, materiāliem, 

galvenā dzinēja jaudas, aprīkojuma un citiem mehānismiem.   

Aprīkojuma izvietošanas iespējas. Katra kuģa galveno uzdevumu izpildi nodrošina 

aprīkojums un aparatūra (ieroči un ierīces), kas stāv uz kuģa. Pirms projektēšanas ir skaidri 

jāapzinās, kādam mērķim kuģis tiks būvēts un kādus uzdevumus pildīs. Vidējais kuģa dzīves cikls 

ir 23–35 gadi, tas nozīmē, ka šodien, projektējot kuģi, mums jāparedz, kādus uzdevumus kuģis 

pildīs pēc 20 gadiem un ar kādu aprīkojumu. Ņemot vērā, ka aprīkojuma paaudžu nomaiņa notiek 

daudz biežāk, projektēšanas laikā ir jāparedz kuģa konstrukcija, kas atvieglos piekļuvi vai 

aprīkojuma maiņu. Vislabāk būtu aprīkojumu izvietot atsevišķos viegli maināmos konteineros. 

Tāda pieeja atļauj viegli mainīt kuģa konfigurāciju un ātri pielāgot kuģi gan jaunam aprīkojumam, 

gan jauniem uzdevumiem.  

Šādas pieejas gadījumā jāapzinās citas prasības kuģu platformai – tai jābūt ar daudz brīviem 

klāja kvadrātmetriem, lai varētu izvietot maināmos moduļus, kā arī jāapzinās kuģa 

energoefektivitāte, lai varētu nodrošināt visus iespējamos misijas moduļus ar nepieciešamo 

enerģiju.    

Kuģa turēšanās uz viļņiem. Kuģošanas spējas ir viens no galvenajiem kuģa rādītājiem, tas 

ierobežo kuģa darbības zonu un limitē tā izmantošanu nelabvēlīgos laika apstākļos. Katra 

īpašnieka vēlme ir iegūt kuģi ar neierobežotām kuģošanas iespējam, bet tas, protams, prasa papildu 

izmaksas. VAK prasa, lai kuģis spētu darboties tuvu krastam, atklātā jūrā un okeānā starptautiskas 

misijas laikā, tas nozīmē, ka kuģim jābūt spējīgam ne tikai kuģot, bet arī pildīt savus uzdevumus 

dažādos laika un klimatiskajos apstākļos, kuģot neierobežotos kuģošanas rajonos, tam jāspēj 
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pielietot ieročus un ierīces, nolaist laivu vai pacelt helikopteru (bezpilota lidaparātu), ja jūras 

viļņošanās ne mazāk kā 3 balles.  

Kāpēc stabils kuģis ir tik svarīgs? Kuģu vada cilvēki, un pētījumi ir pierādījuši: ja vertikālais 

paātrinājums ir lielāks par 2 m/s², komanda nejūtas komfortabli, bet, ja vertikālais paātrinājums ir 

lielāks par 4 m/s², komanda kļūst darbnespējīga un kuģa komandierim jāsamazina ātrums vai jāmaina 

kurss un ātrums, kas var ietekmēt misijas izpildi. Šie rādītāji ir ļoti svarīgi drošai kuģošanai, lai 

noguruši cilvēki varētu pieņemt adekvātus, atbildīgus lēmumus brīžiem stresā un limitēta laika 

situācijās. Tas arī ietekmē speciālo kuģa efektivitāti, kad kuģis var ne tikai droši kuģot savā rajonā, 

bet arī pildīt savus speciālos uzdevumos un komanda var komfortabli un efektīvi darboties 

atbilstoši saviem pienākumiem. Kuģa stabilitāte ietekmē arī sensoru darbību, īpaši aiz borta, 

piemēram, velkamo sonoru vai velkamo videokameru darbības precizitāti un kvalitāti. Ar stabilu 

kuģi daudz vienkāršāk veikt meklēšanas un glābšanas operācijas, nolaist laivas vai ūdenslīdējus, 

pieņemt lidaparātu uz klāja, veikt citu kuģu apskati jūrā vai nogādāt cilvēkus un kravu citiem 

kuģiem.   

Augstas manevrēšanas spējas. Tām ir liela nozīme daudzu speciālo kuģu uzdevumu 

nodrošināšanā. Piemēram, veicot hidrogrāfiskos mērījumus ar velkamo sonoru, ir svarīgi, ka pie 

maziem ātrumiem kuģis strikti seko kursam un tā kustību minimāli ietekmē vējš un straume. 

Veicot glābšanas vai naftas savākšanas operācijas, ir svarīgi manevrēt minimālā rādiusā, jābūt 

spējai saglabāt pozīciju ar bortu pret viļņiem un vēju. Tāpat arī, lai droši varētu tuvoties cita kuģa 

bortam sliktos laika apstākļos, kuģim ir jābūt labām manevrēšanas spējām.   

Kuģa ātrums. Dažādi speciālo kuģu uzdevumi (sekošana, arestēšana, patrulēšana, meklēšanas 

un glābšanas operācijas) prasa gan ilgstošas spējas kuģot ar maksimālo ātrumu, gan ilgstoši 

kustēties ar minimālo ātrumu (sonora operācijas, zvejniecības/ekoloģiskā uzraudzība, patrulēšanas, 

naftas savākšanas operācijas utt.). Speciālās prasības ir dzenskrūvēm, lai lielā ātrumā nerodas liela 

kavitācija, kas var ietekmēt sonora darbību. Tādas pretrunīgas prasības ir izaicinājums kuģu 

būvētājam, kā to apvienot un kādu tehnisko risinājumu piedāvāt. Lielākajai daļai militāro kuģu 

ātrums ir vairāk nekā 30 mezgli, kas prasa jaudīgus un dārgus dzinējus, degvielas krājumus un 

lielus ekspluatācijas izdevumus. Taču, lai veiktu EEZ patrulēšanas funkcijas un lielāko daļu citu 

uzdevumu, pilnīgi pietiks ar 20 mezgliem, ātruma trūkumu kompensējot ar novērošanas spēju 

uzlabošanu: jaudīgiem un jutīgiem sensoriem (radariem, optiskajiem, infrasarkanajiem u.c.), 

helikopteriem vai bezpilota aparātiem novērošanai un ātru (> 45 mezglu) RIB laivu pārkāpēju 

kuģu noķeršanai vai apsekošanas grupas nogādāšanai. Informācijas iegūšanai var izmantot arī citus 

kuģus, lidaparātus, krasta un satelītsistēmas. Tāda pieeja ļauj noteikt prasības kuģiem ar maksimālo 

ātrumu 20+ mezgli, kuģiem iegādāties ekonomiskus dzinējus ar zemām ekspluatācijas izmaksām, 
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tādējādi nezaudējot operacionālās spējas un ļaujot mums pilnvērtīgi operēt kopā ar citu valstu 

militāriem kuģiem.  

Komandas dzīves apstākļi un komforts. Speciālie kuģi pieder valstij, un daži no tiem nav 

pakļauti Starptautisko konvenciju prasībām, bet jāņem vērā tendence, ka cilvēki meklē labākus 

darba apstākļus, tāpēc, plānojot jaunu kuģi, ir maksimāli jāpielāgojas starptautiskajiem standartiem 

komandas izvietošanai. Tas nozīmē, ka mēs atkal runājam par vairāk klājas kvadrātmetriem. 

Nodrošinot komandai komfortablus dzīves apstākļus uz kuģa, tiek paaugstināta kuģošanas drošība, 

darba efektivitāte un profesijas pievilcīgums (kas ir ļoti svarīgi esošajā demogrāfiskajā situācijā). 

Atbilstoši likumu prasībām varam sistematizēt, kādi kuģu tehniskie kritēriji atbilst dažādām 

iesaistītajām valsts institūcijām: KA, JSF, HD, RS, un VD. 

Izmantojot taksonomijas shēmas pieeju un atbilstoši ekspertu novērtējumam, var klasificēt 

tehniskos kritērijus pēc svarīguma katrai iestādei: 100 punktu – vissvarīgākais, 70 – svarīgs, 50 – 

mazāk svarīgs, 30 – nepieciešams. Piemēram, kuģošanas spējas. Krasta apsardzes un Jūras spēku 

kuģim jābūt spējīgam jebkuros laika apstākļos iziet jūrā savu uzdevumu veikšnani – 100 punkti. 

Hidrogrāfijas dienestam nav nepieciešamības iet jūrā sliktos laika apstākļos, uzdevumi neprasa 

riska operācijas un aparatūru darbības nodrošināšanai, vajag mierīgu jūru – 30 punktu. 1.2. tabulā 

var redzēt un optimizēt vissvarīgākos (zilā krāsā) tehniskos kritērijus multifunkcionālam kuģim. 

Rūpīgi jāapsver arī svarīgie (rozā krāsā) tehniskie kritēriji. Izvirzot optimālas prasības speciālam 

multifunkionālam kuģim, mums ir definēti svarīgākie tehniskie kritēriji. 

. 

1.2. tabula 

Kuģa tehniskie kritēriji atbilstīgi atbildīgajām institūcijām 

Organizācija 

TK 
Krasta 

apsardze 

Jūras spēku 

flotile 

Hidrogrāfijas 

dienests 
Robežsardze 

Vides 

dienests 

Kuģošanas spējas 100 100 30 70 70 

Aprīkojuma 

izvietošanas iespējas 
70 100 100 30 30 

Kuģa turēšanās uz 

viļņiem 
100 100 30 70 50 

Augstas 

manevrēšanas 

spējas 

100 100 100 100 100 

Kuģa ātrums 100 100 30 100 50 

Dzīves apstākļi un 

komforts 
70 100 50 50 50 
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Izvēlēties kritērijus speciālā kuģa būvei ir sarežģīts process, kas prasa nopietnas zināšanas vairākās 

disciplīnās, bet kas ietekmēs visu kuģu darbību un izmaksas visā dzīves ciklā. Darba grupā jābūt 

dažādu nozaru ekspertiem, kuri var brīvi (bez ietekmes) izanalizēt un salīdzināt vairākus iespējamos 

risinājumus. Izmantojot apskatītos kritērijus, var modelēt dažādas kuģa konfigurācijas, izpētīt, kā 

tehniskās prasības saskaņojas ar operatīvajām un to ietekme uz finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem, 

kā rezultātā var izvēlēties vispiemērotāko un visefektīvāko variantu 

1.5. Efektivitātes novērtēšana specializētam daudzfunkcionālam kuģim 

Kuģu platformas funkcionālās spējas ir tieši saistītas ar tā tonnāžu un izmēriem (Zvaigzne, 

Bondarenko, 2017). Funkcionālo spēju paplašināšana parasti izraisa tonnāžas un izmēru, un 

attiecīgi arī izmaksu pieaugumu kuģa dzīves cikla laikā. Tādējādi, lai atrisinātu grūto uzdevumu 

un rastu kompromisu starp ierobežotiem finanšu resursiem un platformas funkcionalitātes 

paplašināšanu, ir nepieciešams izmantot optimizācijas pieeju. Lai piemērotu šo pieeju, 

nepieciešams izstrādāt platformas matemātisko modeli, kā arī operacionālo modeli.  

Ar matemātisko modeļu palīdzību definēti platformas izmēri, tonnāža, kuģu atbilstība 

noteiktām kuģošanas spējām, tehniskie un daļēji finansiāli un ekonomiski kritēriji, piemēram, 

projektēšanas, būvniecības un utilizācijas izmaksas. Platformas matemātiskais modelis ir 

izstrādāts saskaņā ar tās arhitektūras un uzdevumu tipu (piemēram, vienkorpusa (monohull) kuģis, 

katamarāns, SWATH kuģis, ātrgaitas kuteris un citi) (Law, 2015).  

Operacionālais modelis tiek izmantots, lai noteiktu kuģa darbības efektivitātes kritēriju 

vērtības. Darbā (Zvaigzne, Bondarenko, 2017) darbības efektivitātes kritēriju vērtības aprēķina, 

imitējot platformas pamatmisijās. Katrai misijai ir izstrādāts platformas darbības scenārijs un 

noteikta misijas īstenošanas efektivitāte. Piemēram, misijas SIAV (meklē kuģi, kas nodarbojas ar 

nelikumīgu darbību) veiksmīgas īstenošanas varbūtību E aprēķina šādi: 

 1 2E PP ,   (14) 

kur P1 – pārkāpēju kuģu atklāšanas varbūtība, izmantojot mūsu platformas novērošanas spējas un 

pieejamos tehniskos līdzekļus; 
2P  – pārkāpēju arestēšanas varbūtība, kas ir atkarīga no platformas 

tehniskajām īpašībām: jūras spējas, ātruma un ieroču esamības. 

Uzskatīt  

  , min(max)F Х С  ,   (15) 

ievērojot 

         , 0, 1, , , 0, 1,n

j lD X R g X C j p g X C l p k       ,   (16) 

     nX D R  ,   (17) 
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kur  ,F Х С  – mērķa funkcija; min(max) – minimālais vai maksimālais funkcijas mērķis; 

 1,..., nX x x  – platformu vēlamās īpašības vektors (vektors ar neatkarīgiem mainīgajiem);  

n – neatkarīgo mainīgo skaits;  1C ,..., mC С  – platformas doto uzdevumu parametru vektors;  

m – C  vektora parametru skaits; D – iespējamās meklēšanas kopums; nR – n-dimensiju Eiklīda 

telpā;  ,jg X C  – ierobežojumi vienādojumu formā; j  – ierobežojumu indekss vienādojumu formā; 

l  – par ierobežojumu indekss nevienādības formā; p – vairāki optimizācijas problēmas 

ierobežojumi nevienādības formā; k  – optimizācijas problēmas ierobežojumu kopējais skaits.  

Kā mērķa funkcija optimizācijas problēmai  ,F Х С  tiek izmantota “izmaksu-efektivitātes” 

attiecība: 

  , min.iS
F X C

E
    (18) 

Šajā pētījumā platformas izmaksas dzīves ciklā Si tiek izmantotas kā vērtību indekss. Šim 

rādītājam ir gadījuma lielums. Tas ir varbūtību sadalījums un ir noteikts formulā (7), kur  

S1 – pētniecība un attīstība (R&D), S2 – iepirkums/būvniecība, S3 – darbība un uzturēšana (D&U), 

S4 – platformas likvidācijas/utilizācijas izmaksas dzīves ciklā, kas noteikti saistītas ar pašreizējās 

cenas varbūtību variācijas sadalījumu. Lai noteiktu raksturlielumu izmaksu rādītāja Si varbūtību, 

izmanto statistikas testu (Monte Karlo) metodi (Chan, 2013). 

Vektors С sastāv no platformas galvenajām īpašībām projektēšanas uzdevumam, piemēram, 

galvenā dzinēju un ģeneratoru veida, ieroču tipa, kuģošanas rajona un kuģošanas spējām, korpusa 

tipa un korpusa/virsbūves materiāla, autonomitātes, maksimālā ātruma, patrulēšanas ātruma, 

maksimālajām jūras spējām utt. Turklāt tiek pieņemts, ka pasūtītājs var noteikt papildu prasības 

attiecībā uz platformas vēlamajām īpašībām. No sākotnējiem datiem platformas projekts ietver arī 

datus, ko nosaka projektētājs, kas nosaka dažus tehniskos risinājumus, kā arī papildu informāciju 

par tehniskajiem un ekonomiskajiem standartiem. 

1.6. Nodaļas galvenie rezultāti 

1. Pēc informācijas par starptautisko un nacionālo likumdošanu, kas regulē valsts 

pienākumus jūrniecības jomā, noformulēts funkcionālo prasību kopums valsts jūrniecības 

institūcijām, izpētītas un izanalizētas tehniskas prasības attiecībā uz kuģu funkcionalitāti. 

Uzbūvēta taksonomija minētām funkcionālām prasībām. 

2. Noformulēti ekonomiskie robežnosacījumi dažādu kategoriju speciālo kuģu projektēšanai un 

būvniecībai priekš lielām valstīm. 

3. Noformulēti ekonomiskie rādītāji un finansiālie ierobežojumi speciālo kuģu 

projektēšanai un būvniecībai priekš mazām valstīm, par piemēru izmantojot Latviju.     
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4. Izpētīti un definēti tehniskie kritēriji atbilstoši likumu prasībām specializētiem kuģiem 

priekš mazām valstīm Baltijas Jūras reģionā. Izmantojot taksonomijas pieeju, tehniskie kritēriji 

klasificēti katrai atbildīgai institūcijai. 

5. Izpētīti un definēti funkcionālie kritēriji specializētiem kuģiem, izmantojot taksonomijas 

pieeju, operatīvie kritēriji klasificēti katrai atbildīgai institūcijai. 

6. Izstrādāts efektivitātes novērtēšanas algoritms specializētam daudzfunkcionālam kuģim. 
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2. SWATH KUĢU TEHNOLOĢIJA UN KUĢA KRITĒRIJU 

OPTIMIZĀCIJA 

2.1. Jūrniecības nozares attīstības tendences 

Jūrniecības nozarei ir uzkrāta tūkstošiem gadu liela pieredze, un tā ir viena no 

konservatīvākajām nozarēm. Tanī pašā laikā tā ir nozare, kas seko līdzi tehnoloģiskajam 

progresam, ekonomiskām, ekoloģiskām un politiskām prasībām. Jaunas tehnoloģijas, izmaiņas 

sociālos, ekonomiskos un dabas aizsardzības standartos nopietni ietekmē jūrniecību pēdējos 20 

gadus. Var droši teikt, ka šo faktoru ietekme nākotnē tikai palielināsies. Eiropu un īpaši Eiropas 

ziemeļu reģionu var uzskatīt par pionieri jūrniecībā jauno tehnoloģiju standartu uzstādīšanā un 

ieviešanā pasaulē. Reģionā veikti vairāki pētījumi par nozares attīstību, jaunām kuģošanas 

tehnoloģijām, jūras ekoloģijas saglabāšanu un aizsardzību, krasta instalācijas attīstību, kravas 

plūsmas optimizāciju un citiem jautājumiem (European Commission, 2011). Eiropas Savienības 

komisija gatavo jaunu nozares attīstības stratēģiju “Implementation Strategy for the Sustainable 

Blue Grow” līdz 2030. gadam. Tajā paredzēti trīs pamatattīstības virzieni: 

1) jūrniecības digitalizācija; 

2) vides aizsardzība; 

3) kuģu būve.  

Jūrniecības digitalizācija 

Jūrniecības digitalizācija ir plašs jēdziens un iekļauj sevī e-navigāciju, ostas un piekrastes 

instalācijas digitalizāciju un bezpilota kuģus. Digitalizācijas tendence ir iesaistīt arvien vairāk 

jaunus dalībniekus no nozares: ostas un kuģniecības, kuģu būvētājus un loģistikas speciālistus, 

vides aizsardzības speciālistus un satiksmes menedžerus (DNV-GL, 2016).  

E-navigācija  

IMO oficiālā definīcija nosaka: e-navigācija ir jūrniecības informācijas saskaņotība starp 

kuģi un krastu, to integrācija, apmaiņa, pasniegšana un analīze, izmantojot elektroniskos līdzekļus, 

lai uzlabotu navigācijas drošību no piestātnes līdz piestātnei un saistīto pakalpojumu drošību, kā 

arī aizsargātu jūras vidi. Ņemot vērā globāla un ātra interneta pārklājuma attīstību, datoru jaudas 

attīstību, sensoru, aprīkojuma automatizācijas un liela apjoma informācijas (Big Data) kapacitātes 

attīstību, var relatīvi vienkārši apkopot un analizēt visu informāciju no kuģa un ārējiem sensoriem.  

E-navigācijas primārais mērķis ir uzlabot operacionālo efektivitāti. Ir noteikti četri 

pamatvirzieni tālākai attīstībai: briesmu signālu un drošības situācijas uzlabošana, navigācija 

palīglīdzeklī un ziņojums atbildīgām institūcijām, operacionāla pielietošana, komandas aprūpe, 

labklājība un izklaide. Baltijas reģions ir vadošais e-navigācijas izpētē un uz šodienu īsteno divus 

galvenos pētnieciskos projektus Eiropas līmenī: Sea Traffic Management  (STM), kas ir Mona 
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Lisa un Mona Lisa 2.0 projektu turpinājums, un EfficienSea2, kas ir EfficienSea turpinājums. 

Viens no STM projekta galvenajiem uzdevumiem būs nodrošināt kuģiem iespēju redzēt citu kuģu 

plānotos maršrutus. Pateicoties tādam aprīkojumam, palielināsies kuģošanas drošība, samazināsies 

sastrēgumi, uzlabosies kuģošanas menedžments un vides aizsardzība (EfficienSea2 projekts). 

Otrais projekts ir orientēts uz “jūrniecības mākoņa” (Maritime Cloud) izstrādi (lai nodrošinātu 

kuģiem drošu un aizsargātu piekļuvi informācijai, tās saņemšanu, pārraidīšanu, savas informācijas 

sniegšanu, jūrniecības ziņojumu servisa izstrādi un attīstību), jauno advancēto elektronisko iekārtu 

standarta ievešanu, aprīkojuma standartu saskaņošanu un “jūrniecības mākoņa” pakalpojumu 

izmantošana. Vadot Latvijas Jūras akadēmijas pētnieku grupu, kas strādā pie EfficienSea2 projekta 

ar uzdevumu  testēt jaunizstrādātās elektroniskās kartes, varu apgalvot, ka projekta pētījumu 

rezultāti mainīs vairākas tehnoloģijas nozarē.   

Īstermiņā, līdz 2025. gadam, var prognozēt, ka: 

 vairākas kuģu sistēmas un mehānismi būs pievienoti internetam un to kontrole varēs 

notikt no jebkādas vietas; 

 jauni kuģi būs vairāk automatizēti, pieaugs to atkarība no datorizēta 

programmnodrošinājuma; 

 pieaugs jūrniecības navigācijas sistēmas atkarība no attīstīta programmnodrošinājuma un 

sensoru darbības, lai savlaicīgi atklātu bīstamo situāciju attīstības tendences un piedāvātu 

alternatīvu, drošu risinājumu tālākai kuģošanai; 

 ražotājam vajadzēs vairāk pūles, lai nodrošinātu sistēmas integrāciju un izturīgus 

sensorus, uzticamu un drošu darbību. 

Līdz 2020. gadam būs sagatavoti tikai pilotprojekti e-navigācijā.  

Vidējā termiņā varam gaidīt: 

 jaunas tehnoloģijas satelītsakarus – globāli, Wi-Fi – ostās, VDES (jaunas metodes datu 

pārraidīšanā VHF diapazonā) piekrastes zonā principiāli uzlabos radiozonu pārklāšanos,  

izmantojot plašu radiosignālu diapazonu; 

 līdz 2030. gadam apmēram 90% kuģu būs aprīkoti ar e-navigācijas sistēmām.  

Ostu digitalizācija  

Līdzīgi kuģiem, ostas arī pievēršas jauno tehnoloģiju izmantošanai, un kā vienu no 

galvenajiem virzošajiem faktoriem var uzskatīt konteineru pārvadājumu sektora pieaugumu 

pēdējos gados. 2015. gadā vidējais kuģu izmērs palielinājās no 12,000 līdz 14,000 TEU  

(The Load Star, 4-4-2016), un tagad lielākais kuģis var uzņemt 19,000 TEU, bet projektēšanas 

stadijā ir arī kuģis ar 25,000 TEU. Tādi “mega” kuģi izvirza speciālas prasības ostām, lai tās 

vienlaicīgi spētu apstrādāt lielo konteineru apjomu un nodrošināt efektīvu kravas plūsmu. Šo 
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prasību izpildi var nodrošināt tikai ar atbilstošu automatizācijas līmeni, jaunu tehnoloģiju 

pielietošanu un liela apjoma informācijas (Big Data) izmantošanu.  

Ostas digitalizāciju var sadalīt trīs jomās:  

1) infrastruktūra;  

2) satiksmes plūsmas nodrošināšana;  

3) preču plūsmas nodrošināšana.  

Šodienas ostās eksistē dažādas digitalizācijas tendences: 

 Progresē matemātiskas prognozēšanas metodes izstrāde, kas bāzēta uz AIS (kuģu 

automātisko identifikācijas sistēmu), laika apstākļiem, paisumu/bēgumu, kustības 

sastrēgumu un citas informācijas analīzi, lai ar Big Data analīzes palīdzību precīzi varētu 

plānot kuģa ierašanos ostā. 

 Termināla krāvēju mašīnu vienotais tīkls (Vehicles Cyber-Physical System). 

Transportlīdzekļi apvienoti tīklā un savā starpā optimizē pienākumus, piemēram, tuvākais 

paņem kravu. Tāda pieeja samazina brīvu pārvietošanos, paaugstinās kravas apstrādes 

efektivitāte. 

 “Gudrais” konteiners ar internetsavienojumi. Tehnoloģija nodrošina iespēju ne tikai sekot 

kravas pārvietošanai, bet arī kontrolēt kravas stāvokli. 

 Brīvas parkošanās vietas. Piemēram, Hamburgas ostā izveidota programma palīdz kravas 

mašīnas šoferiem sameklēt brīvu vietu parkošanai, kas optimizē auto kustību un ekonomē 

resursus. 

 Kravas plūsmas sinhronizācija, reālā laika informācija, optimālo ceļu izvēle, 

intermodalites ieviešana efektīvi uzlabo ostas darbību.  

“Vienotā loga” (Single Window) programma ievērojami samazina administratīvo slodzi 

kuģa komandai pirms ienākšanas ostā. Kapteinis var nosūtīt visu informāciju uz vienu 

kontaktpunktu, no kurienes visi ieinteresētie dienesti var saņemt vajadzīgo.   

Jāatzīmē, ka mazas ostas ne īpaši aktīvi piedalās digitalizācijā.  

Vidējā termiņā varam sagaidīt, ka darbosies:  

 “Ostas mākonis” (Port Cloud), kas apvienos visas ostas sistēmas, kravas plūsmas, 

transporta integrāciju un nodrošinās ostas darbības optimizāciju; 

 ostas teritorijas autonomais autotransports kravas un cilvēku pārvadāšanai; 

 ostas infrastruktūras digitālā kontrole. 

Bezpilota kuģi   

Bezpilota kuģu attīstība notiek jau vairākus desmitus gadu, bet galvenais attīstības virziens 

bija uz automatizāciju un sensoru darbības uzlabošanu, nevis pilnīgu bezpilota kuģi. Bezpilota 

kuģis prasa principiālas izmaiņas konstrukcijā – kuģa tehniskajās sistēmās (sakaru, dzinēju 



63 

kontrole, stūrēšanas un navigācijas u.c.) un kuģa arhitektūrā (nav nepieciešamas komandas un 

komandas nodrošinājuma telpas), kā arī ir nepieciešama pilnīgi jauna pieeja remontam un 

uzturēšanai. Reālais bezpilota kuģis tiek izstrādāts pēdējo desmit gadu laikā, un vieni no 

aktīvākajiem pētniekiem bija Eiropas zinātnieki kopā ar Eiropā bāzēto industriju. Eiropas projekts 

MUNIN (MUNIN project 2016) attīstīja bezpilota kuģu operacionālo konceptu tirdzniecības 

kuģiem, pierādīja to tehnisko, ekonomisko un juridisko iespējamību. Projekta ietvaros uz kuģa 

uzstādītā sistēma nodrošināja tā pilnīgu vadību un kontroli no krasta vadības centra. Rolls-Royce 

vadītā projektā AWAA (Advanced Autonomus Waterborn Applications Initiative) (Rolls Royce 

AWAA project) būs sagatavota specifikācija un pamatdizains bezpilota kuģiem autonomām 

operācijām no piestātnes līdz piestātnei. DNV GL vada projektu ReVolt, kura mērķis ir attīstīt 

bezpilota nulles emisijas piekrastes kuģi (The ReVolt project). Projekts ir orientēts uz tehnisko 

dizainu un operacionālo pusi. Pētījumi rāda, ka bezpilota kuģa tehnoloģija ir zināma un pieejama, 

nākamais solis ir padarīt to spēcīgu un izturīgu, lai varētu to droši izmantot autonomā kuģošanā. 

Transformācija no parastas līdz bezpilota kuģošanai, visticamāk, notiks pakāpeniski: īsi reisi, 

piekrastes kuģošana, drošu kravu pārvadāšana, autonoma kuģošana atklātā jūrā ar uzraugu, pilna 

autonomija.  

Īstermiņā varētu sagaidīt: 

 tikai pilotprojektus; 

 vairāk sistēmu uz tiltiņa, kas var operēt ar kuģi autonomi dažādās situācijās;; 

 kuģi būs ar komandām, bet ne visas 24 stundas diennaktī būs sardze uz tiltiņa; 

 uz tiltiņa parādīsies vairākas atbalsta sistēmas dažādu lēmumu pieņemšanai; 

 pirmais komerciālais bezpilota kuģis parādīsies 5–10 gadu laikā.  

Vidējā termiņā varētu sagaidīt:  

 vairākus bezpilota komerciālos kuģus; 

 bezpilota kuģus ar piegādes funkcijām galvenokārt piekrastes zonā; 

 lielākā daļa kuģu ar komandām.  

Prognozi var ļoti ietekmēt Eiropas valstu politika, izdalītie fondi pētniecībai un ekonomiskā 

situācija jūrniecībās sektorā. Piemēram, Norvēģijas un Somijas valdības atbalsta programmu un 

atļauj izveidot savos ūdeņos autonomas kuģa testēšanas zonas. Tāds atbalsts varētu paātrināt 

iepriekš minētos procesus.  

Vides aizsardzība 

Kuģošanas industrija, salīdzinot ar citām transporta jomām, galvenokārt ir videi draudzīga 

un cenšas uzlabot savus vides aizsardzības rādītājus. Bet nozare ir tieši saistīta ar pasaules 

ekonomiku, ja pasaules GDP pieaugs par 1%, jūrniecības transports pieaugs par 1,1% (Organization 

for Economic Cooperation and Development, 2016). Kuģošanas pieaugums ievērojami ietekmēs 
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jūras ekoloģiju. Ir pieņemtas vairākas konvencijas ar mērķi samazināt nozares aktivitātes ietekmi 

uz vidi. Jaunie noteikumi palielina izmaksas kuģu īpašniekiem un ostām, bet uzlabo ekoloģisko 

situāciju pārējai sabiedrībai. Pēdējos gados liels darbs padarīts kuģu emisijas un bilžūdeņu 

samazināšanai. Piemēram IMO ar savu konvenciju nozīmēja speciālas nitrogēnās emisijas 

kontroles zonas.  

Baltijas jūrā no 2015. gada 1. janvāra izplūdes gāzēs pieļaujamais sēra saturs ir 0,1%, kas 

prasa dīzeļkuģiem iegādāties speciālu degvielu vai uzstādīt speciālu izplūdes gāzes attīrīšanas 

aprīkojumu. Ar sašķidrināto dabasgāzi (LNG) aprīkotie kuģi nav īpaši izplatīti, un galvenais 

iemesls tam ir zemas dīzeļdegvielas cenas un augstas LNG aprīkojuma cenas, kā arī ierobežotas 

LNG krājumu uzņemšanas iespējas. Bet situācija mainās, ir uzbūvēti un plānoti vairāki LNG kuģi, 

ostas plāno LNG bunkurēšanas stacijas (Paulauskas, 2017). Baltijas jūrā Gēteborgas, Lībekas, 

Helsinku, Īstades un Stokholmas ostas plāno investīcijas krasta barošanas līnijās, lai kuģi ostā 

varētu atslēgt savus dīzeļģeneratorus un nepiesārņot vidi. Pēdējā laikā palielinājusies ostas 

bilžūdeņu savākšanas kapacitāte, un līdz ar IMO konvencijas stāšanos spēkā sagaidāms šī procesa 

tālāks progress.  

Tādējādi ostas nākotni var paredzēt šādu: 

 visas plānotās un izsludinātās prasības ir stājušās spēkā, CO2 emisija kuģniecības nozarē 

ir noteiktās robežās; 

 jūras piesārņojums ar bilžūdeņiem ir reti gadījumi, ostas ir aprīkotas un nodrošina to 

savākšanas servisu; 

 ostas nodrošina plašas iespējas uzpildīt kuģi ar dažādiem degvielas veidiem; 

 ostas nodrošina kuģus ar krasta barošanu; 

 vairāk kuģu izmanto ekoloģiski draudzīgo degvielu, bet to nebūs vairākumā. 

Kuģu būve 

Kuģu būve ir jūrniecības nozares neatņemama daļa un prasa lielas tehnoloģiskās zināšanas, 

kvalificētu darbaspēku un finansiālās investīcijas. Papildus tam kuģu būve ir saistīta ar augsta 

līmeņa pētniecību un attīstību, komponentu piegādi, remontu un apkopi un citām no tās izrietošām 

aktivitātēm. Kuģu būvniecība Eiropā līdz pagājušā gadsimta 70. gadiem bija ļoti svarīgs 

ekonomikas sektors, bet pēc nopietnas konkurences ar tālo austrumu valstīm situācija būtiski 

izmainījās. Kā izdzīvošanas stratēģiju kuģu būvētāji pieņēma orientāciju uz augstām tehnoloģijām 

un specializēto kuģu būvniecību, turklāt Eiropas kuģu būvētāji vairāk koncentrējas uz būvniecības 

procesu, projektu pasūtot kā ārpakalpojumu (Nommela, Purju, 2016).  

Mūsdienās aprīkojuma piegādātāji ir visa pasaulē, bet Eiropas uzņēmumi tradicionāli ir 

konkurētspējīgi kuģu dizaina, elektronikas un automātikas, dzinējsistēmu ražošanas, vides 

aizsardzības tehnoloģiju jomā. Kuģu remonti parasti notiek reģionos, un vietējās būvētavas 
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nekonkurē pasaules mērogā. Pētnieciskie projekti ir nozīmīgs instruments kuģu būvētavas 

attīstībai, tomēr Eiropā ir salīdzinoši maz publiski finansētu projektu. Lielām kuģu būvētavām ir 

savas pētniecības un attīstības programmas, bet viņu rezultāti pārsvarā publiski nav pieejami. 

