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1. Ievads
Cilvēku glābšana jūrā
1.1. Ikviens jūras braucējs var pēkšņi nonākt situācijā, kad 

jūrā jāglābj nelaimē nonākuši cilvēki. Tas var būt gan 
kuģa komandas biedrs vai pasažieris, gan nelaimē 
nonācis cilvēks no cita kuģa vai lidaparāta.

1.2. Ļoti īsā laika sprīdī tev jābūt gatavam viena vai vairāku 
cilvēku glābšanai. Lai kas būtu šie cilvēki, viņu dzīvība 
var būt tavās rokās.

1.3. Daudzviet pasaulē, īpaši vietās, kur tuvumā nav mek-
lēšanas un glābšanas vienības, tavs kuģis var būt pir-
mais tuvākais vai pat vienīgais kuģis notikuma vietā. 
Pat ja tev piebiedrojas specializētas glābšanas vienī-
bas, tev tik un tā var būt nozīmīga loma cilvēku glāb-
šanā, it īpaši, ja noticis liels negadījums.

1.4. Cilvēku glābšana bieži vien nav vienkārša. To var sa-
režģīt:

1.4.1. peldlīdzekļu izmēru atšķirības: lai tiktu tavā ku-
ģī, izdzīvojušajiem jākāpj vai arī tie būtu jāceļ 
samērā augstu;

1.4.2. iespējamā ātruma atšķirības: var būt grūti no-
turēt kuģi blakus glābjamajam peldlīdzeklim un 
izdzīvojušajiem uzkāpt uz tava kuģa;

1.4.3. glābjamo cilvēku fiziskais stāvoklis: viņi var būt
daļēji vai pilnīgi rīcībnespējīgi, lai paši sev palī-
dzētu.

2. Rokasgrāmatas mērķi
2.1. Rokasgrāmatā galvenokārt aplūkota cilvēku glābšana 

un ar to saistītie darbi. Biežāk sastopamās problēmas 
un to risinājumi. Jūrā nelaimē nonākušu cilvēku glāb-
šana, iespējams, nemaz nav tava kuģa uzdevums.

2.2. Rokasgrāmata paredzēta kā uzziņas materiāls. Ietei-
cams to izlasīt un iztēloties notikuma vietu, lai pār-
domātu iespējamās situācijas un aptvertu optimālos 
rīcības veidus.

2.3. Rokasgrāmatas pamatuzdevumi ir palīdzēt tev,- kā 
kuģa kapteinim vai kādam no komandas biedriem:

2.3.1. novērtēt un izlemt, kādi tehniskie līdzekļi tiks 
izmantoti glābšanas operācijā;

2.3.2. praktizēties tehnisko līdzekļu lietošanā trauk-
smes gadījumā;

2.3.3. lai spētu piedalīties glābšanas operācijā, saga-
tavoties pašiem un sagatavot kuģi.
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2.4. Rokasgrāmatā ietvertā informācija nav pretrunā ar 
Starptautiskās aviācijas un jūras meklēšanas un glāb-
šanas rokasgrāmatas III sējuma „Mobilie līdzekļi” (IAM-
SAR Manual Volume III „Mobile Facilities”) ieteikumiem. 
Šīs rokasgrāmatas pielikumā apkopota noderīga pa-
pildu informācija.

2.5. Nelaimē nonākušo cilvēku glābšana un nogādāšana 
uz kuģa ir tikai viena daļa no kopējās glābšanas ope-
rācijas. Detalizētāka informācija par veiksmīgu meklē-
šanas un glābšanas operāciju norisi meklējama Starp-
tautiskās aviācijas un jūras meklēšanas un glābšanas 
rokasgrāmatas III sējumā.

3. Glābšanas uzdevumā iespējamās 
problēmas
3.1. Visticamāk, dodoties uz negadījuma vietu jūrā, tev būs 

ierobežota informācija par notikušo. Ļoti iespējams, ka 
negadījuma vietā būs cilvēki ūdenī, glābšanas plostā 
vai laivā. Tev jāsagatavojas viņu glābšanai.
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3.2. Glābšanas operācija var būt sarežģīts un bīstams pro-
cess, ja iepriekš viss nav pienācīgi sagatavots. Turp-
māk minētas dažas no iespējamām problēmām:

3.2.1. cilvēka glābšana no glābšanas plosta vai laivas 
nav vienkārša, skatīt punktā 3.3.;

3.2.2. pēkšņā un nekontrolējamā kuģa atstāšanas ga-
dījumā visi cilvēki nav paguvuši iekļūt glābšanas 
plostā vai laivā, tādēļ tie jāmeklē arī ūdenī vai 
pieķērušies pie kuģa peldošām atlūzām. Cietu-
šie visticamāk sev nespēs palīdzēt, kā arī tik ilgi 
neizdzīvos kā cilvēki glābšanas plostā vai laivā;

3.2.3. vēl ir cilvēki uz avarējušā kuģa, un viņi no tā 
jāevakuē;

3.2.4. maziem peldlīdzekļiem, ja tie ir tava kuģa tiešā 
tuvumā, ir nodarīti tehniski bojājumi. To masti 
vai ekipējums, iespējams, ir sapinies virvēs, izrai-
sot kuģu sadursmi;

3.2.5. cilvēki jāevakuē no citām vietām, kur viņi nokļu-
vuši līdz tavas ierašanās brīdim (klints, rifs, sēklis, 
noenkurots kuģis, navigācijas zīme u.c.);

3.2.6. jāuzņem cilvēki no citām SAR vienībām (no glāb-
šanas laivas vai helikoptera). Šīs vienības apkal-
pe var lūgt nogādāt cilvēkus uz tava kuģa, lai 
drīz turpinātu pārējo cietušo glābšanu. Vairākas 
problēmas, saistītas ar cilvēku glābšanu no glāb-
šanas plosta vai laivas, atkārtojas arī situācijā, 
kad jānogādā cilvēki no mazas glābšanas laivas 
uz liela kuģa;

3.2.7. cilvēku glābšanā, izmantojot helikopteru, jāie-
vēro īpaši nosacījumi, jāveic arī apmācība un 
sagatavošanās (Starptautiskā aviācijas un jūras 
meklēšanas un glābšanas rokasgrāmata „Mobi-
lie līdzekļi”, III sējums, „Operācijas, izmantojot he-
likopterus”).

