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Sociālā riska (SR) jēdziens 

• SR ir varbūtība, ka industriālās avārijas 

rezultātā ies bojā noteikts cilvēku skaits  

 

• SR raksturo avārijas nozīmību vai tās apjomu 

konkrētā avārijas vietā 



Sociālā riska komponentes 

• Avārijas raksturojums 

        IR 
• Avārijas seku raksturojums 

   + 
• Apdraudētās populācijas raksturojums = SR 
     



Avārijas raksturojums 

Varbūtība Apjomi 
 

Cik bieži un kādas avārijas varētu 

atgadīties? 

 

Rezervuāra tūlītēja izplūde 

 

Sūkņa korpusa bojājums 

 

Cauruļvada plīsums 

 

Lokanās caurules plīsums 

Kādi varētu būt šo avāriju apjomi? 

 

 

Ātri izplūst viss rezervuāra saturs 

 

Lēnām izplūst viss rezervuāra saturs 

 

Noplūde ar nominālā sūkņa ražību* 

 

Noplūde ar nominālā sūkņa ražību* 

 

* noplūdes laiks atkarīgs no drošības 

automātikas līmeņa 

 



Avārijas seku raksturojums 

 
Bīstamība Izplatība 

 

Kāda varētu būt avārijas kaitīgā 

iedarbība? 

 

Toksiskā iedarbība 

 

Siltuma starojums 

 

Pārspiediens 

 

 

 

Kombinētā iedarbība 

Cik tālu no avārijas vietas tā var apdraudēt 

cilvēku dzīvību? 

 

Jo mazāks vējš, jo lielāka zona 

 

Strauji samazinās attālinoties no uguns avota 

 

Slēgtā vidē maksimālā sprādziena jauda 

Atklātā vidē iedarbība lokāla ap eksplozijas 

epicentru 

 

Kopējās iedarbības zonu nosaka pēc tālākās 

iedarbības veida 

Iedarbības veidu apdraudējums summēsies 

 



Apdraudētās populācijas raksturojums 

Atrašanās vieta Skaits 
 

Kāds ir apdraudētās teritorijas 

izmantošanas raksturs? 

 

Neapdzīvota teritorija 

 

Rūpnieciskā zona 

 

Vienstāvu apbūve 

 

Daudzstāvu apbūve 

 

Teritorija ar intensīvu cilvēku 

kustību 

 

Masu pasākumu vietas  

Cik daudz cilvēku atrodas 

apdraudētajā zonā? 

 

Atsevišķi gadījuma cilvēki 

 

Citu uzņēmumu darbinieki 

 

Var pieņemt   3/cilvēki uz 1 ha 

 

Var pieņemt   30/cilvēki uz 1 ha 

 

Nosaka veicot  skaitīšanu 

 

Noteikts cilvēku skaits var 

atrasties noteiktu laika periodu 



Sociālā riska līknes piemērs 



Sociālā riska akceptējamās robežvērtības 



Sociālā riska karte 



Sociālā riska kritērijs 

• SR ir sekundārais/papildus kritērijs bīstamā 

objekta riska līmeņa raksturošanai 

 

• Diviem tehniski līdzīgiem objektiem var būt 

vienāds individuālais risks, bet pavisam 

atšķirīgs sociālais risks, kas pamatā izriet no 

objekta atrašanās vietas. 



SNG degvielas uzpildes stacija 



SNG degvielas uzpildes stacija pie 

Jelgavas  



 



Jelgavas SNG objekta IR izolīnijas 





Liepājas SNG objekta izvietojums 



Liepājas SNG objekta IR izolīnijas 



Sociālā riska novērtējums 

DUS Jelgavā DUS Liepājā 



Sociālā riska karte 
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