Atbalstītas programmas nodrošina pētījumu šādos virzienos: 

- priekšizpēte / kuģu dizaina koncepcija, piemēram, ReVolt (The ReVolt project) 

- bezpilota, nulles emisijas, kabotāžas kuģa koncepts, finansē DNV-GL, 2015.–2018.g.  

- pilotprojektu sagatavošana komercializācijai: 

o jauni materiāli – ProZero – oglekļa ātrlaiva profesionālām vajadzībām, finansē “Apvārsnis 

2020”, 2014./2015.g.; 

o DEFLUG, pilnībā automātiska dūmgāzu filtrēšanas sistēma, “Apvārsnis 2020”, 2015.g.; 

o Stena germanica RoPAX Ferry, prāmja konversijas pilotprojekts, lai tas darbotos ar 

metanolu kā primāro degvielu, līdzfinansē TEN-T, uzsākta 2015.g.;  

o RotorDEMO, vēja spēku kā papildu dzinējspēka sistēmas pilna mēroga demonstrēšana, 

“Apvārsnis 2020”, 2017./2018.g.;  

o divu prāmju pārveidošana darbībai uz akumulatoriem (INEA, uzsākta 2016.g.). 

Vidējā termiņā, līdz 2030. gadam, var prognozēt, ka kuģu būvēšanas sektors paliks atkarīgs 

no pasaules ekonomikas attīstības tendencēm, bet pieņemot, ka pasaules ekonomika augs, droši 

var plānot nozares izaugsme. Rūpnīcās paaugstināsies automatizācijas līmenis. Daļēji atrisināsies 

kvalitatīva darbaspēka trūkuma problēma – jaunas mašīnas to aizvietos. Turpmākajos gados kuģu 

būvētavas būs arvien vairāk iesaistītas kuģu tehnoloģiju modernizēšanā, lai apmierinātu jaunus 

vides standartus (piemēram, modernizējot balasta ūdens attīrīšanas sistēmas, LNG, skruberus, SCR 

sistēmas). Jaunie kuģi būs arvien autonomāki un ar uzlabotiem rādītājiem vides jomā. Ir 

sagaidāms, ka Eiropas kuģu būvētavas turpinās ražot augsti tehnoloģiskus specializētus kuģus un 

struktūras. 

Izpētes attīstības tendences jūrniecības nozarē parāda, ka Eiropas reģions ir pasaules līderis 

inovāciju ieviešanā, īstenojot lielus ieguldījumus jūrniecības pētniecībā, nodrošinot stingru pieeju 

jūras ekoloģijas saglabāšanai, un arī nākotnē tas saglabās vadošo lomu komplicētu speciālo kuģu 

būvē.  

Arī Baltijas reģionā ir nepieciešamais zinātniskais un ražošanas potenciāls, lai uzbūvētu 

modernu speciālo multifunkcionālo kuģi atbilstoši visaugstākajiem standartiem. 

2.2. SWATH kuģi 

Uzdevumu veikšanai jūrā nepieciešams izvēlēties atbilstošu platformu. Ekonomisko, 

tehnisko un operacionālo kritēriju analīze nosaka prasības un ierobežojumus. Dažas kritēriju 

(piemēram, ātruma) izpildes prasības ir pretrunīgas vienai platformai. No vienas puses, mums 

vajag ātrgaitas kuģi, lai varētu veikt sekošanas operācijas un ilgstoši iet ar maksimālo ātrumu, no 
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otras puses, vajag spējas ilgstoši kustēties ar minimālo ātrumu hidrogrāfijas vai atmīnēšanas 

operācijās. Kuģiem jābūt spējīgiem piedalīties operācijās ārpus Baltijas jūras, sliktos laika 

apstākļos, tajā pašā laikā kuģis nevar būt liels, lai minimalizētu ekspluatācijas izdevumus. 

Atzīmētas pretrunas arī citās platformu prasībās, un tas neļauj iet standarta ceļu un būvēt klasisko 

vienkorpusa (monohull) kuģi. Rezultātu sasniegšanai jāizpēta citas korpusa konstrukcijas iespējas. 

Daudzkorpusa kuģu loģiska attīstība ir SWATH tipa kuģis, bet jāizvērtē tā stiprās un vājās puses, 

salīdzinot ar vienkorpusa kuģi, kā arī tā piemērotība mūsu uzdevumiem.  

SWATH koncepcija  

SWATH ir abreviatūra, kas apzīmē nelielas ūdens apskalotas virsmas divkorpusu kuģis 

(small waterplane area twin hull). 

 

2.1. att. Neliels ūdens apskalotas virsmas laukums 

Kanādietis Frederiks Krids prezentēja ideju par SWATH kuģiem vēl 1938. gadā, tā ideja 

kļuva par britu patentu 1946. gadā. Krids piedāvāja izvietot kuģa korpusu uz divām iegremdētām 

platformām (torpēdām), savienojot tos savā starpā ar diviem statņiem (Dobrovenskis, 2014). 

 

2.2. att. SWATH tipa kuģa zemūdens konstrukcija 
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Daudzos pētījumos atzīmēts, ka SWATH korpusu ideja nāk no zemūdenēm, jo bija pamanīts, 

ka, zemūdenei pārvietojoties, periskopa dziļumā samazinājās ūdens pretestība un ka viļņi gandrīz 

neietekmē tās kustību, proti, zemūdene tādā režīmā, atrodoties horizontāli stabilā stāvoklī, varēja 

pārvietoties ātri, bez ātruma zudumiem, bez šūpošanās, jo viļņi to neietekmēja. Respektīvi, 

SWATH konstruktīvā ideja ir novietot lielāko daļu no kuģa ūdensizspiedes zem viļņiem, līdzīgi 

tam, ja kuģis pārvietotos, atrodoties uz divām zemūdenēm (Grannemann, 2012). Tātad, runājot par 

konstrukciju, SWATH kuģim ir divi korpusi, kuri ir pilnībā iegremdēti ūdenī, korpusiem ir torpēdas 

veida forma, bet to forma var atšķirties – tā var būt atvasināta no standarta torpēdas formas, 

pielāgojot korpusus konkrētam kuģim. SWATH korpusa forma ir atvasinājums no tradicionālā 

korpusa formas tādējādi, ka ūdens līnijas jeb ūdens virsmas laukums ir ievērojami samazināts un 

nepieciešamā peldspēja tiek nodrošināta ar pilnīgi iegremdētiem korpusiem. Samazinātais ūdens 

virsmas laukums tiek panākts ar statņiem. Pielieto vienu vai vairākus statņus, kas savieno 

iegremdēto korpusu ar platformu. Tādējādi pusiegremdētais divkorpusu kuģis sastāv no diviem 

pilnīgi iegremdētiem torpēdas formas korpusiem, kuri savienoti ar horizontālu platformu ar 

hidrodinamiski iegūtiem statņiem. SWATH zemūdens korpusus to formas dēļ bieži sauc arī par 

torpēdām vai par pontoniem, jo uz šiem diviem korpusiem ir uzstādīta virs ūdens horizontālā 

platforma (box), uz kuras ir izvietota kuģa virsbūve (superstructure), kā arī viss pārējais – klāja 

mehānismi, vinčas, glabšans laivas, krāns, enkurs, modulis vai konteiners speciālas nozīmes 

kuģiem u. tml. Divi pilnīgi iegremdētie korpusi jeb torpēdas ir savienotas ar horizontālu platformu, 

izmantojot statni (strut). Atkarībā no konstrukcijas, kā tiek korpusi ar platformu savienoti, ižķir 

platformas ar vienu statni (single strut), ar diviem vai četriem statņiem (twin strut). Papildu 

savienojumu jeb stiprinājumu sauc par kāju (haunch), kas savieno korpusu konstrukciju ar 

horizontālo platformu. Platformas apakšējo daļu, kura atrodas virs ūdens, sauc par slapjo klāju. 

2.3. att. shematiski ir parādītas visas iepriekš minētās galvenās SWATH kuģu konstrukcijas 

sastāvdaļas. 

 

2.3. att. SWATH kuģa konstrukcijas galvenās sastāvdaļas (Kos, Brčić, Frančić) 

 

Tātad SWATH tehnoloģijas kuģi var nosaukt par kuģi ar samazinātu ūdens virsmas laukumu 

attiecībā pret to tilpumisko ūdensizspiedi, ko var izteikt ar formulu (Dobrovenskis, 2014): 
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 AWL < 2 V2/3,   (19) 

kur AWL – ūdens virsmas laukums, V – tilpumiskā ūdensizspiede. 

Ar SWATH tehnoloģijas izmantošanu, kas balstīta uz ūdens virsmas laukuma samazināšanu, var 

panākt divas svarīgas priekšrocības: 

 samazinātu viļņu veidoto pretestību viļņos; 

 samazinātas viļņu izraisītas kuģa kustības jeb šūpošanos. 

Līdz ar to galvenais, ko SWATH tehnoloģijas atļauj izveidot, ir – netradicionāls (relatīvi) 

ātrgaitas kuģis ar netradicionālu korpusa formu, respektīvi, ar diviem korpusiem, ar kuriem ir 

panākta samazināta viļņu veidotā pretestība, kas samazina viļņu izraisītu kuģa šūpošanos, kā 

rezultātā iespējams uzlabot kuģa jūras spējas jeb stabilitāti, komandas locekļu efektivitāti, 

samazināt viņu nogurumu no kuģa šūpošanās, kā arī panākt kuģa pieejamību un uzdevumu 

pildīšanas iespējamību sliktos laika apstākļos. 

Var secināt, ka, panākot samazinātu viļņu veidoto pretestību, kuģis iegūst labāku ātruma 

rādītāju, jo ātruma zudumi ievērojami samazinās. No tā izriet, ka SWATH kuģi var nosaukt par 

ātrgaitas ūdensizspiedes kuģi. SWATH kuģis ir paredzēts darbam ar ātrumu līdz pat Fn = 0,75 (bez 

slemenga iestāšanās). Tas ir ātrums, kāds, saistot to ar kuģa garuma attiecību, pārsniedz tādu 

ūdensizspaides kuģu kā refrižeratori, konteinera kuģi, fregates vai korvetes, ātrumu. 

Pirmie SWATH tipa kuģi parādījās pagājušā gadsimta 60.–70. gados, kad bija uzbūvēti daļēji 

iegremdēti kuģi. Pirmais SWATH kuģis bija uzbūvēts Nīderlandē – “Duplus” 1968. gadā. Ideja 

tika aprobēta un attīstīta tālāk, un SWATH tehnoloģiju sāka pielietot kuģu būvē 70.–80. gados, 

būvējot SWATH tipa kuģus jūras spēku vajadzībām, piemēram, “SSC Kaimalimo”, ločiem, kā arī 

pirmos SWATH tipa pasažieru kuģus – prāmjus japāņiem un privātas jahtas. ASV, Japānā, Ķīnā, 

Zviedrijā, Vācijā un citās valstīs tika veikti lieli pētnieciski darbi (Zvaigzne, Bondarenko, Boiko, 

2017b). Rezultātā šodienu ir uzbūvēti vairāk nekā 90 dažādas klases SWATH kuģi, kas pret kopējo 

pasaules uzbūvēto kuģu skaitu nav daudz. Šodien SWATH tehnoloģijas kuģi tiek plaši izmantoti 

daudzās kuģošanas nozarēs. Plašāk šo tehnoloģiju izmanto ASV un Āzijā, kaut gan pirmais 

SWATH kuģis bija uzbūvēts Eiropā. Taču arī daudzās Eiropas valstīs izmanto SWATH kuģus, 

piemēram, Vācijā ļoti plaši šo tehnoloģiju izmanto loču dienestā, Elbas un Vēzeres (Weser) loču 

dienesti izmanto pēc SWATH tehnoloģijas uzbūvētus kuģus loču vajadzībām, kā arī pētnieciskam 

darbam un krasta apsardzes funkcijām. Vācu kuģu būvētava “Abeking & Rasmussen” 1999. gadā 

izstrādāja un ir uzbūvējusi jau vairāk nekā 20 SWATH tipa kuģus: loču kuģus, pētnieciskos kuģus, 

vēja ģeneratora parku apkalpošanas kuģus, patruļkuģus, hidrogrāfiskos kuģus u.c. 

SWATH kuģus daži sauc par katamarāniem, jo gan katamarānam, gan SWATH kuģim ir divi 

korpusi, kas tieši atšķir tos no tradicionāliem vienkorpusa kuģiem. Bet ir principiāla atšķirība, jo 

katamarāns bāzēts uz to, ka tas ir līdzīgs vienkorpusa kuģim, tikai katamarānam ir divi korpusi, 
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toties daļēji iegremdēti un tāpēc ūdens virmas laukums katamarānam nav samazināts, kā ir parādīts 

2.4. att. SWATH kuģim torpēdas formas korpusi ir pilnībā iegremdēti, kas dod kuģiem labu 

stabilitāti un tajā pašā laikā samazina ūdens virmas laukumu, jo korpusi ir nelieli salīdzinājumā ar 

pašu kuģi. 

 

2.4. att. SWATH kuģa korpusa konstrukcija (Kos, Brčić, Frančić) 

 

 

2.5. att. Atšķirība starp katamarānu un SWATH kuģi 

 

Katram kuģim svarīgs rādītājs ir ūdens virsmas laukums. SWATH kuģu konstrukcija būtiski 

samazina ūdens virsmas laukumu, kas savukārt samazina ūdens pretestību gan mierīgā ūdenī, gan 

viļņošanās laikā. Rezultātā viļņu izraisītās kustības vertikālajā plaknē ir samazinātas par vienu 
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ceturto daļu salīdzinājumā ar vienkorpusa kuģiem. 2.6. att. ir parādīta atšķirība starp ūdens virsmas 

laukumiem dažādām kuģa korpusa konstrukcijām. 

 

2.6. att. Ūdens virsmas laukumi (violetā krāsā) dažādām kuģa korpusa konstrukcijām 

(Grannemann, 2012) 

 

SWATH kuģa forma un arhitektūras elementi 

SWATH kuģa formas un arhitektūras raksturojumu nosaka: zemūdens korpusu skaits, statņu 

izvietojums un forma, mašīntelpu izvietojums, virsbūves veids, dzīvojamās telpas izvietojums, 

klāja funkcionalitāte, kuģu mehānismu izvietojums. 

Zemūdens korpusu skaits. SWATH arhitektūras raksturojums ir atkarīgs no zemūdens 

korpusu skaita, kuģi dalās vienkorpusa – SWATH centrālais korpuss un autrigeri (TriSWACH), 

divkorpusu, trīskorpusu (triple hulled SWATH) un četrkorpusu (SEA SLICE) kuģiem. Zemūdens 

korpusa garuma attiecība pret to diametru (Lh/Dh) ievērojami ietekmē SWATH kuģošanas spējas 

un izturību. Viļņa pretestības koeficienta Cw atkarību no Frūda skaitliem, pie dažādiem Lh/Dh 

varam apskatīt 2.7. att. (Kusaka, 1980). 
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2.7. att. Viļņa pretestības koeficienta Cw atkarība no Fn 

Statņu skaits ir otrs svarīgākais arhitektūras rādītājs uz katra zemūdens korpusa. SWATH 

tehnoloģija var iedalīt t.s. ģenerācijās jeb paaudzēs pēc iegremdēto ķermeņu un statņu – korpusu 

savienojuma ar horizontālo platformu – skaita: 1. ģenerācija – divi korpusi, divi statņi; 2. ģenerācija – 

divi korpusi četri statņi; 3. ģenerācija – četri korpusi, četri statņi; 4. ģenerācija – viens korpuss, 

viens statnis. Jo lielāks iegremdēto ķermeņu skaits SWATH konstrukcijā, jo lielāks potenciāls tādai 

konstrukcijai atbilst īpašām prasībām. Tajā pašā laikā palielināta sarežģītība projektēšanas procesā 

palielina konstrukcijas neprecizitātes varbūtību, kas var rezultēties ar lieku svaru vai neatbilstošu 

korpusa struktūru. Visbiežāk, projektējot SWATH tehnoloģijas kuģus, izvēlas pirmo un otro 

paaudzi, jo tas nodrošina lielas priekšrocības, mazinot viļņu veidoto pretestību, kā rezultātā 

samazinās kuģa svārstības jeb šūpošanās. 

 

2.8. att. SWATH tehnoloģijas pirmā paaudze (Grannemann, 2012) 

 

SWATH tehnoloģijas pirmās paaudzes kuģa konstrukcija redzama 3.8. att. – divi iegremdēti 

korpusi, kuri ar statņiem savienoti ar horizontālu platformu, viens korpuss – viens statnis, kopā 

četri ķermeņi, bet šīs konstrukcijas galvenais trūkums ir tāds, ka, savienojumam izmantojot tikai 

vienu statni, kuģis iegūst relatīvi lielu ūdens virmas laukumu, kas ir redzams attēlā.  

SWATH pirmās ģenerācijas tehnoloģijai (ar vienu statni) ir šādas priekšrocības: 
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 konstrukcijas relatīva vienkāršība; 

 laba piekļuves iespēja telpām, kuras atrodas zemūdens korpusos; 

 laba šķērseniskā stiprība; 

 ievērojami samazināta kuģa šūpošanās, salīdzinot ar vienkorpusa un katamarānu kuģiem; 

un trūkumi: 

 nevienlīdzīga sāniskā (šķērseniskā) un galeniskā (gareniskā) stabilitāte; 

 hidrodinamiskās efektivitātes ierobežojums (pretestība un jūras spējas); 

 pret ātrumu jutīgie sāniskie momenti.     

Otrās paaudzes SWATH tehnoloģijā tiek izmantoti kopā seši iegremdēti ķermeņi: divi 

korpusi un četri statņi, katrs korpuss ar horizontālo platformu ir savienots ar diviem statņiem, kas 

savukārt dod iespēju optimizēt korpusa formu un samazināt ūdens virsmas laukumu. Tā ir liela 

priekšrocība salīdzinājumā ar SWATH pirmās paaudzes kuģiem, jo, kā jau minēts iepriekš, pirmās 

paaudzes SWATH kuģiem ir relatīvi liels ūdens virsmas laukums un korpusa formas optimizācija 

ir ierobežota statņu savienojuma dēļ ar platformu, bet otrās ģenerācijas SWATH kuģiem var panākt 

vēl vairāk samazinātu viļņu veidoto pretestību, proti, kuģa šūpošanās samazināšanu. Dažādi 

iegremdēti ķermeņi (statņi un korpusi) mijiedarbojas atkarībā no formas, garuma un platuma. Ar 

šīs tehnoloģijas paaudzi var panākt garākus korpusus, kas dod iespēju būvēt lielākus SWATH 

tehnoloģijas kuģus. 

Otrās paaudzes SWATH kuģa konstrukcija ir parādīta 2.9.att. 

 

2.9. att. SWATH tehnoloģijas otrā paaudze (Grannemann, 2012) 

SWATH tehnoloģijas otrajai ģenerācijai ar diviem statņiem ir šādas priekšrocības: 

 lielākas iespējas izvēlēties korpusa formu, lai optimizētu pretestību; 

 iespējams panākt vienlīdzīgu gan sānisku (šķērsenisku), gan galenisku (garenisku) 

stabilitāti salīdzinājumā ar pirmās paaudzes SWATH kuģiem; 
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 lielāks ātrums un stabilitāte kā mierīgā,  tā arī viļņojošā ūdenī;  

 salīdzinājumā ar pirmās paaudzes SWATH kuģiem vairāk ir samazinātas kuģa kustības, 

šūpošanās; 

 labāka kuģa vadāmība;  

un trūkumi: 

 ierobežota pieejamība telpām, kuras atrodas zemūdens korpusos; 

 palielinātas prasības korpusa struktūras optimizācijai.  

Kuģiem ar diviem statņiem liela nozīme ir gareniskajam attālumam starp statņiem.  

Attālums starp statņiem. Daži no eksperimentālo pētījumu rezultātiem par starpstatņu 

attāluma ietekmi uz viļņa pretestības koeficientu (Dubrovskiy, Matveev, Sutulo, 2007) ir parādīti 

2.10. attēlā. 

 

2.10. att. Gareniskā attāluma starp statņiem ietekme uz viļņa pretestības koeficientu 

 

Kā redzams no 2.10. attēla, attālumu palielināšana starp statņiem samazina viļņu pretestības 

koeficientu, no kā var secināt, ka, lai nodrošinātu SWATH kuģiem optimālo ātrumu, jāņem vērā 

statņu izvietošanas un starpstatņu attālums. Ja projektējamam kuģim prasības pēc optimālā ātruma 

ir definētas tā, ka jānodrošina relatīvi neliels vai vidējs ātrums (Fn ≤ 0,4), mēs varam izmantot 

vienotu vaterlīniju – viena statņa konstrukciju. Ja jānodrošina liels ātrums (Fn > 0,4), nepieciešams 

izmantot divu statņu konstrukciju ar maksimālu attālumu vienam no otra, cik atļauj zemūdens 

korpuss.  

Statņi pēc novietojuma var būt gan taisni, gan leņķveida, garenvirzienā un slīpi uz iekšpusi 

vai ārpusi (2.11. att.). 
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2.11. att. Statņu forma 

Statņa garuma Ls attiecība pret statņa platumu ts (Ls/ts) arī ietekmē kuģa jūrspēju, šūpošanu 

un stabilitāti. Ls/ts attiecība ietekme uz kuģa stabilitāti nav viennozīmīga. Kā liecina pētījumi 

(Kusaka, Nakamura, Kunitake, 1980), statņi ar lielu Ls/ts attiecību uzrāda lielu atlikušās pretestības 

koeficientu 𝐶𝑟 =
𝑅𝑟

1/2𝜌𝑉2𝐿2, ja Fn < 0,4, salīdzinājumā ar statņiem ar mazāku Ls/ts attiecību. Ja 

nepieciešamais ātrums ir Fn > 4, tad, rekomendējams, ka statņiem jābūt ar lielāku Ls/ts attiecību. 

 

2.12. att. Atlikušās pretestības koeficients ar dažādu statņu  

Statņu garuma attiecība pret korpusa garumu ir konstruktīva izvēle, kas ir tieši saistīta arī 

ar stūres iekārtas izvēli. Parasti SWATH izvēle piekarstūre vai balansētā stūre, bet ir arī projekti ar 

grozāmo vadaptveri. Padziļināta dzenskrūves izvietošana un statņi rada zināmas problēmas stūres 

iekārtas novietošanai uzreiz aiz dzenskrūvēm.  

 

2.13. att. Stūres iekārtu izvietošanas varianti 
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Īso statni lieto, ja stūres lāpstu piekarina, uzmontē uz korpusa, nevis pieņem vienkāršāku 

variantu, uzmontējot stūres lāpstu aiz statņa. Tomēr, izvēloties par korpusu īsāku statni, samazinās 

gan ūdens pretestība, gan kuģu svārstību ierosme jeb šūpošanās, kā arī kuģa vertikālās svārstības. 

Svarīga ir arī zemūdens korpusu šķērsgriezuma forma. SWATH kuģa zemūdens korpusa 

šķērsgriezuma formu nosaka tam nepieciešamās jūras spējas un nepieciešamais ātrums. Visizplatītākā ir 

apaļa forma jeb torpēdas forma, bet, projektēšanā izvēloties kuģim nepieciešamās jūras spējas, 

ūdens pretestība, kā arī ekspluatācijas ātrumu, SWATH kuģa torpēdas var tikt modificētas citās 

formās. Zemūdens korpusa eliptiska vai noapaļota forma nodrošina iegrimes samazināšanu.  

Līdz šim visbiežāk sastopamās korpusa formas ir trīs (2.14. att.) – apaļa forma (a), t.s. golfa 

nūjas forma (b), jo pēc izskata atgādina golfa nūju, un t.s. ziloņa pēda (c).  

 

2.14. att. SWATH kuģa zemūdenskorpusu formas (Schellenberger, 2007)  
 

Zemūdens korpusa priekšgals sākas ar sfērisku vai elipsoidālu noapaļojumu. Korpusa 

pakaļgals parasti ir konusveida, jo šī forma ir visizdevīgākā no izgatavošanas tehnoloģijas 

viedokļa, bet tā nav optimāla pareizai ūdens plūsmai ap ķermeni. Kā noskaidrots pētījumos 

(Кузьменко,1983), pie nelieliem relatīviem ātrumiem vismazākā pretestība ir korpusam, kam ir 

nosmailināts priekšgals un pakaļgals un liels sabiezinājums vidusdaļā, bet pie palielināta ātruma 

korpusam jābūt cilindriskam ar elipsoidālu noapaļotu priekšgalu un pakaļgalu, bet ar nelielu 

sabiezinājumu vidusdaļā.  Lai samazinātu viļņošanas plūsmas pretestību un ietekmi, zemūdens 

korpusa iegrimes attiecībai pret diametru jābūt 1,5–2,0. Veiktos pētījumos (Кузьменко, 1987) 

noskaidrots, ka, palielinot korpusa diametra attiecību pret iegrimi no 1,25 līdz 2,0, viļņu pretestība 

ātrgaitas SWATH samazinājās 2,5 reizes.  

Zemūdens korpusā var izvietot galvenos dzinējus, palīgmehānismus, degvielas, ūdens un 

balasta cisternas. Galveno dzinēju izvietošana torpēdās pielielina kuģa stabilitāti, ļauj samazināt 

trokšņa un vibrācijas līmeni augšējā korpusa dzīvojamajās telpās un augšējā korpusā atbrīvo vietu 

aprīkojumam, kajītēm, ieroču sistēmām. Troksni un vibrāciju palīdz samazināt dzenskrūves 
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izvietojums dziļi zem ūdenslīnijas, kā arī zemūdens korpusa forma, kas nodrošina lielisku ūdens 

plūsmu. Galveno dzinēju un elektroģeneratoru izvietošana katrā torpēdā dublē enerģijas padevi un 

paaugstina kuģa dzīvotspēju. Ja ir problēmas ar vienu zemūdens korpusu, kuģa kustību un 

elektroapgādi nodrošinās cita borta sistēmas. Dzinēju izvietošanai zemūdens korpusā ir arī negatīvā 

puse, jo torpēdu ierobežotais izmērs neļauj uzstādīt lielus, jaudīgus dzinējus salīdzinājumā ar 

vienkorpusa kuģiem. Taču ir daži SWATH kuģi, kuriem dzinēji uzstādīti augšējā korpusā.  

2.3. SWATH kuģu un vienkorpusa kuģu salīdzinājums 

Ātrums. Viens no svarīgākajiem kuģa raksturojumiem ir ātrums. Savas konstrukcijas dēļ 

SWATH kuģi nav ātrākie labos kuģošanas laika apstākļos. Katamarāni, kuģi ar dinamiskiem 

kustības principiem demonstrē daudz labākus rādītājus, bet situācija kardināli mainās, kad parādās 

viļņi. Gandrīz visiem kuģu tipiem ātrums dramatiski samazinās.  

Lielākā daļa no līdz šim būvētiem SWATH kuģiem virs 500 tonnām ir ar relatīvi nelielu 

ātrumu – 15 mezgli un mazāk. Ar ātrumu virs 20 mezgliem ir būvēti speciālie kuģi, un to var 

panākt ar galvenā dzinēja jaudas palielināšanu. Tāds ātrums kopumā nodrošina kuģu uzdevumu 

izpildi. Tā kā visiem SWATH kuģiem korpusa forma ir optimizēta labai kuģošanai viļņos, tiem ir 

lielāka pretestība mierīgā ūdenī. SWATH kuģi galvenokārt cieš no berzes pretestības un no 

atlikušās viļņu veidošanas pretestības.  

Liela ātruma sasniegšanai uz dažiem kuģiem ir uzstādīti ūdensmetēji. Klasiskai SWATH 

zemūdens korpusa formai nav plats pakaļgals, kas ir vajadzīgs ūdensmetēju uzstādīšanai un 

darbībai. Mūsdienās kuģu būvnieki risina uzdevumu, kā padarīt SWATH kuģi par ātrgaitas kuģi, 

un šobrīd viens no risinājumiem ir SWATH kuģa korpusa formas maiņa. Tādu korpusa formu var 

nosaukt par pus-SWATH tehnoloģiju jeb SWATH hibrīdu, jo korpusa priekšējā daļa paliek 

tradicionāla SWATH korpusa forma, bet aizmugurējā daļa jeb pakaļgals ir līdzīgs tradicionālam 

katamarānam, plats, kas ļauj uzstādīt arī ūdensmetēju. Tomēr SWATH korpusa priekšējās daļas 

tehnoloģijas dēļ SWATH hibrīds saglabā ļoti labas jūrspējas, tāpēc šo risinājumu var nosaukt par 

ātrgaitas SWATH tehnoloģijas kuģi.  
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2.15. att. Ātruma atkarība no viļņošanās dažādiem kuģu korpusa tipiem 

Līdz šim visizplatītākā dzinējsistēma SWATH kuģiem ir dīzeļdzinēji un gāzes turbīnas ar 

fiksētām vai regulējama soļa dzenskrūvēm. Gan dīzeļdzinēji, gan gāzes turbīnas dod iespēju SWATH 

kuģiem sasniegt 20 mezglu ātrumu un pat daudz vairāk, kā arī saglābāt to lielu viļņu, slikta laika 

apstākļos, un tas ir ļoti liels ātrums relatīvi nelielam kuģim, atrodoties nemierīgā ūdenī. Tāpēc SWATH 

kuģi var uzskatīt arī par ātrgaitas kuģi, jo, kad laiks ir nemierīgs un parādās viļņi, tradicionālie 

vienkorpusa kuģi, kuriem ātrums ir lielāks par 20 mezgliem mierīgā jūrā, cieš no ievērojamiem ātruma 

zudumiem un viļņošanas laikā ātruma ziņā zaudē SWATH kuģiem, kuriem nelieli viļņi vispār 

neietekmē ātrumu, bet, palielinoties viļņiem, SWATH kuģiem ātruma zudumi nav tik lieli un 

ievērojami kā tradicionāliem vienkorpusa kuģiem vai tradicionāliem katamarāniem (Kos, Brčić, 

Frančić,). 

Kuģa ātrums ir tieši saistīts ar komandas komforta līmeni, kas ietekmē personāla darbspējas 

neatkarīgi no tā, vai komandas loceklis atrodas uz SWATH vai vienkorpusa kuģa. Detalizētais apraksts 

par šo tēmu (Zvaigzne, Bondarenko 2017c). Cilvēki, kuri pastāvīgi pakļauti kuģa šūpošanai, proti, 

mainīgiem paātrinājumiem, cieš no dažādiem aspektiem – viņiem samazinās koncentrēšanās spēja, 

iestājas izsīkums un viņus moka jūras slimība. Pat ja runa ir par pieredzējušiem jūrniekiem, kuri ir 

pieraduši pie kuģa svārstībām, šūpošanās, viņu pieredze tikai pagarina laika periodu, pēc kura izsīkums 

un nogurums iestājas. Jūras slimība, personāla nogurums, koncentrācijas trūkums negatīvi ietekmē 

uzdevumu izpildi, samazina kuģošanas drošību un var novest pie katastrofas. Lai nodrošinātu 

komandas locekļiem un pasažieriem komfortablus apstākļus un lai tie varētu pildīt savus tiešos 

pienākumus, ir noteikti atsevišķi ierobežojumi jeb limiti. Jūras slimību var novērtēt atbilstoši ISO 

2631/3 standartam, kas paredzēts pasažierkuģiem, ar MSI (motion sickness incidence) rādītāju, kas ir 

ar jūras slimību saslimušo pasažieru skaita procentuālā attiecība pret kopējo cilvēku skaitu uz kuģa 

noteiktā laika periodā un ir atkarīga no viļņošanās frekvences spektra (Назаров, 2009), Par pieņemamu 
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rādītāju tiek uzskatīti 10% divu stundu laika periodā (ASV Jūras Spēki ir noteikuši pastāvīgi 

pieļaujamu paātrinājumu uz jūras kuģiem – g). Šādi limiti jeb ierobežojumi ir plaši pieņemti arī citās 

organizācijās: 

 komandas locekļu un pasažieru komforta limits – 0,2 g; 

 pieredzējušu jūrnieku operatīvais jeb pienākumu pildīšanas limits – 0,4 g.  

2.16. att. ir parādīts salīdzinājums starp vertikālo paātrinājumu uz 25 m gara SWATH kuģa 

un uz 33 m gara vienkorpusa kuģa, kuram ir V-burta korpusa forma. Mērījumi tika veikti dažādos 

ātrumus ar jūras viļņu augstumu apmēram 2–3 m, kas atbilst piecām ballēm pēc Boforta skalas 

(Haake, 2006). 

 

2.16. att. SWATH un vien korpusa kuģu vertikālo paātrinājumu salīdzinājums 

 

Piemēram, 2.16. attēlā redzams, ka 3 m augstu viļņu apstākļos vienkorpusa kuģis vairs nevar 

iet ar pilnu gaitu un ir spiests samazināt ātrumu līdz 15 mezgliem, lai varētu nodrošināt komandas 

darbspējas, un samazināt ātrumu līdz 8 mezgliem, lai varētu nodrošināt komandai komforta sajūtu 

(pie 2 m viļņošanas attiecīgi 20 un 10 mezgli). Savukārt SWATH kuģis šādos apstākļos var droši 

kuģot ar savu maksimālo ātrumu, kas ir > 20 mezgli, pat nepārsniedzot komforta limita robežu, 

kas ir 2 m/s2. Var secināt, ka, lai gan SWATH kuģa maksimālais ātrums ir mazāks par vienkorpusa 

kuģa ātrumu, tomēr SWATH kuģis, atrodoties jūrā 2–3 m augstos viļņos, panāk ātrumā vienkorpusa 

kuģi, turklāt saglabā savas jūras spējas un stabilitāti, un komandas locekļi var atrasties uz kuģa 

komforta limita robežās, bet uz vienkorpusa kuģa tādos pašos apstākļos ir jāsamazina ātrums, lai 

nepārsniegtu komandas komforta limita robežu.  