3.3. Neparedzētas grūtības, pat ja cilvēki tiek kontrolēti 
evakuēti no nelaimē nonākušā kuģa un visi veiksmīgi 
būs iekāpuši glābšanas plostā vai laivā.

3.3.1.  šo peldlīdzekļu veidi ir dažādi:
3.3.1.1. ar dzinēju aprīkoti peldlīdzekļi, kas var paši ma-

nevrēt gar tavu kuģi, un peldlīdzekļi bez dzinē-
ja;
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3.3.1.2. daudzi glābšanas peldlīdzekļi ir ar slēgtu virsbū-
vi, kura nav noņemama. Slēgtā virsbūve ir node-
rīga līdz notikuma vietā ierodas glābēji, bet glāb-
šanas operācijas laikā tā var traucēt. Izkļūšana no 
slēgta glābšanas plosta  vai laivas var būt ļoti ap-
grūtinoša, īpaši gadījumos, kad izejas lūka ir maza.

3.3.2. Cietušie nespēj sev vai citiem palīdzēt traumas, 
slimības (piemēram, jūras slimības), aukstuma 
vai karstuma, arī vecuma dēļ.

3.3.3. Cietušajiem trūkst vai nav nekādas pieredzes pār-
kāpšanai no maza peldlīdzekļa uz kuģa. Piemē-
ram, sportiskam cilvēkam uzkāpt pa loču kāpnēm 
nav īpaši grūti, bet citiem tas ir sarežģīti izdarāms.

3.3.4. Valodas barjera. Ja cietušie nav pareizi izpratuši 
instrukcijas, sekas var būt ļoti bīstamas. Pat ja 
runājiet vienā valodā, iespējams, jums būs grūti 
saprasties.

3.3.5. Jāglābj liels cilvēku skaits. No pasažieru kuģa tie 
var būt simti vai pat tūkstoši. Tādējādi radīsies 
papildu sarežģījumi:

3.3.5.1. negadījuma apjoms un situācijas stress var 
tevi ietekmēt un mazināt glābšanas operācijas 
efektivitāti;



5

3.3.5.2.  kas jāglābj pirmais? Prioritāte ir cilvēki ūdenī, 
nevis tie, kas atrodas peldlīdzekļos. Taču nekad 
nav pilnīga skaidrība, kurus glābjot pirmos – 
ievainotos vai rīcībspējīgos, glābšanas operācija 
prasītu mazāk laika;

3.3.5.3.  padomā par to, ka iekārtas uz tava kuģa var 
tikt pārslogotas. Cietušajiem vajadzēs patvē-
rumu, siltumu, ūdeni, pārtiku un, visticamāk, arī 
medicīnisko aprūpi;

3.3.5.4.  tev būs vajadzīgs arī noteikts cilvēku skaits, 
lai spētu vadīt kuģi, rīkoties ar glābšanas iekār-
tām, gādāt par cietušajiem un aprūpēt tos.

4. Glābšanas operācijas plānošana
4.1. Katrā konkrētā situācijā apstākļi būs citādi, bet vispā-

rīga plānošana ir iespējama un nepieciešama:
4.2. Ceļot cilvēkus uz klāja, kuģa komandai jāievēro šādi 

faktori:
4.2.1. kas glābšanas procesā būs nepieciešams;
4.2.2. kas glābšanas laikā pārraudzīs pašu kuģi;
4.2.3. kā cietušajiem, kuri atrodas ūdenī, palīdzēt pirms 

glābšanas;
4.2.4. cilvēku glābšanai ūdenī pieejamie līdzekļi;
4.2.5. kā uz kuģa tiks izvietoti izglābtie cilvēki;
4.2.6. kā uz kuģa aprūpēs izglābtos cilvēkus;
4.2.7. kā par notiekošo informēt kuģa komandu un 

pasažierus.
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4.3 Veiksmīgu cietušo izglābšanu nodrošina efektīva glāb-
šanas operācijas plānošana un sagatavošanās tai.  Tā-
dēļ:

4.3.1. jābūt glābšanas plānam;
4.3.2. katram komandas biedram plāna izpildē jāapzi-

nās savi pienākumi;
4.3.3. komandai jābūt sagatavotai;
4.3.4. pirms operācijas uzsākšanas visiem jābūt gatavī-

bā ar nodrošinātu glābšanas inventāru.
4.4. Nelaimes brīdī nebūs daudz laika domāt par niansēm, 

bet, ja esi iepriekš izvērtējis kuģa tehniskās spējas un 
komanda ir labi sagatavota, tad, lai uzsāktu glābšanas 
operāciju, daudz laika nevajadzēs.

4.5. Atceries – glābšanas plānam nav nozīmes, ja nezini, 
kā to īstenot dzīvē. Tādēļ ir vajadzīga apmācība un 
pilnvērtīga sagatavošanās.

5. Palīdzības nodrošināšana cietušajiem pirms 
glābšanas operācijas uzsākšanas
5.1. Gadās, ka cilvēki nomirst pēc tam, kad ir izglābti, 

bet nav vēl uzcelti uz kuģa klāja. Izcelšana no ūdens 
prasa laiku, bet cietušajiem, īpaši, ja viņi atrodas bez 
glābšanas tērpa vai vestes, katra minūte ir dārga. Tev 
jābūt gatavam palīdzēt viņiem izdzīvot.

5.2. Atkarībā no tā, cik ilgu laiku prasīs cilvēku izglābšana, 
viņiem jānodrošina:

5.2.1. peldoši glābšanas līdzekļi, piemēram, glābšanas 
riņķi, glābšanas vestes un glābšanas plosti;

5.2.2. uztveršanas līdzekļi, piemērām, pastiprinātas re-
dzamības inventārs, gaismas, SART, EPIRB;

5.2.3. izdzīvošanas līdzekļi, piemēram, patvērums, pār-
tika, ūdens un pirmās palīdzības inventārs;

5.2.4. komunikācijas līdzekļi, piemēram, pārnēsājams 
radio.

5.3. Peldošos glābšanas līdzekļus, piemēram, glābšanas 
riņķus, var izmest, tiklīdz kuģis ieradies negadījuma 
vietā. Vislabāk šos līdzekļus cietušajiem nogādāt kon-
trolētā veidā (līnmetējs, sviedlīne u.c.). Atceries, ka ne 
visas līnes ir peldošas, tādēļ jānogādā maksimāli tuvu 
cietušajiem, lai viņi var tās ieraudzīt un satvert.

