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Semināra darba kārtība 

 

• Nepieciešamība zināt riska zonas 

• Individuālais risks 

• Sociālais risks 

• Teritorijas plānošana 

• Reģiona aktuālās problēmas 

• Jautājumi un diskusijas 



Nepieciešamība zināt un izmantot 

riska novērtējuma rezultātus 



Latvijas bīstamie objekti 

• SEVESO II objekti 

• Bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumu koridors 

• Dzelzceļa infrastruktūras objekti 

• Maģistrālie gāzes vadi 



SEVESO objekti 

• Latvijā ir 61 objekts uz kuru attiecas SEVESO II 

direktīvas prasības, no kuriem: 

 Rīgā – 16 

 Ventspilī – 8 

 Liepājā – 6  

 Daugavpilī – 4 

 Olainē un Dobelē darbojas pa trim objektiem 

• Objektu sadalījums pēc bīstamajām vielām 

– Naftas produkti -33 

– Ķīmiskās vielas -13 

– LPG - 8 



SEVESO objekti 



SEVESO objektu riska potenciāls 

• Avārijas SEVESO II objektos notiek, bet par laimi 

tām ir bijusi tikai lokāla iedarbība 

• Latvijā ir objekti 

– kuru avāriju sekas var iziet ārpus objekta teritorijas 

– kuri var izraisīt Domino efekta avārijas 

• Drošības līmenis SEVESO II objektos 

– Daudzi stacionārie objekti ir modernizējuši savas 

tehnoloģiskās iekārtas un drošības sistēmas 

– Diemžēl vairākos objektos turpina ekspluatēt tehniski un 

morāli novecojušas Padomju laika iekārtas 



Kravu pārvadājumi (tūkst. tonnu) 

Gads Dzelzceļa 

transports 

Cauruļvadu 

transports 

2004 51058 19409 

2005 54861 20259 

2006 48731 14543 

2007 52164 6497 

2008 56164 5033 

2009 53679 3771 

2010 49164 5635 



Latvijas risku matrica 
Varbūtība Nenozīmīgs 

risks 

Nozīmīgs 

risks 

Vidējs 

risks 

Augsts 

risks 

Ļoti augsts 

risks 

  

  

Ļoti augsta 

  

  

  

1x gadā un biežāk 

Meža 

ugunsgrēki 

Noslīkšana  Ugunsgrēki  

CSN 

Vardarbīga 

nāve 

Pašnāvības 

Mirstība no 

ļaundabīgiem 

audzējiem 

Mirstība no 

sirds un 

asinsvadu 

slimībām 

  

  

Augsta 

  

  

  

1x no 1 – 15 

gadiem 

SEVESO 

objektos 

notikušās 

avārijas 

Mazie HES-i 

  

Upju 

piesārņojums 

Jūras 

piesārņojums 

Bīstamo kravu 

autopārvadāju

mi  

  

Bīstamo kravu 

dzelzceļa 

pārvadājumi 

Plūdi  

Vētras 

    

  

  

Vidēja 

  

  

  

1x no 16 – 50 

gadiem 

Epizootijas 

Terorisms 

SEVESO 

objektu riska 

potenciāls  

Maģistrālie 

gāzes vadi 

  Stipras vētras   

  

  

Zema 

  

  

  

1x no 51 – 100 

gadiem 

          

  

  

Ļoti zema 

  

  

  

Retāk kā 1 x 100 

gados 

    Lidostas 

„Rīga” riska 

potenciāls  

1% plūdi Daugavas HES 

kaskādes riska 

potenciāls  

  Ievainotie/cietušie 10 līdz 100 101 līdz 1000 1001 līdz 5000 5001 līdz 

10000 

vairāk par 

10000 

  Nāves gadījumi 1 līdz 10 11 līdz 100 101 līdz 500 501 līdz 1000 vairāk par 

1000 

  Materiālie 

zaudējumi 

50tūkst. līdz 

100tūkst. 

100tūkst. līdz 

1milj. 

1milj. līdz 

10milj. 

10milj. līdz 

100milj. 

vairāk par 

100milj. 

    Maznozīmīgas Nozīmīgas Vidējas Smagas Katastrofālas Sekas 



Lielākās dzelzceļa avārijas 

 

Vecumnieku avārija (1998.)        Līvbērzes avārija (2000.) 

 

 

     

     



Dzelzceļa avārija Ventspils 2 stacijā (2008.) 
 

     

     

 



Dzelzceļa infrastruktūras objekti 

• Bīstamo kravu tranzītā iesaistīti pieci 

dzelzceļa mezgli 

– Rēzekne 

– Jelgava 

– Rīga 

– Ventspils  

– Liepāja 

• Lielākā daļa darbojas blīvi apdzīvotās pilsētu 

teritorijās ar daudzstāvu apbūvi 



 Jelgavas mezgla riska raksturojums 

• Bīstamās kravas 

– Naftas produkti 

– Amonjaks 

– Akrilskābes nitrils 

– LPG 

• Avāriju varbūtības ir pietiekami – augstas 

– Liela apjoma amonjaka noplūde 4x10-4 

• Avāriju seku iedarbības zonas – ļoti lielas 





Amonjaka avārijas sekas Jelgavas dzelzceļa mezglā 



Gāzes apgādes infrastruktūra 

 



Maģistrālā gāzes vada  

avārija pie Valmieras (2005.) 



Latvijas pieredze 

• Vispārējās situācijas raksturojums 

– Latvijā nav skaidrības par riska novērtējuma 

rezultātu izmantošanu teritorijas attīstības plānošanai 

– Rīgas teritorijas izmantošanas noteikumu analīze 

– Daugavgrīvas LPG  

• Pozitīvā pieredze 

– Ventspilī no 1994. gada ir apstiprinātas riska normas 

– Ventspils uzņēmumi veic risku novērtējumus pirms 

uzsāk jaunu darbību vai rekonstrukciju 



Veco Rīgas teritorijas izmantošanas 

noteikumu analīze  

• Teritorijas izmantošanas aprobežojumi bija 

noteikti balstoties uz VVPB sagatavoto 

informāciju 

– Nav vienotas riska novērtējuma metodoloģijas 

– Avāriju seku iedarbības līmeņi ir atšķirīgi 

– Netiek ņemtas vērā avāriju varbūtības 

 

 



Avārijas seku izplatības zonas rezervuāra 

sabrukuma gadījumā Rīgas GUS 



Skats uz Rīgas GUS pieguļošo teritoriju ziemeļu virzienā 



Koplietošanas ceļš bijušajā Rīgas GUS teritorijas 



SNG objektiem ir augsts riska potenciāls 

• Pilnībā sabruka 2 lodveida un 48 

horizontālie rezervuāri. 

• Gāja bojā apmēram 500 cilvēku. 

• 1984. gada 19. novembrī 

Meksikas galvaspilsētā Mehiko 

notika liela SNG uzglabāšanas 

termināla avārija. 



Bolderāja 

lēnām 

virzās uz 

Meksikas 

avāriju!!! 



2003. gads  



2005. gads  



2009. gads  



2011. gads  



Jaunie Rīgas Domes teritorijas 

izmantošanas noteikumi 

• Balstīti uz individuālā riska kritērijiem 

• Pielikumā doti Rīgā izvietoto SEVESO II 

objektu individuālā riska kontūri 

• Vajadzības gadījumā var papildus pieprasīt: 

– Aprēķināt sociālo risku 

– Novērtēt Domino efekta avārijas  



 

Individuālā riska kontūras ap SIA 

“Mantess”  



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