Kuģubūves uzņēmuma “Abecking un Rasmussen” (kas ir viens no vadošajiem un 

pieredzējušajiem SWATH kuģu ražotājiem) inženieris T. Haake savā prezentācijā uzskatāmi 

parādīja SWATH korpusa priekšrocības pret cita izmēra vienkorpusa kuģiem (2.16. att.). 
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2.17. att. SWATH kuģa kuģošanas spējas 

Piemēram, apstākļos, kad jūrā ir 5 balles pēc Boforta skalas, viļņi 3,1 m un kuģa ātrums – 

20 mezgli, ir ļoti atšķirīgi vertikālā paātrinājuma rādītāji. No grafika (2.17. att.) var redzēt, ka 25 m 

garš SWATH kuģis stabilitātes ziņā ir līdzvērtīgs 80 m garam vienkorpusa kuģim, bet 50 m garš 

SWATH uzrāda 100 m gara vienkorpusa kuģa raksturojumu.  

No grafika var secināt, ka ir arī cits ierobežojums. Nav jēgas būvēt par 90 m garāku SWATH 

kuģi, jo vertikālais paātrinājums kļūst līdzīgs, ka vertikālais paātrinājums vienkorpusa kuģiem 

(protams, ja vien nav vajadzības izmantot citas SWATH priekšrocības).  

Jūrspējas. Tās ir galvenās SWATH projekta priekšrocības. SWATH tehnoloģija nodrošina 

relatīvi nelieliem kuģiem parādīt lieliskas jūrspējas. Spēki un to momenti, kas iedarbojas uz kuģa 

korpusu viļņošanās apstākļos, ir proporcionāli ūdenslīnijas laukumam. SWATH kuģi gandrīz 

nenonāk rezonanses stāvoklī, izņēmums ir maza izmēra SWATH kuģi, kā, piemēram, Skrundas 

klases patruļkuģi, kas var nokļūt rezonanses stāvoklī, taču atšķirībā no vienkorpusa kuģiem tas 

nenotiek pretviļņošanās apstākļos, bet līdzskrejošās viļņošanās apstākļos. Palielinot ātrumu, 

SWATH kuģu zvalstīšanās pretviļņošanās apstākļos samazinās. Ļoti maza papildu pretestība 

pretviļņošanās apstākļos ir ūdenslīnijas nelielā laukuma rezultāts (Grannemann, 2012). “Abeking & 

Rasmusen” kompānijas speciālisti atzīst, ka pareizi uzprojektētam SWATH kuģim ir apmēram tāda 

pati jūrspēja kā vienkorpusa kuģim ar 5–15 reizes lielāku ūdens izspiedi.    

2.4. SWATH kuģu priekšrocības un trūkumi 

Izvērtējot iepriekš minētās SWATH konstrukcijas īpašības un salīdzināšanas ar vienkopusa 

kuģi rezultātus, izanalizējot SWATH praktiskās un tehniskās īpašības, varam definēt SWATH 

tehnoloģijas un konstrukcijas priekšrocības un trūkumus. (Murtedjo, Djatmiko, 2004). Tā kā 

SWATH kuģis ir kuģis ar īpašu konstrukciju, netradicionālu un sarežģītu tehnoloģiju, tad tādam 
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kuģim jābūt ar pietiekamām priekšrocībām, lai visas izmaksas atmaksātos, jo SWATH projektēšana un 

konstrukcija prasa daudz vairāk resursu un augstāku personāla kvalifikāciju. 

SWATH kuģu priekšrocības 

Svarīgākā konstrukcijas priekšrocība ir lieliskās jūrspējas. Mazais ūdens apskalotās virsmas 

laukums nodrošina nelielus traucējumus spēkus un momentus plašā šūpošanas frekvenču 

diapazonā gan mazā, gan lielā ātrumā.  

Vadāmība nelielā ātrumā – ievērojama priekšrocība ir kuģiem, kuri, pildot savus uzdevumus, 

nevar pārvietoties ar lielu ātrumu. Lietojot velkamo viena stara sānskata sonoru, kuģiem jāiet ar 3–4 

mezglu ātrumu un jāuztur ļoti precīzs kurss un pozīcija, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu rajona apskati. 

Komanda ir spiesta pavadīt lielu laiku, kuģojot ar tādu ātrumu. Kritiski svarīgi komandai ir nezaudēt 

darbspējas un tādos apstākļos saglabāt komforta sajūtu. Lieliska stabilitāte (uz 0) ātrumā atļauj 

izmantot platformu aizborta aparatūras nolaišanai vai pacelšanai arī sliktos laika apstākļos.Tas varētu 

būt svarīgi kuģiem, kuri uzstāda vai izceļ kādas navigācijas zīmes, kabeļus u.tml. Tādas spējas varētu 

būt svarīgas arī kuģiem, kuri pilda pētnieciskas funkcijas, piemēram, mērot dziļumu, arī loču kuģiem, 

kuriem jāpienāk pie kuģa borta un jānodod vai jāpaņem locis (nepieciešams ātruma ierobežojums); 

kuģim jābūt stabilam, lai operācija būtu droša. Tas varētu būt svarīgi arī jebkuriem citiem kuģiem, 

piemēram, militārus uzdevumus pildošiem kuģiem, kad militārais uzdevums prasa kuģim pārvietoties 

ar nelielu ātruma vai vispār apstāties. SWATH konstrukcija dod iespēju kuģim palikt stabilam, ar 

minimālām jeb vispār bez svārstībām, respektīvi, nešūpojoties, kad tas pārvietojas ar nelielu ātrumu. 

Ar lielu ātrumu kuģis var iet ievērojami sliktos laika apstākļos, konstrukcija nodrošina komandas 

komfortu un spēju pildīt savus uzdevumus. 

Otra svarīgākāa priekšrocība ir liela klāju platība uz tonnāžu. Pētījumi ASV (James, et al. 

2000) un citās valstīs liecina, ka SWATH iekšējo telpu tilpums ir līdzīgs vienkorpusa kuģim ar 1,4 

reizes lielāku tonnāžu. Turklāt SWATH kuģim ir no 1,5 līdz 2 reizēm lielāka klāju platība ar 

līdzīgas tonnāžas vienkorpusa kuģi (Дубровский, 2007). Platības pieejamība ir svarīgs faktors 

ieroču un ierīču iespējamai izvietošanai uz kuģa veiksmīgai kuģu uzdevumu veikšanai. Lieli klāji 

atļauj biežāk lietot parasto komerciālo aprīkojumu (COTS Equipment), bet nebūvēt speciālo, kas 

krietni sadārdzina to cenu. Mazizmēra kuģis darbojas kā lielizmēra, bet ar mazāku komandu un 

uzturēšanas izdevumiem.  

Izcilas manevrētspējas. SWATH kuģu specifikas dēļ garuma un platuma attiecība ir apmēram 

2:1, un tas nozīmē, ka starp zemūdeņu korpusiem ir relatīvi liels attālums. Tā kā dzenskrūves SWATH 

kuģiem atrodas korpusu aizmugurē, tāds izvietojums dod īpašu manevrētspēju, kas ir ļoti svarīgi īpaši 

mazā ātrumā sliktos laika apstākļos. Piemēram, veicot hidrogrāfiskos mērījumus vai mīnu meklēšanas 

operācijās ir ļoti svarīgi būt tieši uz noteikta kursa, kad svarīgu uzdevumu dēļ nedrīkst novirzīties no 

kuģa ceļa. Veicot glābšanas operācijas sliktos laika apstākļos, ir svarīgi nostādīt kuģi vajadzīgā pozīcijā 

un noturēt to. Stabila platforma ar izcilām manevrētspējām ir nepieciešama vadāsmo zemūdens aparātu 
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kontrolei un pacelšanai uz borta. Izcilas manevrētspējas nodrošina kuģa kustību pēc noteikta kursa 

netkarīgi no vēja stipruma un straumes virziena. 

Multifunkcionalitāte. Sakarā ar lielākiem klāja un iekštelpu apjomiem ir iespēja uz kuģa 

uzstādīt vairāk aprīkojuma, tanī skaitā moduļus. Klāja platums atļauj vieglāk mainīt moduļus un 

ātrāk pielāgot SWATH kuģi jaunai misijai.  

Iegrimes maiņa. SWATH īpatnība ir neliels statņu apjoms, un to kompensācijai vajag nelielas 

balasta cisternas. Tad ir tehniska iespēja mainīt iegrimi lielā diapazonā. Jūrā, lai varētu nodrošināt 

lielāku jūrspēju, iegrimi var palielināt, savukārt ostā, kur ir mazāks dziļums, to var samazināt. 

Degvielas patēriņš. Salīdzinājumā ar vienkorpusa kuģiem SWATH tehnoloģija nodrošina 

samazinātu ūdens pretestību pat lielākā ātrumā, kad viļņu veidošanas pretestība ir klāt. Šī īpašība 

dod iespēju saglabāt ātrumu pat pie ievērojamiem viļņiem, līdz ar to ir zemāks degvielas patēriņš 

salīdzināmā ar vienkorpusa kuģi. Izcilas manevrētspējas nodrošina precīzu kuģa vietu un atrašanos 

uz plānotā kursa, kas palielina darbības efektivitāti, samazina nepieciešamo laiku meklēšanas 

rajonā, un rezultātā samazinās degvielas patēriņš.  

Komforta un drošības līmenis. Visiem SWATH tipa kuģiem ir 2–3 reizes mazāka visa veida 

šūpošanās amplitūda un 1,5–2 reizes mazāki paātrinājumi, salīdzinot ar citiem korpusa tipa kuģiem. 

SWATH kuģi nodrošina stabilitāti dažādos laika apstākļos, kas dot komforta sajūtu komandai un 

pasažieriem. Tas samazina cilvēku nogurumu, uzlabo darba spējas, kā rezultātā uzlabojas kuģa 

uzdevumu izpilde un paaugstinās drošība. Kuģa stabilitāte pozitīvi ietekmē mehānismu darbību, to 

izturību un starpremontu periodu. Stabils klājs rada lielāku drošību darbam sliktos laika apstākļos, kad 

komanda pakļauta lielam riskam, darbojoties ar aizborta   apparatūru, laivas nolaišanu vai pacelšanu.   

Samazinātas komandas. Pēc funkcionalitātes SWATH kuģi var salīdzināt ar lieliem kuģiem, 

bet savu nelielo izmēru dēļ kuģis neprasa lielas komandas apkalpes.  

Palielināta dzīvotspēja. Galvenie dzinēji, ģeneratori un citi mehānismi atrodas autonomās, 

pietiekami tālu atdalītās nodaļās, kas nodrošina dublēšanos avārijas gadījumā. SWATH 

konstrukcija nodrošina šķērsvirziena stabilitāti jebkurā vēlamajā līmenī, piemēram, šķērsvirziena 

stabilitāte var būt vienāda ar garenvirziena vai pat pārsniedz to. Virsūdens korpuss var nodrošināt 

papildu peldspēju avārijas gadījumā. 

Samazināta SWATH kuģa redzamība. Tā kā SWATH kuģa korpuss ģenerē mazāk viļņus, 

viļņu lauka intensitāte ir krietni mazāka. Pateicoties monolītai borta virsmai, ir samazināta radaru 

atstarošanas iespēja. Projektējot kuģus ar slīpiem statņiem un bortiem, pārklājot tos ar radarsignālu 

absorbējošiem materiāliem, var ievērojami samazināt kuģa redzamību uz pretinieka radariem. 

SWATH tehnoloģija, izmantojot zema trokšņa propelleri un izvietojot galvenos dzinējus un 

ģeneratorus augšējā korpusā, ļauj samazināt zemas un augstas zemūdens frekvences izstarojumu. 

Tādas specifiskas īpašības var būt pieprasītas pētnieciskos darbos vai militārās operācijās. Siltuma 
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izstarošanas samazināšanu var nodrošināt, izvietojot gāzes izplūdes sistēmu starp korpusiem un 

pieslēdzot to papildu dzesēšanas sistēmai. 

Uzlaboti aizborta sonorās aparatūras darbības apstākļi. SWATH konfigurācija izveido 

labdabīgu akustisko vidi. Salīdzinot ar vienkorpusa kuģi, SWATH kuģiem dzenskrūves ir lielā attālumā 

viena no otras, kas samazina turbulences veidošanos aiz kuģa pakaļgala. Jebkura minimāla kuģa 

kustība arī ietekmē sonoru darbību, kuģa vertikālais paātrinājums maina slodzi sonora kabeļiem, kas 

tālāk transformējas uz velkama sonora pozīciju un darbību. Īsākos kabeļus izmanto piekrastes 

(seklākos) ūdeņos, un tieši tur biežāk ir mīnas, un tieši tur SWATH tehnologijai ir priekšroka.  

Iepriekš aprakstītās priekšrocības nodrošina labāku sonora attēla izšķirtspēju. Šis faktors ir 

ļoti svarīgs, veicot mīnu meklēšanas operācijas.  

SWATH kuģu trūkumi 

Komplicēta konstrukcija. SWATH kuģis ir pēc savas konstrukcijas ir sarežģīts salīdzinājumā 

ar tradicionālo vienkorpusa kuģi, tas prasa sarežģītāku projektēšanu, apgrūtinātu būvēšanas 

procesu un vairāk resursu. 

Dārga būvēšana. SWATH kuģim ir lielāka metāla korpusa masa, salīdzinot ar līdzīgas 

tonnāžas vienkorpusa kuģiem. Turklāt SWATH kuģis savas konstrukcijas dēļ prasa daudz 

automatizācijas, datorizācijas, kas arī veido papildu izmaksas. 

Ātrums. Lai gan SWATH kuģiem sliktos laika apstākļos ātruma zudumi nav lieli 

salīdzinājumā ar vienkorpusa kuģiem, tomēr mierīgā laikā SWATH kuģi ātruma ziņā zaudē 

tradicionāliem kuģiem. 

Jūtīgums pret iegrimes izmaiņām. SWATH kuģi ir jābūvē, jau iepriekš zinot, cik liels svars 

tam būs jāuzņem, t.sk. komanda, aprīkojums un viss pārējais, jo, uzņemot papildu svaru, kuģim 

būtiski mainās iegrime, kas iespaido kuģa jūrspēju. 

Ūdens pretestība mierīgā ūdenī. Tā kā SWATH kuģa primārais uzdevums ir labi sevi parādīt 

sliktos laika apstākļos, pie viļņošanās, tad to arī būvē, izejot no tāda aprēķina, tāpēc, SWATH 

kuģim atrodoties mierīgā ūdenī, pretestība ir lielāka nekā tradicionālam vienkorpusa kuģim.  

Lielie gabarīti. Platums un iegrime parasti ir lielāki, ja salīdzina ar vienkorpusa kuģiem. Tas 

var radīt problēmas ar dokošanu. 

Slemenga iespējamība virsūdens korpusa apakšējā daļā.  

Ierobežota kuģu būvētāju pieredze un zināšanas darbam ar SWATH.  

SWATH kuģi nav pielāgoti kuģošanai ledus apstākļos.    

Daļu no atzīmētajiem trūkumiem var novērst projektēšanas laikā, piemēram, izglītojot kuģu 

būvētājus, organizējot pieredzes apmaiņu, vai arī nodrošinot iespēju mainīt iegrimi un ieiet seklos 

ūdeņos. Daļa no trūkumiem ir relatīva. Piemēram, ja salīdzina ne pēc tonnāžas, bet pēc klāja 

kvadrātmetriem vai jūrspējām, tad SWATH kuģiem ir priekšroka. Vienkorpusa kuģis ar līdzīgiem 
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klāja kvadrātmetru rādītājiem vai kuģošanas spējām būs daudz smagāks un lielāks par SWATH kuģi. 

Daļa no trūkumiem ir raksturīga arī vienkorpusa kuģiem, piemēram, ne visi vienkorpusa kuģi ir 

sagatavoti kuģošanai ledus apstākļos, nav korpusa stiprības vaterlīnijas rajonā, garie korpusi slikti 

manevrē ledus laukā, korpusa forma neatbilst prasībām kuģošanai ledū.  

SWATH projekta plusu un mīnusu apzināšana ļauj pareizi izprast projekta iespējas un to 

salāgošanu ar pielietošanas nolūkiem. Lai gan trūkumi ir, SWATH tehnoloģijas labie eksperimentālie 

un praktiskie rādītāji ir iemesls straujai SWATH kuģu būves attīstībai pēdējos gados, kas pierāda 

to dzīvotspēju. Pirmkārt, SWATH tehnoloģiju pielieto tur, kur jānodrošina maksimāla jūrspēja, 

telpu un klāju tilpums, komandas komforts un uzdevumu izpildes regularitāte. SWATH tehnoloģija 

ir labi piemērojama speciālas nozīmes kuģiem ar garumu līdz 70 metriem, kuri pilda speciālas 

funkcijas jeb uzdevumus: tie ir locmaņu, zinātniski pētnieciskie kuģi, pasažieru prāmji, jahtas, 

ofšora apgādes kuģi, vējparka apgādes, militārie un hidrogrāfijas kuģi. Kad runa ir par SWATH 

kuģiem, tad ar to jāsaprot, ka šie kuģi aizņem savu speciālu nišu, kur tradicionālie kuģi zaudē savu 

konstrukcijas īpašību dēļ. SWATH kuģus nebūvēs smago jeb liela daudzuma kravu 

pārvadājumiem, jo SWATH tehnoloģijas kuģi ir ļoti jutīgi pret iegrimes izmaiņām, un SWATH 

kuģa stabilitāte nav aktuāla, kad runa ir par kuģiem ar lielu ūdensizspiedi.  

2.5. SWATH kuģu pamatīpašības, multikriteriālu lēmumu pieņemšana optimizācijas 

problēmas risināšanai 

SWATH kuģa pamatraksturojuma un ūdensizspaidu optimālie aprēķini 

SWATH kuģa projektēšanas procesā jārēķinās, ka pamatelementu un raksturojumu ir daudz 

vairāk nekā vienkorpusa kuģim, un tie ir: kuģa ūdensizspaids Δ; platformas gabarīti LB, BB, HB; 

zemūdens korpusu izmēri LH, BH, HH, LTH, LNN; statņu Ls, ts, hs, LTS, LNS; kājas BC, tC; pilnuma 

koeficients CB, CPH, CWPS; borta augstums D; iegrime d; horizontālais klīrenss BS; vertikālais 

klīrenss HDK (MacGregor, 1989,  Salvesen, et al., 1985) (2.18. att.) 

http://ntlsearch.bts.gov/tris/search.do?new=&b1=9&f1=au&t1=Salvesen%2C+N&d=tr
http://ntlsearch.bts.gov/tris/search.do?new=&b1=9&f1=au&t1=Salvesen%2C+N&d=tr
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2.18. att. SWATH kuģa pamatrādītāji 

SWATH kuģa galveno parametru izvēle sākas ar kuģa lietderīgās slodzes Wp aprēķinu:  

 Wp = (Pcr + Navt (PFr.w + PProv)) Ncr /1000, t,  (20) 

kur Pcr – viena komandas locekļa masa, kg; Navt – kuģa autonomitāte, dienas; PFr.w – saldūdens 

krājumi vienam cilvēkam dienā, kg; PProv – pārtikas krājumu vienam cilvēkam dienā; Ncr – 

komandas locekļu skaits. 

Tālāk kalkulējam kuģa iespējamo ūdensizspaidu: 

 Δ = Wp / 𝜂p,  t,  (21) 

kur  𝜂p  – ūdensizspaida utilizācijas koeficients. 
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Tālākam solim nepieciešams veikt SWATH ģeometrisko pamatraksturojumu aprēķinus 

(Bertram, 2007), (visi parametri atbilstoši 2.18. att. un ᴦ ir gamma funkcija, 2.1. tab.). 

2.1. tabula 

SWATH pamatrādītāji 

1. Statņa vaterlīnijas laukums, m2     
 

2. Statņa priekšgala ūdenslīnijas pilnuma 

koeficients  

 

3. Statņa pakaļgala ūdenslīnijas pilnuma 

koeficients  

4. Statņa pakaļgala pīķa relatīvais garums  
 

5. Statņa cilindriskās daļas relatīvais garums  
 

6. Statņa garums, m 

 

7. Statņa platums, m  

8. Statņa pakaļgala garums, m   

9. Statņa priekšgala garums, m  

10. Zemūdens korpusa garums, m  

11. Zemūdens korpusa galvenās brangas (mideļa) 

pilnuma koeficients 
 

12. Zemūdens korpusa kopējais pilnuma koeficients  

13. Zemūdens korpusa augstums, m 
 

14. Zemūdens korpusa diametrs, m  

15. Kuģa iegrime, m  

16. Zemūdens korpusa galvenās brangas (mideļa) 

laukums, m2 
 

17. Viena zemūdens korpusa tilpumiskais 

ūdensizspaids, m3 
 

18. Zemūdens korpusa priekšgala gareniskā pilnuma 

koeficients  

 

19. Zemūdens korpusa pakaļgala gareniskā pilnuma 

koeficients  

20. Zemūdens korpusa pakaļgala pīķa relatīvais 

garums  

21. Zemūdens korpusa cilindriskas daļas relatīvais 

garums 
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2.1. tabulas turpinājums  

22. Zemūdens korpusa pakaļgala garums, m 
 

23. Zemūdens korpusa priekšgala garums, m  

24. Zemūdens korpusa cilindriskas daļas garums, m   

25. Statņa zemūdens daļas augstums, m  

26. Statņa zemūdens daļas tilpums, m3 
 

27. Kuģa tilpumiskais ūdensizspaids, aprēķinātas pēc 

ģeometriskiem izmēriem, m3  
 

28. Attālums no zemūdens korpusa priekšgala līdz 

statņa priekšējai malai, m 
 

29. Platformas garums, m 
 

30. Platformas lielākais garums, m 
 

31. Attālums no zemūdens korpusa pakaļgala līdz 

statņa aizmugurējai malai, m 
 

32. Vertikālais klīrenss, m   nо minimālās zvalstīšanās 

nodrošināšanas  

    no gājības nosacījumiem 

33. Statņu augstums, m  

34. Horizontālais klīrenss, m  

35. Platformas tiltiņa augstums, m  

36. Kuģa borta augstums līdz galvenajam klājam, m   

 

Lai tupinātu aprēķinus un pārietu no SWATH ģeometriskā pamatraksturojuma pie kuģa 

reāliem izmēriem, nepieciešams ieviest zemūdens korpusa papildu parametrus: na, nf – precizētas 

priekšgala un pakaļgala pilnvērtīgas korpusa pīķa formas; nh – korpusa formas sāniskais 

šķērsgriezums; ns – statņu priekšgala un pakaļgala sašaurinājumu daļas; Bc – kājas augstums, m; 

Xh – pūpes slīpuma augstums, m; Xb – pūpes slīpuma garums, m. 

Izmantojot metodes (Суслов, Игольников, 1985) sānisko šķērsgriezumu sadalām četrās 

daļās. Katru no tām var aprēķināt ar superelipses formulu: 

  (22) 

kur a – zemūdens korpusa pusaugstums; b – zemūdens korpusa pusplatums; nh – pakāpe, ar kādu 

var veidot korpusa dažādu šķērsgriezumu formas un galvenās brangas (mideļa) pilnuma 

koeficientu: aplis (nh = 2, a = b), elipse (nh = 2, a ≠ b) un taisnstūris ar noapaļotiem stūriem (nh ≥ 4).  
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2.19. att. Zemūdens korpusa šķērsgriezums 

Korpusa maksimālā platuma Ymax aprēķini ir jāveic katrai ūdenslīnijai.   

1. Eliptisks priekšgals: 

  (23) 

2. Cilindriska centrālā daļa: 

   (24) 

3. Pakaļgala paraboloīds: 

   (25) 

kur x – brangas koordināta uz korpusa diametrālās plaknes. 

Pēc analoģiskām formulām aprēķinam zemūdens korpusa formu.  

Statņa ūdenslīnijas formu veido trīs daļas: sašaurinātas priekšgala un pakaļgala daļas un 

cilindriska centrālā daļa. Bet kopējā statņa forma ir prizma. Tādā gadījumā: 

1. Statņa priekšgala sašaurinātu daļu var aprakstīt ar eliptisko vienādojumu: 

   (26) 

2. Statņa cilindriskā centrālā daļa: 

    (27) 

3. Statņa pakaļgala sašaurināto daļu var aprakstīt ar parabolas vienādojumu: 

   (28) 

kur x – brangas pozīcija (koordināta) uz statņa garuma. 
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Tikai ar tādu minimālo parametru skaitu iespējams aprēķināt visu nepieciešamo informāciju 

un uzbūvēt SWATH korpusa parametrisko modeli. 2.20. att. redzams ar MAXSURF programmu 

aprēķinātais SWATH kuģa parametriskais modelis. 

 

2.20. att. SWATH parametriskais modelis  

Tāda pieeja ļauj ģenerēt kuģa teorētisko rasējumu un veikt sākotnējos aprēķinus peldspējai, 

hidrostatiskajām līknēm (tabulām), noturībai pie mazām un lielām sānsverēm, statiskās noturības 

plecam (GZ) un citiem parametriem. Parametriskais modelis ļauj veikt pētījumus, kā korpusu 

parametru izmaiņas ietekmē ūdens pretestību, un sasniegt vislabākos rezultātus.  

Projektēšanas agrīnā stādijā, kad vairāki kuģa parametri vēl nav zināmi, svarīgi ir izmantot 

aptuvenās metodes kuģa pilnas pretestības aprēķināšanai RT, kas sastāv no vairākām 

komponentēm:  

 RT = RF+RW+RSP+RAP+RAA   (29) 

kur RF – berzes pretestība; RW – viļņu veidošanas pretestība; RSP – strūklas pretestība; RAP – 

izvirzīto daļu pretestība; RAA – gaisa pretestība. 

Berzes pretestību SWATH kuģim aprēķina, izmantojot (Yoon, 1988, Huang, 1987) 

aprēķināšanas metodes un tā ir,  

 RF = 2(RFS + RFH + RA),   (30) 

kur RFS – statņa berzes pretestība; RFH – korpusa berzes pretestība; RA – korpusa raupjuma berzes 

pretestība, un tās var aprēķināt šādi: 

    (31) 

 

    

 (32) 

  (33) 
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kur U – kuģa ātrums m/s; FFH – zemūdens korpusa formas faktors; FFS – statņa formas faktors; CFH 

– zemūdens korpusa berzes koeficients; CFS – statņa berzes koeficients; AH – viena zemūdens 

korpusa samitrinātās virsmas laukums, m2; AS – viena statņa samitrinātās virsmas laukums, m2; CA 

– korpusa raupjuma berzes koeficients, kas atbilstoši starptautiskām rekomendācijām (Nethercote, 

1982, Numata, 1981) ir vienāds ar 0,0005.  

AH un AS lielumus aprēķina, izmantojot parametrisko modeli. Formas faktora lielums ir 

atkarīgs no zemūdens korpusa un statņa formas un to iegrimes, līdz ar tās palielināšanu formas 

faktora lielums samazinās. SWATH berzes pretestības aprēķināšanai visbiežāk piemēro FFH = 1,10 

un FFS = 1,17 (Lin, Day, 1974).  

Zemūdens korpusa un statņa berzes koeficientu CF aprēķina pēc formulas: 

 

 

 (34) 

kur Re – zemūdens korpusa vai statņa Reinholda skaitlis.  

Viļņu veidošanas pretestības Rw aprēķināšanai SWATH kuģiem pamatā ir Mitcela šaura 

kuģa teorija statņiem un plāna ķermeņa teorija zemūdens korpusiem (Department of Applied 

Mathematics, 1987, Tuck, 1964). Korpusu un statņu savstarpējās mijiedarbības ietekmes 

ievērošana balstās uz teoriju par plāna ķermeņa kustību dziļā ūdenī gar vertikālo sienu (Lunde, 

1951). Tā, kā SWATH kuģa viļņu veidošanas pretestību nosaka zemūdens korpusu un statņu 

mijiedarbība, praktiskajiem aprēķiniem izmanto formulu: 

 

 (35) 

kur RWi – katra zemūdens korpusa daļas viļņu veidošanas pretestība kas ir SWATH konstrukcijā; 

 

– viļņu veidošanas pretestība kas veidojas viļņu mijiedarbībā starp kuģa zemūdens 

konstrukcijām.  

SWATH  kuģim ar četriem statņiem viļņu pretestība būs: 

 RW = 2[RWH + RWSF + RWSA + 2(RWHSF + RWHSA + RWSFA)],   (36) 

kur RWH – zemūdens korpusa viļņu pretestība; RWSF – priekšējā statņa viļņu pretestība; RWSA – 

aizmugurējā statņa viļņu pretestība; RWHSF – viļņu pretestība, kas veidojas mijiedarbībā starp 

zemūdens korpusu un priekšējo statni; RWHSA – viļņu pretestība, kas veidojas mijiedarbībā starp 

zemūdens korpusu un aizmugurējo statni; RWSFA – viļņu pretestība, kas veidojas mijiedarbībā starp 

aizmugurējo un priekšējo statni, kN. 

Strūklas pretestība RSP reāli sāk parādīties, ja ir liela Frūda skaitļa FN vērtība, un to var 

aprēķināt šādi (Bertram, Mesbahi, 2007):   

      

 (37) 
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kur 

  

 

Izvirzīto daļu pretestību RAP ar pietiekami labu precizitāti var aprēķināt atbilstoši 

rekomendācijām  (Nethercote, 1982) pēc formulas: 

 RAP = 0,1RF. (38) 

Gaisa pretestības RAA aprēķināšanai, pamatojoties uz (Chapman, 1974), lieto formulu: 

 RAA = 
1

2
pACAAFU2,  (39) 

kur pA – gaisa blīvums, t/m3; CA – gaisa pretestības koeficients atbilstoši rekomendācijām tiek 

ņemts diapazonā 0,5–0,7; AF – korpusa zemūdens daļas platums mideļbrangas projekcijā, m;  

U – kuģa ātrums, m/s. 

SWATH kuģa vilktspējas jaudu PE var aprēķināt pēc pilnas pretestības noteikšanas (Bertram, 

Mesbahi, 2007).  

 P = 
𝑃𝑒

Ƞ𝑠Ƞ𝐷
(SM+1), kW,  (40) 

kur Ƞs ir propulsivais koeficients; ȠD jaudas pārvada no dzinēja uz dzenskrūvi lietderības 

koeficients, dīzeļdzinējam – 0,97; SM jaudas rezerve un SWATH gadījumā pieņemts 10%. Pēc 

aprēķinātas jaudas var plānotam kuģim izvelēties atbilstošu dzinēju.    

Jūrspējas ir viena no galvenajām SWATH kuģa priekšrocībām salīdzinājumā ar citiem kuģu 

projektiem. No labām kuģa jūrspējām ir atkarīga kuģošanas drošība, komandas komforta līmenis, 

aprīkojuma darbība un ekspluatācijas izmaksas.  

Vertikālas šūpošanās perioda THeave aprēķiniem lieto formulu (Lamb 1988, Бородай,  

et. al.,1989) 

     

(41) 

kur Δ – svara ūdensizspaide, kN; CZ – pievienotās ūdens masas koeficients, četru statņu SWATH 

kuģiem tas ir 0,9 BH/HH; Awps – kopējais ūdenslīnijas laukums, m2.   

Galiskās šūpošanās perioda TPitch aprēķinam izmanto formulu (Lamb, 1988, Бородай,  

et. al., 1989)  

 

   

(42) 

kur kyy – kuģa masas inerces rādiuss pret centrālo šķērsasi, kg × m2, un skaitliski  

kyy = (0,26…..0,34)L; Cψ – pievienotās ūdens masas inerces koeficients pie galiskās šūpošanās, 
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četru statņu SWATH tas ir 0,9 (Бородай, et al. 1989); Iy – statņu laukuma inerces moments pret 

centrālo šķērasi, m4; BG – kuģa smaguma centra augstums virs peldamības centra. 

Zvalstīšanās (sāniskas šūpošanās) periodu TRoll aprēķina ar šādas formulas (Lamb, 1988, 

Бородай et. al.,1989) palīdzību: 

   

(43) 

kur kxx – kuģa masas inerces rādiuss pret centrālo garenisko asi, četru statņu SWATH kuģiem  

kxx = 0,38√𝐷2 + 𝐵𝑠2 (Бородай, et al., 1989); Ix statņu laukuma inerces moments pret centrālo 

garenisko asi,m4; Y=
𝐵𝑠 

2
; Cѳ – pievienotas ūdens masas koeficients pie zvalstīšanās. 

Vertikālais paātrinājums viļņošanas laikā acg ir tehniskās drošības un komandas komforta 

sajūtas galvenais parametrs. Projektēšanas sākumfāzē acg aprēķināšanai izmanto formulu (China 

Classification Society, 2005) : 

  

(44) 

kur Kt – kuģa korpusa faktors, un SWATH tas ir 0,8; LWL – kuģa garums, m; BWL – statņu summārais 

platums, m; VH – kuģa ātrums pie viļņiem H1/3, mezgli; H1/3 – viļņu augstums, m;  

β –dibena slīpuma leņķis (10° ≤ β ≤ 30°).  

Kuģa tālākai projektēšanai aprēķina korpusa svara slodzi, sākotnējās noturības un Rīda 

diagrammas, tilpuma un kapacitātes, kuģa cenu un citus rādītājus. Iepriekš minēto parametru 

optimāla aprēķināšana projekta sākumstadijā ir svarīga un nepieciešama visa projekta dzīvescikla 

pareizai plānošanai un kuģa efektīvai darbībai. Bet tādai pieejai ir liels trūkums, ņemot vērā 

iespējamos zemūdens korpusu variantus, katru iespējamu konfigurāciju nepieciešams aprēķināt, 

kas SWATH gadījumā prasīs ļoti daudz laika. 