5.4. Peldošos glābšanas līdzekļus var nolaist ūdenī, kad 
kuģis nav gaitā, un pludināt vai arī vilkt aiz kuģa tā, lai 
cietušie var tos sasniegt.
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5.5. Ja glābšanas operācija ieilgst, ūdenī var nolaist 
vienu vai vairākus plostus. Atceries, ka plosti ūdenī 
var dreifēt ātrāk, nekā cietušie spēj peldēt. Plosts ir 
jāvada, lai cietušie vieglāk varētu tam piekļūt.

5.6. Kamēr kuģis tiek sagatavots glābšanas operācijai, 
cietušajiem var palīdzēt, veidojot aizvēju. Lai izvai-
rītos no saskarsmes ar kuģa vraku vai tā atlūzām, 
izmantojot līni, cietušais jāvelk tālāk no negadīju-
ma vietas.

6. Glābšanas norise
6.1. Ir trīs glābšanas pamatuzdevumi:

6.1.1. lai cilvēkus varētu izglābt, tie jānogādā līdz 
kuģa bortam;

6.1.2. cilvēku izglābšana un nogādāšana uz klāja;
6.1.3. cilvēku aprūpe uz klāja.

6.2. Plānojot glābšanas operāciju un gatavojoties tai, 
pārdomā katru glābšanas pamatuzdevumu. Ja 
būsi sagatavojies, būs vieglāk īstenot glābšanas 
plānu:

6.2.1. pirms ierodies negadījuma vietā, sagatavo 
glābšanas operācijai nepieciešamo inventā-
ru;

6.2.2. pirms ierodies negadījuma vietā, sagatavo-
jies pats un sagatavo savu komandu. Katram 
jāzina savi pienākumi un jāpilda tie pēc labā-
kās sirdsapziņas!

6.2.3. sagatavo sakaru līdzekļus, lai signālisti un 
glābšanas komanda var veiksmīgi sazināties 
ar kuģa kapteini!

6.2.4. pārdomā piekļūšanas manevru negadījuma 
vietai:

6.2.4.1. izskaidro būtisko traucēkli, veidojot aizsegu 
cietušajiem,- vēju vai viļņošanos;

6.2.4.2. izvērtē negadījuma vietā navigācijai bīsta-
mos objektus;

6.2.4.3. pārdomā, kurā kuģa pusē veidot aizvēju, rē-
ķinoties ar kuģa manevrēšanas spēju īpatnī-
bām;

6.2.4.4. lai labāk novērtētu situāciju, ja laiks to atļauj, 
apsver iespēju pirmajā piegājienā paiet ga-
rām cietušajam;
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6.2.4.5. lai novērtētu vēju un viļņošanos, pārdomā ie-
spēju pēdējā piegājienā samazināt kuģa gaitu 
kādu gabalu no cietušā;

6.2.4.6. tuvojies cietušajam ar sagatavotu inventāru 
kuģa aizvēja pusē;

6.2.4.7. kad tu tuvojies cietušajam vai peldlīdzeklim, 
griez kuģi prom no vēja iedarbības un apstājies 
tā, lai cietušais atrastos kuģa aizvēja pusē.

6.2.5. Pārbaudi, vai tev pietiek signālistu, kas sazināsies 
ar kuģa kapteini. Atceries, ka, pēdējā piegājienā 
tuvojoties cietušajam, viņu no stūres mājas var 
arī neredzēt.

6.2.6. Pārliecinies, ka signālisti zina savus pienākumus.
6.2.7. Esi gatavs pieņemt peldlīdzekli vai cilvēkus ar 

sagatavotu inventāru.

7. Cilvēku nogādāšana līdz kuģa bortam
7.1. Ja cilvēki, kas atrodas glābšanas plostā, laivā vai ūdenī, 

nevar nokļūt līdz vietai, no kuras viņus var izglābt, tad 
kādam viņi turp jānogādā.

Izmantojot savu kuģi
7.2. Manevrēt ar lielu kuģi un tuvoties mazam objektam, 

tādam kā glābšanas plosts, laiva  vai cilvēks ūdenī, var 
būt ļoti grūti:

7.2.1. lielākā bīstamība rodas uzskrienot virsū nezinā-
mam objektam;

7.2.2. reizēm šāda riska iespēja tiek pārlieku samazinā-
ta, un līdz ar to objekts netiek izglābts, jo atrodas 
pārāk tālu no kuģa;

7.2.3. glābšanas vienību un cietušos sliktie laika ap-
stākļi neietekmē vienādi.

7.3. Jāievēro arī citi faktori, kas vēl vairāk var apgrūtināt 
uzdevuma izpildi. Sagatavojies tiem:

7.3.1. tuvumā esošie navigācijai bīstamie objekti, arī 
vairāki glābšanas plosti vai laivas vienuviet iero-
bežo tava kuģa manevrēšanas spējas – būs jāiz-
vairās no viena objekta, lai tiktu klāt citam;

7.3.2. tuvojoties glābjamajam objektam, uzmanies 
no cilvēkiem ūdenī, kurus, iespējams, būs grūti 
pamanīt. Pārliecinies par labiem sakariem starp 
signālistiem un kuģa vadību;

7.3.3. ar dzinēju aprīkotās laivas var pašas manevrēt 
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vai arī buksēt citus peldlīdzekļus, tomēr sliktos 
laika apstākļos tas ir ļoti grūti izdarāms, jo cilvēki, 
glābšanas plosti vai laivas var ciest, sitoties tiem 
pret kuģa bortu. Jābūt sagatavotiem fenderiem 
un citam inventāram.

7.4. Manevrēšana ir atkarīga no jūrnieku sagatavotības. 
Manevrēt lēni, izvērtējot kuģa kustību un cietušo 
stāvokli, atrodoties tiem ūdenī, ir liela māksla. Kuģu 
īpašniekiem un to vadītājiem jānodrošina atbilstoša 
jūrnieku apmācība.

Izmantojot sava kuģa peldlīdzekli
7.5. Manevrējot ar kuģi panākt, ka cietušie tiek līdz kuģa 

bortam, var būt bīstami vai pat neiespējami. Tādā ga-
dījumā cietušo izglābšanai jāmeklē citi varianti. Viens 
no tiem ir kuģa glābšanas peldlīdzekļa nolaišana ūde-
nī, neapdraudot pašiem sevi.

