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Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi

1.1 Naftas produktu noplūde un/vai ugunsgrēks termināļa tehnoloģiskajās iekārtās vai piestātnē JM-16
1.Preventīvie pasākumi
Nr.p.k.
Nosaukums
1
1

2

3

4

5
6
7

2
Rības plāna ugunsgrēka
gadījumā izstrāde un
aktualizācija
Rības plāna naftas
produktu noplūdes
gadījumā izstrāde un
aktualizācija
Darbības plāna
neparedzēta
piesārņojuma gadījumā
piestātnē JM-16 izstrāde
un aktualizācija
Darbinieku praktiskā
apmācība ārkārtējo
situāciju likvidēšanā un
teorētiskā apmācība CA
jautājumos
Ugunsdrošības resursu
uzturēšana
Ugunsdzēsības sistēmas
darbības nodrošināšana
Apsardzes sistēmas
apkope un remonts

Izpildes termiņš
3

Par izpildi atbildīgais
darbinieks
4
Atbildīgā persona par
ugunsdrošību un civilo
aizsardzību
Atbildīgā persona par
ugunsdrošību un civilo
aizsardzību

Izpildītāji
5
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
speciālists
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
speciālists

Ostas iekārtu aizsardzības
virsnieks.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
speciālists

Atbildīgā persona par
ugunsdrošību un civilo
aizsardzību

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
speciālists

saskaņā ar līgumu

Objekta atbildīga persona

Līgumorganizācija

saskaņā ar līgumu

Objekta atbildīga persona

Līgumorganizācija

saskaņā ar līgumu

Objekta atbildīga persona

Līgumorganizācija

2.Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Laiks no avārijas
Atbildīgais
signāla
Rīcība
darbinieks
saņemšanas brīža
1
2
3
Nekavējoties pēc
Jebkurš
Apsardzes informēšana par noplūdes vai
negadījuma
darbinieks
ugunsgrēka esamību
Nekavējoties
Naftas produktu Naftas produktu atsūknēšana no bojātās
operators
tehnoloģiskās iekārtas.
Kravas operāciju pārtraukšana (sūkņu
izslēgšana, cauruļvadu aizbīdņu aizvēršana,
centralizēta elektroatslēgumu veikšana)
Ziņo par VUGD:
 Ziņo pa tālruni “112”, sniedzot VUGD rīcībā
esošo informāciju par ugunsgrēku, nosaucot
 ugunsgrēka izcelšanās vietu,
Apsardzes
Nekavējoties
darbinieks
 ziņotāja vārdu un uzvārdu,
 tālruņa numuru,
 kā arī pieprasīto papildus informāciju par
ugunsgrēku
Apsardzes
Nekavējoties
Objekta atbildīgās personas informēšana
darbinieks

2 min.

Apsardze

3min.

Naftas produktu
operators

5 min.

Apsardze
Apsardze

3 min.

Vecākā

Apziņošana atbilstoši apziņošanas shēmai
Avārijgupas ierašanās notikuma vietā,
motorsūkņa MP-160 izvēršana piestātne JM-16)
degošās un apkārtējo apdraudēto tehnoloģisko
iekārtu atdzesēšana ar ūdeni
Rezerves iebrauktuves atvēršana
VUGD dienestu sagaidīšana un informēšana par
situāciju
Reaģēšanā neiesaistīto darbinieku evakuācija no

Izmantojamie apziņošanas
līdzekļi
4
Trauksmes poga. Tālrunis

Izmantojamie
resursi
5
Trauksmes poga.
Tālrunis
Sūkņi., manifoldi,
rezerves tilpnes

Tālrunis

Tālrunis

Tālrunis

Tālrunis

Mobilie sakari

Sakaru un
informācijas
apmaiņas shēma,
saraksts. Mobilie
sakari
Motorsūknis MP160

amatpersona
termināli
Nekavējoties
līdz ar ierašanos
terminālī
pēc GDV
pieprasījuma
pēc DGV
pieprasījuma vai
atbildīgās
personas lēmuma

Vecākā
amatpersona
terminālī
Amatpersonas
pēc GDV
pieprasījuma
Atbildīgā
persona vai NP
operators
CA speciālists
(koordinators)