SWATH kuģa pamatīpašību optimizācijas algoritms 

SWATH kuģa optimālo konstrukciju parametru izvēle atteicas pie optimizācijas kategorijas 

problēmām. Optimālā korpusa parametru projektēšanas rezultātā ir risinājuma kopums: zemūdens 

korpusa forma, korpusa detaļu izvietošana, agregātu, sistēmu un tehnisko mezglu pozīcijas, kas 

nosaka to mijiedarbību un  kuģa funkcionēšanu visā dzīves ciklā. Pašlaik šo problēmu risināšanai 

izmanto divas metodes. Viena no tām ir Ierobežoto elementu metode (Finite Element Methode, 

FEM) (Reddy, 2006; Zienkiewicz, Taylor, Zhu, 2005) un otra, Robežu elementu metode 

(Boundary Element Methode, BEM) (Mukherjee, 2003; Telles, 2003), kas pēdējos gados 

dinamiski attīstās. FEM metode diskretizē problēmas domēnu ar ierobežotiem elementiem, bet 

BEM metode diskretizē tikai domēna robežu ar robežu elementiem. Domēna diskretizācijas 

modelis  ved uz lielu ievades datu skaitu izmantošanu un nepieciešamību atrisināt lielu skaitu 



92 

algebrisko vienādojumu. Tas ir ļoti nozīmīgs šo metožu trūkums, jo īpaši 3D robežvērtību 

problēmu risināšanā. Vienādojumu ar jebkādiem robežnosacījumiem var atrisināt ar parametrisko 

integrālo vienādojumu sistēmu (Parametric Integral Equation System PIES) (Sawicki,  Zieniuk, 

2015). 3D robežu ģeometrijas modelēšanai tiek izmantotas Beziera un Koons virsmas. PIES 

skaitliskam risinājumam nav nepieciešamās robežas diskretizācijas, un tas tiek samazināts tikai uz 

robežu funkciju tuvināšanu. Lai to atrisinātu, tika izmantota izvietošanas metode. Izvelēto punktu 

izvietojums lielā mērā ietekmē iegūto rezultātu precizitāti. Ģenētiskie algoritmi tiek izmantoti, lai 

meklētu optimālāko izvelēto punktu izvietojumu ( Zieniuk, Szerszeń, Bołtuć, 2005). Pielietosim 

norādīto pieeju pētījuma problēmas risināšanai. 

SWATH kuģa konstrukcija iekļauj sevī daudz vairāk elementu salīdzinājumā ar vienkorpusa kuģi 

(Zvaigzne, Bondarenko, Boiko, 2017b). Konstrukcijas elementus un to mijiedarbības aprēķinus 

nepieciešams optimizēt projektēšanas laikā. Izvēloties optimālās īpašības SWATH universālai 

platformai, var noformulēt optimizācijas uzdevumus šādi: 

 F(X,C) → min (max)  (45) 

 nX R  nX R  

nosakot, ka:  

  0, 1,...,jg Х j p k   , 

  0, 1,...,jg Х j p  , 

, 1,...,i i ia x b i n    

kur F(X,C) – mērķa funkcija; min (max) – minimālais vai maksimālais funkcijas mērķis;  

X – platformu vēlamās īpašības vektors (vektors ar neatkarīgiem mainīgajiem); C (C1….Cm) – 

vektors no parametriem, kas veido projektēšanas uzdevumu; m – C vektora parametru skaits;  

n – neatkarīgo mainīgo skaits; j – ierobežojumu indekss; k – optimizācijas problēmas ierobežojumu 

kopējais skaits; p – vairāki optimizācijas problēmas ierobežojumi nevienādību formā; Rn –  

n - dimensiju Eiklīda telpa; g – vektora ierobežojumi; ai – neatkarīgā mainīgā apakšējā robeža;  

ib – neatkarīgā mainīgā augšējā robeža; ix  – neatkarīgo mainīgo vērtības; i – neatkarīgo mainīgo 

indekss.  

Galvenie jautājumi, kas saistīti ar universālu specializētu platformu dizaina uzdevumu 

formulēšanu, aprakstīti (Zvaigzne, Bondarenko, 2017). Viena no šo uzdevumu funkcijām ir tāda, 

ka jābūt pieejamai ierobežojumu sistēmai platformas tehniskajām īpašībām, ka   0jg Х  . Ņemot 

ierobežojumus vērā, šajā darbā tiek piemērota soda funkcijas metode (Rao, 2009). Soda funkcijas 

metodei galvenā ideja ir pārveidot nosacījumu optimizācijas uzdevumu par beznosacījuma 

uzdevumu, aizstājot mērķa funkciju; 
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kur rl – soda koeficients, kura vērtība samazināsies ar katru nākamo soli; l – aprēķina optimizācijas 

procesa cikla numurs; n – pakāpe, un šī pētījuma n = 2; 
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Rezultātā tiek izveidota jauna mērķu funkcija Fl(X,C,rl) – turpmāk to sauksim par derīguma 

funkciju, kā pieņemts Back (1996), Davis (1991), Rutkovskaya et al. (2006), Sivanandam un 

Deepa (2007) darbos. Derīguma funkcija ir samazināta līdz minimumam (maksimumam), 

izmantojot ģenētisko algoritmu, ko izmanto arvien biežāk.  

Ģenētisko algoritmu izmantošanas laikā neatkarīgo mainīgo robežvērtības nepiedalās soda 

funkciju izveidošanā, jo tie tiek izmantoti neatkarīgo mainīgo kodēšanā / dekodēšanā (neatkarīgs 

mainīgais vienmēr būs robežvērtības diapazonā). Tā, piemēram, neatkarīgā mainīgā kodēšanas / 

dekodēšanas reālā vērtība tiek aprēķināta šādi: 
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kur ai, bi – i-tā neatkarīgā mainīgā augšējās un apakšējās robežas; s – bitu skaits uz vienu  

hromosomas elementu(gēnu); xi – dekodēta reālā vērtība bitu virknes garumam s; c – kodētais xi 

attēlojums.  

Algoritma apraksts. Apskatīsim detalizētāk ģenētisko algoritma būtību un tā izmantošanas 

iespējas specializēto platformu projektēšanai. Ģenētiskā algoritma darbība ir balstīta uz dabā 

sastopamās dabiskās atlases procesiem. Dabā ir novērots, ka visvairāk pielāgotie dzīvnieki izdzīvo 

un dod pēcnācējus pēc principa “izdzīvo spēcīgākais”. Runājot par optimizāciju, meklējot 

optimālo, labāko risinājumu, pēc būtības tas atbilst stiprākā indivīda meklējumiem. Un labākais 

risinājums, meklējot ilglaicīgā procesā, atgādina evolūciju dabā. Dabā stiprākais indivīds dod 

stiprus pēcnācējus, un, pielāgojot to optimizācijas uzdevumam, – evolūcijas procesā mēs saņemam 

optimālāko risinājumu. X vektora neatkarīgo mainīgo skaitliskās vērtības ir individuālais 

ģenētiskais kods, un tas jāsaglabā datora atmiņā, fiksētā garumā līnijas formā, atlases procesa 

realizācijai. Ir dažādi veidi, kā parādīt ģenētiskā operatora skaitļus (kodus): decimālo, bināro vai 
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Grey kodējumu. Ar derīguma funkcijas aprēķinu, kā arī optimālā risinājuma rezultātā vērtības ir 

dekodētas – pārvērstas skaitliskās vērtībās.  

Vispārējā shēma optimālā risinājuma meklēšanai, izmantojot ģenētisko algoritmu, var būt 

šāda: 

1) radīt N indivīdiem sākuma populāciju; 

2) novērtēt hromosomu piemērotību populācijai, balstoties uz mērķa funkciju Fl(X, C, rl); 

3) veikt atlases darbību, piemēram, katram jaunās paaudzes aģentam izvēloties divus 

vecākus no pašreizējās paaudzes proporcionāli derīgumam; 

4) izvēlēties vecākus, lai radītu kandidātus jaunas populācijas radīšanai, izmantojot 

ģenētiskos operatorus (mutācijas, krustošanu, mutācijas inversiju); 

5) izveidot jaunu populāciju; 

6) ja kritērijs algoritmu apstādināšanai tiek sasniegts, tad pabeigt meklēšanu, pretējā 

gadījumā – atkārtot meklēšanas ciklu. 

 
2.21. att. Optimālo parametru izvēles algoritms 
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Indivīdu (vecāku), kas iesaistīti pēcnācēju izveidē, atlase tiek veikta, izmantojot atlases 

operatorus. Ir vairāki varianti atlases mehānisma realizācijai: ruletes atlase, turnīru atlase, rangu 

atlase un citi. Detalizēta informācija par katru no atlases iespējām ir aprakstīta (Beck, 1996; Davis, 

1991; Rutkovskaya et al., 2006; Sivanandam un Deepa 2007). Šajā darbā autors izmanto turnīra 

izvēli, kurā visas populācijas ir sadalītas apakšgrupās, kas sastāv no diviem indivīdiem i. Tad katrā 

no šīm apakšgrupām tiek izvēlēti indivīdi ar vislabāko derīgumu. 2.21. attēlā diagramma ilustrē 

turnīra atlases metodi apakšgrupām, kas sastāv no diviem indivīdiem. Krustošanas operators ir 

valodas konstrukcija, kas ļauj radīt pēcnācēju hromosomas, pamatojoties uz vecāku hromosomu 

(vai to daļu) transformāciju (krustojumus). 

Krustošanas operators apmaina hromosomu daļas starp divām (varbūt vairāk) hromosomas 

populācijām. Ir dažādi krustošanas veidi, jo to struktūra būtiski nosaka ģenētisko algoritmu 

efektivitāti. Darbā realizēts viena punkta krustošanas veids. Šajā gadījumā tiek izvēlēti divi 

indivīdi, kuru hromosomas, sagriezti daļās pie tā saucamā krustošanas punkta. Rezultāts ir divi 

segmenti. Tad atbilstošie segmenti no dažādam hromosomām ir salīmēti kopā un tiek iegūti divi 

genotipu pēcnācēji. Krustošana ne vienmēr attiecas uz visiem indivīdu pāriem. Pāri parasti izvēlas 

nejauši, un tiek pieņemts, ka krustošanas varbūtībai jābūt vienādai ar jebkuru skaitli no 0,6 līdz 

1,0. 

 
 

2.22. att. Ģenētiskā algoritma  populāciju izvēle 

Krustošana ir atļauta, ja nejaušais cipars (kas iegūts, izmantojot nejaušu skaitļu sensoru, 

diapazonā no 0 līdz 1), ir mazāks nekā iepriekš noteiktā varbūtība. Ja pāreja nenotiek, pēcnācējs 

precīzi kopē vecākus. Krustošanas operatora darbība tiek ilustrēta ar šādu piemēru (2.23. att.). 

 
 

2.23. att. Ģenētiskā algoritma viena punkta krustošanas operācija 
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Lai atbalstītu populācijas indivīdu daudzveidību, tiek izmantots mutācijas operators, kas ļauj 

izveidot pēcnācēju hromosomu, pamatojoties uz mātes hromosomas transformāciju (vai tās daļu). 

Mutācijas operators nejauši maina katru gēnu hromosomā ar nelielu varbūtību Pmut (lietotāja 

definēts), 0 tiek aizstāts ar 1 un atpakaļ (2.24. att.). Tas tiek realizēts ar nejaušās atlases skaitļu 

ģeneratora palīdzību tādā pašā veidā kā krustošana. 

 
Pirms mutācijas                                                              Pēc mutācijas 

2.24. att. Ģenētiskā algoritma mutācijas operācija 

Inversija (inversijas operācijas) ir daļēja vai pilna hromosomu U-apgriešana. Inversija tiek 

veikta vienā hromosomā; starp divām nejauši izvēlētām pozīcijām hromosomā pēdējais gēns 

mainās vietām ar pirmo, priekšpēdējais – ar otro, utt). Inversijas piemērs tiek ilustrēts 2.25. att. 

 

Pirms mutācijas                                                                    Pēc mutācijas 

2.25. att. Ģenētiskā algoritma inversijas operācija 

Pie jaunās populācijas rašanās ir iespējama vai nu iepriekšējās paaudzes pilnīga vai daļēja 

aizstāšana, turklāt daļa no populācijas dodas uz nākamo paaudzi bez izmaiņām, piemēram, šīs 

daļas hromosomas netiek pakļautas šķērsošanas un mutāciju operācijām (elitāruma stratēģija). 

Jaunās populācijas izveide atbilst vienam ģenētisko algoritmu atkārtojumam.  

Kritēriji meklēšanas pabeigšanai var būt: 

– paaudžu datu ierobežoto kritēriju sasniegšana; 

– noteiktā laika perioda sasniegšana; 

– derīguma funkciju vērtības stabilizācija (derīguma funkciju vērtības nemainās); 

– sasniegts pietiekami labs rezultāts. 

Modelējot evolūcijas procesa rezultātu ar ģenētisko algoritma palīdzību, mēs saņemam 

visvairāk pielāgoto indivīdu, ko var nosaukt par optimizācijas problēmu risinājumu. Lai atrisināt 

optimizācijas problēmu kuģa raksturojumu izvēlei ar ģenētiskā algoritma palīdzību, tiek izmantota 

“SWATHShip” programmatūra.    

Pielietosim ģenētiska algoritma pieeju pie SWATH kuģa optimālo korpusu projektēšanai. 

Uzstādīsim pamatdati projektēšanai: kuģa ātrums – 30 mezgli, kuģošanas spējas 4 balles, statņi – 

2 uz katra zemūdens korpusa, kuģošanas attālums ar maksimālo ātrumu 300 jūdzes.  

Kā ekonomiskās efektivitātes rādītājs izmanto neto pašreizējo vērtību (Net Present Value – 

NPV): 
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kur Prt – summārā neto peļņa ar t periodā; At – summārā amortizācija t periodā; ICt – izdevumi 

investīcijām/ieguldījumiem t periodā; t – pārskata gadu grāmatvedības periods; T – kuģa dzīves 

cikla ilgums (pieņemti 15 gadi); d – diskonta likme. 

Lai noteiktu SWATH kuģa galveno raksturlielumu ģenētiskos algoritmus, tika izmantoti šādi 

parametri (Zvaigzne et al. 2017): populācijas skaits – 50 hromosomas, gēnu garums – 32 biti, 

krustošanas varbūtība – 0,9, mutācija varbūtība – 0,1, inversijas varbūtība – 0,05, soda sākotnējā 

vērtība rl – 0,5, ekstrēmumam sasniedzot precizitāti 0,000001. Elitāruma stratēģija tika izmantota 

optimizācijai. Šie parametri ir iestatīti eksperimentāli programmas daudzu testu rezultātā. 

Optimizēti mainīgie lielumi un SWATH kuģa galvenie raksturlielumi, kas iegūti optimizācijas 

programmas rezultātā, doti 2.2. un 2.3. tabulas. 

2.2. tabula 

SWATH kuģa optimizēti mainīgie lielumi 

Neatkarīgie mainīgie 

Korpusa un virsbūves materiāls 

Tērauds Alumīnijs 
Tērauds + 

Alumīnijs 

Zemūdens korpusa relatīvais garums LH/DH 11,883 14,705 12,270 

Statņa stabilitātes rādītāja koeficients LS/tS 22,508 19,910 24,388 

Statņa apskalotā laukuma virsmas koeficients CWPS 0,849 0,873 0,853 

Relatīvās apskalotās laukuma virsmas AWPS/
2/3 1,310 1,378 1,084 

Attiecība starp zemūdens korpusa centra līnijas un 

kuģa garumu BS/LOA 
0,408 0,383 0,400 

Attiecība starp iegrimi un zemūdens korpusa 

diametru d/DH 
1,417 1,617 1,421 

Attiecība starp zemūdens korpusa platību un tā 

dziļumu BH/DH 
1,301 1,092 1,190 

Zemūdens korpusa prizmatiskais koeficients CPH 0,891 0,868 0,880 

Precizētas priekšgala pilnvērtīgas pīķa korpusa 

formas nf 
2,275 3,833 3,818 

Precizētas pakaļgala pilnvērtīgas pīķa korpusa formas 

na 
2,244 3,996 2,233 

Zemūdens korpusa formas sāniskais šķērsgriezums nh 4,617 2,506 4,164 

Statņu priekšgala un pakaļgala sašaurinājumu daļas ns 3,906 2,553 2,508 

Neatkarīgie mainīgie –0,019 0,002 0,014 

2.3. tabula 
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SWATH kuģa optimiziētie galvenie raksturojumi 

Galvenie dati 

Korpusa/virsbūves materiāls 

Tērauds/ 

Tērauds 

Alumīnijs/ 

Alumīnijs  

Tērauds 

/ Alumīnijs 

Zemūdens korpusa garums, m 25,755 25,123 25,808 

Zemūdens korpusa platums, m 2,472 1,786 2,295 

Zemūdens korpusa dziļums, m 1,900 1,635 1,928 

Korpusa priekšgala garums, m  3,863 3,768 3,871 

Korpusa pakaļgala garums, m  3,963 9,731 5,887 

Statņa garums, m 26,024 20,888 23,734 

Statņa biezums, m 1,156 1,049 0,973 

Statņa augstums, m 2,885 2,752 2,817 

Statņa priekšgala garums, m  6,506 5,222 5,934 

Statņa pakaļgala garums, m  10,852 6,672 8,994 

Statņu apskalotas virsmas koeficients  0,849 0,873 0,853 

Virsūdens korpusa klīrenss, m 2,092 1,743 2,005 

Attālums starp zemūdens korpusu centra 

līnijām, m 
10,507 9,628 10,328 

Kuģa iegrime, m 2,693 2,643 2,740 

Distance no ķīļa līdz galvenajam klājam, m 5,79 5,367 5,749 

Kuģa garums max., m 26,378 25,123 25,808 

Virsūdens korpusa garums, m 26,378 25,123 25,808 

Virsūdens korpusa platums, m 12,979 11,413 12,623 

Virsūdens korpusa savstarpējās struktūras 

augstums, m 
1,004 0,98 1,004 

Ūdensizspiede, t 250 150 225 

Kravnesība, t 39,26 34,75 37,95 

Galveno dzinēju skaits  kW 2 × 3460 2 × 2300 2 × 3460 

Ģeneratoru jauda, kW 190 190 190 

Atmaksāšanās periods, gadi 9,3 5,9 8,4 

Neto pašreizējā vērtība, tūkstoš $. 2390 4357 2427 

 

Prakse liecina, ka 80% no kuģa dzīves cikla izmaksām veidojas kuģa konceptuālā dizaina 

izstrādes laikā (Brown, A.J., Salcedo, J. 2003), un tie var būt vairāki miljoni eiro gadu garumā. 

SWATH kuģu projektēšanu nosaka liels parametru skaits, tāpēc standarta klasiskā pieeja kritiski 

svarīgu parametru aprēķiniem un lēmumu pieņemšanai nav adekvāta. Parametru optimālās 
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vērtības var izvēlēties ar ģenētiska algoritma palīdzību, algoritms atļauj īsā laikāa veikt 

optimizācijas uzdevumu risināšanu; bez šīs informācijas nevar pieņemt atbildīgu lēmumu. 

Ģenētisko algoritmu izmantošana optimālo parametru kalkulācijai ir efektīvākais veids kuģa 

dizaina veidošanai.   

2.6. Nodaļas galvenie rezultāti  

1. Identificēti jūrniecības nozares attīstības tendences. Pamatā attīstība būs jūrniecības 

nozares digitalizācijā, vides aizsardzībā un kuģu būvē. Mūsu reģionam ir labi zinātniskie un 

ražošanas pamati un mēs varam nodrošināt attīstību nozarē; 

2. Noformulēta SWATH kuģu koncepcija, to korpusa forma un īpatnības; 

3. Veikta SWATH kuģu salīdzināšana ar vienkorpusa kuģi, identificēti SWATH priekšrocības 

un trūkumi; 

4. SWATH kuģa sarežģītā konstrukcija un daudzie pamatelementi prasa dizaina procesa 

optimizāciju. Pamatojoties uz dažādu optimizācijas metožu analīzi noformulēta pieeja SWATH 

optimālas konstrukcijas problēmas risināšanai ar ģenētiska algoritma palīdzību; 

5. Pamatojoties uz ģenētisko algoritmu, izstrādāts SWATH kuģa pamatīpašību optimizācijas 

algoritms, kas tiek īstenots kā palīglīdzeklis datoruprogramma "SWATHShip”; 

6. Izstrādāti SWATH kuģa pamatraksturojumu un ūdensizspaidu optimālie aprēķini. 
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3. SPECIĀLA KUĢA PRAKTISKĀ BŪVE / PIEREDZE 

Iegūtie iepriekšējās sadaļās rezultāti ļāva veikt zinātniski pamatotu praktisku adaptīvu 

projektēšanu un būvniecību SWATH tipa piecu patruļkuģu sēriju Latvijas Jūras spēkiem. Šajā 

sadaļā ir aprakstīti pamatelementi minētās darba stadijās. 

3.1. Projekta pamatkoncepcija 

Latvijas valsts pienākumu izpildei vajag reālus tehniskos līdzekļus darbības nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš aprakstītās likuma prasības un speciālās platformas nepieciešamību, lai varētu 

īstenot praktiskas funkcijas, nepieciešams izveidot speciālu programmu ar vadības grupu tādas 

platformas iegādei. Aizsardzības ministrs ar pavēli Nr. 56 no 02.02.2007. nozīmēja vadības grupu 

“krasta apsardzes patruļkuģu projektēšanai un būvei”. Izstrādāts projekta plāns un projekta 

ieviešanas pamatkoncepcija (Zvaigzne et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. att. Projekta ieviešanas pamatkoncepcija 
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Definēti svarīgākās aktivitātes: 

 iepirkumu organizācija kuģa projekta iegādei; 

 līgumu noslēgšana par kuģa projekta iegādi; 

 kuģa projekta iegāde; 

 iepirkumu organizācija par kuģa būvi; 

 līgumu noslēgšana par kuģa būvi; 

 kuģa būve; 

 iepirkumu organizācija par kuģa aprīkojumu; 

 aprīkojuma saņemšana un uzstādīšana; 

 kuģa tehniskās dokumentācijas izstrāde; 

 kuģa komandas atlase, līgumu noslēgšana; 

 kuģa personāla apmācība; 

 kuģa pieņemšana / nodošana; 

 projektā iegūtās pieredzes apkopošana un saglabāšana, projekta gala atskaites sastādīšana 

un nodošana;  

 projekta pieņemšana / nodošana; 

 projektas komandas atbrīvošanai. 

Konstatēts, ka ar esošiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams veikt kontroli LR 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ) un teritoriālajos ūdeņos (TŪ) 24 stundas diennaktī, kā 

rezultātā ir apdraudēta LR starptautisko saistību izpilde un LR likumdošanas prasību ievērošana. 

LR atbildības zonu kontrolē ar gaisa spēku aviāciju, jūras novērošanas sistēmu un kuģiem. Kuģi 

ir esošās novērošanas sistēmas galvenais elements. Diemžēl pašlaik tie ir jau novecojuši un ar 

ierobežotām kuģošanas spējām. To tehniskais stāvoklis un neatbilstošā materiāli tehniskā bāze 

neļauj efektīvi pildīt dotos uzdevumus. Turklāt pašlaik ekspluatācijā esošo kuģu uzturēšanas 

izdevumi kritiski pieaug. Pētījums parāda, ka efektīvākais risinājums, lai 24 stundas diennaktī 

nodrošinātu kontroli par EEZ un TŪ, ir izmantot jaunu, modernu un daudzfunkcionālu patruļkuģi. 

Projekta vadības grupa (Zvaigzne et al. 2006) izpētīja iespējamos variantus, to priekšrocības, 

trūkumus, izmaksas un riskus. Projekta ietvaros tika izpētītas četras alternatīvas (iespējamo 

alternatīvu salīdzinošās priekšrocības un trūkumus, riskus un izmaksas sk. 3.1. tab.): 

1) modernizēt esošos kuģus; 

2) iegādāties lietotus kuģus; 

3) iegādāties jaunu kuģi ārzemēs; 

4) iegādāties jaunu Latvijā būvētu kuģi. 
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3.1. tabula 

Projekta alternatīvas 

 
 

Padziļināti izpētītas divas alternatīvas (Zvaigzne, et. al. 2006): A – patruļkuģu būve ārzemēs, 

B – patruļkuģu būve Latvijā. 

Finansiālais vērtējums (salīdzinājumā):  

1) B alternatīva atmaksājas 4 gados (A alternatīva – 6 gados); 

2) kopējā projekta tagadnes vērtība (PVs) B alternatīvai uz 6 gadiem pēc projekta ieviešanas 

pie diskonta likmes 15% sastāda 7 258 081,04 eiro (A alternatīvai – 7 258 081,04 eiro); 

3) B projekta tīrā tagadnes vērtība (NPV) pie diskonta likmes 15% sastāda 760 701,46 eiro 

(A projekta – 2 360 301,64 eiro), un tas nozīmē, ka: 

4) iekšējās peļņas norma (IRR) B alternatīvai sastāda 21,45% (A alternatīvai – 5,01%). 

Stratēģijas vērtējums:  

A alternatīva – 2,44, B alternatīva – 3,66 

1) projekta priekšlikuma realizācija nodrošinās LR tautsaimniecības attīstību; 

2) projekta realizācija nodrošinās jaunu darba vietu skaitu kuģu būves uzņēmumā LR; 

3) projekta priekšlikuma realizācija dos iespēju ātrāk reaģēt uz drošības draudiem; 

4) projekta priekšlikuma realizācija nodrošinās jaunu tehnoloģiju ieviešanu; 
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5) projekta priekšlikuma realizācija cels papildu kvalifikāciju personālam. 

Iespējamais risks: A – 18,85%;  B – 20,76% 

Lielākie riski projekta īstenošanas laikā varētu būt: 

1) izpildītāju juridiskā statusa maiņa;  

2) nekvalitatīvs darbaspēks; 

3) valūtas kursa izmaiņas. 

Secināts, ka labākais un efektīvākais veids, kā sasniegt rezultātu, ir ar kuģi, kas atbilst šādām 

prasībām: būvēts Latvijā, multifunkcionāls projekts. Pēc Jūras spēku pasūtījuma 2003. gadā 

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) veica zinātniski pētniecisko projektu “Kuģu būvniecības 

iespējas Latvijā”. Pētījumu vadīja LZA Ekonomikas institūta direktore Dr. ekon. Raita Karnīte. 

Pētījumā tika noskaidrots un pierādīts, ka Latvijas valstij būtu izdevīgāk būvēt kuģus Latvijā, nevis 

iegādāties ārvalstīs.   

Būvēšana Latvijā nozīmē, ka finansiālie līdzekļi tiks ieguldīti valstī, kuģiem vienmēr būs 

pieejama remonta bāze, samazinājas citu valstu ietekmes politiskais risks, dzīves cikla 

modernizāciju būs vieglāk saskaņot un īstenot, komandas apmācību var veikt uz vietas. Tanī pašā 

laikā jāapzinās riski, kas saistīti ar Latvijas kuģu būvētāju pieredzes trūkumu un biežu politiskās 

vadības maiņu. 

Eksistējošo projektu izvēle. Kuģu būve prasa lielus finansiālos ieguldījumus. Lai 

samazinātu risku būvēšanai un tālākai ekspluatācijai, kā arī laiku un finansējumu projektēšanai un 

projekta testēšanai, jāizvēlas pārbaudīts projekts, kas eksistē un ir pierādījis savu dzīvotspēju. Tā 

kā kuģu dzīve ilgst 25−35 gadus, ir kritiski jāizvērtē esošais projektu, lai tas nebūtu novecojis, bet 

būtu spējīgs risināt mūsu uzdevumus un atbilstu modernajām tehnoloģijām. Esošaā projekta 

realitāte ir jāizvērtē arī no finansiālās puses. Jau eksistējoša kuģa būvniecības un ekspluatācijas 

izdevumi ir zināmi, tāpēc relatīvi viegli varam aprēķināt nepieciešamo finansējumu mūsu 

apstākļiem, vai mēs varam atļauties tādu kuģi un iekļauties mūsu budžetā. Izvēlētais projekts var 

daļēji neatbilst mūsu prasībām; tādā gadījumā ir jāveic projekta pielāgošana mūsu prasībām, 

saglabājot esošā projekta priekšrocības un papildinot to ar mums vajadzīgām funkcijām. Viens no 

svarīgākajiem parametriem ir Latvijas kuģu būvētāju spējas uzbūvēt izvēlēto kuģi.  

Multifunkcionalitāte. Iepriekš izvērtētās ekonomiskās, operacionālās un tehniskās prasības 

skaidri parādīja, ka Latvijas apstākļos jaunbūvētam kuģim jābūt multifukcionālam, spējīgam 

maksimāli nodrošināt uzdevumu izpildi dažādām institūcijām jūrniecības jomā.  

Jaunbūvējamajam kuģim tikai jāizvērtē šādi tehniskie kritēriji: kuģošanas spējas, aprīkojuma 

izvietošanas iespējas, kuģa turēšanās uz viļņiem, augstas manevrēšanas spējas, kuģa ātrums, kuģa 

apkalpes dzīves apstākļi un komforta līmenis. 

Kuģim jānodrošina kuģošanas spējas Baltijas jūrā, kā arī citos reģionos starptautisku misiju 

ietvaros, ar autonomiju ne mazāk kā 7 dienas. Multifunkcionalitāte prasa iespēju ātri uzstādīt uz 
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klāja vajadzīgo aprīkojumu, pieslēgt to kuģa sistēmām un nodrošināt operatoram un vadībai 

piekļūšanu pie tā. Kuģa turēšanās uz viļņiem sliktos laika apstākļos ir galvenais faktors kuģa 

(komandas un aparatūras) darbspējām un drošībai. Kuģim jābūt spējīgam strādāt lielu viļņu 

apstākļos – nolaist un pacelt laivu vai aizborta aparatūru, nodrošināt ūdenslīdēju darbu, veikt 

glābšanas u.c. darbus, saglabājot komandas komfortu kuģa šūpošanās laikā. Augstas manevrēšanas 

spējas vajadzīgas kuģim vairāku uzdevumu izpildei: meklēšanai un glābšanai, hidrogrāfijas 

uzdevumu veikšanai, apsekošanai u.c. Kuģim jābūt spējīgam nodrošināt kustību ilgstoši ar mazu 

ātrumu – 2–3 mezgli (piemēram, vilkšanas, naftas savākšanas, patrulēšanas operācijās), kā arī 

ilgstoši ar lielu ātrumu – > 30 mezgli (piemēram, meklēšanas, patrulēšanas, kaujas operācijās). 

Tādas pretrunīgas prasības grūti nodrošināt.  

Vēl jāņem vērā, ka kuģu ātruma palielināšanai vairāk par 20 mezgliem dzinēju nepieciešamā 

jauda strauji pieaug. Liela jauda prasa arī lielus dzinējus un degvielas krājumus, tie savukārt – 

lielākus kuģa izmērus. Lieli, jaudīgi dzinēji ir arī dārgāki, tāpēc kuģu izmēru palielināšana prasīs 

arī ekspluatācijas izdevumu pieaugumu. Risinājums var būt kuģu ātrumu ierobežošana (līdz 20+ 

mezgliem) un aprīkošana ar ātrgaitas laivu (ar 30+ mezgliem).  

Liela uzmanība jāpievērš komandas telpām. Militāram kuģim nav obligāti jāpilda visas 

konvencijas prasības, bet, plānojot telpu funkcionalitāti un ērtību, svarīgi, lai komandai ir labas 

iespējas atpūsties, pavadīt brīvo laiku, kā arī lai kambīze atbilst visām nepieciešamajām prasībām. 

1970. gada konvencija par kuģu apkalpes telpām (papildu noteikumi) nosaka minimālās prasības: 

ierindas jūrniekiem paredzēto guļamkajīšu grīdas laukums uz vienu personu nedrīkst būt mazāks 

par 3,75 m2, diviem ierindas jūrniekiem paredzēto guļamkajīšu grīdas platība uz vienu personu 

nedrīkst būt mazāka par 2,75 m2. Virsnieku guļamkajītēs, kurās nav privātas dzīvojamās vai 

atpūtas istabas, grīdas laukums uz vienu personu nedrīkst būt mazāks par 6,50 m2. Virsnieku un 

ierindas jūrnieku kopkajīšu grīdas laukums nav mazāks par 1 m2 uz vienu personu no plānotās 

sēdvietu kapacitātes. Jaunajam kuģim pēc iespējas vajadzētu izpildīt šādus standartus. 

Komanda. Kuģa apkalpes skaits atkarīgs no kuģa izmēriem, uzdevumiem, izmantotajām 

tehnoloģijām. Aprēķinot minimālo nepieciešamo komandas locekļu skaitu, secināts, ka 6–9 cilvēki 

var nodrošināt kuģa darbību 24 stundas nedēļas garumā. Papildaprīkojuma uzstādīšanas 

nepieciešamības gadījumā komandu var papildināt ar atbilstošiem speciālistiem.    

Apkopojot visus kritērijus, definējam prasības jaunajam kuģim: garums – līdz 30 m, iegrime 

– 2,5–3,0 m, ūdensizspiede – 150 t, maksimālais ātrums – 20+ mezgli, minimālais ātrums – 2 

mezgli, ekonomiskais ātrums – 12 mezgli, aprīkots ar kuģa laivu (ar 35+ mezglu ātrumu), 

kuģošanas attālums ar 12 mezgliem – 1000 jūras jūdzes, autonomija 7 dienas, kuģošanas spējas – 

10 bof., pildīt uzdevumus līdz viļņu augstumam 3–4 m, degvielas krājumi  
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9–10 t, var kuģot pa sasistu ledu (līdz 10 cm), iespēja novietot maināmo misijas moduli ar 

aprīkojumu, aprīkot ar radiomāju atbilstoši speciālajām prasībām, spēja vilkt citu kuģi.  

Piecu platformu būvēšanai Latvijā cenai jābūt zem 100 miljoniem eiro.  

Apzinoties jaunajam kuģim izvirzītās prasības un plānotās izmaksas, aprēķinātas (Zvaigzne 

et al. 2006) kuģu ekspluatācijas izmaksas veciem kuģiem un jauniem kuģiem (sk. 3.2. tab.). 