7.6. Glābšanas peldlīdzekļa nolaišanai ir trīs pamatfunkci-
jas:

7.6.1. mēģināt pietauvoties cietušajam, lai atvieglotu 
viņa glābšanas procesu; 

7.6.2. iecelt cilvēkus glābšanas līdzeklī. Tas būs vieglāk 
izdarāms, ja peldlīdzeklim būs zemāki borti un 
tā relatīvā kustība būs pietuvināta ūdenī esošā 
cilvēka kustībām;

7.6.3. pabeidzot glābšanas operāciju, uz kuģa uzcelt 
glābšanas peldlīdzekli ar stacionāro pacelšanas 
iekārtu. Tas jāveic, neapdraudot savu drošību.

7.7. Izmantojot augstāk minētos pasākumus, var izglābt ie-
robežotu cilvēku skaitu. Šie glābšanas pasākumi ir droši, 
jo paredz kontroles mehānismu, pilnvērtīgāk sniedzot 
palīdzību tiem, kuri jau ir uzcelti uz klāja.

7.8. Vislabākais aizvējš glābšanas peldlīdzekļa nolaišanai 
un pacelšanai izveidojams, novietojot kuģi pa vilnim 
un strādājot aizvēja pusē.

7.9. Lielai daļai kuģu iespēja ūdenī nolaist glābšanas peld-
līdzekli var būt vienīgi relatīvi mierīgos laika apstākļos. 
Laika apstākļiem pasliktinoties, glābšanas peldlīdzek-
ļa nolaišana ūdenī var apdraudēt kuģa komandas 
drošību.

7.10. Kuģa kapteinis, novērtējot laika apstākļus, izlemj, vai 
glābšanas operācijā iesaistīt kuģa glābšanas peldlī-
dzekli. Viņam jāievēro vairāki faktori:
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7.10.1. briesmās esošo cilvēku stāvoklis: vai viņi var pa-
likt, kur atrodas, līdz negadījuma vietā ierodas 
piemērotāks glābšanas kuģis vai rodas citas glāb-
šanas iespējas;

7.10.2. laika apstākļi notikuma vietā, t.i., viļņošanās aug-
stums, kā arī vēja stiprums un virziens, redzamī-
ba, gaisa un ūdens temperatūra;

7.10.3. glābšanas peldlīdzekļa tehniskās iespējas:
 glābšanas peldlīdzekļa nolaišanas un pacelšanas 

iekārtas efektivitāte,
 komandas pieredze un zināšanas,
 glābšanas komandas tehniskais aprīkojums,
 sakaru efektivitāte starp glābšanas peldlīdzekli 

un kuģi,
 navigācijas bīstamība negadījuma vietā,
 glābšanas peldlīdzekļa manevrēt spēja (patstāvīgi 

vai no kuģa vadāms), kas palīdz izvairīties no kuģo-
šanas apdraudētības un atrast cietušos.

7.10.4. Vai iespējams kuģi novietot tā, lai var veiksmīgi 
nolaist glābšanas peldlīdzekli?

7.10.5. Navigācijas bīstamība negadījuma vietā ierobe-
žo manevrēt spēju.

Alternatīvas iespējas
7.11. Laba alternatīva glābšanas peldlīdzeklim ir līnes, kas 

tiek padotas cietušajiem, lai tos pievilktu pie kuģa. 
Līņu nogādāšanai līdz cietušajiem var izmantot līņ-
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metēju vai sviedlīnes.
7.12. Peldošus objektus, piemēram, glābšanas riņķi vai 

glābšanas plostu, nolaiž ūdenī cietušajiem un pēc 
tam uzvelk uz kuģa.

7.13. Līni var pludināt aiz kuģa, vēlams kopā ar uzmanību 
piesaistošu objektu, piemēram, naktī tā var būt 
glābšanas veste ar gaismu. Kuģim jāmanevrē ap-
kārt cietušajiem tā, lai viņi spēj pieķerties pie līnes. 
Kad cietušie pieķērušies pie līnes, kuģis jāapstādina 
un cietušie jāuzvelk uz klāja.

8. Cilvēkus ceļot uz klāja, jāievēro
8.1. Kad cietušie nogādāti vietā, no kuras var uzsākt to 

  orēveiāj ,ajālk aļkezdīldlep sanašbālg zu unašleczu
faktori, kas var ietekmēt glābšanas procesu:

8.1.1. laika apstākļi;
8.1.2. cietušo stāvoklis;
8.1.3. kuģa izmēri;
8.1.4. kuģa tips;
8.1.5. pieejamais aprīkojums;
8.1.6. komandas iemaņas lietot glābšanas aprīkoju-

mu.
8.2. Laika apstākļiem negadījumā vietā ir noteicoša loma, 

īpaši viļņošanās augstums būtiski ietekmē glābšanas 
operāciju, tādēļ:

8.2.1. novērtē, kā glābjamais objekts kustas ūdenī sa-
līdzinājumā ar tavu kuģi:
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8.2.1.1. apzinies, ka jūrā liels kuģis pārvietojas citādi kā 
mazs peldlīdzeklis vai cilvēks ūdenī. Mazāku ob-
jektu salīdzinājumā ar lielu kuģi spēcīgāk ietek-
mē vējš un viļņošanās;

8.2.1.2. glābjamo objektu ūdenī var sadragāt vai apgāzt, 
vai palaist to garām un atstāt aiz kuģa;

8.2.1.3. ir grūti pārcelt cilvēkus no maza peldlīdzekļa uz 
kuģa, jo viļņošanās dēļ abi peldlīdzekļi kustas 
vertikāli;

8.2.1.4. tavu kuģi un glābjamo objektu ietekmē vējš. 
Kuģis un objekts tiek pūsti viens otram virsū vai 
arī prom viens no otra. Arī ūdens straumes var 
ietekmēt tavu kuģi vai glābjamo objektu.

8.2.2. Ņem vērā sava kuģa kustību:
8.2.2.1. kuģim šūpojoties jūrā, cilvēki var atsisties pret tā 

korpusu, mēģinot pietuvoties kuģim vai uzkāpt 
uz tā klāja;

8.2.2.2. kad cilvēki kāpj vai tiek celti uz klāja, peldlīdzeklis, 
kuru viņi atstāj, var viņus piespiest pie kuģa borta.