Pēc situācijas

Atbildīgā
persona

Pēc notikuma

Objekta
atbildīgā
persona

apdraudētajām vietām
Līdz ar VUGD ierašanos – Glābšanas darbu
vadītāja (GDV) rīkojumu izpilde, t.sk.:
 termināļa amatpersonu (atbildīgo
speciālistu) iekļaušanās Operatīvā štāba
darbībā
 terminālī esošo ugunsdzēsības resursu
(tehnikas, aprīkojuma) piegāde no "VL
Bunkerings" darba maiņas (dežūrmaiņas)
personāla iesaistīšana reaģēšanā;
 ar Sadarbības līgumiem paredzēto resursu
(darbu, pakalpojumu) pieprasīšana no
attiecīgajām līgumorganizācijām
Citu no situācijas izrietošo, ar normatīvajiem
aktiem noteikto vai GDV pieprasīto darbu
(pasākumu) izpilde, t.sk. pasākumi pēc MK-532
norādītā
Valsts un pašvaldības atbildīgo iestāžu
informēšana. CA plāna pārskatīšana. Rīcības
plānu ugunsgrēka vai naftas noplūdes
gadījumiem analīze un papildināšana

Sadarbības līgumi

1.2 Ķīmiskais piesārņojums
1.Preventīvie pasākumi
Nr.p.k.

Nosaukums

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgais darbinieks

1
1

2
3
4
Sakaru līdzekļu
Atbildīgā persona par
Reizi gadā
darbības pārbaude
ugunsdrošību un civilo aizsardzību
2
Darbinieku apmācības
Atbildīgā persona par
Reizi gadā
un instruēšanas
ugunsdrošību un civilo aizsardzību
organizēšana
2.Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Laiks no avārijas
Atbildīgais darbinieks
signāla
Rīcība
saņemšanas brīža
1
2
3
Nekavējoties pēc
Apsardze
Informācijas saņemšana no iekšējiem un
negadījuma
ārējiem informācijas avotiem
Jebkurš darbinieks, kurš
pamanījis ķīmiskās katastrofas
Nekavējoties
Apsardze
pazīmes1 vai saņēmis
informāciju par tās draudiem
Atbildīgā persona par ugunsdrošību un
5 min.
Apsardze
civilo aizsardzību
10 min.

Objekta atbildīgā persona

15 min.

Darbinieki

15 min.

Objekta vadītājs vai
darbinieks, kurš viņu aizvieto

Objekta vadītāja informēšana
Ventilācijas atslēgšana, telpu durvju un
logu aizvēršana
Situācijas izvērtēšana, konsultācijas ar
uzņēmuma vadību, DA speciālistu

Izpildītāji
5
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
speciālists
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
speciālists

Izmantojamie apziņošanas
līdzekļi
4
Tālrunis, mutiski

Izmantojamie
resursi
5
Tālrunis

Mutiski,
Tālrunis
Tālrunis

Tālrunis
Tālrunis

Mutiski
Tālrunis

Tālrunis

Par avāriju ar ķīmisko vielu noplūdi var liecināt arī raksturīgas pazīmes - smaka, dažādas krāsas dūmi, saindēšanās simptomu (klepus, acu asarošana, elpas
trūkums, smakšana u.c.) parādīšanās.
1

1.3 Radioaktīvais piesārņojums
1.Preventīvie pasākumi
Nr.p.k.

Nosaukums

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgais darbinieks

Izpildītāji

2

3

4

5

1

Darbinieku apmācības un instruēšanas
Atbildīgā persona par ugunsdrošību Ugunsdrošības un
organizēšana par potenciāli iespējamu radiācijas
Reizi gadā
un civilo aizsardzību
civilās aizsardzības
piesārņojumu un rīcībām šādā gadījumā
speciālists
Iespējamās evakuācijas plānošana un uzņēmuma Atbilstoši normatīvo
2
Rīgas pilsētas CAK
vadības informēšana
dokumentu prasībām
2.Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Laiks no avārijas
Atbildīgais darbinieks
Izmantojamie
Rīcība
Izmantojamie
signāla
apziņošanas līdzekļi
resursi
saņemšanas brīža
1

1

2

Nekavējoties

Jebkurš darbinieks, kurš saņēmis
informāciju par radiācijas draudiem

5 min.

Objekta atbildīgā persona

15 min.

Apsardze

Pēc informācijas
saņemšanas

Objekta darbinieki

3

Objekta atbildīgās persona par CA
informēšana
Objekta vadītāja informēšana un
konsultācijas par iespējamo tālāko rīcību
Apmeklētāju un objektā esošo darbinieku
informēšana

4

Mobilais telefons
Mobilais telefons
Mutiski

Rīcība, atbilstoši vadības norādījumiem

Radiācijas piesārņojuma vai tā draudu gadījumā nepieciešamos reaģēšanas pasākumus veiks attiecīgas valsts institūcijas[2.4] –
Radiācijas drošības centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, pašvaldība u.c.
Radiācijas avārijas gadījumā VUGD apziņo un brīdina iedzīvotājus, sagatavotajā informācijā būs norādīti:
- radiācijas avārijas veids, cēlonis, mērogs, tās paredzamā attīstība (pēc prognozes datiem);
- ieteicamie aizsardzības pasākumi;
- ierobežojumi pārtikas un ūdens lietošanā;
- higiēnas un dezaktivācijas pamatprasības;
- apgāde ar nepiesārņotiem: pārtiku, ūdeni;
- uzturēšanās kārtība (režīms) aizsargbūvēs un pielāgotās telpās;
- aizsargvielu (KJ u.c.) nodrošinājums un lietošanas kārtība.