3.2. tabula 

Projekta kuģu plānotās ekspluatācijas izmaksas 

Gads Vecs projekts Jauns projekts Ieguvums Neto ieguvumi 

2009 2 078 784 897 055 1 181 729 284 674 

2010 3 598 159 2 089 139 1 509 020 – 580 119 

2011 13 616 262 1 624 380 11 991 882 10 367 502 

2012 17 360 374 1 689 360 15 671 014 13 981 654 

2013 15 462 625 1 689 360 13 773 265 12 083 905 

 

3.2. Projekta prototipa izvēle  

Rezultātā visefektīvākais variants bija kuģu būve Latvijā. Ņemot vērā jaunajam kuģim 

izvirzītās prasības, SWATH projekts atbilst uzstādītajiem kritērijiem. Taču jāapzinās, kā ka tas vēl 

ir maz izpētīts, vairākiem kuģu būvētājiem trūkst pieredzes un būvēšana prasa augsti kvalificētus 

speciālistus. Atšķirībā no vienkorpusa kuģiem, kam projektēšanā ir pieci galvenie parametri – 

garums, platums, iegrime, zemūdens korpusa kopējais pilnuma koeficients un ūdensizspiede, 

SWATH korpusam ir vairāki parametri: zemūdens korpusa garums, statņu koeficients, statņu 

slīpuma koeficients, relatīvais ūdens apskalošanas koeficients, attiecība starp zemūdens korpusa 

centra līnijas un kuģa garumu, attiecība starp kuģu iegrimi un zemūdens korpusa diametru,  

attiecība starp zemūdens korpusa platumu pret to iegrimi, zemūdens korpusa prizmatiskais 

koeficients, zemūdens korpusa priekšgala formas faktors, zemūdens korpusa pakaļgala formas 

faktors un citi. Darbā (Бондаренко, Бойко, 2014) uzradīts dažādu kuģu tipu iespējamais korpusa 

kombināciju skaits. 

3.3. tabula 

Kombināciju skaits 

Kuģa tips L B D d Cb 
Mainīgo 

skaits 

Kombināciju 

skaits 

Vienkorpusa  1  1  1  1  1  5  35 = 243  

Katamarāns 1  3  2  1  1  8  38 = 6561  

SWATH 3  4  3  1  1  12  312 = 531441  



106 

Modelēšana prasa ilgstošu laiku un negarantēs 100% rezultātu. Īpaši svarīga ir pareiza 

torpēdu forma un tās savienošanas veids ar virsūdens korpusu. Projekta riska samazināšanai un 

būvniecības procesa paātrināšanai jāizvēlets drošs un pārbaudīts prototips. Lielākais līderis 

SWATH kuģu projektēšanā un būvē ir vācu kompānija Abeking&Rasmussen (A&R) (Zvaigzne, 

2017b). A&R ir uzbūvējusi vairākus SWATH kuģus, tanī skaitā labi sevi pierādījusi ar  

25-metrīgiem loču kuģiem (sk. 3.2. att.).  

 
 

3.2. att. SWATH loču kuģis 

 

Kuģis pilda loču darba nodrošināšanas funkcijas Ziemeļu jūrā, rajonā ar biežiem slikta laika 

apstākļiem. A&R uzbūvēja SWATH tipa kuģus, kā arī ieguva lielu pieredzi to remontā un 

uzturēšanā darba kartībā. Kuģis atbilst mūsu kritērijam pēc kuģošanas spējām, galvenajiem 

izmēriem, bet uzdevumu izpildei nepieciešama projekta pielāgošana. Nepieciešama analīze, kādas 

sistēmas būtu jāatstāj, kādas jāpielāgo un kādas jāizveido no jauna. Noteikti jāparedz vieta 

komandas izvietošanai, jo loču kuģis nebija domāts lielai autonomijai un uz tā nav kajītes 

komandas izvietošanai. Nepieciešams nodrošināt ātrumu, uzstādot jaudīgus dzinējus, vajadzīgs 

gan liels ātrums, gan laba vilktspēja mazos ātrumos. Nepieciešamas izvietot ātrgaitas laivu, misijas 

moduli, komunikācijas sistēmas, balasta cisternas, komandas sadzīves un  komforta sistēmas, kā 

arī veikt citas izmaiņas. 

Kādas sistēmas vai mehānismus vajadzētu atstāt? Loču kuģa konstrukcija labi sevi 

pierādījusi ekspluatācijas laikā, tāpēc mums to vajadzētu saglabāt ar minimālām izmaiņām. Īpaši 

svarīgi ir bez izmaiņām saglabāt zemūdens korpusus, jo pat minimālas izmaiņas ietekmēs 

hidrodinamikas raksturojumu, kas var negatīvi ietekmēt kuģošanas spējas. Loču kuģis bija 

projektēts un arī izmantots loču nogādāšanai uz citiem kuģiem, tādiem mērķiem kuģim ir spēcīgā 

fenderu sistēma, kas nodrošina elastīgu pietuvošanas cita kuģa bortam. Mūsu multifunkcionālajam 

kuģim būs jāveic līdzīgas operācijas citu kuģu apskatei, tāpēc attīstīta fenderu sistēma ļoti noderēs. 

Loču nogādāšanai uz mazizmēra kuģiem bija paredzēti divi lifti – uz kreisā un labā borta. Tā kā 
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jaunajam kuģim ir uzdevumi glābšanas operācijās, tad ūdenslīdēju nodrošināšanai, laivas 

operācijās, bojas apkopei, kas prasa ērtu pieeju pie ūdenslīnijas, noteikti vajag atstāt vienu liftu. 

Kuģa vadība notiks no labā borta, lai vieglāk kontrolēt situāciju un pareizi manevrēt, tāpēc labāk 

atstāt labā borta liftu. Loču kuģa tiltiņš ir aprīkots ar dubultu komplektu un paredz iespēju vadīt 

kuģi no kreisā vai labā borta. Mūsu uzdevumu veikšanai pietiek ar vienu kuģu vadības sistēmu 

labajā bortā, tiltiņa kreiso bortu var izmantot misijas moduļu vadīšanai.  

Pārbūvēšana. Jaunajam kuģim ir nepieciešama lielāka komanda, kas uzturas uz kuģa 24 

stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā. Uz loču kuģiem nebija komandas kajītes un galvenie 

dzinēji bija izvietoti virsūdens korpusā. Lai varētu nodrošināt komandas izvietošanu, galvenos 

dzinējos un lielu daļu mehānismu ir nepieciešams izvietot torpēdās. Lai varētu nodrošināt 

nepieciešamo ātrumu, nepieciešams uzstādīt jaudīgākus dzinējus. Visu to vajag izdarīt esošo 

torpēdu robežās, nemainot to ģeometriju un izmērus, lai saglabātu kuģošanas spējas.  

 

3.3. att. Galveno dzinēju izvietošana 

Ņemot vērā torpēdas nelielos iekšējos izmērus, bija jāpārbauda jaudīgu dzinēju uzstādīšanas 

iespējamība un iespēja to apkalpot, tādēļ pēc vadības grupas pieprasījuma A&R uzbūvēja maketu. 

 

3.4. att. Dzinēju izvietošanas makets 
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Uz maketa tika veikti dažādi testi, pārbaudīti iespējamie izvietošanas varianti, veikta 

apkopes darbu imitācija. Speciāli Latvijas kuģu pasūtījumam Nuremberg MAN izstrādāja speciālus 

jaudīgus mazizmēra dīzeļa dzinējus, derīgus jūrniecības nozarei. Dzinēju izstrādi finansēja Vācu 

federālais ekonomikas un eksporta kontroles ofiss (Federal Office for Economics and Export 

Control) speciālas programmas ietvaros (Innovative Shipbuilding will ensure competitive jobs). 

Galveno dzinēju izvietošana zemūdens korpusos atbrīvoja vietu komandas kajītēm un sadzīves 

telpām virsūdens korpusā 8 cilvēku pastāvīgai izmetināšanai. Uzdevumu veikšanai jaunajam 

kuģim nepieciešama arī lielāka elektrības jauda misijas moduļa darbības nodrošināšanai, kas prasa 

torpēdās uzstādīt divus elektroģeneratorus ar papildu jaudas nodrošināšanu.  

Pēc mūsu aprēķiniem, komandā jābūt vismaz 8 cilvēkiem, un tas nozīmē, ka vajag vismaz 4 

divvietīgas kajītes, plašu kambīzi, tualetes, dušas un plašu kopkajīti komandas atpūtai un 

piekomandētu cilvēku izvietošanai.   

Komandas komforta nodrošināšanai nepieciešams pielāgot apkures un kondicionēšanas 

sistēmas, ņemot vērā 7 dienu kuģa autonomiju un kuģošanu dažādos laika apstākļos. Tā kā nav 

iespējams izveidot lielus ūdens tankus SWATH svara ierobežojumu dēļ, tad nepieciešams uzstādīt 

saldūdens ražošanas iekārtu. 

Loču kuģis bija aprīkots ar minimāliem sakaru un navigācijas līdzekļiem atbilstoši SOLAS 

konvencijas prasībām. Savukārt jaunajam kuģim nepieciešama speciāla radiomāja (ar atbilstošām 

drošības prasībām) un papildu sakaru sistēmas visu vajadzīgo sakaru līniju nodrošināšanai. Lai 

nerastos radiosakaru traucējumi no sistēmas vienlaicīgas darbības, tika izstrādāts speciāls antenu 

izvietošanas plāns. 

 

3.5. att. Antenu izvietošanas plāns 
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Lielu ātrumu sasniegšanai kuģis lietos ātrgaitas laivu. Loču kuģiem nebija tādas vajadzības 

un laivas nebija. Operatīvo prasību nodrošināšanai uz kuģa jāizvieto līdz 8 m gara laiva ar spēju 

sasniegt 30+ mezglu ātrumu. Laivas pacelšanai un nolaišanai nepieciešams celtnis. Jaunajam 

kuģim celtnis vajadzīgs arī citas operatīvās prasības nodrošināšanai: naftas ierobežošanas bonu 

uzstādīšanai, aizborta aparatūras nolaišanai un pacelšanai, kravas un glābšanas operācijās, 

bezpilota aparātu nolaišanai un pacelšanai. Laiva ar krānu izvietota uz kuģa pūpes starp diviem 

korpusiem. Tāds izvietojums nodrošina kuģa stabilitāti un bilanci, neapgrūtina laivas nolaišanu un 

pacelšanu.   

 

3.6. att. Laivu izvietošana 

Multifunkcionalitātes nodrošināšanai jaunais kuģis izmantos misijas moduli, standartizētā 

veidā tos var izvietot uz kuģa baka, starp diviem korpusiem. SWATH projekta vājā vieta ir liela 

atkarība no kuģa svara, tāpēc jebkurš svara palielinājums jākompensē, lai nezaudētu SWATH 

konstrukcijas priekšrocības. Aprēķini rāda, ka konteineru totālais svars kopā ar aprīkojumu nevar 

būt lielāk par 6 tonnām. Konteinera svara kompensācijai zemūdens korpusos nepieciešams 

izbūvēt balasta cisternas.  

3.3. Projekta īstenošana 

Izvērtējot iepriekš minētās un citas prasības, jaunbūvējamajam kuģim izveidojas šāda 

tehniska specifikācija:   

1. Vispārējā: 

 Kuģa tips: SWATH patruļkuģis 

 Mērķis: Krasta apsardzes uzdevumu nodrošināšana: 

- Kuģu apskate; 

- Patrulēšana un novērošana; 

- Meklēšana un glābšana; 

- EEZ un TŪ kontrole un aizsardzība ; 
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- Zvejniecības kontrole. 

 Galvenie izmēri:  

- Garums – 25,65 m; 

- Platums – 14,25 m; 

- Iegrime max. – 2,70 m. 

 Ātrums 

- max.  > 20 mezgli. 

 Vilkšana: 

- Vilkšana (līdzīga kuģa villkšanai) – līdz 10 mezgliem; 

- Avārijas gadījumā var vilkt lielākus kuģus. 

 Klasifikācijas sabiedrība: 

- Germanischer Lloyd + 100 A5 OC 3; 

- GL + MC AUT. 

 Ietekme un avārijas stabilitāte pēc: 

- GL klasifikācijas noteikumiem ātrgaitas kuģiem; 

- Daudzkorpusu kravas kuģiem. 

 Komanda: 

- 8 personas; 

- min. 2 personas vienas vakts maiņā. 

 Apkārtējās vides stāvoklis atklātā, uz neaizsargāta klāja: 

- Gaisa temperatūra max. +50 °C, min. −35 °C; 

- Relatīvais mitrums max. 100%. 

 Kuģošanas spējas: kuģis tiks paredzēts neierobežotai izmantošanai līdz 10 Bft. un/ 

vai jūras stāvoklī 5 balles ar ievērojamu 3,5 m viļņu augstumu (atbilstoši GL OC3). 

Ja jūras un laika apstākļi pārsniedz iepriekš minētos parametrus, ātrums ir jāsamazina 

un jāizvēlas atbilstošs kurss. 

Šo prasību uzskata par izpildītu: 

- Ja vertikālā paātrinājumā pie 1,5 m augstiem viļņiem maksimāli iespējamā ātrumā 

uz komandtiltiņa un dzīvojamajās telpās būtiska amplitūda ir mazāka par 2 m/s². 

- Ja vertikālā paātrinājumā pie 3,5 m augstiem viļņiem 12 mezglu ātrumā uz tilta un 

dzīvojamajās telpās būtiska amplitūda ir mazāka par 2 m/s². 

- Ja gareniskās šūpošanās kustībās pie 1,5 m augstiem viļņiem ar maksimālo 

iespējamo ātrumu būtiska amplitūda ir zem 5°. 

- Ja gareniskās šūpošanas kustībās pie 3,5 m augstiem viļņiem 12 mezglu ātrumā 

būtiska amplitūda ir zem 5°. 
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- Ja sāniskas šūpošanas kustības apstākļos pie 1,5 m augstiem viļņiem ar maksimālo 

iespējamo ātrumu būtiska amplitūda ir zem 4°. 

- Ja sāniskas šūpošanas kustības pie 3,5 m augstiem viļņiem ar 12 mezglu ātrumu 

būtiska amplitūda ir zem 4°. 

Visi ierobežojumi ir uzskatāmi par vidējo vērtību no pieciem dažādiem kursiem, dažādos 

vēja/viļņošanas kursa leņķos. 

2. Kuģa korpuss / virsbūve: 

 Korpusa forma atbilst pārbaudītam A&R 25 m garam loču kuģim.  

 Korpuss un virsbūve ir izgatavota no alumīnija. 

 Korpusā ārējās apšuves laide ķimeņjoslā atbilstoši ledus klasei "E". 

 Cisternas kapacitāte (apm.):  

Dīzeļdegviela – 11 m³ 

Saldūdens – 2 m³ 

Bilžūdeņi – 2 m³ 

3. Kuģošanas attālums (sk. 3.4. tab.) 

3.4. tabula 

Kuģošanas attālums 

Ātrums Degvielas patēriņš 
Kuģošanas attālums  

(ieskaitot palīgdzinējus) 
Autonomija 

8 mezgli 60 l/h 1500 jūras jūdzes  max. 7 dienas 

12 mezgli 135 l/h 1000 jūras jūdzes 3,5 dienas 

20 mezgli 440 l/h 500 jūras jūdzes — 
 

4. Dzinēji: 

Kuģis aprīkots ar divām neatkarīgām dzinēju sistēmām, kas sastāv no: 

 galvenā dīzeļdzinēja; 

 pārnesumkārbas;  

 vārpstas un fiksēta soļa dzenskrūves. 

Galvenie dzinēji ir četrtaktu ātrgaitas, turbo, ar iekšējo dzesēšanu, V-tipa dīzelis ar 

šādiem galvenajiem parametriem katram: 

Dīzeļdzinējs: MAN D 2842 

Cilindru skaits: 12 

RPM: 2100 

Maksimālā jauda: 809 kW 

Vidējais darba režīms: līdz 3000 h/gadā, 50% pilnas slodzes 

Starpremonta laiks: 10 000–15 000 h 

Palīgdzinēji: 
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Elektriskā jauda ražota ar diviem ģeneratoriem, kas izvietoti katras savā zemūdens 

korpusā. Jauda: 2 × apm. 80 eKW. 

5. Stūres iekārta: 

2 piekarstūres, kas atrodas aiz dzenskrūvēm. 

6. Telpas: 

Visas dzīvojamās telpas atrodas virsūdens korpusā: 

- 1 kopkajīte;  

- 1 kambīze; 

- 1 radiomāja; 

- 1 pārtikas noliktava; 

- 4 kajītes: 2 – virsnieku divvietīgās kajītes (4 cilvēkiem); 

2 – komandas divvietīgas kajītes (4 cilvēkiem). 

Kopā – 8 cilvēki 

- Stūres māja ar misijas vadības sistēmu.  

7. Operacionālais aprīkojums: 

 Enkurs un tauvošanas ierīces: 

- elektriskā enkurspilve uz bākas; 

- enkurs. 

 Ugunsdzēšamais aprīkojums: 

- CO2 augstspiediena sistēma mašīntelpā un paligdzinēju telpā; 

- aizborta ūdens ugunsdzēšanas sistēma.   

 Apkure un ventilācija uzbūvēti, lai nodrošināt darbību pie: 

- ārējā temperatūra: no −35°C  īdz +50°C, 70% relatīvais mitrums; 

- ūdens temperatūra: no −4°C līdz +30°C.  

 Saldūdens sistēma : 

- uzstādīts saldūdens hidrofora komplekts.  

 Bilžūdeņu attīrīšanas iekārtas:  

- visi bilžūdeņi tiks savākti un nodoti ostas iekārtām. 

8. Elektriskais aprīkojums: 

 Spriegums:  440/230 V, 50 Hz, trīsfāzu strāvas padeve, 24 V DC tīkls, 2-vadu, 

negatīvs, savienots ar kuģa zemes vadu.  

 Sastāvdaļas: 2 ģeneratori, apm. 100 kVA, 1 galvenā sadales pults. 

9. Navigācijas / komunikācijas aprīkojums: 

 atbilstoši GMDSS prasībām A1 reģionam ar: 
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- VHF radiotelefonu;  

- DSC uztvērēju; 

- NAVTEX uztvērēju; 

- HF SSB radiotelefonu; 

- EPIRB Cospas / Sarsat. 

 Navigācijas aprīkojums: 

- 1 ARPA X-Band Radar; 

- elektroniskās jūras kartes (ECDIS); 

- 1 DGPS uztvērējs; 

- 1 magnētiskais kompass; 

- 1 satelītu kompass; 

- dziļuma / ātruma mērīšanas sistēma; 

- Auto Pilot; 

- AIS. 

 Iekšējie sakari: 

- “Talk-back” telefona sistēma; 

- pamattelefonu sistēma; 

- bezakumulatoru telefonu sistēma; 

- skaļruņu sistēma.  

10. Speciālais aprīkojums: 

 Laiva: RIB piepūšamā laiva ar piekarināmo dzinēju, kas atrodas uz kuģa pakaļgala 

klāja un nolaižas/paceļas ar celtņa palīdzību; 

 Ūdenslielgabals. 

11. Misijas modulis: 

 Uz kuģa priekšgala, starp diviem bakiem var izvietot misijas moduli, maksimālais 

kopējais svars – 6 tonnas. 

Tā ir vēlamā specifikācija, un jāapzinās, ka tehnisko iespējamību, klasifikācijas noteikumu, 

starptautisko noteikumu un ekonomisko ierobežojumu dēļ vēlāk būvniecības gaitā kuģa būvētāji 

var prasīt izmaiņas un novirzes. Tās tiks apspriestas ar projekta komandu un izmaiņas izdarītas 

tikai pēc savstarpējas vienošanās.  

Veidotais kuģu būves projekts ir cieši saistīts ar citiem svarīgiem valsts attīstības projektiem. 

Daugavgrīvas piestātņu būve Rīgā, Kara ostas kanālā piestātņu būve Liepājā, jūras novērošanas 

sistēmas uzbūve, pretmīnu kuģu iegāde, Baltijas valstu Ūdenslīdēju centra trešās kārtas būve. 
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Definējot pamatspecifikāciju, nākamais aktuālais jautājums – izvēlēties potenciālo kuģu 

būvētāju. Veicot tirgus izpēti, tika secināts, ka Latvijas Uzņēmumu reģistrā ir 62 uzņēmumi, kuru 

pakalpojumu klāstā ir uzrādīta kuģu būve, bet reāli lielākā daļa no tiem veic tikai kuģu remontu 

vai aprīkojuma uzstādīšanu. LZA veiktā zinātniski pētnieciskā projektā “Kuģu būvniecības 

iespējas Latvijā” konstatēts, ka A/S “Rīgas Kuģu būvētava” (sadarbība ar “Tosmares kuģu 

būvētavu”) ir atzīta par potenciāli vispiemērotāko kandidātu militāro kuģu būvei. Veicot 

padziļinātu izpēti, konstatēts, ka uz to brīdi Latvijā ir tikai divi uzņēmumi, kas spējīgi pilnā apjomā 

realizēt pilno kuģu būves ciklu: pirmais ir A/S “Baltijas Holdings”, kuras sastāvā ietilpst A/S 

“Rīgas Kuģu būvētava” un A/S “Tosmares Kuģu būvētava”; otrais ir SIA “ASK”, kura darbojas 

“Rīgas Kuģu būvētavas” teritorijā, īrējot ražošanas platības, un ir specializējusies alumīnija 

sakausējuma kuģu korpusu ražošanā (AIMiff_250705 INFO uz MK. Informatīvais ziņojums MK 

protokollēmuma projektam “Par krasta apsardzes patruļkuģu būvi Latvijā”).  

Sarunās ar šo uzņēmumu pārstāvjiem ir iegūta šāda informācija: 

 A/S “Rīgas Kuģu būvētava” ir visas kuģu būvei nepieciešamās ražošanas jaudas – doki, 

slipi, celņi. Uzņēmumam ir pieredze kuģu būvē. Kopš 1945. gada līdz 2016. gadam 

uzņēmums ir uzbūvējis 80 dažāda izmēra kuģus. Pēdējo desmit gadu laikā uzņēmums ir 

uzsācis un turpina kuģu korpusu būvēšanu eksporta vajadzībām. Kuģa būvei ir 

nepieciešams tehniskais projekts.  

 SIA “ASK” ir specializējusies kuģu korpusu un mehānismu remontos. Kopš 2001. gada 

pēc Zviedrijas hidrogrāfijas dienesta pasūtījuma un projektiem tiek būvēti mazizmēra 

kuģu alumīnija sakausējuma korpusi. Ir licencēti speciālisti darbam ar attiecīgajiem 

sakausējumiem. Kuģu būvei ir nepieciešams tehniskais projekts. 

Šie uzņēmumi piedāvā šādus būves termiņus – 3–4 mēneši korpusa būvei, 7–9 mēneši 

aprīkojuma uzstādīšanai. Ir iespējams būvēt vairākus kuģus vienlaicīgi ar 4–6 mēnešu nodošanas 

intervālu.  

Lai saņemtu militāro ekspertu viedokli par A/S “Rīgas Kuģu būvētava” kuģu būvēšanas 

spējām, tika uzaicināti Nīderlandes Jūras spēku Kara kuģu arhitektūras un inženiertehniskā 

departamenta pārstāvji. Vizītes rezultātā Nīderlandes eksperti secināja, ka A/S “Rīgas Kuģu 

būvētava” ir spējīga būvēt kuģus Krasta apsardzes vajadzībām.  

Būvēšanas realizācijas ietvaros Nīderlandes JS pārstāvji ieteica ņemt vērā šādas 

rekomendācijas: 

 Kuģu garums – ne vairāk par 30 m; 

 Izvairīties no sarežģītu ieroču sistēmu pielietošanas; 
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 Ieteicams izmantot gatava kuģa projektu, jo A/S “Rīgas Kuģu būvētava” attiecīgajā 

momentā nav spējīga veikt projekta izstrādi; 

 Gala produktu kvalitātes nodrošināšanai nepieciešams iesaistīt ārvalstu firmu ekspertus 

vai gatavot Jūras spēku ekspertus ārvalstīs, kuri turpmāk varētu tikt iesaistīti projekta 

realizācijas uzraudzībā. 

2005. gada 18. oktobrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 681 atļāva Aizsardzības ministrijai 

noslēgt līgumu par piecu krasta apsardzes patruļkuģu būvi Latvijā, nepublicējot paziņojumu par 

atklāta iepirkuma izsludināšanu. Pēc kuģa projekta dokumentācijas sagatavošanas un Ministru 

kabineta 2007. gada 7. decembra Ministru kabineta rīkojuma 2007. gada 21. decembrī 

Aizsardzības ministrijā tika svinīgi parakstīts līgums starp ministriju un A/S “Rīgas Kuģu 

būvētava” par piecu jaunu patruļkuģu būvniecību un piegādi NBS Jūras spēku vajadzībām.  

38 miljonu LV vērto līgumu no ministrijas puses parakstīja toreizējais Jūras spēku komandiera 

pienākumu izpildītājs komandkapteinis Juris Roze, bet uzņēmuma vārdā – valdes priekšsēdētājs 

V. Meļņiks. A/S “Rīgas kuģu būvētava” nebija pieredzes SWATH kuģu būvēšanā, bija parakstīts 

līgums ar vācu kuģu būvētavu Abeking & Rasmussen (A&R) kā apakšuzņēmēju. Saskaņā ar 

vienošanos A/S “Rīgas Kuģu būvētava” ir iegādājusies licenci patruļkuģu būvei un tehnoloģiju 

pārņemšanai no šīs Vācijas firmas. Trīs kuģi tika uzbūvēti A&R Vācijā kopā ar Latvijas 

speciālistiem. Rīgas kuģu būvētāji ieguva zināšanas, pieredzi un divus kuģus uzbūvēja Rīgā.     

Tanī pašā laikā Igaunijas Jūras administrācija noslēdza līgumu ar A&R par vienu 

hidrogrāfijas kuģa būvi pēc līdzīga projektā. Šo SWATH kuģu projektu var uzskatīt par lielisku 

veiksmi un paraugu – vietējais kuģu būvētājs, saņemot valsts pasūtījumu, apgūst jaunās 

tehnoloģijas un tādējādi kļūst spējīgs saražot produktu, ko pats nevarēja saražot pirms tam, un sāk 

piedāvāt SWATH patruļkuģus pasaules tirgos. Tā ir tālredzīga valsts politika eksporta 

konkurētspējas attīstībai, kā arī savas militārās industrijas neatkarības uzturēšanā. Pirmo kuģi 

Latvijas Jūras spēki saņēma 2011. gada 18. aprīlī. Kuģim tika dots vārds “Skrunda”, un visa 

SWATH patruļkuģu sērija tagad pazīstama kā Skrundas klase (Aizsardzības ministrijas, 2011).  



116 

 

3.7. att. Patruļkuģis Skrunda 

Uzbūvētais kuģis kopumā atbilst mūsu sākuma specifikācijai. Lielākās izmaiņas, ko 

vajadzēja veikt būvēšanas laikā – stabilizācijas saglabāšanai pārbīdīt uz priekšu kuģa virsbūvi. 

Veicot iekštelpupārplānošanu un galveno dzinēju uzstādīšanu zemūdens korpusā, mainījās kuģa 

svara sadalījums, kas ietekmē stabilitāti. Lai kompensētu svara sadalījuma izmaiņas, kuģa stūres 

māja uzbūvēta gandrīz 70 centimetrus tuvāk kuģa priekšgalam. 

 

3.8. att. Plānotais projekts 
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3.9. att. Īstenotais projekts 

Īstenotā Skrundas klases patruļkuģa galvenos tehniskos datus var apskatīt 3.5. tabulā. 

(Aizsardzības ministrijas, “Patruļkuģa dati”)  

3.5. tabula 

Skrundas klases patruļkuģa tehniskie dati 

Klase – Skrunda,  tips – patruļkuģis 

Garums 25,65 m 

Platums 13,5 m 

Iegrime 2,70 m 

Ūdens izspiede 125 tonnas 

Ātrums 21 mezgls 

Dzinēji 2 x MAN D2842 LE410, jauda 2 x 1100 ZS 

Uz kuģa izpildītas visas  noteiktās pamatprasības. Izdevās sasniegt galveno, saglabājot loču 

kuģa ārējās formas, pārbūvēt iekštelpas mūsu vajadzībām, nemainot kuģa svaru. 

 

3.10. att. Patruļkuģis Skrunda A&R rūpnīcā 
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Stūres mājas aprīkojums nodrošina kuģa vadīšanu no labā borta un iespēju vadīt visu kuģa 

darbību diviem cilvēkiem.  

 

3.11.att. Kuģa vadības sistēmas  

Stūres mājā uz kreisā borta rezervēta vieta misijas moduļu vadības aprīkojumam. 

  

3.12. att. Misijas moduļa vadības vieta 

Atšķirībā no loču kuģiem ir nodrošināti komfortabli dzīvošanas apstākļi kuģu pamatkomandai 

– 8 cilvēkiem, ir 4 divvietīgas kajītes, kopkajīte (kur nepieciešamības gadījumā var izvietot 

komandas papildinājumu), kambīze un sanitārās telpas.  

 
 

3.13. att. Komandas kajītes 
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3.14.att. Jauna kuģa kopkajīte 

     

3.15.att. Jauna kuģa kambīze 

Pārnesti uz zemūdens korpusu mašīntelpu, galvenie dzinēji, ģeneratori un palīgmehānismi 

pilnīgi nodrošina kuģa darbību, kā arī to izvietojums atļauj veikt apkopi. Mašīntelpas izvietošana 

zemūdens korpusā samazina trokšņa līmeni dzīvojamajās un darba telpās, kas pozitīvi ietekmē 

komandas darbspējas un uzmanību.   
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3.16. att. Patruļkuģa Skrunda mašīntelpa 

Savu funkciju izpildei patruļkuģis saglabāja no loču kuģiem vienu aizborta liftu un 

pastiprinātu fenderu sistēmu. 

 

3.17. att. Patruļkuģa Skrunda fenderu sistēma un lifts 

Atšķirībā no loču kuģiem uz patruļkuģa ir uzbūvēts celtnis un uzstādīta ātrgaitas laiva  

(sk. 3.18.att.). 
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3.18. att. Kuģa celtnis un laiva 

Septiņu gadu laikā Jūras spēki saņēma piecus jaunbūvētus SWATH tipa patruļkuģus: P-05 

“Skrunda”, P-06 “Cēsis”, P-07 “Viesīte”, P-08 “Jelgava”, P-09 “Rēzekne”, kā atzīmēts Aizsardzības 

ministrijas materiālā par projekta gaitu (Aizsardzības ministrijas, “Par mums”). Kopš līguma 

parakstīšanas 2007. gada beigās bija paveikti daudzi projektēšanas, būves dokumentācijas, 

materiālu un iekārtu specifikāciju izstrādes un citi sagatavošanas darbi, specifiski aprēķini un 

rasējumi, piemēram, korpusa konstrukcijas aprēķini, mašīntelpas un elektrosistēmu plāni, 

izvietojumi un citi. Arī flotile bija iesaistījusies dokumentācijas izstrādes procesā, gan iesniedzot 

tehniskos datus un aprakstus par uzstādījumam paredzēto ekipējumu un iekārtām, gan iesaistoties 

dizaina vai tehnisko detaļu apspriešanā. Patruļkuģu nosaukumi tika izraudzīti atbilstoši 

nozīmīgākajām brīvības cīņu norises vietām Latvijas vēsturiskajos novados: Kurzemē, Zemgalē, 

Augškurzemē (Sēlijā), Vidzemē un Latgalē, tika pieņemts lēmums patruļkuģiem dot nosaukumus 

“Skrunda”, “Cēsis”, “Viesīte”, “Jelgava” un “Rēzekne”, ievērojot minēto vietvārdu secību, kas 

atbilst hronoloģiskajai kauju norisei Brīvības cīņu laikā (Aizsardzības ministrija-“Krasta apsardzes 

patruļkuģu būves projekts”). 

Kuģu būvēšanas hronoloģija  

2009. gada septembra beigās notika pirmā patruļkuģa metāla paketes griešanas darbi un 

uzsākta pirmā patruļkuģa “Skrunda” būvniecība. Šo kuģi flotile saņēma 2011. gada 12. aprīlī.  
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Par godu pirmā patruļkuģa saņemšanai 2012. gada 18. aprīlī Rīgā notika arī plaša svinīgā 

ceremonija. 

Otrā patruļkuģa “Cēsis” būvniecība tika sākta 2010. gada maija beigās, un šis kuģis tika 

saņemts 2012. gada 16. martā. Svinīgā ceremonija par godu kuģa saņemšanai notika 2012. gada 

2. aprīlī Liepājā.  

2010. gada 17. jūnijā ar svinīgu ceremoniju akciju sabiedrībā “Rīgas Kuģu būvētava” atklāja 

trešā krasta apsardzes patruļkuģa “Viesīte” būvniecību. 2012. gada 11. aprīlī notika svinīga 

patruļkuģa nolaišana ūdenī un vārda došanas ceremonija, bet pats kuģis tika saņemts 2012. gada 

17. augustā. 

Ceturtā patruļkuģa “Jelgava” būvniecība tika sākta 2011. gada nogalē, un kuģis tika saņemts 

2013. gada 9. jūlijā.  

Piektā patruļkuģa “Rēzekne” būvniecība bija sākta 2012. gada vasarā, un 2014. gada 10. 

februārī AM un A/S “Rīgas Kuģu būvētava” parakstīja patruļkuģa nodošanas-pieņemšanas 

protokolu, tā pieņemot pēdējo no pieciem jaunbūvētajiem Skrundas klases patruļkuģiem. 2014. 

gada 20. martā Liepājā notika patruļkuģa P-09 “Rēzekne” svinīgā karoga pacelšanas ceremonija.  