8.3. Glābšanas operācijā jāmazina laika apstākļu radītā ie-
tekme. Plānojot glābšanas operāciju, jāizvērtē vairāki 
faktori:

8.3.1. iespējas mazināt vēja ietekmi uz kuģi, lai tas 
būtu stabilāks un veidotu cietušajiem aizvēju. 
Ja ir pietiekami daudz laika, tad eksperimentē-
jot var noteikt vietu, no kuras visizdevīgāk būtu 
glābt cietušo;

8.3.2. lēnā gaitā ejot uz priekšu, ar aizvēja pusē pie 
borta nostiprinātu glābjamo objektu, vajadzētu 
mazināt glābšanas peldlīdzekļa un cietušā (-o) 
atšķirīgās kustības, taču līdz ar to var rasties citi 
riski, piemēram, peldlīdzeklis tiek sabojāts, pār-
rautas tauvas, kas, ūdenī esošos cilvēkus, nes 
prom no kuģa;

8.3.3. centies nostiprināt glābšanas plostu vai laivu pie 
borta, lai to neaizpūš prom no kuģa;

8.3.4. glābjot cilvēkus, drošības līnēm jābūt gatavām 
pacelšanai un nostieptām, lai mazinātu šūpoša-
nos;

8.3.5. ja cietušais ir ievainots vai krīt, vienmēr jālieto 
drošības līnes;

8.3.6. ja atšķirīgās kuģa un objekta kustības ir pārāk 
bīstamas, tad jāapsver citas glābšanas iespējas;
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8.3.7. jāizvērtē iespēja cietušos nogādāt uz kādas pa-
gaidu platformas, piemēram, glābšanas plosta, 
lai pasargātu tos no sišanās pret kuģa korpusu;

8.3.8. var gadīties, ka cietušajiem jālec ūdenī, taču 
raugi, ka tie ir atbilstoši ekipēti un aprīkoti ar 
drošības līnēm, lai aizvilktu viņus līdz kuģim;

8.3.9. dažās situācijās vienīgā iespēja ir pārtraukt glāb-
šanas operāciju un atrasties blakus objektam, 
esot gatavībā sniegt nepieciešamo palīdzību, 
līdz ierodas glābšanai piemērotāks kuģis.

8.4. Ja iesaisties glābšanas operācijā, kamēr pats neesi 
ieradies negadījuma vietā, nekad nevari zināt cietušo 
patieso veselības stāvokli.

8.5. Cilvēku veselības stāvoklis var būt dažāds – no fiziski
spēcīga līdz pilnīgi bezpalīdzīgam, tādam, ka ievai-
nojuma, apjukuma, hipotermijas vai baiļu iespaidā 
cilvēks pats sev nespēj palīdzēt:

8.5.1. glābjot lielāku cilvēku grupu, jāņem vērā, ka 
daži uz kuģa paši spēs uzkāpt, bet citiem būs 
nepieciešama palīdzība. Indivīda spējas ietek-
mēs viņa veselības stāvoklis un fiziskā sagata-
votība, kā arī laika apstākļi negadījuma vietā un 
laiks, ko cilvēks pavadījis ūdenī;

8.5.2. var gadīties, ka tieši tev būs jādara viss, lai iz-
glābtu cietušos, jo viņi nespēj paši nedz sev, 
nedz citiem palīdzēt. Visticamāk, būs gan tādi, 
kuriem jāpalīdz, gan tādi, kuri paši tiks galā;
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8.5.3. daudzi cietušie, gaidot palīdzību, spēj pārvarēt 
bailes, turpretī citi ne. Baiļu pārņemtie var cen-
sties kļūt par pirmajiem izglābtajiem vai pretoties 
glābšanai, jo baidās zaudēt tuviniekus. Jebkurā 
gadījumā viņu uzvedība nav paredzama. Esi ga-
tavs reaģēt uz viņu negaidīto rīcību, sagatavo pa-
pildu glābšanas līdzekļus. Svarīgi ir saglabāt kon-
troli pār glābšanas procesu un baiļu pārņemto 
indivīdu, lai tas neapdraud citu drošību.

8.6. Esi gatavs jebkurai no augstāk minētajām situācijām. 
Plāno savas darbības laicīgi, cik vien tas iespējams:

8.6.1. kurus cietušos glābt pirmos? Visticamāk, stiprākos 
izdosies izglābt ātrāk, un vēlāk viņi var palīdzēt 
apkopt pārējos cietušos, kad tie būs izglābti. No 
otras puses, ja stiprākos glābj pēdējos, viņi ūdenī 
glābšanai var palīdzēt sagatavot citus cietušos;

8.6.2. saziņas uzturēšana ar cietušajiem ir ļoti svarīga. 
Glābšanas procesam jābūt kontrolētam, ar parei-
zi izvirzītām prioritātēm.

8.7. Tava kuģa izmēri salīdzinājumā ar objekta izmēriem 
ietekmēs abu savstarpējo kustību.
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8.8. Kuģa izmēri noteiks, cik augstu izglābtajiem būs jā-
kāpj, vai viņi tiks tajā iecelti un kā tas ietekmēs:

8.8.1. glābšanas procesa ilgumu;
8.8.2. izglābto skaitu;
8.8.3. papildu risku cietušajiem, piemēram, atsišanos 

pret kuģa korpusu;
8.8.4. ieinteresētību cietušo izglābšanā.

8.9. Kuģa uzbūve var padarīt glābšanu vienkāršāku. Ātr-
gaitas kuģiem izmantojami zemie borti vai atveres 
korpusā, piemēram, loču vai kravas durvis.

8.10. Lai noskaidrotu, kā labāk iekļūt kuģī, jāizvērtē vairāki 
faktori:

8.10.1. kur var uzstādīt trepes vai citas kāpšanas iekār-
tas?

8.10.2. kurā vietā var izmantot pacelšanas iekārtas? 
Kāda ir šo iekārtu kravnesība un enerģijas 
avots?

8.10.3. vai ir pieejamas vietas ar zemu bortu? Vai šīs vie-
tas sliktos laika apstākļos ir viegli izmantojamas? 
Vai tur var uzstādīt glābšanas iekārtas? Vai cie-
tušos no tām uz patvērumu kuģī var droši pār-
vietot?