5

1.4 Anonīms ziņojums par sprādzienbīstama priekšmeta uzstādīšanu
Nr.p.k.
1

1.Preventīvie pasākumi
Nosaukums

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgais
darbinieks
4
Atbildīgā persona par
ugunsdrošību un civilo
aizsardzību

2
3
Darbinieku apmācības un
instruēšanas organizēšana par
1
Reizi gadā
potenciāli iespējamām situācijām un
atbilstošām rīcībām
Kontrollapu pavairošana un
Atbildīgā persona par
2
izvietošana pie operatora vietā,
Pēc nepieciešamības ugunsdrošību un civilo
apsardzes postenī
aizsardzību
2.Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Laiks no avārijas
Atbildīgais
Rīcība
signāla
darbinieks
saņemšanas brīža
1
2
3
Saņemot anonīmo telefona zvanu, vēlams pēc iespējas
novilcināt sarunas laiku, iegaumēt ziņojuma laiku, saturu,
Nekavējoties.
Apsardze
zvanītāja balss un runas īpatnības, uzdot jautājumus
atbilstoši spridzināšanas draudu kontrollapai un fiksēt
atbildes tajā.
Pēc kontrollapas
Apsardze
Informē objekta atbildīgo personu par CA
aizpildīšanas
Pēc informācijas
Atbildīgā persona par
Operatīvo dienestu informēšana
saņemšanas
CA
Objekta atbildīgā
Apmeklētāju un darbinieku informēšana par draudiem un
10 min.
persona un/vai apsardze nepieciešamo evakuāciju
Tehnoloģisko procesu pārtraukšana un evakuācija no
10 min.
Darbinieki
teritorijas
Pēc operatīvo
Objekta atbildīgā
Sagaida operatīvos dienestus un sniedz papildus
dienestu ierašanās persona un/vai apsardze informāciju
Pēc operatīvo
Nodod policijas darbiniekam aizpildīto kontrollapu un
Apsardze
dienestu ierašanās
sniedz papildus informāciju

Izpildītāji
5
Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības speciālists
Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības speciālists

Izmantojamie
apziņošanas līdzekļi
4
Mobilais telefons
Stacionārā tālruņa
līnija
Mobilais telefons
Mobilais telefons
Telefons, Mutiski

Mutiski
Mutiski

Izmantojamie
resursi
5

Kontrollapa

1.5 Dabas katastrofas
3. Preventīvie pasākumi
Nr.p.k.
Nosaukums
1

Izpildes
termiņš
3

Par izpildi atbildīgais darbinieks

Izpildītāji

2
4
5
Darbinieku instruēšanas
Atbildīgā persona par ugunsdrošību Ugunsdrošības un civilās
organizēšana par potenciāli
un civilo aizsardzību
aizsardzības speciālists
1
Reizi gadā
iespējamām dabas katastrofām
un atbilstošām rīcībām
Objekta teritorijas uzturēšana
kārtībā, iekārtu un aprīkojuma
Ugunsdrošības un civilās
2
nodrošinājums pret
Regulāri
Darbinieki
aizsardzības speciālists
pārvietošanos stipra vēja vai
stipra lietus gadījumā
2.Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Laiks no avārijas
Atbildīgais
Izmantojamie
Rīcība
Izmantojamie resursi
signāla
darbinieks
apziņošanas līdzekļi
saņemšanas brīža
1
2
3
4
5
Objekta atbildīgās personas par CA
Mobilais telefons
Nekavējoties
Apsardze
informēšana
5 min.
Apsardze
Informē termināla vadītāju
Mobilais telefons
Mobilais telefons
Objekta atbildīgā
Rīkojums par tehnoloģisko procesu
5 min
Stacionārā tālruņa
persona
pārtraukšanu
līnija
Mobilais telefons
Naftas produktu
Tehnoloģisko procesu pārtraukšana, aizbīdņu
10 min.
Stacionārā tālruņa
operators
aizvēršana
līnija
Pēc
Objekta vadītājs vai
Tālrunis
Avārijas dienestu iesaistīšana
nepieciešamības
operators
112