Līdz ar pēdējā – piektā – patruļkuģa piegādi AM saņēma visus AM un A/S “Rīgas Kuģu 

būvētava” līgumā paredzētos patruļkuģus. Kopumā projekts norisinājās saskaņā ar līgumu, tā 

noteikumos un kuģu būves grafikā paredzēto (Aizsardzības ministrija-“Krasta apsardzes 

patruļkuģu būves projekts”). 

 

3.19. att. P-07 „Viesīte”  nodošanas ceremonija RKB 
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Igaunijas SWATH projekts. 

Ņemot vērā SWATH labās kuģošanas spējas un multifunkcionalitāti, Igaunijas Jūras 

administrācija 2009. gadā pasūtīja A&R kuģu būvētavā līdzīgu projektu, un 2012. gada 2. maijā 

jaunais hidrogrāfijas kuģis “Jakob Prei” oficiāli tiks piegādāts un nodots Igaunijas Jūras 

administrācijai Hundipea ostā. Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, tas 

izmaksāja 14 085,000 eiro. Kuģis tiks izmantots hidrogrāfijas darbiem Igaunijas valsts jūras 

ūdeņos, un nepieciešamības gadījumā arī jūras pētījumu, kā arī meklēšanas un glābšanas 

operācijās. Igaunijas Jūras administrācijas ģenerāldirektors Andruss Maide atzīmēja, ka jaunais 

pētījuma kuģis “ļaus mums labāk izpētīt visus kontrolētos ūdensceļus, kam ir starptautiska nozīme 

Igaunijā, kas ir arī valsts pienākums atbilstoši Helsinku komisijas prasībām, šis kuģis ir ļoti 

svarīgs, jo atļaus apsekot ieejas galvenajās Igaunijas ostās saskaņā ar IHO S-44 standartu, lai 

nodrošinātu drošu kuģu satiksmi Somu līcī un Baltijas jūras ziemeļu daļā” (Estonian Maritime 

Administration). 

 

3.20. att. Igaunijas hidrogrāfijas kuģis Jakob Prei  

Latvijas Jūras akadēmijas 2014. gadā veiktajā pētījumā “SWATH tipa kuģu izmantošanas 

priekšrocību kuģošanas industrijā analīze” (Dobrovenskis, 2014) ietvaros veikta kuģu komandas 

aptauja. Anketēšanā piedalījās Latvijas Jūras Spēku struktūrvienības – Krasta apsardzes dienesta 

virsnieki, kam ir pieredze dienestā uz Storm klases patruļkuģiem un SWATH Skrundas klases 

patruļkuģa. Storm klases patruļkuģis ir vienkorpusa ātrgaitas kuģa standarts, ar ko operēja Latvijas 

Jūras spēki. Kuģi ir līdzīgi pēc izmēriem.  
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3.6. tabula 

Skrundas un Storm klases kuģu salīdzinājums 

 Parametri Skrunda Storm 

1. Garums 25,65 m 36,5 m 

2. Platums 13,5 m 6,2 m 

3. Iegrime 2,70 m 1,8 m 

4. Ūdens izspiede 125 tonnas 138 tonnas 

5. Ātrums 21 mezgls 30 mezgli 

6. Dzinēji 2 x MAN D2842 LE410, 

jauda kopā 2200 ZS 

2 x Maybach dīseles – 

jauda kopā 7200 ZS 

7. Komanda 8 24 

 

  

3.21. att. SWATH Skrundas klases un Storm patruļkuģi (Storm patruļkuģis) 

 

Kuģu virsnieki aptaujāti trīs lielos blokos, un tie ir:  

1) kuģu vadīšana; 

2) piemērotība nozīmētiem uzdevumiem; 

3) dzīves apstākļi. 

Apkopojat aptaujas rezultātus, var secināt: 

1. Izvērtējot kuģu vadāmību no vairākiem aspektiem, izriet, ka kuģu vadīšanas ziņā Skrundas 

klases kuģis ar mazākiem ātruma zudumiem jūras viļņošanās laikā ir labāk vadāms (80,4%)  nekā 

Storm klases kuģis (19,6%). 

2. Līdzīgs rezultāts ir kuģa piemērotībai uzdevumu risināšanā. Skrundas klases kuģis 

(80,4%) ir labāk piemērots uzdevumu veikšanai nekā Storm klases kuģis (19,6%). 

3. Izvērtējot dzīves apstākļus dažādos aspektos,izriet, ka Skrundas klases kuģis (91,3%) ir 

gandrīz 100% labāks dzīves apstākļu ziņā nekā Storm klases kuģis (8,7%). Interesanti atzīmēt, ka 

C kategorijā daži negatīvi vērtējumi SWATH kuģiem saistīti ar samazināto komandas locekļu 
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skaitu, kā rezultātā funkcionālie pienākumi ir daudz plašāki, atbildība – lielāka, atalgojums – bez 

izmaiņām. Plaši funkcionālie pienākumi prasa arī jaunu pieeju komandas sagatavošanai.  

Anketēšana skaidri pierādīja Skrundas patruļkuģu priekšrocības no ekspluatācijas viedokļa 

trīs galvenajās kategorijās: kuģu vadāmībā, uzdevumu pildīšanā un komandas dzīves apstākļu 

jomā.   

Vērtējot SWATH kuģu iekļaušanu Latvijas Jūras spēku sastāvā, to funkcionālo darbību valsts 

prasību pildīšanā, var secināt, ka multifunkcionālā pieeja platformas konstrukcijā bija pareiza 

izvēle. Kuģi nodrošina šodienas prasību izpildi esošā konfigurācijā. Šobrīd ar politisku gribu un 

atbilstošu finansējumu kuģus var īsā laikā apgādāt ar misijas moduļiem un sagatavot jauniem 

uzdevumiem bez korpusa konstrukcijas izmaiņām.   

Viens no faktoriem, kas ierobežo Skrundas klases kuģu izmantošanu, ir ledus. Kuģis ir 

būvēts no alumīnija sakausējuma, un tam ir lieli ierobežojumi kuģošanai ledū. Alumīnija 

sakausējumu arī grūtāk uzbūvēt un remontēt dzīves cikla gaitā.  

Nākamais solis multifunkcionālo speciālo kuģu attīstībā varētu būt kuģis, kam korpusa 

apakšējā daļa būvēta no tērauda. Tāds kuģis būtu smagāks, un, lai saglabātu peldspēju, kuģim jābūt 

lielākam. Uz lielāka kuģa var uzstādīt divu misiju moduļus. Paņemot par paraugu  

40-metrīgo kuģi Sea Claud, varam uz tā bāzes izveidot patruļkuģu skici.   

 

 

3.22. att. 40 m garš SWATH patruļkuģis 
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3.7. tabula 

40 m gara SWATH patruļkuģa pamatdati 

1. Garums 41 m 

2. Platums 17,80 m 

3. Iegrime 4,1 m 

4. Ātrums > 18 mezgli 

5. Kuģošanas attālums 1800 jūras jūdzes (14 mezgli) 

6. Autonomija 7 dienas 

7. Komanda < 41 

8. Degviela 50 t 

9. Eļļa 1 t 

10. Saldūdens 15 t 

11. Pārtika 2 t 

12. Misijas modulis 2 × 8 t 

13. Kuteris 3 t 

14. Galvenie dzinēji 2x MTU 16V 4000 M 72, 

2560 kw katrs 

15. Medicīnas kajīte 1 

16. Aizturēto kajīte 6 aizturētiem 

 

Kopējās SWATH patruļkuģu projekta būves izmaksas ir 55,8 miljoni eiro. Kuģu būvniecība 

un iegāde notieka no AM budžeta līdzekļiem. Summā nav iekļauts kuģu speciālais aprīkojums un 

kuģu misijas modulis. Mūsu mērķis bija uzbūvēt piecus multifunkcionālus kuģus par cenu līdz 

100 miljoniem eiro. Mums palika 44 miljoni eiro misijas moduļu iegādei.  

3.4. Speciāla kuģa misijas moduļi 

Standarta pieeja, aprīkojot kuģi ar visām nepieciešamajām ierīcēm un ieročiem būvēšanas 

laikā, prasa lielus finansiālos resursus. Šādai pieejai ir vēl viens mīnuss. Mūsdienās inženiersistēmu 

tehnoloģijām ir tendence uz dzīves cikla saīsināšanos, kas prasa modernizāciju vai jaunas ierīces 

un ieroču sistēmas uzstādīšanu. Parasta kuģa lietošanas periods ir 25–30 gadi, bet lēmumu 

pieņemšanas, projektēšanas un iegādes periods pirms būvēšanas prasa vismaz vēl 2–3 gadus. Tas 

nozīmē, ka, domājot par kuģa aprīkojumu, mums jāparedz, kādus uzdevumus viņš risinās ari pēc 

25 gadiem. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums mūsdienu mainīgajā vidē. Iespējamais risinājums – 

izmantot atklātas arhitektūras pieeju un komplektēt platformas ar misijas moduļiem. Pirmkārt, tas 

neprasīs lielus finansiālus ieguldījumus būvēšanas laikā, bet misijas moduļus var iegādāties pēc 

vajadzības un, otrkārt, tiks atvieglots modernizācijas process.  
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3.4.1. Militārās misijas moduļi  

Militārais aprīkojums parasti ir vissarežģītākais un dārgākais, salīdzinot ar citiem, tāpēc to 

izvēlei jāpieiet ar īpašu uzmanību. Nepieciešams rūpīgi izvērtēt, kādās situācijās, apstākļos un 

nolūkiem aprīkojumu plānots lietot. Mēs definējām prasības un izvēlējāmies multifunkcionālo 

platformu. Multifunkcionālo kuģu darbība pārsvarā notiks piekrastes zonā. Flotes karadarbības 

aktivitātes zonas jāizpēta un jāizvērtē. Latvija ir piekrastes valsts, un mums nav ne lieljūras flotes, 

ne ambīcijas to veidot. Mums ir piekrastes flotes kuģi ar iespēju piedalīties NATO operācijās citos 

reģionos. Izpētīsim piekrastes jēdzienu militārajā nozīmē un flotes karadarbības aktivitātes, mūsu 

kuģu iespēju sadarboties ar okeāna flotes valstīm, lai precīzāk varētu definēt prasības militārās 

misijas moduļiem. Daudzus gadsimtus galvenais jūras spēku uzdevums bija nodrošināt pārākumu 

pār pretinieku, lai jūras kaujas telpu varētu izmantot jūras spēku darbībām un lai ierobežotu 

pretinieka rīcības brīvību. Šim nolūkam tika radīti speciāli kuģi, ieroči un doktrīnas. Šī funkcija 

īpaši svarīga bija aukstā kara laikā, kad jūras transporta līnijas NATO bija vitāli nepieciešamas, jo 

PSRS kara plānos ietilpa šo līniju pārtraukšana. Pēc aukstā kara beigām šīs prioritātes ir radikāli 

mainījušās, bet, ņemot vērā šodienas jaunās tendences, atgriežas atpakaļ jaunā līmeni. Mūsdienās 

80% galvaspilsētu un 70% visas pasaules iedzīvotāju atrodas piejūras zonās. Ir lēsts, ka līdz 2025. 

gadam 95% no visa iedzīvotāju pieauguma notiks nabadzīgākajos pasaules reģionos, kuri gandrīz 

visi atrodas piekrastes zonā. Tā rezultātā piekrastes zonās situācija var kļūt vēl nestabilāka. 

Mūsdienu doktrīna pieprasa spēka virzību no jūras uz sauszemi, izmantojot ekspedicionārās 

vienības. Tas nozīmē, ka spēki darbosies tuvu krastam. Tomēr šī doktrīna rada daudzus jautājumus 

par piekrastes operāciju nākotni. Vai okeāna flotes var darboties piejūras reģionos ar tikpat lielu 

efektivitāti? Vai tas kaut ko maina? Kādas ir grūtības darboties piekrastē? Kā var piekrastes flotes 

sniegt atbalstu? 

Piekrastes karadarbības definīcija. Ir vairākas piekrastes definīcijas. ASV definē (Department 

of the Navy, 1994) piekrastes kā reģionus, kuri atrodas vai ir saistīti ar krastu vai krasta reģionu, 

kurus ir iespējams apdraudēt ar jūras spēkiem vai ekspedicionārām vienībām. Zviedru flote definē 

to kā seklu jūras platību, kura konflikta laikā ir apdraudēta no vairākām kaujas telpas dimensijām, 

it īpaši zemūdens (Ericsson, 2003). Šie draudi palielinās, ja pietuvojas krastam. Kaujas telpā ir 

iespējams izmantot īsas darbības distances sensorus, kas nozīmē, ka vienībām, kuras piedalās 

kaujās šajos reģionos, ir nepieciešams ātrs reakcijas laiks. Izraēlas flote define (Doron, Eshel, 

2003) piekrastes zonu kā jūras zonu, kas ir tieši blakus pretinieka krastam, kuru aizsargā jūras, 

sauszemes un gaisa spēki. Savelkot kopā šīs definīcijas, ir iespējams definēt piekrastes zonu kā 

tādu vietu, kurā ir sekla jūra, ierobežota manevru veikšanas brīvība, draudi no vairākām 

dimensijām un samazināta sensoru efektivitāte,  radot nepieciešamību pēc ātra  reakcijas laika. 



128 

Līdz ar to, ka sauszemes ieroču sistēmu darbības rādiuss visu laiku dramatiski palielinās, netiks 

uzlikti attāluma ierobežojumi uz piekrastes zonu. 

Piekrastes draudi un karaflotes karadarbības aktivitātes. Gadījumos, kad radariem un 

sensoriem ir ierobežota efektivitāte, kuģus apdraud gaisa spēki, ātrlaivas, krasta artilērija un 

pretkuģu raķetes.  

Pretkuģu darbība. Pretkuģu karadarbība NATO publikācijās definēta kā teritorijas aizsardzība, 

lai noteiktu, identificētu un veiktu nepieciešamās darbības pretinieka kara kuģu pretdarbībai. 

Pretkuģu karadarbības pamatā ir jūras parvaldība, jūras kontrole, kuģošanas aizliegšanas 

nodrošināšana, kā arī jūras spēka lietošana vai nodoms to lietot, lai iespaidotu notikumus krastā. 

Pretkuģu karadarbība ietver jūras ceļu pilnīgu kontroli, draudzīgo spēku aizsardzību pret 

uzbrukumiem no virūdens kuģiem, kā arī savlaicīgu un efektīvu liegumu pretiniekam lietot savus 

ieročus. Pretkuģu karadarbības uzdevums vispirms ir ieroču lietošana – lielgabalu vai raķešu 

sistēmas, izsekošana, izsekošanas darbības, pretinieka marķēšana. Pretkuģu karadarbība ir tipiska 

jūras spēku operācija. Piekrastē pastāv paaugstināti draudi no pretinieka kuģiem, kuri varētu patrulēt 

piekrasti. Šiem kuģiem ir iespējams izvēlēties savus mērķus un uzbrukuma laiku, izmantojot sev 

labvēlīgus piekrastes apstākļus. Radars piekrastes zonā var uztvert daudz pretinieku vienību, un tas 

sarežģī mazizmēra pretinieka peldlīdzekļu identificēšanu. Tāpat arī pretkuģu raķešu sistēmām ir 

noteikts minimāls attālums, limitēts reaģēšanas laiks, mērķu noteikšanas ierobežojumi un limitēts 

skaits, kas padara to lietošanu piekrastes ūdeņos neefektīvu. Navigācijas ierobežojumi būtiski 

samazinās kuģu manevrētspēju un neļaus tiem manevrēt tā, lai efektīvi samazinātu savu radaru 

atstarošanas spējas. Piekrastes ūdeņos kuģi ir ārkārtīgi neaizsargāti pret mazām pašnāvnieku laivām.  

Pretlidaparātu darbība. Pretlidaparātu karadarbība, kas tiek piemērota jūras operācijām, ir 

kopējās aizsardzības elements jūrā. Darbība tiek vērsta uz kuģa aizsardzību no gaisa kuģa 

uzbrukumiem vai uzbrukumiem no ieroča, kas tiek izmantots gaisa telpā. Pretlidaparātu karadarbīb 

jāorganizē pēc iespējami tālākās distancēs no kuģa. Šādiem mērķiem tiek izmantotas garās un 

vidējās distances raķešu sistēmas, lielgabali, elektroniskās un pretdarbības sistēmas. Šis 

daudzpusīgais aprīkojums nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk draudi tiktu pamanīti un ierobežota 

gaisa kuģa iespēja efektīvi uzbrukt, kā arī lai novirzītu raķetes ar dažādu metožu palīdzību. 

Pretlidaparātu karadarbība notiek relatīvi ātrāk nekā cita veida karadarbība. Ņemot vērā 

iespējamos mērķus, pretlidaparātu karadarbības lielgabalam jābūt ar augstu vertikālo 

manevrēšanas spēju un augstu ātršāvību, kā arī saistītam ar tālas darbības lidaparātu atklāšanas 

sistēmu. Īss reakcijas laiks nozīmē, ka pretgaisa aizsardzība piekrastes ūdeņos ir vēl sarežģītāka 

nekā parasti. Starpgadījumi ar USS Stark FFG-31, kuram uzbruka Irākas Mirage F-1 1987. gada 

17. maijā, un USS Vincennes CG-49 Irānas pasažieru lidmašīnas notriekšana 1987. gada 3. jūlijā 
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uzskatāmi parāda grūtības, kādas rodas vidē, kurā ir nepieciešams īss reakcijas laiks un labas, ātras, 

vispusīgas situācijas izvērtēšanas prasmes.  

Pretzemūdeņu darbība. Pretzemūdeņu karadarbības mērķis ir aizliegt pretiniekam efektīvi 

izmantot savas zemūdenes, tās ietvaros notiek sadarbība ar jūras patruļas lidmašīnām, krasta 

novērošanas sistēmu, draudzīgo spēku zemūdenēm un helikopteriem, to koordinēšanu un 

informācijas apmaiņu. Tieši šādas koordinēšanas veikšanas sarežģītība padara pretzemūdens 

karadarbību par visgrūtāk veicamu. Zemūdenes ir spējīgas veikt operācijas augsta riska apgabalos, kur 

iespēja darboties citiem jūras spēkiem ir praktiski neiespējama. Tās spēj neatkarīgi darboties 

kuģošanai aizliegtajos rajonos, arī kā daļa no lielas operāciju grupas jūras kontroles nodrošinašanai. 

Zemūdenes var panākt jūras ceļu lietošanas aizliegumu. Pretzemūdeņu karadarbība seklos ūdeņos 

ir sarežģītāka nekā okeānā. Intensīva satiksme, zvejnieku aktivitāte un viļņi rada daudz skaņu, kas 

dažkārt izraisa kļūdainus kontaktus uz sonoriem. Saldūdens no upēm gandrīz vispār neietekmē 

skaņas profilu, tas samazina sonoru darbības rādiusu. Piekrastes straumes virs grunts rada Doplera 

efektu, kas vēl vairāk sarežģī mērķa klasifikāciju. Liels smagās kravas pārvadājumu kuģu skaits 

un sarežģīti skaņas profili padara klusās dīzeļa zemūdenes gandrīz neredzamas parastiem 

sonoriem. Ņemot vērā nesenos atklājumus par ļoti klusajiem dīzeļa un elektriskajiem hibrīda 

dzinējiem, zemūdenes piekrastes ūdeņos var veikt plašu operāciju klāstu, uzturēties zem ūdens 

līdz pat 30 dienām un palikt gandrīz neredzamas. 

Zemūdens draudus piekrastes ūdeņos rada arī kaujas ūdenslīdēji, kuri var būt aprīkoti gan 

tikai ar vienkāršākajiem akvalangiem, gan arī ar speciālo zemūdens transportu. Kaujas ūdenslīdēji 

var ne tikai uzlikt mīnas un spridzekļus uz kuģiem, bet arī paši ieņemt šos kuģus.  

Mīnu un pretmīnu darbība. Karadarbību saistībā ar jūras mīnām var sadalīt divās lielās 

kategorijās: mīnu izlikšanā un pretinieka izlikto mīnu meklēšanā un iznīcināšanā. Mīnu izlikšanai 

var būt vairāki mērķi: aizsargājošā, kad tās tiek izliktas savos ūdeņos, draudzīgo spēku vai krasta 

aizsardzībai. Ar mērķi ierobežot vai nepieļaut pretinieka kustību mīnas tiek izliktas starptautiskos 

ūdeņos, šaurumos vai uz jūras ceļiem. Mīnu izlikšana pretinieka ūdeņos tiek veikta ar nodomu 

ierobežot viņa spējas, likt šķēršļus militārajai vai ekonomiskajai darbībai, aizvērt ostas. Mīnu 

meklēšanas un iznīcināšanas pamatā ir to radītā apdraudējuma samazināšana vai novēršana, 

pasargājot savus kuģus un kuģa komandu. Piekrastes ūdeņi ir vislabākā vieta, kur novietot mīnas.  

Piekrastes ūdeņus var sadalīt trīs kategorijās pēc tā, kādas mīnas tur var novietot. Desmit 

līdz 100 metru dziļumā var tikt izvietotas peldošās, uzpeldošās, grunts un enkurmīnas. Piecu līdz 

10 metru dziļumā var izvietot apraktās un peldošās mīnas, un dziļumā līdz 5 metriem var tikt 

novietotas pretiebrukuma mīnas un barjeras. Katrai zonai ir nepieciešama cita atmīnēšanas 

metode. Šādā veidā piekrastes ūdeņu mīnēšana ar vienkāršām un lētām mīnām daudzos konfliktos 

ir radījusi lielas problēmas jūras spēkiem. Pirmā Persijas līča kara laikā irākieši slikti izplānoja un 
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nepareizi izvietoja mīnu laukus, bet tie tāpat veiksmīgi sabojāja divus kuģus un novērsa amfībijas 

iebrukuma draudus. Ģenerālis H. Normans Švarckopfs (Schwarzkopf H. N.1994), paziņoja Senāta 

Senāta Bruņotā dienesta komitejai par mīnu efektivitāti karadarbības zonā Līča karā, sakot, ka “tā 

būtiski samazināja mūsu spējas vadīt noteiktas operācijas, bet spēja vadīt šīs operācijas mums ir 

vitāli nepieciešamas, ja mēs nākotnē vēlēsimies veikt amfībijas iebrukumus”. Mīnas ir relatīvi 

lētas, un Līča kara laikā tās radīja neproporcionāli lielus zaudējumus pretiniekiem: 

 96 miljonus dolāru vērtus bojājumus USS Samuel; 

 4 miljonus dolāru vērtus bojājumus USS Tripoli; 

 17 miljonus dolāru vērtus bojājumus USS Princeton.  

Nākotnē mēs droši varam prognozēt, ka tehnoloģiju attīstības dēļ jūras mīnu drauds būs vēl 

lielāks nekā tagad. 

Piekrastes ūdeņos iespējami salīdzinoši lieli draudi, bet mazākas aizsardzības spējas. Jo 

tuvāk kuģi darbojas piekrastei, jo vairāk palielinās risks. Vairāku līmeņu draudi, sarežģīta vide, 

īsāks reakcijas laiks nostāda lielās, dārgās platformas (1 miljards dolāru par kuģi), kas ir radītas 

cīņām okeānos, kritiskā situācijā. Vai šie kuģi ir piemēroti darbībai šādā vidē? Atbilde ir nē, tas 

nav labākais veids, kā ieguldīt resursus. Visizdevīgākais variants, kā izmantot kaujas spēkus – 

pielietot citu, lētāku platformu. Individuāli mazāk spējīgas, bet skaitliski vairākas platformas radīs 

labāku risinājumu karadarbībai piekrastes ūdeņos. Šo platformu lielais skaits pretiniekam sarežģīs 

identifikāciju un mērķēšanu, tajā pašā laikā draudzīgajiem spēkiem palielinās pieejamo 

informācijas daudzumu. Savukārt iespēja uzstādīt dažādas ieroču un ierīču konfigurācijas uz šīm 

platformām ļaus komandieriem pielāgot savus kaujas uzdevumus katrai operācijai.  

Šīm konfigurācijām ir jāpakļauj šādu operāciju veidi: 

 aizsardzības un kontroles operācijas; 

 pretmīnu operācijas; 

 pretgaisa operācijas; 

 tuvās zonas pretgaisa aizsardzība; 

 nemilitārās evakuācijas; 

 novērošana un mērķēšana; 

 loģistikas atbalsts. 

Relatīvi lēti kuģi ar mazu apkalpi vai bezpilota platformas var būt viegli aizvietojamas, un 

viena tāda kuģa zaudēšana neietekmēs operāciju tikpat lielā mērā kā gadījumā, ja tiktu zaudēts 

nozīmīgs kaujas kuģis.  
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Centralizēta komandas un kontroles tīkla karadarbība ir vitāli nepieciešama, lai šīs 

platformas spētu gūt panākumus piekrastes ūdeņos. Šāds karadarbības tips ļauj komandieriem 

piekļūt precīzai, jaunākai informācijai. Turklāt modernās tehnoloģijas tagad ir spējīgas apkopot 

visu informācijas daudzumu vienā tīklā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo piekrastē sadarbojas gan gaisa, 

gan jūras, gan sauszemes spēki un to viņu kooperācijas ir atkarīgi viņu panākumi.  

Jūras flotes sadarbība ar okeāna flotēm.  

Vairākām valstīm jau ir flotes, kuras ir spējīgas veiksmīgi darboties šauros un seklos 

piekrastes ūdeņos. Vēsturiski šīs flotes darbojas jūrās un to kuģi, taktika, doktrīna un apmācība 

atbilst šai videi. Okeāna flotēm trūkst apmācības piekrastes ūdeņos. Gandrīz visas okeāna flošu 

apmācības notiek tālu no piekrastes, vietās, kur ir maza jūras un gaisa satiksme. Krasta līnijas 

šaurās zonas un navigācijas briesmas tiek simulētas uz datoriem, kā rezultātā operatori nav pakļauti 

stresam un slodzei, ko rada un pieprasa piekrastes vide (Wade, 1996). Vadot apmācības seklos 

ūdeņos ar blīvu satiksmi un pārpildīto informāciju no elektroniskiem sensoriem, kā arī ar 

sarežģījumiem sonora lietošanā, okeāna flotes var iemācīties labāk darboties piekrastes ūdeņos.  

Vēl viena problēma piekrastes ūdeņos ir sensoru darbība. Piemērām, Līča karā “Tuksneša 

vētras” operācijas laikā Aegis kreiseru sensori tika pārslogoti to jutīguma dēļ. Tie uzķēra smilšu 

vētras, zemi un pretraķešu sistēmas, ko izlaida sabiedrotās lidmašīnas (Jane’s Defense Weekly, 

1994). Ar tikpat lielu vai pat lielāku problēmu saskaras sonoru operatori. Sonora vide piekrastes 

ūdeņos ir pavisam citādāka nekā dziļos okeāna ūdeņos. Lai spētu darboties ar sonoru piekrastes 

ūdeņos, okeāna flošu operatoriem ir vajadzīga speciāla apmācība vai dažkārt pat speciālas ierīces.  

Piekrastes flotes var dalīties ar savu pieredzi darbībai šajā vidē ar okeāna flotēm, tādā veidā 

palīdzot okeāna flotēm adaptēties darbībai piekrastes ūdeņos. Modernās dīzeļa zemūdenes, kurām 

nav nepieciešamības uzpeldēt pēc elektriskās baterijas uzlādēšanas nepieciešamības, rada reālus 

draudus piekrastes ūdeņos, it īpaši, ja kuģu operatoriem nav pieredzes pretzemūdeņu karadarbībā 

seklos ūdeņos, jo tad zemūdeni gandrīz nav iespējams atrast. No otras puses, zemūdeņu ekipāžām 

arī ir savas grūtības navigācijā piekrastes ūdeņos. Ekipāžai ir jābūt speciālām zināšanām par to, kā 

darboties šajā sarežģītajā un bīstamajā vidē, kā ar to, kā tajā pareizi lietot sensorus un ieročus. 

Jūras zemūdeņu pieredze un spējas var ļaut tām tikt vietās, kur lielās okeāna zemūdenes nevar tikt. 

Visbīstamākās un sarežģītākās piekrastes ūdeņos ir mīnas. Vairāku apmācību laikā 

konstatēts, ka lielie kuģi cenšas nepiedalīties pretmīnu karadarbībā. Apmācības konvoja izvešanā 

cauri mīnu laukam ar simulēšanas vingrinājumu palīdzību daži lielie kuģi pēdējo reizi veikuši 

pirms septiņiem gadiem. Piekrastes flotes ir ļoti prasmīgas pretmīnu karadarbībā, un tām ir liela 

pieredze šajā jomā. Piemērām, katru gadu Baltijas jūrā ir vismaz divas operācijas, kuru laikā tiek 

atrastas un iznīcinātas īstas mīnas.  Apmēram 25 000 no 60 000  mīnām,  kuras Baltijas jūrā tika  
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izvietotas Pirmā un Otrā pasaules kara laikā, vēl joprojām atrodas uz grunts. Šajās operācijās divu 

nedēļu laikā 14–20 mīnu meklēšanas kuģi no desmit līdz sešpadsmit valstīm atrod 60–100 mīnas, 

torpēdas un bumbas. Šīs mīnas ir vecas un nav vairs tik ļoti bīstamas, toties tās rada izcilu iespēju 

ekipāžas apmācībai. Šāda tipa operācijas var būt ļoti būtiskas, lai apmācītu okeāna flotes.  

Okeāna flotes sadarbība ar jūras flotēm.  

Dānijas flotes kontradmirālis Kurts Burgers Jensens ir teicis (Jensen, K.B., Rear Admiral 

2003), ka primārais mazo rietumu flošu uzdevums ir mainījies no teritorijas aizsardzības viņu pašu 

piekrastes ūdeņos uz globālām operācijām, respektīvi, tās tagad var izvietot otrā pasaules malā, 

kur tās darbojas pretinieka piekrastes ūdeņos. Jauni uzdevumi jūras flotēm pieprasa jaunu pieeju 

kaujas iespējām, ekipējumam, doktrīnai un apmācībai. Okeāna flotēm ir ļoti daudz pieredzes un 

zināšanu par šādām operācijām. Tās var dalīties savā ilggadējā pieredzē kuģu izvietošanā un 

loģistikas atbalstā lielos attālumos. Īpaša joma, kurā šīs flotes var sadarboties, ir C4I, un šo 

sadarbību sevišķi var veicināt centralizētās tīkla karadarbības attīstība. Okeāna flotes, tostarp ASV 

flote it īpaši, attīsta šo karadarbības metodi, un nākotnē šīs flotes var palīdzēt tai attīstīties vēl 

vairāk. Tā ir vitāli nepieciešama multinacionālai sadarbības spējai vidē, kur spēku sadalīšana starp 

valstīm nav praktisks risinājums.  

Cits veids, kā okeāna flotes var veicināt sadarbību ar jūras flotēm, ir sniedzot atbalstu jūras 

flotes operācijās. Piemēram, parasti pretmīnu operācijām, kuras vada jūras flotes, ir nepieciešams 

kāds, kas to “pieskata” un pasargā no pretinieku jūras un gaisa spēkiem. Spēka lietošanas 

noteikumi piekrastes ūdeņos pieprasa saskaņošanu un sinhronizāciju starp valstīm – noteikumiem ir 

jābūt piemērotiem riska līmenim operācijas rajonā, ņemot vērā prasības pēc īsa reakcijas laika, 

kāds nepieciešams piekrastes ūdeņos.  

Šīs pieredzes izmantošana spilgti izpaudās, kad norvēģu ātrie patruļas kuģi tika izvietoti 

Gibraltārā. Norvēģija kopā ar citām NATO valstīm saņēma norādījumus, kā pareizi attīstīt savas 

spējas pārvarēt 21. gadsimta drošības izaicinājumus. Šo spēju uzlabošana vairāku gadu laikā ir 

ļāvusi Norvēģijai gūt būtisku jūrniecības pieredzi, ko atzīst tās sabiedrotie un ANO. Norvēģijai 

tika prasīts, lai tā piedalās ar četriem “Hauk” klases ātrgaitas patruļas kuģiem un apgādes kuģiem 

ANO misijā Libānā. “Mūsu vienības bija gatavas doties pildīt kaujas uzdevumus, bet misija tika 

atcelta politisku iemeslu dēļ” (Olsen K.-B. Rear Admiral (2002).  Pēc NATO lūguma 2003. gada 

martā Norvēģijas valdība piedāvāja četrus ātros patruļas kuģus operācijai “Active Endeavor”. 

Operācija tika uzsākta ar mērķi nostiprināt Vidusjūras uzraudzību sakarā ar kampaņu pret 

starptautisko terorismu (Norwegian MOD 2003). “Hauk” klases ātrie patruļas kuģi tika būtiski 

uzlaboti. Viena no svarīgākajām lietām, kas tika uzstādīta, bija pilnīgi jauns kaujas informācijas 

centrs ar integrēto Link 11 radio saikni. Šis uzlabojums ļauj šiem kuģiem pildīt pavisam jaunas 

funkcijas – integrēties operatīvās informācijas telpā, sūtīt un saņemt datus un būt svarīgam un 
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būtiskam elementam bruņoto spēku mozaīkā. Norvēģu ātrie patruļas kuģi HNoMS Teist, HNoMS 

Oeru, HNoMS Lom un HNoMS Stegg tika izvietoti Gibraltārā 2003. gada martā, un šie kuģi 

veiksmīgi veica patruļas un uzraudzības pienākumus šajā rajonā. Mazo operatīvajā informācijas 

tīklā integrēto kuģu izmantošana izrādījās efektīva, un norvēģu kuģus pēc tam aizvietoja Vācijas 

Federālās flotes rakešu kuteri FGS Elbe, FGS Dachs, FGS Seaadler, FGS Main, FGS Bussard, 

FGS Habicht, FGS Hyaene. Operācijas pierādīja mazo kuģu efektivitāti.  

Nato deklarācijā par terorismu ir teikts: “Operācija “Active Endeavor”, kuru nesen 

paplašināja, lai tā varētu aptvert visu Vidusjūru, praktiski parāda, ka alianse var izmantot savas 

spējas un pieredzi cīņā pret terorismu”  (The North Atlantic Council in Foreign Ministers 2004). 