8.10.4. vai kuģa korpusā ir lūkas? Vai sliktos laika ap-
stākļos tās ir viegli pieejamas un atveramas? Vai 
tur var uzstādīt glābšanas iekārtas? Vai cietušos 
uz patvēruma vietu kuģī caur lūkām var droši 
pārvietot?

8.10.5. ja kuģa aizmugurē paredzēts izmantot kāpnes, 
jāapsver risks, vai cietušos nepavilks zem kuģa 
korpusa;

8.10.6. vai gar kuģa malām ir drošības jostas? Ja ir, vai 
mazu peldlīdzekli nepastums zem tām? Glābša-
nu vajadzētu organizēt vietā, kur nav šīs drošī-
bas jostas.

8.11. Pieejamais ekipējums un cilvēku skaits, kas ar to rī-
kosies. Ja nav pietiekamā daudzumā apmācītu cilvē-
ku, kas prastu rīkoties ar ekipējumu vai ekipējums nav 
pietiekams, glābšanas efektivitāte būs zemāka:

8.11.1. apzinies pieejamo ekipējumu!
8.11.2. plāno tā izmantošanu!
8.11.3. norīko cilvēkus tā izmantošanai!
8.11.4. pārliecinies, ka viņi zina, kā rīkoties ar ekipēju-

mu!
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9. Cilvēku nogādāšana uz klāja - kāpšana un 
celšana
9.1. Rokasgrāmatā minētās metodes papildina uz kuģa 

esošo glābšanas sistēmu funkcijas.
9.2. Šīs metodes noder, ja uz kuģa nav stacionāras glāb-

šanas iekārtas vai arī laika apstākļu dēļ tās nav iespē-
jams lietot. Minētās metodes izmantojamas arī kā pa-
pildinājums stacionārajām glābšanas iekārtām, īpaši 
tad, kad ir laika ierobežojumi vai iestājas diennakts 
tumšais laiks.

9.3. Jāapsver, vai var izmantot:
9.3.1. loču kāpnes;
9.3.2. stacionāras kāpnes;
9.3.3. glābšanas peldlīdzekļa iekāpšanas kāpnes;
9.3.4. jebkuras citas kāpnes vai tīklus.

9.4. Gandrīz visas vai visas šīs iekārtas var lietot jebkādos 
apstākļos, tomēr jāievēro vairāki nosacījumi:

9.4.1. vēlamāk cietušos izcelt no ūdens kā likt viņiem 
uzkāpt pa kāpnēm vai tīklu;

9.4.2. kāpnes un tīkls jāizliek tā, lai samazinātu kāpšanas 
augstumu. Borta augstumam kāpšanas vietā 
jābūt pēc iespējas zemākam;

9.4.3. iekārtas jāuzstāda, cik vien iespējams tālu var no 
kuģa priekšgala vai aizmugures;

9.4.4. iekārtu apakšējai daļai jābūt aptuveni divus 
metrus zem ūdens līmeņa, lai cilvēkiem būtu 
vieglāk izkāpt;

9.4.5. ja iespējams, tīkls un kāpnes jāizliek tā, lai tie 
brīvi karājas gar bortu un cilvēkiem ir vieglāk tos 
satvert;

9.4.6. vēlams uzstādīt loču kāpnes ar tīklu;
9.4.7. visām kāpnēm un tīkliem jābūt iestieptiem;
9.4.8. drošības līnes jānostiepj gar iekārtām ar cilpām 

galos, lai cietušajiem tās būtu vieglāk saķert. Šīs 
drošības līnes jānostiepj un atbilstoši jānodroši-
na;

9.4.9. glābšanas plostu var izmantot kāpņu vai tīkla 
apakšgalā kā platformu, no kuras sāk kāpt aug-
šup;

9.4.10. ja cilvēki nespēj paši uzkāpt pa kāpnēm vai tīklu, 
kāds no kuģa komandas glābšanas ekipējumā, 
aprīkots ar drošības līni, nokāpj un palīdz cietu-
šajiem;
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9.4.11. bezspēcīgu cilvēku celšanā ieteicams izmantot 
kāpnes vai tīklu, nostiprinot viņus pie glābšanas 
līdzekļa. Atsevišķos gadījumos tas ir iespējams, 
lai gan biežāk tiek izmantota vinča vai cita me-
hāniska ierīce.

9.5. Tomēr cietušos labāk celt nekā likt viņiem pašiem 
kāpt pa kāpnēm vai tīklu. Celšanai var izmantot:

9.5.1. kuģa celtņus;
9.5.2. vinčas;
9.5.3. pārvietojamos celtņus;
9.5.4. citas glābšanas iekārtas.

9.6. Cilvēku celšanā jāievēro vairāki noteikumi:
9.6.1. celšanas iekārtām jābūt nostiprinātām, lai izglāb-

tos nepakļautu dzīvības briesmām uz kuģa;
9.6.2. cik vien iespējams, līnēm no vinčas jāpaceļ cie-

tušais virs borta malas, nevis tikai līdz tai;
9.6.3. drošības līnēm jābūt piestiprinātām paceļamās 

iekārtas apakšā, lai ierobežotu tās atsišanos pret 
kuģa korpusu un šūpošanos;

9.6.4. paceļamās iekārtas apakšā jābūt drošības cilpai 
vai glābšanas riņķim;

9.6.5. speciāls vai improvizēts glābšanas grozs pacel-
šanai ir labāks nekā līnes vai cilpas;
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9.6.6. cilvēki, kas atrodas ūdenī un ir ievainoti vai fi-
ziski nespējīgi, jāceļ horizontālā vai gandrīz ho-
rizontālā stāvoklī, piemēram, grozā vai divās cil-
pās – viena izvelkama caur padusēm, otra zem 
ceļgaliem. Tas samazina šoka iespēju, izceļot cie-
tušos no ūdens, un hipotermijas iespēju;

9.6.7. kādam no kuģa komandas, glābšanas tērpā un 
ekipētam ar drošības līni, jānokāpj, lai cietuša-
jiem palīdzētu sagatavoties pacelšanai.

9.7. Glābšanas grozs ir ļoti noderīgs šādās situācijās. Iespē-
jams izveidot improvizētu grozu, bet tā kā tas nav 
dārgs ekipējums, ieteicams katru kuģi aprīkot ar glāb-
šanas grozu.

9.8. Glābšanas grozam parasti ir metāla korpuss ar peldlī-
dzekļiem (fenderiem) ap to un pacelšanas āķa stipri-
nājumu rāmja augšpusē, vietā, kur netiek apdraudēti 
grozā esošie cilvēki. Grozs ūdenī atrodas daļēji iegrem-
dētā stāvoklī, tā, lai cilvēkiem būtu vieglāk iekāpt tanī 
vai tikt ievilktiem. Paceļot grozu, peldlīdzekļi (fenderi) 
to aizsargās no atsišanās pret kuģa korpusu. Dažus 
grozus ērtākai uzglabāšanai ir iespējams salocīt. Gro-
za izmērs un tas, cik cilvēku var vienlaikus pacelt, ir at-
karīgs no kuģa iekārtu celtspējas.

9.9. Drošības līnes parasti ir stiprināmas groza galos un 
tiek iestieptas pacelšanas laikā. Lai kontrolētu groza 
šūpošanos, arī peldlīdzekļus var nodrošināt ar līni, kas 
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pildīs divas funkcijas. Līne tiek nostiepta pacelšanas 
laikā, lai mazinātu horizontālās kuģa kustības un sa-
glabātu saikni ar glābšanas plostu vai laivu, kā arī at-
vieglotu groza nolaišanu nākamajai cietušo pacelša-
nai.

9.10. Kuģa izdzīvošanas ekipējumu var izmantot glābšanas 
operācijā:

9.10.1. glābšanas plosts vai glābšanas laiva kā platfor-
ma cietušo pacelšanai izmantojama piemērotos 
laika apstākļos. Nolaižot glābšanas plostus ūde-
nī, cilvēki no glābšanas plosta vai laivas pārkāpj 
tajos un tiek celti uz klāja. Papildus jāievēro:

9.10.1.1. ātri aktivizējamām iekārtām jābūt atslēgtām;
9.10.1.2. izmantojot celtni vai vinču, jāstrādā piesardzīgi, 

jo peldlīdzeklis tiks celts ar lielāku cilvēku dau-
dzumu nekā parastā situācijā.

9.10.2. Kuģi, kas aprīkoti ar jūras evakuācijas sistēmu, 
t.i., slipu, var to izmantot un izcelt cilvēkus no 
ūdens, uzvelkot pa slipu:

9.10.2.1. kāpšanai pa slipu izmantojamas vieglas kāpnes; 
parasti tas ir vieglāk nekā kāpt pa kāpnēm gar 
kuģa korpusu;

9.10.2.2. vinčām jābūt sagatavotām tā, lai vajadzības ga-
dījumā cilvēkus var uzvilkt pa slipu uz klāja.

9.11. Ja notikuma vietā atrodas ar vinču aprīkots helikop-
ters, to var izmantot kā platformu cilvēku celšanai no 
glābšanas plosta vai laivas un nogādāšanai uz klāja. 
Helikopteri ir ļoti efektīvi izmantojami kā celtņi.

10. Būt gatavībā (STAND-BY režīmā) – cilvēkus 
nevar izglābt
10.1. Reizēm cilvēku glābšanu nav iespējams pabeigt vai 

pat uzsākt, nepakļaujot savu kuģi vai komandu no-
pietnām briesmām. Tikai kuģa kapteinis ir tiesīgs pie-
ņemt lēmumu, vai ir iespējams uzsākt/pabeigt glāb-
šanas operāciju.

10.2. Palīdzību cietušajiem var sniegt, pat ja nav iespējams 
viņus izglābt. Līdz ierodas papildu glābšanas vienī-
bas vai glābšanas apstākļi uzlabojas, glābšanas kuģa 
komanda cietušajiem var palīdzēt šādi:

10.2.1. nomierināt cietušos, īpaši tad, ja ir iespējams no-
dibināt sakarus ar cietušo peldlīdzekli vai sazinā-
ties, neizmantojot kuģa radio sakarus;
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10.2.2. palīdzēt jūras meklēšanas un glābšanas koordi-
nācijas centram, sniedzot situācijas novērtēju-
mu un ziņojot par jebkādām izmaiņām;

10.2.3. palīdzēt citām meklēšanas un glābšanas vienī-
bām:

10.2.3.1. tām ir vieglāk noteikt kuģa, nevis glābšanas 
plosta vai laivas atrašanās vietu;

10.2.3.2. ziņojot par notikumiem negadījuma vietā;
10.2.3.3. ar helikopteru var nogādāt cietušos uz kuģa arī 

tad, ja kuģa komanda nespēj viņus izglābt.

10.3. Iespējama arī tieša palīdzība cietušajiem Būt gatavībā 
(Stand-By režīmā):

10.3.1. ūdenī var nolaist kuģa izdzīvošanas ekipējumu, 
piemēram, glābšanas plostu;

10.3.2. padot līnes glābšanas plostam vai laivai. To var 
vilkt tālāk no tiešām briesmām, kur iespējams 
uzsākt glābšanas operāciju;

10.3.3. var veidot aizvēju glābšanas peldlīdzeklim, pa-
sargājot to no laika apstākļiem un atvieglojot 
tanī esošo cietušo cilvēku stāvokli;

10.3.4. var nolaist ūdenī pirmās palīdzības komplektu 
vai citas vajadzīgās lietas cietušajiem un pludināt 
tās pareizajā virzienā.
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11. Pirmā palīdzība cietušajiem
11.1. Glābšanas darbi nebeidzas brīdī, kad cietušais ir uz-

celts uz glābšanas peldlīdzekļa klāja. Viņam var būt 
nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, tur-
klāt, atrodoties svešā vidē un, visticamāk, lielā stresa 
vai šoka stāvoklī, viņa dzīvība joprojām ir apdraudēta.

11.2. Izglābtajiem cilvēkiem jāsaņem vienkāršas norādes 
vai arī vajadzīgs pavadonis, kas tos aizved uz patvēru-
ma vietu. Pirms uzsāc cietušo izcelšanu, tev jāizplāno, 
kur izvietot cietušos, kā viņi tur nokļūs un kurš viņus 
aprūpēs pēc izglābšanas. Jāņem vērā, ka izglābtie 
bieži vien nespēj orientēties un nesaprot norādes, 
nav fiziski rīcībspējīgi.