Pēc 2016. gadā jūlijā notikušā NATO samita Varšavā NATO pretterorisma operācija “Active 

Endevor” pārtapa par operāciju “Sea Guardian”, kas ir daudz plašāks risinājums cīņā par drošību 

jūrā. “Sea Guardian” ietvaros kuģi var veikt virkni uzdevumu – situācijas novērošanu, navigācijas 

brīvības nodrošināšanu, jūras aizliegumu ieviešanu, cīņu pret masu iznīcināšanas ieroču 

izplatīšanu, svarīgas infrastruktūras aizsargāšanu, cīņu pret terorismu jūrā un kuģošanas drosības 

stiprināšanu (Žurnals Jūrnieks 2017). Tātad viena no galvenajām parastām operācijām izvirzītām 

prasībām piekrastes un okeāna flotēm ir nodrošināt, lai tām būtu pilnībā integrēta informācijas 

sistēma. To ir viegli teikt, bet kā to praktiski sasniegt? Ja valstis vēlas piedalīties mūsdienu 

multinacionālās operācijās, tad tām ir jāizvēlas un jāiegulda līdzekļi kuģošanas spējīgu platformu 

iegādē un kopīgā informācijas sistēmā. Nav nekāda cita risinājuma: ja kuģis neatrodas kopīgā 

informācijas vidē, tad tas nav daļa no bruņoto spēku mozaīkas un tātad nevar pilnīgi tajā darboties.  

Aukstā kara beigu, teroristu organizāciju internacionalizācijas, organizētās noziedzības un 

jaunas agresijas atdzimšanas dēļ piekrastes ūdeņi kļūs par svarīgu vietu, kur turpmāk notiks 

operācijas. Militāro tehnoloģiju attīstība un piejūras valstu un organizāciju spēja nopirkt lētas, bet 

ļoti modernas sistēmas, klusās dīzeļzemūdenes, virsskaņas raķetes, kā arī augstas izšķirtspējas 

satelītu attēli padara, no vienas puses, piekrastes ūdeņus vieglākus, bet, no otras puses, 

sarežģītākus nākotnes operācijām. Piekrastes ūdeņi pieprasa no jūras spēkiem īpašu apmācību, 

manevrētspēju un spēju elastīgi un ātri pielāgoties jaunām situācijām. Šī ir vide, kurā jūras flotes 

un okeāna flotes var sadarboties un papildināt viena otru. Svarīga loma ir piekrastes kuģu 

aprīkojuma izvēlei. Savu mazo izmēru dēļ uz šiem kuģiem nevar uzstādīt daudz ieroču un ierīču 

vienlaikus, bet var izmantot moduļu pieeju, padarot kuģi par multifunkcionālu. Tādu modularitātes 

koncepciju izmantoja Dānijas Karaliskie jūras spēki. Uz sava Flyvefisken klases StanFlex 

patruļkuģa viņi izvietoja četras pozīcijas vietas, kur var likt dažādus modulus  

(Bertram, V., 2005).    
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3.33. att. StanFlex modularitātes koncepcija (Bertram, 2005) 

 

Standard Flex 300 jeb Flyvefisken Class ir multifunkcionāls kuģis, kura pielietojuma 

principi un aprīkojums ir balstīti uz konteinerizēta tipa sistēmu un aprīkojuma izmantošanu, kas 

dod iespēju kuģa platformu izmantot dažāda spektra operācijās – pretkuģu darbībā, pretlidaparātu 

darbībā, pretzemūdeņu darbībā, mīnu izlikšanā un mīnu meklēšanā, izlūkošanā, paplašinot 

patruļkuģa funkcijas. Dažādas konfigurācijas kuģi var piedalīties dažādās misijās. Flyvefisken 

klasi veido 14 multifunkcionāli kuģi, kas šobrīd atrodas arī Lietuvas Jūras spēku bruņojumā. 

Ņemot vērā veiksmīgu moduļu aprīkojuma izmantošanas pieredzi, ar Stan Flex moduļu 

aprīkojumu ir aprīkoti arī citi Dānijas Karalisko jūras spēku karakuģi – tālās darbības Thetis klases 

patruļkuģi, Absalon klases apgādes kuģi, kā arī Knud Rasmussen klases arktisko rajonu patruļkuģi. 

 

3.34. att. Kara kuģu modularitāte 
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Izvērtējot citu valsti pieredzi, izpētot piekrastes zonas kara darbības īpatnības un operatīvās 

un tehniskās prasības, mēs varam definēt un izstrādāt multifunkcionālos militāros konteinerus 

Skrundas klases patruļkuģu vajadzībām. Konkrētu uzdevumu izpildei patruļkuģim ir iespēja 

mainīt savu funkcionalitāti, mainot moduļus ar iekārtām, kas paredzētas konkrētu uzdevumu 

izpildei. SWATH kuģa korpuss, kas pēc būtības ir savā starpā savienoti divi SWATH formas kuģa 

korpusi, precīzāk, tā virsūdens daļa, atgādina katamarāna tipa kuģa korpusu un ļauj uzstādīt 

konteinertipa moduli. 

  

3.35. att. Skrundas klases kuģa priekšgals 

 

Kuģu būvētāja “Abeking & Rassmusen” dokumentācijā norādīts, ka kuģim ir iespēja 

uzstādīt un kuģot dažādos laika apstākļos ar vienu 20 pēdu jūras konteinera moduli tā priekšgalā, 

starp kuģa bakiem, kas var tikt aprīkoti ar uzdevumiem piemērotiem tehniskajiem līdzekļiem, un 

kopīgo konteinera svaru 6 tonnas. Par 20 pēdu konteineru tiek uzskatīts 20 pēdu ekvivalents  

(6,1 m × 2,4 m), ko starptautiski apzīmē ar simboliem TEU (twenty equivalent unit). To uzskata 

par vienas vienības ekvivalenta izmēru ISO standarta konteineriem, kas tiek plaši izmantoti ne 

tikai jūras pārvadājumos, bet arī auto un avio pārvadājumos. Tāda konfigurācija atvieglo moduļa 

pārvadāšanu un izvietošanu transportēšanas laikā. Konteinerizēta aprīkojuma izmantošana, kas 

rada iespēju salīdzinoši īsā laikā aprīkot kuģa platformu ar dažādu uzdevumu veikšanai 

nepieciešamo ekipējumu un aprīkojumu, paaugstina flotes izmantošanas efektivitāti un ir īpaši 

aktuāla nelielu valstu, tādu kā Latvija, militārajām flotēm, kas ir skaitliski nelielas, dodot iespēju 

uzturēt plašu operacionālo spēju spektru, ieguldot mazākus finanšu līdzekļus, nekā uzturot katra 

uzdevuma veikšanai atsevišķu platformu tipu (Grannemann. F 2012).  
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3.36. att. Aprīkojuma moduļa izvietojums 
 

Speciālisti no “Abeking & Rasmusen” kuģubūvētavas atzīmē, kā Skrundas klases modulārā 

aprīkojuma pielietošanas pamatā ir vienota, standata stiprinājuma bāzes izmantošana uz dažāda 

aprīkojuma konteineriem. Tā rezultātā aprīkojuma nomaiņa ietver tikai moduļa izvietošanu uz 

kuģa konstrukcijā izvietotajiem stiprinājumiem, elektrības un vadības pievadu pieslēgšanu, kā arī 

vadības konsoles nomaiņu. Latvijas Jūras spēku flotiles patruļkuģu aprīkošanai ir paredzēts 

izmantot standarta izmēra – divdesmit jūras pēdu – konteinerus, kas tiks izvietoti starp abiem kuģa 

korpusiem kuģa priekšējā daļā. 

 

 

3.37. att. Skrundas klases patruļkuģa aprīkojuma moduļa stiprinājumi 

Atbilstoši nepieciešmībai konteineru var pieslēgt pie kuģa elektroapgādes sistēmas un kuģa 

kontroles un vadības sistēmas. Uz kuģa titltiņa ir rezervēta vieta konteinera aprīkojuma vadības 

sistēmas uzstādīšanai.  

Misijas modulim ir standata 20 pēdu konteinera pamatne, bet augstums var mainīties 

atkarībā no misijas aprīkojumma. Tiek piedāvāti vairāki konteineru varianti (sk. 3.8. tab.). 
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3.8. tabula 

Konteineru veidi 

Konteinera veids Tukšais svars, 

kg 

Max. 

kravnesība, kg 

Izmēri 

(P × G × A) 

Slēgtais konteiners ar 

siltumizolāciju 

3 000  3 000  6,5 m × 2,5 m × 2,54m 

Slēgtais konteiners bez 

siltumizolācijas 

2 700  3 250  6,5 m × 2,5 m × 2,54 m 

Atklāts klāja konteiners 1 000  3 000  6,5 m × 2,5 m × 1,4 m 

Plakans konteiners  500  3 500 6,5 m × 2,5 m × 0,3 m 
 

Pieļaujamie misijas moduļa izmēri ir šādi: platums 6 100 mm, garums 2 400 mm. 

 

 

3.38. att. Konteineru izmēri 
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Skrundas klases patruļkuģis īsā laikā var nomainīt bruņojuma moduli un ātri sagatavoties 

citu uzdevumu izpildei ar atbilstoša aprīkojuma konteineru. Kuģis ir lieliska stabila platforma un 

atbilstoši mūsu prasībām var nodrošināt pretmīnu darbību, uzstādot pretmīnu darbības konteineru.  

 

3.39. att. Pretmīnu darbības modulis 

Modulis ietver sonoru zemūdens gultnes novērošanai, sprādzienbīstamu priekšmetu 

detektēšanai un mīnu atklāšanai, zemūdens robotu mīnu identifikācijai un iznīcināšanai, vinču un 

celtni robota darbības nodrošināšanai. Modulis jāpieslēdz kuģa elektrības barošanas sistēmai, 

moduļu vadība notiek no stūres mājas. 

Mīnu meklēšanai var izmantot velkamo sonora moduli (sk. 3.40. att.).  

 

3.40. att. Sānskata velkamā sonora moduļa attēls 

Modulis iekļauj sānskata velkamo sonoru, vinču, hidraulikas sistēmu vinčas darbības 

nodrošināšanai, sonora nolaišanas / pacelšanas konstrukciju, vadības sistēmu. Moduļa darbību var 

kontrolēt no konteinera vai kuģa tiltiņa. 

Pretkuģu darbībai vai pretlidmašīnu darbībai kuģi var aprīkot ar lielgabala moduli. 

Konstrukcija atļauj izvietot dazādu veidu lielgabalus, piemēram, MLG-24 vai Millenium lielgabalu. 
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3.41. att. MLG-27 sistēmas lielgabals 

 

3.42. att. MLG-27 lielgabala izvietojums uz kuģa 

MLG-27 lielgabals paredzēts pašaizsardzībai – aizsardzībai pret jūras un sauszemes 

mērķiem. Lielgabals paredzēts arī cīņai pret gaisa mērķiem. Lielgabala MLG-27 sistēma 

Marineleichtgeschütz 27 mm (light naval gun), ražots Rheinmetall Weapons and Munitions 

Mauser rūpnīcā Oberndorfā, Vācijā. MLG-27 sistēma ir autonoma, un tā vadība tiek realizēta 

attālināti no vadības vietas stūres mājā. Sistēma ir aprīkota ar iebūvētu elektrooptisko tēmēšanas 

sensoru, nodrošina dienas un nakts redzamību un modernu izsekošanas sistēmu ar spēju izsekot 

vairākus mērķus vienlaikus (RheinMetallDefence).  

Lielgabala darbības nodrošināšanai elektrība tiek padota no kuģu ģeneratoriem, virzieni un 

attālumi ņemti no kuģa navigācijas aparatūras. Vadība tiek nodrošināta divos režīmos. Kontroles 

režīms – operators vada lielgabalu manuāli. Automātiskais režīms – sistēma automātiski apstrādā 

datus par laika apstākļiem, kuģa pozīciju un mērķa atrašanās vietu. 

 

3.43.att. Millenium lielgabals 
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Viens no operacionālajiem kritērijem ir pretzemūdeņu darbība. Šīs misijas modulis 

nodrošinās zemūdeņu aktivitātes izraisītu draudu novēršanu, būs spējīgs atpazīt un iznīcināt mērķi. 

Universālais konteiners iekļauj nolaižamo sonoru zemūdenes meklēšanai un torpēdas aparātus 

zemūdenes iznīcināšanai, mehānismu sonora nolaišanai un palīgsistēmām torpēdas šaušanai. 

Vadība notiek no kuģa stūres mājas. 

 

3.44. att. Pretzemūdeņu misijas modulis 

3.4.2. Civilās misijas moduļi  

Naftas savākšanas modulis, kā moduļu izvēles piemērs. 

Naftas produktu piesārņojuma riski Baltijas jūrā.  

Kuģošanas intensitāte Baltijas jūrā ir viena no augstākajām pasaulē. HELCOM AIS dati rāda, 

ka Baltijas jūrā katru brīdi atrodas vairāk nekā 2000 dažāda izmēra kuģu. Vidēji 3500–5000 

lielizmēra kuģu šķērso šaurumus mēneša laikā, uzturot augsta līmeņa nelaimes gadījumu, 

sadursmju, dažāda veida katastrofu risku, t. sk. krasi palielinot iespējamos naftas piesārņojumu un 

vispārējās vides katastrofas draudus (HELCOM- BRISK project).  Balstoties uz HELCOM BRISK 

projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem par piesārņojuma draudiem Baltijas jūrā, draudu avotus 

Baltijas jūrā var iedalīt trīs kategorijās – ar kuģošanu saistīti negadījumi, naftas produktu apstrādes 

objekti un nelikumīga jūras piesārņošana (Zvaigzne, Pollaks, Pavlovic, 2017). Jāatzīmē, ka 

problēma ir ne tikai pieaugusī kuģošanas intensitāte reģionā, bet arī pieaugošie kuģošanas līdzekļu 

izmēri, kas ir tieši saistīti ar potenciālā piesārņojuma apjomu jūras transporta vienības avārijas 

gadījumā. 28% kuģu sadursmju un 34% avārijas gadījumu jūras piesārņojums ir radies, kuģim 

uzskrienot sēklim. Īpaša uzmanība ir jāpievērš augstajiem statistiskajiem radītājiem, kas ir saistīti 

ar kuģošanu intensīvās satiksmes zonās, šaurumos u.c. potenciāli bīstamās vietās. Dati apstiprina 

nepieciešamību īpašu uzmanību pievērst Irbes jūras šaurumam, kā potenciālai avārijas un noplūdes 

vietai (CEDRE, 2007). 
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3.45. att. Satiksmes intensitāte Latvijas piekrastē  (Admiral Danish Fleet HQ) 
 

Baltijas valstīm jūras reģionā ir jāiegulda ļoti nopietnas pūles, lai aprēķinātu visus riskus, 

kas saistīti ar jūras satiksmi, kā arī lai būtu gatavi tehniskie līdzekļi un resursi efektīviem 

piesārņojuma apkarošanas pasākumiem. Tomēr HELCOM sponsorētā pētījumā “Sub-regional risk 

of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea” (BRISK) noskaidrotas vairākas nopietnas 

nepilnības reģiona gatavībā cīnīties pret dažāda veida iespējamām naftas noplūdēm. Īpaši Baltijas 

centrālā reģiona austrumu daļā ir nepietiekams piesārņojuma apkarošanas aprīkojums un spējas. 

Arī izraudzīto vienību ģeogrāfiskais sadalījums ir ļoti nevienmērīgs. Piemēram, skaitās, ka uzreiz 

pieejamā kapacitāte Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā kopā, lai savāktu izlijušus naftas produktus no 

ūdens virsmas, ir 6000 metriskās tonnas, bet Latvijas valsts individuālās spējas, lai cīnītos pret 

noplūdi jūrā, ir ne vairāk kā 800 metriskās tonnas, kas ir absolūti nepietiekams daudzums, ņemot 

vērā draudus un citus faktorus.  

Latvijas flotē nav konkrēti speciāli izstrādātu naftas noplūdes apkarošanas kuģu, Jūras Spēki 

šim nolūkam izmanto vidēja izmēra hidrogrāfijas kuģi. HELCOM pētījumā nosaukti divi objekti 

jūrā, kas izraisa ļoti augstu naftas noplūdes un piesārņojuma risku, un tie ir Būtiņģes naftas 

termināls, kas atrodas burtiski uz valsts robežas ar Latvijas Republiku, kā arī Kravtsovskoye naftas 

atradne, kas atrodas apmēram 25 jūdzes uz rietumiem no Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas. 

Šāda veida apkārtne prasa Latvijas varas iestādēm būt ļoti informētām par visiem iespējamiem 

negadījuma scenārijiem. 

Ņemot vērā diezgan ierobežotos izmērus un kravas ietilpību, varētu rasties daži jautājumi un 

šaubas par iespējamību izmantot naftas noplūžu savākšanai SWATH kuģi, jo īpaši, paturot prātā, ka 

potenciālais mērogs naftas noplūdes katastrofai varētu būt tālu no jebkura specializēta naftas 

savākšanas kuģa jaudas visā Baltijas reģionā, kā tas bija Klaipēdas ostā 1981. gada novembrī, kad 

kuģis “Globe Assimi” izlaida 14 000 tonnu naftas. (Zvaigzne, Pollaks, Pavlovics, 2017) 
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3.46. att. Kuģa “Prestige” katastrofa pie Spānijas krastiem 2003. gada martā 

Pamatmetodes naftas noplūdes ierobežošanai 

Lai veiksmīgi apkarotu naftas noplūdi, jārisina savstarpēji saistīti jautājumi, piemēram, par 

eļļas daudzumu uz vietas, norobežojumu, koncentrāciju, reģenerāciju un tālāku glabāšanu. Jebkura 

naftas produkta savākšanas misijai jūrā mērķis ir pēc iespējas efektīvi savākt visu peldošo eļļu. 

Diemžēl statistiskie dati par lielākajām naftas noplūdēm liecina, ka vidēji tikai 10% no izlijušās 

eļļas var veiksmīgi atgūt no ūdens virsmas. Katrai metodei no mehāniskās ierobežošanas ir savi 

ierobežojumi un tehniskās nepilnības, kas ietekmē savākšanas efektivitāti (HELCOM –

Recomendation 34E/3. 2013, Suzdalev, et. al. 2014). Tradicionāli jūrā noplūdes ierobežošanai 

izmanto peldošās barjeras bonas ar brīvsāniem un sava veida “svārkiem”, lai novērstu noplūdi zem 

bonas.  

Bonas ir peldošās barjeras, kuru izmantošanas mērķis ir: 

1) naftas produktu ierobežošana un koncentrēšana: ierobežot peldošos naftas produktus, lai 

novērstu to izplatīšanos uz ūdens virsmas, kā arī palielināt naftas produktu kārtas biezumu, lai 

atvieglotu to savākšanu ar mehāniskām metodēm; 

2) novirzīšana: naftas produktu novirzīšana uz piemērotu savākšanas punktu, piemēram, uz 

krastu, kur savākšanu var īstenot, izmantojot vakuuma sūkņus u.c. aprīkojumu; 

3) norobežošana: naftas piesārņojuma vielu novirzīšana no ekonomiski vai bioloģiski 

nozīmīgiem vai jutīgiem rajoniem – dabas liegumiem, ostām u.c. (IMO 1988). 
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Bonām izšķir divus galvenos tipus: 

1) svārku (curtain) bonas: zemūdens barjeru (svārku) peldamība tiek nodrošināta ar gaisu 

vai putām u.c. materiāliem pildītiem, parasti apaļas formas šķērsgriezuma, peldošiem baloniem; 

2) žoga (fence) bonas: vertikāli ūdenī izvietots  materiāls, kura peldamību nodrošina peldoši 

elementi, bet vertikālo stāvokli – bonas apakšējā daļā nostiprināts smagums. 

 

3.47. att. Svārku un žoga tipa bonas (ITOPF) 

Visas uzstādīšanas jāveic, izmantojot stingru materiālu ar pietiekamu garenisko izturību, kas 

nodrošina bonu vilkšanu vai stumšanu. Var uzstādīt divējādi veida bonas: žoga vai aizkaru. 

Aizkaru tipa bonas uzstādīt ir labāk gadījumā, ja jūrā notikumā vietā ir straumes un viļņi var 

ietekmēt visu misiju, taču aizkaru bonas ir daudz smagākas un ar tām grūtāk darboties nekā ar 

žoga tipa bonām. Labas ierobežojošas bonas vienmēr ir kompromiss starp izturību, svaru un 

sagaidāmo sniegumu. Naftas savākšanas kuģa īpašais korpuss arī var kalpot noplūdes 

ierobežošanai, bet tas varētu būt efektīvs tikai pret lielo peldošo darvas gudrona bumbu un smagas 

viskozitātes eļļu. Skrundas klases patruļkuģis kā jūras piesārņojuma seku likvidēšanas platforma 

var uzņemt misijas konteineru ar naftas ierobežošanas bonām. 

 

3.48. att. Piesārņojuma ierobežošanas aprīkojuma izvietošanas risinājums 

Pēc piesārņojuma ierobežošanas un koncentrēšanas piesārņojuma vielu savākšanu var veikt, 

izmantojot skimmerus u.c. piesārņojuma savākšanas aprīkojumu. Piesārņojuma koncentrēšanas 

galvenais mērķis ir panākt pēc iespējas maksimālu piesārņojuma produktu koncentrāciju un 

piesārņojuma vielas plankuma biezumu, kas nodrošina maksimāli efektīvu piesārņojuma 
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savākšanas aprīkojuma darbību (IMO, 1988). Piesārņojuma savākšanas aprīkojumā var izdalīt 

oleofilisko aprīkojumu, kuram naftas produktu savākšanas tehnoloģijas pamatā ir tādu materiālu 

izmantošana, kas veicina ūdens atgrūšanu, bet palielina naftas produktu daļiņu uzkrāšanos uz 

savākšanas procesā izmantotajām iekārtu virsmām, kā arī mehāniska jeb cita tipa iekārtās. Nevienu 

no minētajām sistēmām nevar izmantot, lai veiktu visu veidu naftas produktu piesārņojuma 

likvidēšanu. Katram no iekārtu tipiem ir savi raksturlielumi un darbības ierobežojumi, kas ir tieši 

saistīti ar piesārņojuma vielas (naftas produktu) viskozitāti, jūras stāvokli un naftas piesārņojuma 

daudzumu (debris). Ņemot vērā, ka naftas piesārņojuma likvidēšanas aprīkojuma galvenais 

uzdevums ir veikt naftas produktu savākšanu, maksimāli to atdalot no ūdens piemaisījumiem, 

piesārņojuma savākšanas iekārtas tiek sauktas par skimmeriem (Zvaigzne, Pollaks, Pavlovics, 

2017). 

Skimmeri ievērojami atšķiras pēc konstrukcijas, un to dizains ir atkarīgs no pielietošanas 

rajona: atklātā jūrā vai ostā un piekrastes zonā. Atklātā jūrā skimmers parasti ietver peldspējas 

elementus; tas var būt gan pašgājējs, aprīkots ar iebūvētām tvertnēm savākto naftas produktu 

glabāšanai, un atdalīšanas centrifūgu. Absorbējošo skimmeru darbības pamatā esošo metodi sauc 

par oleophilic sistēmu, un tās pamatā ir virsmas, kas absorbē naftas produktus, lai varētu savākt uz 

ūdens virsmas esošus naftas produktus. Oleofiliska tipa skimmeri tiek klasificēti pēc absorbējošās 

virsmas elementa formas. Skimmeru naftas produktu savākšanas elementi var būt diski, birstes, 

mucas formā, bet īpaši un sarežģīti tiešās iesūkšanas naftas skimmeri ir paredzēti naftas produktu 

savākšanai no ūdens virsmas un novirzīšanai līdz iesūknēšanas sūkņu mehānismam tālākai 

glabāšanai tankā līdz nogādāšanai pārstrādei. 

 

3.49. att. Disku skimmera darbības princips (Doerffer, 1992) 

Disku skimmeri ir salīdzinoši efektīvi viļņošanās apstākļos, kā arī ir noturīgi pret naftas 

piesārņojuma daļiņām (debris), bet disku skimmeri parasti ir neliela izmēra, kas nevar nodrošināt 

augstu naftas savākšanas jaudu (oil recovery rate) un nav efektīvi, veicot degvielas piesārņojuma un 

smago naftas produktu piesārņojuma savākšanu (Oil Spill Science and Technology. Autori: Mervin). 

Detalizētu aprakstu par visiem iespējamiem skimmeru, ko ražo “International Tanker Owners 

Pollution Federation Limited”, risinājumiem varētu atrast publikācijās un rokasgrāmatās. 
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Daudzkritēriju novērtējumu metodika, ko parasti izmanto projektu vadībā, kā arī kvalitātes vadības 

zinātne varētu būt instruments turpmākai SWATH kuģa kā iespējamā naftas noplūdes savācējkuģa 

izvērtēšanai. 

Piesārņojuma likvidēšanas aprīkojuma risinājumi Skrundas klases kuģiem 

A&R kuģu būvētavas kompānija 2015. gadā pirmo reizi demonstrēja jūras piesārņojuma 

likvidēšanas moduli kā iespējamo tehnisko risinājumu Skrundas klases kuģu nodrošināšanai ar 

naftas piesārņojuma likvidēšanas spējām (Pollaks, 2015). Misijas moduļa koncepcijas pamatā ir 

birstes-siksnas skimmera aktīvā elementa izmantošana. Jaudas palielināšanai piesārņojuma 

savākšanai iekārta paredz divu aktīvo elementu izmantošanu. Piesārņojuma novirzīšanai uz 

skimmera darba virsmu tiek izmantoti t.s. hidrauliskie vārti, kas ar hidrauliskas piedziņas palīdzību 

tiek atvērti, veicot piesārņojuma likvidēšanas operāciju. Pārgājiena laikā moduļa platforma ar 

hidraulikas palīdzību tiek pacelta no ūdens virsmas, kā arī piesārņojuma novirzīšanas statņi (vārti) 

tiek noslēgti, tādējādi pasargājot skimmera aktīvos elementus no, piemēram, viļņu iedarbības. 

Atsevišķu uzmanību autors pievērš koniskas formas konstrukcijai, kas ir izvietota starp abiem 

skimmeriem. Konstrukcijas mērķis ir ne tikai vienmērīgi sadalīt pieplūstošos naftas produktus uz 

abiem aktīvajiem elementiem, bet arī kalpot kā viļņlauzim iekārtas transportēšanas laikā.  

 

 

3.50. att. A&R jūras piesārņojuma likvidēšanas moduļu risinājuma varianti 
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LJA veiktajā pētījumā secināts (Pollaks, 2015), ka minētā risinājuma galvenais trūkums ir 

pārāk liela iekārtas kopējā masa, kas pēc aptuveniem aprēķiniem pārsniedz ražotāja rekomendētos 

masas ierobežojumus aprīkojuma modulim. Par nelietderīgu ir uzskatāma divu jaudīgu skimmeru 

izmantošana. Katra skimmera elementa savākšanas jauda ir apmēram 200 m3/h, kas rada pārāk 

lielu kopējo savākšanas jaudu tik nelielai platforma kā Skrundas klases kuģim ar ierobežotiem 

piesārņojuma uzglabāšanas resursiem. Iekārtas savāktā piesārņojuma uzglabāšanai tiek izmantots 

viens no aprīkojuma nodalījumiem (attēlā kreisā borta apbruņojuma noliktava), kas nav 

realizējams, jo minētajā nodalījumā tiek uzglabāts kuģa bruņojums. 

Lai izstrādātu Skrundas klases atbilstošu naftas savākšanas moduli veikti teorētiski un 

praktiski pētījumi, izstrādāta moduļa tehnisko un funkcionālo prasību noteikšanas metodika. 

Definēti aprīkojuma funkcionālos prasības. Izmantojot japāņu pētnieka Yoji Akao (Akao, 1994) 

kvalitātes funkcijas izvērsuma (Quality function deployment QFD) metodes, veikta funkcionālo 

prasību un tehnisko ierobežojumu sintēze. Aprīkojuma operacionālo prasību noteikšanai veikti 

praktiski pētījumi starptautiskās naftas likvidēšanas mācībās Balex Delta 2015 laikā perioda no 9. 

līdz 11. septembrim 2015. gadā, Polijas teritoriālajos ūdeņos. Teorētiskie un praktiskie aprīkojuma 

efektivitātes pētījuma rezultāti izmantoti naftas noplūdes operācijas modelēšana Latvijas 

Teritoriālajos Ūdeņos (Zvaigzne, Pollaks, Pavlovics, 2017). Modelētas operācijas apritinātā 

Skrundas patruļkuģa efektivitātē, salīdzinājumā ar  citiem kuģiem/sistēmām situācijā, kad notiek 

naftas noplūde Irbes šaurumā, divu kuģu sadursmes rezultātā. Naftas noplūdes rajonā 

aprēķināšanai atbilstoši laika apstākļiem izmantota Zviedru meteoroloģijas un hidroloģijas 

institūta programma “Sea Track Web”.  

 

3.51. att. Kuģu efektivitāte  
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3.51. attēlā parādīti aprēķināto modelēšanas darbības rezultāti dažādiem kuģiem/sistēmām. 

Zilais ir laiks līdz nonākšanai darbības zonā (80 jūras jūdzes no Rīgas) un oranžais ir laiks, kas ir 

vajadzīgs piesārņojuma savākšanai (katram kuģim, izmantojot tam esošās sistēmas). Mēs varam 

definēt un aprēķināt kuģu darbības efektivitāti, ieviešot galveno darbības indikatoru (Key 

Performance Indicator (KPI), kā ΣKn. 

 ΣΚn = f (Κi, Κt, Κp, Κc, Κu),   (51) 

kur ΣΚn ir kuģa/sistēmas galvenais darbības indikators naftas piesārņojuma savākšanai, kas sastāv 

no: 

Ki-KPI – naftas savākšanas sistēmas uzstādīšana uz kuģa pirms došanās uz darbības rajonu; 

Kt-KPI – tranzīts uz darbības rajonu; 

Kp-KPI – iekārtu sagatavošana naftas produktu savākšanai operācijas rajonā; 

Kc-KPI – naftas piesārņojuma savākšanas operācija; 

Ku-KPI – savāktā piesārņojuma utilizācija. 

Modelēšanas situācijās KPI analīzē (Zvaigzne, Pollaks, Pavlovics, 2017) skaidri parāda 

SWATH kuģa priekšrocības tranzītā uz operācijas rajonu. Naftas piesārņojuma savākšanas 

indikators ir līdzīgs kā speciāli būvētiem naftas noplūdes savākšanas kuģiem. Ņemot vērā rūpīgo 

visu izpētīto datu analīzi par praktiskām mācībām, modelētām operācijām, KPI, esošajiem 

tehniskajiem ierobežojumiem un SWATH kuģa konstrukcijas radītiem ierobežojumiem, definēsim 

pamatprasības naftas produktu savākšanas misijas modulim: 

1) naftas piesārņojuma savākšanas moduļa kopējais svars nedrīkst pārsniegt 6 tonnas (kuģu 

stabilitāte); 

2) jābūt kontrolējamai skimmera iegremdēšanai; 

3) hidrauliskā transmisija ir optimāla aprīkojuma darbības nodrošināšanai; 

4) kompakts, ārējiem laika apstākļiem piemērots dizains; 

5) minimāls laiks sagatavošanai darbam; 

6) birstes (ne diski vai mucas) ir visoptimālākais izmantošanas veids naftas savākšanai no 

skimmeriem; 

7) kuģu elektroinstalācija, gaisa kompresori un iekārtas ir jāintegrē paredzētā moduļa 

dizainā; 

8) savāktie naftas produkti jāuzglabā piepūšamā tvertnē, lai izvairītos no kuģa tanku/telpas 

uzpildīšanas (ietekme uz stabilitāti); 

9) kuģī nevajadzētu veikt nekādas pārbūves un renovāciju, lai uzstādītu naftas piesārņojuma 

savākšanas misijas moduli.  

Apkopojot visus iepriekš minētos noteikumus, var izveidot vienotu tabulu. 
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3.9. tabula 

SWATH aprīkojuma priekšrocības 

Velkamais aprīkojums Aprīkojums izvietots 20’ 

TEU konteinerā 

Aprīkojuma izvietošanas 

laiks  

Piepūšamās bonas jāizmanto, 

pievienojot pie savākšanas 

skimmera 

Kuģu ātrums operācijas laikā 

ir ne mazāks par 3 mezgliem 

visos operācijas posmos  

Naftas savākšanas aprīkojums  

izvietots nekavējoties pēc 

ierašanās rajonā. Nav papildu 

procedūras 

Visām sistēmām jābūt 20’ 

TEU konteinerā 

1,3 kvadrātjūdžu rajonam 

jābūt apstrādātam ar ātrumu 2 

mezgli 24 stundu laikā  

Aprīkojumu var izvietot ne 

vairāk kā 2 komandas locekļi   

Nav izmaiņu kuģu dizainā, 

nav pārbūves, nav ietekmes 

uz normālu kuģošanu 

 Aprīkojuma sagatavošanas 

laiks nedrīkst pārsniegt 20 

minūtes 
 

Pamatojoties uz noteiktajām aprīkojuma funkcionālajām prasībām, izvēlēto piesārņojuma 

likvidēšanas metodi un tehniskajiem ierobežojumiem Skrundas klases patruļkuģa naftas 

piesārņojuma seku likvidēšanas aprīkojumam, aprēķināts naftas piesārņojuma seku likvidēšanas 

modulis, kas atbilst izstrādātajām aprīkojuma funkcionālajām un tehniskajām prasībām. 

Aprīkojuma koncepcijas modelēšana tiek veikta, izmantojot vienas no pasaulē vadošo naftas 

piesārņojuma seku likvidēšanas aprīkojuma ražošanas un izstrādes kompāniju piedāvājumu. 