11.3. Iespējams šoks, ko izraisa pēkšņā izcelšana no ūdens, 
arī hipotermija. Cilvēki, kas ilgstoši bijuši ūdenī, ievai-
notie vai fiziski rīcībnespējīgie, ja iespējams, jāizceļ
un jāpārvieto horizontālā stāvoklī. Hipotermijas gadī-
jumā jāievēro mediķa norādījumi.
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11.4. Tev jāizlemj, ko darīt ar mirušajiem. No ūdens var iz-
celt arī līķus, cietušie var nomirt arī uz tava kuģa. Mi-
rušie bez kavēšanās jāpārvieto prom no patvēruma 
vietas izdzīvojušajiem. Jāpievērš uzmanība palīdzī-
bas sniegšanai cilvēkiem, kuriem iestājusies hipoter-
mija, jo tie var izskatīties kā miruši, lai gan patiesībā 
ir dzīvi. Nekavējoties viņiem vajadzīga neatliekamā 
medicīniskā palīdzība.

11.5. Detalizētākas pamācības, kā palīdzēt izglābtajiem 
cilvēkiem, atrodamas Starptautiskajā aviācijas un jū-
ras meklēšanas un glābšanas rokasgrāmatā, III sēju-
mā „Mobilie līdzekļi”, 2. nodaļā „Palīdzības sniegšana 
cietušajiem” (IAMSAR Manual Volume III „Mobile Faci-
lities”, „Care of Survivors”). Tālākiem glābšanas pasā-
kumiem ieteicams skatīt arī IAMSAR Manual Volume 
III „Mobile Facilities” pielikumu.

12. Nobeigums
12.1. Ja esi atsaucies uz palīgā saucienu un vajadzēs glābt 

cilvēkus, vari būt drošs, ka situācija būs neordināra 
un tādai būs arī jābūt tavai rīcībai.

12.2. Šādās situācijās palīdz savlaicīga iespējamo problēmu 
izvērtēšana un risinājumu rašana. Vēlams iepriekš sa-
gatavoties, regulāri trenējoties uz kuģa esošā glābša-
nas inventāra lietošanā.

12.3. Tas var izglābt dzīvību daudziem cilvēkiem. Arī tev, 
taču:

12.3.1. izvērtē cietušo uzcelšanas spējas uz sava kuģa!
12.3.2. trenējies glābšanas inventāra lietošanā!
12.3.3. gatavojies izglābt dzīvības!
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PIELIKUMS
Papildu informācijas pamatā izmantota rokasgrāmata 
IAMSAR Manual Volume II.

Kopsavilkums
1. Šajā rokasgrāmatā aprakstītie glābšanas paņēmieni ir 

neliela daļa no ietvertā Starptautiskajā aviācijas un jū-
ras meklēšanas un glābšanas rokasgrāmatas „Mobilie 
līdzekļi” III sējumā (IAMSAR Manual Volume III „Mobile 
Facilities”), kurā atrodami vērtīgi padomi, piemēram, kā 
cietušos nogādāt no helikoptera uz patvēruma vietu 
un pirmā neatliekamā palīdzība izdzīvojušajiem.

Cietušo izcelšana ar asistējošiem kuģiem
2. Jūras braucējiem būtu jāizvērtē cietušo glābšana atšķi-

rīgos laika apstākļos. Glābšanas metodes var būt dažā-
das:

2.1. izmantojot sviedlīnes vai līņmetējus, lai cietušajiem 
padotu glābšanas riņķi vai citu peldlīdzekli;

2.2. pludinot līni ar glābšanas riņķi galā vai citu peldlī-
dzekli;

2.3. uzstādot loču kāpnes vai tīklu, to darīt vēlams ar 
drošības līnēm pie kuģa borta. Ja cietušie nespēj uz-
kāpt, kāpnes vai tīklus var uzcelt uz kuģa, pirms tam 
piestiprinot cietušos pie glābšanas līdzekļa. Tur, kur 
iespējams:

2.3.1. izliec kāpnes vai tīklus no loču lūkas vai citām tuvu 
ūdens virsmai esošām vietām;

2.3.2. uzstādi drošības līnes ar glābšanas cilpām;
2.3.3. lai palīdzētu cietušajiem, izmanto atbilstoši ekipētus 

komandas locekļus;
2.3.4. nolaid glābšanas plostu ar kāpnēm vai tīklu, lai iz-

mantotu to kā bāzes platformu cietušo izcelšanai.
2.4. Izcel cietušos ar atbilstošu jūras evakuācijas sistē-

mu.
2.5. Lai cietušajiem būtu pie kā turēties vai kur iekāpt, 

nolaid glābšanas plostu vai glābšanas laivu.
2.6. Ja laika apstākļi ir piemēroti, izmanto plostu vai laivu 

kā pacēlājus.
2.7. Ceļot cietušos ar celtni vai vinču, izmanto drošības lī-

ni, lai samazinātu cietušā šūpošanos gar kuģa bortu.
2.8. Izmanto stacionāro vai improvizēto glābšanas 

grozu.
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2.9. Nostiprini laivu pie kuģa korpusa, lai atvieglotu 
izcelšanu.

2.10.  Nolaid kāpnes ūdenī.
3. Jebkuru glābšanas operācijā izmantojamo apgaismo-

jumu nedrīkst vērst pret helikopteru.
4. Izdzīvojušie būtu jāceļ uz kuģa pēc iespējas horizontā-

lākā stāvoklī (piemēram, divās cilpās – viena caur pa-
dusēm, otra zem ceļiem), lai samazinātu šoka stāvokļa 
risku un iespējamo hipotermiju.

5. Asistējošajiem kuģiem arī jāsagatavojas cilvēku uzņem-
šanai no helikoptera.

6. Ja vairāk jāriskē, cietušos izceļot no ūdens, nekā viņus at-
stājot glābšanas peldlīdzekļos, jāizvērtē šādas iespējas:

6.1. kuģa izmantošana aizvēja radīšanai;
6.2. glābšanas iekārtu nolaišana no asistējošiem ku-

ģiem;
6.3. vizuālā kontakta saglabāšana un, ja iespējams, sazi-

nāšanās ar cietušajiem;
6.4. regulāra koordinējošās institūcijas informēšana;
6.5. pirmās nepieciešamības inventāra un medikamentu 

nogādāšana cietušajiem.
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