Modelēšana un modeļa grafiskā attēlojuma izstrāde, kā arī risinājuma koncepcijas izstrāde tiek 

veikta, sadarbojoties ar kompānijas LAMOR, kā arī Latvijas Krasta apsardzes dienestu. Izveidota 

naftas piesārņojuma likvidēšanas sistēmas tehniskā koncepcija un pārbaudīta tās atbilstība 

noteiktajām prasībām. 

Aprīkojuma koncepcija 

 

3.52. att. Aprīkojuma koncepcija (Zvaigzne, Pollaks, Pavlovics, 2017) 
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Misijas moduļa izstrādei izmanto izstrādāto aprīkojuma funkcionālo shēmu. No kompānijas 

LAMOR publiski “LAMOR Blue Book” pieejami materiāli izmantoti iekārtas un mezglu aprīkojuma 

moduļa izveidei. Modelēšanas mērķis ir izveidot ātri izvēršamu konteinerizēta tipa lenšu birstes aktīvā 

piesārņojuma savākšanas sistēmu, kas neierobežo kuģa manevrēšanas īpašības pārvietošanās laikā uz 

operācijas rajonu. Piesārņojuma novirzīšanai uz skimmera aktīvā elementa virsmu tiek izmantoti 

divi tralēšanas balsti un piepūšamu jūras bonu posms. 

 

3.53. att. Piesārņojuma likvidēšanas aprīkojums Skrundas klases patruļkuģim 
 

Naftas savākšanas misijas moduļa pamatā ir LAMOR kompānijas Side Collector tipa 

skimmera izmantošana. Neskatoties uz to, ka skimmera uzstādīšana uz vienkorpusa konstrukcijas 

kuģiem tiek veikta uz kuģa borta un ņemot vērā Skrundas klases kuģu specifiku, minētā tipa 

skimmeri var uzstādīt aprīkojuma modeļa konteinera konstrukcijā un izmantot kā mobilu, ātri 

izvēršamu piesārņojuma savākšanas iekārtu.  

Modelējamai sistēmai ir noteiktas šādas komplektēšanas prasības: 

 Side Collector tipa LAMOR skimmeris; 

 tralēšanas bonu komplekts; 

 piesārņojuma pārsūknēšanas sūknis; 

 tralēšanas balsti; 

 barošanas bloks; 

 hidraulisko šļūteņu komplekts; 

 piesārņojuma pārsūknēšanas caurule; 

 skimmera vertikālās regulēšanas vinča; 

 gaisa kompresors; 

 piesārņojuma uzglabāšanas tanks; 

 konteiners. 

Noplūdes savākšanas misijas moduļa galvenais elements ir skimmeris, aprēķinos izmantojam 

Lamor Side Casette (LSC) tipa skimmeri. Piesārņojuma novirzīšanai uz skimmera aktīvā elementa 

virsmu tiek izmantoti divu tralēšanas balstu sistēma. 
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Garums 2000 mm 

Platums 1000 mm 

Augstums 1900 mm 

Svars 450 kg 

Jauda 160 m³/h 

Maksimālā jauda 203 m³/h 

Nepieciešamais 

hidrauliskais 

spiediens 

100 – 200 bar 

3.54. att. LSC tipa skimmeris 

Misijas moduļa darbības nodrošināšanai tiek izmantoti 2 tralēšanas balsti, kas tiek stiprināti 

pie aprīkojuma konteinera konstrukcijas. Tralēšanas balsti kuģa pārvietošanās laikā atrodas 

piestiprināti pie aprīkojuma konteinera ārējās malas, tādējādi neietekmējot kuģa manevrēšanas un 

mobilitātes spējas. Aprīkojuma bonu posma konstrukcija, piesārņojuma uzdevumu veikšanai tiek 

piepildīta ar gaisu. 

 

Materiāls Alumīnijs 

Garums 3 m 

Skaits 2 gab 

Svars 30 kg 

 

Bonas 

Garums 13600 mm 

Platums 350 mm 

Augstums 900 mm 

Svars 90 kg 

3.55. att. Tralēšanas balsts un bonu komplekts 

Viena no būtiskākajām aprīkojuma funkcijām pēc noplūdes piesārņojuma savākšanas ir 

savāktā produkta efektīva pārsūknēšana uz uzglabāšanas tankiem vai cita kuģa platformu. 

Modelēšanas ietvaros minēto funkciju nodrošināšanai ir izvēlēta LAMOR GTA 30 sūknis. 

Minētais sūknis ir augstas veiktspējas multifunkcionāls skrūves sūknis, kas ir aprīkots ar 

gredzenveida ūdens iesmidzināšanas aprīkojumu, kas paaugstina sūkņa darba ražīgumu un 

efektivitāti. 
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Garums 300 mm 

Platums 195 mm 

Augstums 435 mm 

Svars 26 kg 

Caurules diametrs  300 mm 

Jauda  30 m3/h 

Darba spiediens  14 bar 

Hidrauliskā plūsma 75 l/min 

Nepieciešamais spiediens   210 bar 

Cieto daļiņu ierobežojums  25 mm 

3.56. att. Piesārņojuma pārsūknēšanas sūknis GTA 30 

Misijas moduļa energoapgādei var izmantot kuģa elektroģeneratorus. Bonu uzpildīšanai ar 

gaisu var izmantot kuģa gaisa kompresorus. Lai nodrošinātu gaisa kompresora izmantošanas 

iespējas kuģa laivā, lai veiktu gaisa iepildīšanu piesārņojuma uzglabāšanas tankos, var izmantot 

portatīvo pārnēsājamo gaisa kompresoru LAMOR LBP 350. 

 

Garums 320 mm  

Platums 460 mm  

Augstums 440 mm  

Svars 10 kg  

Gaisa plūsma 840 m3/h  

Gaisa spiediens 0.05 bar  

Degvielas tanks 1.25 l  

Hidrauliskais spiediens 150 bar  

Jauda 1.6 kW  

3.57. att. Gaisa kompresors LBP 350 

Misijas konteiners aprīkojuma izvietošanai uz kuģa, kā arī uzglabāšanai krastā ir 20 pēdu 

ekvivalenta lieluma HC (High Cube) tipa jūras konteiners, kas tiktu adaptēts un piemērots naftas 

savākšanas misijas aprīkojuma vajadzībām, papildinot konteineru ar moduļa stiprinājumiem un 

papildu pieejas iespējām konteinera iekštelpām pēc tā uzstādīšanas uz kuģa platformas.  

 

Garums 6050 mm 

Platums 2500 mm 

Augstums 2900 mm 

Svars 3100 kg 

Iekšējais garums 5890 mm 

Iekšējais platums 2330 mm 

Iekšējais augstums 2680 mm 

Platība  37 m2 

3.58. att. Aprīkojuma konteiners 
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Sadarbojoties ar LAMOR kompānijas pārstāvjiem, lai nodrošinātu moduļa darbību, ir apzināts 

nepieciešamais papildu aprīkojums: hidraulisko šļūteņu un savienojumu komplekti skimmera un 

sūkņa darbības nodrošināšanai, piesārņojuma pārsūknēšanas caurule ar savienojumiem, skimmera 

vertikālās pozīcijas regulēšanas vinča ar hidraulisko šļūteņu un savienojumu komplektu un moduļa 

apgaismes avoti un elektroinstalācija. 

3.10. tabula 

Papildus aprīkojuma parametri 
 

Hidrauliskās šļūtenes ar savienojumiem 

Tips 1/2” (-8) 

Garums 5 m 

Svars 0,18 kg/m 

Maksimālais darba spiediens virs 210 bar 

Darba temperatūra -40 – +100 ˚C 

Daudzums  2 komplekti 

Savienojum tips TEMA 

Kopējais svars Mazāk par 10 kg 

Piesārņojuma pārsūknēšanas caurule 

Tips 3’’ 

Garums 10 m 

Darba spiediens 16 bar 

Savienojumu tips Camlock 

Svars 10 kg 

Skimmera vertikālās regulēšanas hidrauliskā vinča 

Garums 410 mm 

Platums 280 mm 

Augstums 280 mm 

Hidrauliskā plūsma 4 l/min 

Hidrauliskais spiediens 165 bar 

Jauda 2 kW 

Svars 45 kg 
 

Ņemot vērā, ka Skrundas klases kuģiem nav piemēroti tanki savāktās naftas noplūdes 

piesārņojuma uzglabāšanai, tādiem mērķiem ir paredzēts izmantot īslaicīgās uzglabāšanas 

peldošos piesārņojuma tankus, kas plaši tiek izmantoti Jūras spēku flotes vajadzībām, veicot 

piesārņojuma likvidēšanas operācijas (Zvaigzne, Pollaks, Pavlovics, 2017). Piesārņojuma 

uzglabāšanas tankiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem, respektīvi, tie ir: 

1) necaurlaidīgi; 

2) izturīgi pret naftas produktu ķīmisko iedarbību; 

3) tajos ir piesārņojuma daudzuma kontroles sistēma; 

4) droši piestiprināmi pie kuģa klāja; 

5) piemēroti manipulāciju veikšanai ar kuģa celtni.  
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Piepūšamie piesārņojuma uzglabāšanas tanki dod iespēju veikt piesārņojuma uzglabāšanu, 

neizmantojot kuģa tankus. 

Aprēķinātais naftas savākšanas misijas modulis atbilst noteiktajām prasībām: 

 kuģa pārvietošanās laikā tralēšanas balsti atrodas saliktā stāvoklī aprīkojuma moduļa 

ietvaros; 

 aprīkojuma darbības un izvietošanas nodrošināšanai netiek veiktas izmaiņas kuģa 

konstrukcijā; 

 aprīkojuma tralēšanas balstu izmantošana ir iespējama ar kuģa ātrumu, kas nav mazāks 

par 3 mezgliem; 

 aprīkojuma izvēršanas laiks nepārsniedz 20 min; 

 

Garums 11000 mm 

Platums 4600 mm 

Borta augstums 1250 mm 

Iegrime 2000 mm 

Svars 450 kg 

Tilpums 50 m3 

Buksēšanas 

ātrums 
10 mezgli 

Pilna tanka 

buksēšanas 

ātrums 
4,5 mezgli 

3.59. att. Piesārņojuma uzglabāšanas peldošais tanks LSB 50 S 

 piesārņojuma savākšana ir iespējama ar kuģa ātrumu, kas nav mazāks par 3 mezgliem; 

 skimmera piesārņojuma savākšanas jauda pārsniedz 200 m3/h; 

 skimmera aktīvais elements sastāv no 4–5 maināmām birstu sekcijām; 

 maināms skimmera aktīvā elementa rotēšanas virziens; 

 maināms skimmera aktīvā elementa rotēšanas ātrums; 

 iespējams veikt piesārņojuma produktu pārsūknēšanu uz citu kuģi; 

 moduļa izmēri nepārsniedz G 6400 mm, A 3000mm, P 2500 mm; 

 aprīkojuma moduļa svars nepārsniedz 6 000 kg; 

 aprīkojuma attālums no ūdens virsmas transportēšanas laikā nav mazāks par 1900 mm; 

 moduļa aprīkojuma iekārtu kopējā jauda nepārsniedz 80 kW; 

 moduļa aprīkojuma iekārtas ir paredzētas 400 V 50/60 Hz elektrotīkla pieslēgšanai; 

 aprīkojums paredzēts gaišo un vidējo naftas produktu savākšanai (blīvums API 22–30, 

blīvums 0,8–0,95); 
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 aprīkojums paredzēts smago naftas produktu savākšanai (blīvums API zem 22, blīvums 

0,95–1,0). 

Aprēķini un operāciju modelēšana liecina, ka SWATH tipa Skrundas klases patruļkuģis, 

aprīkots ar speciālu misijas moduli, var pilnvērtīgi nodarboties ar naftas noplūdes produktu 

savākšanu tikpat efektīvi kā speciāli tādiem mērķiem būvētais kuģis. Izmantojot daudzkritēriju 

lēmumu pieņemšanas procesu, naftas piesārņojuma savākšanas moduļu izveidei var praktiski 

izveidot pieejamu “no plaukta” risinājumu, lai ar multifunkcionālo SWATH kuģi atrisinātu 

problēmu par valsts pienākuma pildīšanu naftas piesārņojuma savākšanai.  

Funkcionālie Misijas moduļi 

Skrundas klases kuģiem atbilstoši projekta uzdevumam jānodrošina vairākas “civilās” 

funkcijas. Viena no tām ir ūdenslīdēju darbība. Niršana lielā dziļumā ir bīstama operācija un prasa 

personāla speciālu sagatavošanu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu. Viena no prasībām 

drošam darbam ir barokameras gatavība niršanas rajonā.  

Skrundas klases patruļkuģis var būt laba platforma ūdenslīdēju nodrošināšanai. Kuģis ir 

stabils, aprīkots ar liftu ūdenslīdēju nogādāšanai ūdenī un pacelšanai uz borta. Misijas modulis (sk. 

3.60. att.) tādā gadījumā var būt barokamera, kompresors balonu pildīšanai un speciālais 

instruments ūdenslīdēju aprīkojuma apkopei un remontam. Barokamerā var izvietot divus 

cilvēkus: cietušo ūdenslīdēju un ārstu. Pēc nepieciešamības barokameru var atvienot no konteinera 

sistēmām un nogādāt cietušo uz hospitāli tieši barokamerā, nemainot iekšējo spiedienu.  

 

3.60. att. Ūdenslīdēju misijas modulis 
 

Kuģim iespējama piedalīšanās humanitārās misijās, un tad darbības efektivitāte jānodrošina 

ambulances modulim (sk. 3.61. att.). Modulis ir nodrošināts ar nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu 

un satelītsakariem, kas dod iespēju saņemt kvalitatīvu konsultāciju no speciālista jebkurā vietā 

pasaulē. Ņemot vērā moduļa standarta izmērus, to viegli var noņemt no kuģa un ar standarta 

autoplatformu nogādāt vajadzīgā vietā sauszemē. 

Viens no krasta apsardzes uzdevumiem ir sniegt palīdzību jebkuram citam kuģim jūrā vai 

ostā ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdzēsības aprīkojuma moduļa (sk. 3.62. att.) uzstādīšana uz 

Skrundas klases kuģiem var nodrošināt tādu uzdevumu izpildi. Modulis tiek aprīkots ar ūdens 
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dzesēšanas sistēmu un putu ģeneratoru. Spēcīgais sūknis padod aizborta ūdeni uz ūdens lielgabalu 

un atļauj dzēst uguni 120 m attālumā. Moduļa un ūdens lielgabala vadība notiek no stūres mājas.    

 

3.61. att. Ambulances modulis 

 

 

3.62. att. Ugunsdzēšanas modulis 
 

Hidrogrāfijas uzdevumu veikšanai var uzstādīt speciālo moduli ar hidrogrāfisko aprīkojumu. 

Igaunijas Jūras administrācijas hidrogrāfijas kuģis “Jakob Prei” veiksmīgi izmanto misijas moduli 

kopš 2014. gada. 

 

3.63. att. Hidrogrāfijas modulis uz kuģa Jakob Prei 
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3.5. Moduļu tehniskās gatavības uzraudzības stratēģija 

Jūrniecības nozarei ir stingrākas prasības attiecībā uz kuģu tehnoloģiju efektīvu darbību. 

Kaut arī nozare uzsver kuģniecības drošību, drošumu, ekoloģiju un ekonomiku, kuģu aprīkojuma 

kontroles prasība kļūst arvien lielākas. Kuģu sistēmu kontroles tehnoloģijas attīstās virzienā uz 

integrētu, automatizētu risinājumu, ko nodrošina daudzfunkcionāla integrēta sistēma. Iebūvētā 

reāllaika diagnostikas un prognostikas tehnoloģija paredzēta gan uzturēšanas, gan ekspluatācijas 

izmaksu samazināšanai. Tās mērķis ir nodrošināt kuģa aprīkojuma darbību visaugstākajā efektivitātē, 

nodrošinot agrīnos brīdinājumus, kad sāk parādīties pirmās problēmas ar aprīkojumu. Kuģa 

tehniskās gatavības uzraudzības sistēma (TGUS) aptver visa veida kritisko aprīkojumu kontroli, 

no galvenajiem dzinējiem, ģeneratoriem, līdz palīgsūkņiem un sistēmam. TGUS var efektīvi 

integrēt visās mūsdienīgas vadību sistēmās, kā papildu līmeni kontroles nodrošinājuma elementu, 

kas uzlabos kuģa efektivitāti, (vairak Kabashkin, Zvaigzne, 2017a).  

Priekš mulitifunkcionāla speciālā kuģa ir raksturīgi, ka katrai misijai jūrā tiek izmantots 

specifiskais misijas modulis. Moduļa pavadītais laiks jūrā tms, var sekot relatīvi lielais laiks Tms, 

ko modulis pavada noliktavā, krastā (3.64. att.). 

 

3.64. att. Misijas moduļa darbība dzīves cikla laikā 

 

Gadījumā, ja modulim ir tehniskas problēmas darboties krasta fāzes laikā, ir ļoti liela 

varbūtība, kā modulis nestrādās arī jūras fāze, un misija būs neizpildīta. Izpētīsim dažādas metodes 

multifunkcionāla speciālā kuģa moduļu tehniskas gatavības monitoringam ar TGUS.  

Sistēmu attīstībai un  plānošanai ir piedāvāti dažādi optimizācijas modeļi. Savā darbā (Tan, 

Ramirez-Marquez, Magnaye, 2013) piedāvā daudzfunkcionālas optimizācijas modeli, lai 

vienlaicīgi optimizētu sistēmas izvēlēto funkciju vai spēju un attīstībai patērēto resursu. Evolūcijas 

algoritms tiek izmantots, lai iegūtu Pareto optimālu risinājumu kopumu, kur katrs risinājums ir 

attīstības plāns, kurā tiek paziņoti, kuras sistēmas sastāvdaļas ir jāuzlabo, un kuru atbilstības 

līmeņi, nepārsniedzot noteiktu resursu patēriņa apjomu, neatbilst standarta sistēmas attīstības 

dzīves ciklam. Darbā (Zvaigzne, Bondarenko, Boiko, 2017) tiek formulēta universālās platformas 

projektēšanas optimizācijas problēma, un tiek izmantots ģenētiskais algoritms, lai atrisinātu 
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optimizācijas problēmu. Līdz šim ir izstrādātas vairākas kuģu pasākumu uzraudzības sistēmas. 

Pētījumos ir aprakstītas dažādas sistēmas kuģa korpusa (Swartz et al., 2010), vilces spēka un kuģu 

novērošanas sistēmas mehāniskās spriedzes stāvokļa kontrolei (Steinsland, Ottesen, 2010). 

Multifunkcionāliem kuģiem ar misijas moduļu periodisko izmantošanu (3.64. att.) pastāv 

divas stratēģijas, kā uzraudzīt moduļu tehnisko gatavību: moduļu pārbaude tikai jūrā, misijas laikā 

(testēšanas stratēģija Nr. 1), un moduļu pārbaude jūrā, kā ari papildu pārbaudes uzglabāšanas laikā 

(testēšanas stratēģija Nr. 2). Apskatīsim izvelētas stratēģijas.  

A. Moduli ar diagnostiku tikai jūrā, misijas laikā 

Testēšanas stratēģijas uzvedību raksturo Markova- Čeina pārejas stāvokļa diagramma (3.65. 

att.), kur: H1 – moduļa aprīkojuma stāvoklis ir pilnīgi labs; H2 –moduļa darbība jūras misijās bez 

kļūmēm; H3 – moduļa kļūme; H4 – modulis ar kļūmi, misija nav iespējama; H5 – stāvoklis, kad 

atklāts defekts.   

Pamatojoties uz Markova pārejas stāvokļa diagrammu (3.65. att.), mēs varam ierakstīt 

Čapmana-Kolmogorova vienādojumu sistēmu: 

𝑃1
′(𝑡) = 𝜓𝑃2(𝑡) − (𝜑 + 𝜆)𝑃1(𝑡) + 𝜇𝑃5(𝑡) 

𝑃2
′(𝑡) = 𝜑𝑃1(𝑡) − (𝜓 + 𝜆)𝑃2(𝑡) 

𝑃3
′(𝑡) = 𝜆𝑃1(𝑡) − 𝜑𝑃3(𝑡) 

𝑃4
′(𝑡) = 𝜆𝑃2(𝑡) + 𝜑𝑃3(𝑡) − 𝜐1𝑃4(𝑡) 

𝑃5
′(𝑡) = 𝜐1𝑃4(𝑡) − 𝜇𝑃5(𝑡) 

Šajā vienādojumu sistēmā 𝑃𝑖(𝑡) ir varbūtība atrast sistēmu stāvoklī 𝐻𝑖(𝑡),   𝑖 = 1, 5̅̅ ̅̅̅  

 

3.65. att. Pārejas stāvokļa diagramma pirmai testēšanas stratēģijai 

Normalizācijas nosacījums ir: 

∑ 𝑃𝑖(𝑡) = 1

5

𝑖=1

 

Pieejamība 𝐴1 = 𝑃1 + 𝑃2 (𝑃𝑖 – stacionāro varbūtību vērtības no 𝑃𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) ) kanāls ar 

pirmo testēšanas stratēģiju var definēt ar Kolmogorova iepriekšminēto vienādojumu sistēmu: 

  𝐴1 = (1 + 𝑎1)/(1 + 𝑎1 + 𝑎2),   (52) 

kur 𝑎1 = 𝜆 [𝛾(1 + 𝛽) +
1

𝜑
] , 𝑎2 =

𝜑

𝜆+𝜓
, 𝛾 =

1

𝜇
+

1

𝜐1
. 
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Salīdzinot vienādojumu A1 ar pieejamu vienādojumu ideālai sistēmai A0 (tūlītēja kļūmju 

atklāšana, tūlītēja pārslēgšana, bezkļūmēs slēdzis) (Rubino, Sericola, 2014), ir iespējams 

pārliecināties, ka A1 = A0 ar neierobežotu pieaugumu komunikācijas intensitātes  un kļūmēs 

atklāšanas laika samazināšanu 1  . 

B. Moduļu pārbaude jūrā, kā ari papildu pārbaudes uzglabāšanas laikā 

Šajā gadījumā procesu var raksturot ar šādu pārejas stāvokļa diagrammu (3.66. att.) 

 

3.66. att. Pārejas stāvokļa diagramma otrai testēšanas stratēģijai 

kur H1 – moduļa aprīkojuma stāvoklis ir pilnīgi labs, uzglabāšanas laikā un bez pārbaudes operācijām; 

H2 – moduļu pārbaude uzglabāšanas laikā; H3 – moduļa jūras misija; H4 – pieprasījums pēc jūras 

misijām pārbaudes periodā; H5 – moduļa kļūmes  uzglabāšanas laikā; H6 – sistēmas pārbaude ar 

moduļa kļūmi; H7 – neveiksmīga misija dēļ  moduļa kļūmes; H8 – kļūmes noteikšana ar automātiskās 

pārbaudes sistēmu. 

Pamatojoties uz Markova pārejas stāvokļa diagrammu (3.66. att.), mēs varam ierakstīt 

Chapmana-Kolmogorova vienādojumu sistēmu: 

𝑃1
′(𝑡) = 𝜏𝑃2(𝑡) − (𝜑 + 𝜆 + 𝜔)𝑃1(𝑡) + 𝜓𝑃3(𝑡) + 𝜇𝑃8(𝑡) 

𝑃2
′(𝑡) = 𝜔𝑃1(𝑡) − (𝜑 + 𝜏 + 𝜆)𝑃2(𝑡) 

𝑃3
′(𝑡) = 𝜑𝑃1(𝑡) − (𝜆 + 𝜓)𝑃2(𝑡) + 𝜐2𝑃4(𝑡) 

𝑃4
′(𝑡) = 𝜑𝑃2(𝑡) − 𝜐2𝑃4(𝑡) 

𝑃5
′(𝑡) = 𝜆𝑃1(𝑡) − (𝜔 + 𝜑)𝑃5(𝑡) 

𝑃6
′(𝑡) = 𝜆𝑃2(𝑡) + 𝜔𝑃5(𝑡) − 𝜐1𝑃6(𝑡) 

𝑃7
′(𝑡) = 𝜆𝑃3(𝑡) + 𝜑𝑃5(𝑡) − 𝜐1𝑃7(𝑡) 

𝑃8
′(𝑡) = 𝜐1𝑃6(𝑡) + 𝜐1𝑃7(𝑡) − 𝜇𝑃8(𝑡) 

Normalizācijas nosacījums ir: 

∑ 𝑃𝑖(𝑡) = 1

5

𝑖=1

 

Pieejamība A2 = P1 + P2 + P3; kanāls ar otro testēšanas stratēģiju var definēt ar Kolmogorova 

iepriekšminēto vienādojumu sistēmu: 
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  𝐴2 = (1 + 𝑎2)/(1 + 𝑎1 + 𝑎2),   (53) 

kur a1 = /( +  + )[(1/ + 1/1) + /2 +  (1/ + 1/1)/( + )] + /( + )[1 + (1/ + 1/1) + 

(1/ + 1/1)] +  (1 + /1)/( + ),  

a2 = ( + )-1[( +  + )/( +  + ) + ]. 

A2() analīze parāda, ka tā ir vienmodāla funkcija ar galējībām opt punktā. 

Iizteiksmi definīcijā Tm opt = 1/opt ir iespējams noskaidrot no nosacījuma dA2/d = 0. 

Vispārīgā gadījumā izteiksmi definīcijai Tm opt ir diezgan neērts izskats, bet praktiskajā 

gadījumā, pietiekami uzticamu sistēmu () ar īsu brīža kļūmes fiksācijas laiku (1,  

2) optimālās testa periodiskuma noteikšanai var izmantot šādu izteiksme: 

𝑇𝑚 𝑜𝑝𝑡
−1 = 𝜐2

[𝜆 + √(𝜆 −
𝜑2

𝜐2
)

2

+
𝜆𝜑𝜏
𝜐2

]

𝜑
− 𝜑  

Praktiska pielietošana  

Novērtēsim multifunkcionāla kuģa darbību jūra ar misijas moduļiem  nejaušos brīžos. 

Moduļu kļūmes var noteikt ar TGUS, kas veic periodisko pārbaudi. Piemēram izskatīsim trīs 

moduļus: A – lielgabalu modulis (3.41. att.), B – naftas produktu savākšanas modulis (3.52. att.), 

C – ūdenslīdēju barokameras modulis (3.60. att.). 

Tipiski moduļu izturības parametri ir parādīti 3.11. tabulā. 

3.11. tabula  

Moduļu izturības parametri 

Moduli A B C 

𝜆 10−4, /hour 13 26 38 

µ 10−3, /hour 10 6 6 

 

 

3.67. att. Moduļu izturības degradācijas faktors ar pirmo monitoringa stratēģiju 
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3.68. att. Moduļu izturības degradācijas faktors ar otro uzraudzības stratēģiju 
 

Ir iespējams novērtēt izturības samazināšanu reālajā modulī salīdzinājumā ar ideālo, 

izmantojot izturības degradācijas faktoru 

𝑉 = (1 − 𝐴𝑖) (1 − 𝐴0), 𝑖 = 1,2 ⁄  

Uz attēla 3.67. izturības degradācijas faktors ir: 

𝑉 =
1 − 𝐴1

1 − 𝐴0
 

parādīts kā funkcija no vidējā laika starp misijām Tms pirmajai testa stratēģijai. A1 vērtība tiek 

noteikta saskaņā ar izteiksmi (52), vienādojums ideālās sistēmas pieejamībai A0 tika noteikts 

(Rubino, Sericola, 2014). 

Uz attēla 3.68. izturības degradācijas faktors ir: 

𝑉 =
1 − 𝐴2

1 − 𝐴0
 

parādīts kā funkcija testa periodiskumam Tm dažādiem moduļiem un moduļu tipiskiem vidējas 

izturības parametriem. A2 vērtība tiek noteikta saskaņā ar izteiksmi (53), vienādojums ideālās 

sistēmas A0 pieejamībai tika noteikts (Rubino, Sericola, 2014). 

Dažādiem moduļiem ir dažāda lietošanas intensitāte jūras misijās, atkarībā no situācijas moduli 

var uzstādīt uz kuģa tikai trīs, četras reizes gadā un pārējo laiku uzglabāt noliktava. Mulifunkcionāla 

kuģu misijas veiksme un moduļu izturība ir atkarīga no dažādām metodēm, lai kontrolētu tās veiktspēju 

ar integrētu TGUS. Aprēķini parada, kā starp divām moduļu uzraudzības stratēģijām, pieeja ar moduļa 

testēšanu uzglabāšanas un jūras misijas laikā, nodrošina divreiz lielāku moduļa izturību salīdzinājumā 

ar testēšanu tikai jūras misijas laikā. Moduļu testēšana starp jūras operācijas periodiem ir vitāli svarīga 

misijas veiksmīgai izpildei. Optimālais pārbaudes periods palielinās, palielinoties vidējam laikam starp 

kļūmēm, testa ilgumam un tā pārtraukuma laikam. Tas tiek samazināts, palielinoties misiju intensitātei 

un praktiski nemainoties misijas operācijas ilgumam. Optimālā vērtība kontroles periodiskumam ir 

noteikta, lai maksimāli palielinātu misijas uzdevumu izpildes veiksmīgumu speciālam 

multifunkcionālam kuģim. 
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3.6. Nodaļas galvenie rezultāti: 

1. Izstrādāta speciālā multufunkcionālā kuģa pamatkoncepcija, definēti kritēriji 

jaunbūvējamam kuģim;  

2. Izpētīts un izvēlēts speciāla multifunkcionālā kuģa prototips, izstrādāti un definēti 

jaunbūvējamā kuģa pamatdati un uzdevums projektēšanai;   

3. Aprakstīta speciālā multifunkcionālā kuģa būvniecība; 

4. Veikta jaunbūvētā SWATH kuģa salīdzināšana ar Storm klases kuģi, izpētītas 

priekšrocības un trūkumi;  

5. Piedāvāts nākamais SWATH tipa kuģu attīstības projekts;   

6. Nodaļā izpētīta SWATH kuģa multifunkcionālitāte; 

7. Veikta iespējamās SWATH kuģa karadarbības zonas izvērtēšana un analīze, kuģu 

modularitātes pasaules prakses analīze, Skrundas klases kuģa militārās misijas moduļu 

apzināšana; 

8. Veikta detalizēta naftas savākšanas misijas moduļa izpēte, definētas tehniskās prasības 

moduļu uzbūvei; 

9. Aprakstīti Skrundas klases patruļkuģa civilās misijas moduļi. 

10. Izpētīta un piedāvātā moduļu tehniskas gatavības uzraudzības stratēģija. 
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NOSLĒGUMS. SECINĀJUMI UN GALVENIE PĒTĪJUMA REZULTĀTI 

Promocijas darba galvenā ideja – izveidot pieejamu speciālu multifunkcionālu platformu 

valsts funkciju nodrošināšanai jūrniecības jomā ir realizējusies – ir uzbūvēta multifunkcionālo 

kuģu sērija, kas balstīta uz teorētisko pētījumu kopu par valsts pienākumu, funkcijām un 

operacionālām prasībām, kuģa teoriju un SWATH kuģa īpašībām, kuģa un moduļu elementu 

modelēšanu, kas pamatojas uz sistēmas projektēšanas menedžmenta pieeju un apstiprināta ar 

matemātiskiem aprēķiniem un reāli uzbūvētiem kuģiem.  

 

Galvenie zinātniskie rezultāti: 

1. Izstrādāta zinātniskā metodoloģija speciālo militāro kuģu prasību formulēšanai. Veikta 

Latvijas un starptautiskās likumdošanas analīze, izvērtēti tehnoloģijas attīstības virzieni, citu valstu 

pieredze, detalizēti izpētīti ekonomiskie, tehniskie un operacionālie kritēriji multfunkcionālas 

platformas projektēšanai un būvei.     

2. Darbā izdarītā kompleksā zinātniskā analīze prasībām speciālajam kuģim Latvijā. 

3. Izstrādāts zinātniski pamatots un izveidots speciālā multifunkcionālā kuģa modelis 

Latvijas flotes vajadzībām valsts funkciju nodrošināšanai. 

4. Izstrādāts multikritēriālo lēmumu pieņemšanas atbalsta modelis speciālā multifunkcionālā 

kuģa bāzes konstrukcijas projektēšanai sākuma fāzē un to parametru optimizācijai, izmantojot 

ģenētisko algoritmu.  

5. Piedāvāta kompleksā, savstarpēji saistīto, rādītāju sistēma speciālā multifunkcionāla 

kuģa projektēšanai un efektivitātes novērtēšanai visa dzīves cikla laikā. 

6. Izstrādāta metodoloģija kuģu misijas moduļu projektēšanai valsts uzdevumu 

nodrošināšanai visa SWATH tipa kuģa dzīves ciklā. 

7. Izpētīta un piedāvātā misijas moduļu tehniskās gatavības uzraudzības stratēģija. 

8. Izstrādāta multifunkcionāla SWATH tipa kuģu projektēšanas metodoloģija, kas 

nodrošina platformas patstāvīgumu valsts uzdevumu veikšanai visā dzīves ciklā. Ņemot vērā 

piedāvāto pieeju, pirmo reizi pasaulē uzbūvēta speciālo multifunkcionālo Jūras spēku SWATH 

kuģu sērija un Igaunijas hidrogrāfijas kuģis.  

 

Promocijas darba rezultātus var izmantot: 

1. Uzbūvētos kuģus var reāli izmantot valsts uzdevumu nodrošināšanai. 

2. Darba teorētisko pamatojumu var pielietot valsts attīstības stratēģijas plānošanai 

jūrniecības nozarē.  

3. Institūcijas pienākumu analīzi var izmantot valsts funkciju optimizācijai uzdevumu 

pildīšanai jūrniecības nozarē. 
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4. Darba teorētiskā daļa var noderēt uzdevumu sagatavošanai jaunam tehniskam projektam 

– jaunbūvējamam speciālajam kuģim. 

5. Metodoloģija, kas aprakstīta naftas savākšanas moduļa izvēlei, var būt lietderīga citu 

misijas moduļu izvēlei un platformas multifunkciolitātes nodrošināšanai.  
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