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15. pielikums 
 

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas praktisko mācību 

LSEZ SIA „TRANSIT TERMINĀLS” pārskats 

 

2018. gada 24. maijā notika civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas praktiskās mācības objektā LSEZ SIA „Transit Termināls”, 

Liepājas ostas teritorijā. Mācības tika organizētas saskaņā ar 2017. gada 

20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 „Noteikumi par civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācību veidiem un 

organizēšanas kārtību” prasībām. 

Mācību mērķis bija pārbaudīt spēju katastrofas gadījumā vadīt un 

koordinēt reaģēšanas pasākumus. 

 

Tika noteikti šādi mācību uzdevumi: 

1. Veikt cilvēku un atbildīgo institūciju informēšanu par katastrofas 

draudiem un nepieciešamo rīcību. 

2. Veikt pasākumu kopumu, mazinot un likvidējot notikuma postošos 

apstākļus.  

3. Organizēt koordinētu valsts un pašvaldību institūciju reaģēšanas 

pasākumus.  

 

 

 Mācībās tika iesaistītas šādas institūcijas: 

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

2. Valsts policija; 

3. Liepājas pašvaldības policija; 

4. Latvijas valsts dzelzceļš; 

5. Valsts Vides dienests; 

6. Liepājas speciālās ekonomiskās zona; 

7. LSEZ SIA „Transit Termināls” darbinieki. 

 

 

Mācību scenārijs un gaita 

 

Starp rezervuāru parku un dzelzceļa estakādi esošajam vienam no 

diviem cilindriskajiem horizontālajiem 30m3 rezervuāriem HTR notiek 

remontdarbi, izmantojot atklātu uguni. Personāla kļūdainas rīcības 

rezultātā, veicot demontāžas darbus, nav pamanīta šķidrā ķīmiskā 

produkta esamība, kas ar aizdedzināšanas avota klātbūtni izraisa 

rezervuārā esošā naftas produkta aizdegšanos. Deg benzols 60 m2 

apvaļņojumā.  
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zvanu centrs “112” 

(turpmāk-VUGD), saņemot informāciju par negadījumu, uz avārijas vietu 

izsūta apakšvienības, saskaņā ar izsaukuma sarakstu. Tiek informēta 

Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts 

vides dienests.        

LSEZ SIA “Transit Terminās” darbinieki rīkojas atbilstoši rīcības 

plānam ugunsgrēka gadījumā. Uzsāk agrīnās brīdināšanas pasākumus 

atbilstoši iespējamajai katastrofai. Informē blakus esošos, apdraudētos 

objektus.         

Ierodoties notikuma vietā, atbildīgo dienestu pārstāvjiem, tiek 

noorganizēts ŠTĀBS koordinētas rīcības nodrošināšanai.  

 Štābā tiek iesaistīti pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta, Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta, 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk tekstā – LSEZ). 

 Valsts policijai tiek dots uzdevums slēgt piebraucamos ceļus pie 

objekta. Tiek iesaistītas trīs ekipāžas uzdevuma veikšanai. 

 VUGD darbinieki uzsāk resursu virzīšanu uz naftas un šķidro 

ķīmisko produktu glabāšanas tvertņu atdzesēšanu, lai nepieļautu tvertņu 

eksploziju. Turpmāk virza resursus uz degošā šķidrā ķīmiskā produkta 

dzēšanu. 

 Valsts vides dienests sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Liepājas 

speciālo ekonomisko zonu veic situācijas bīstamo ugunsgrēka faktoru 

izplatīšanās monitoringu. Apseko blakus esošos publiskos objektus, 

pārbauda Liepājas tirdzniecības kanālu. Savlaicīgi tiek izvilktas 

norobežojošās bonas 100m pie kanāla ietekas Liepājas ezerā. 
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Mācību novērtējums 
 

 

Nr. p. k. Novērojumi un trūkumi 
Priekšlikumi un veicamās 

darbības 
Atbildīgā persona 

1 2 3 4 

1. 

Liels piedūmojums (reāla 

dūmu imitācija ar dūmu 

svecēm) objekta teritorijā, 

nosacīti aizdegas naftas 

produkts apvaļņojumā 

Objekta darbiniekiem maksimāli 

ātri nepieciešams pamanīt un 

reaģēt uz notikumu 

Tehniskais direktors 

2. 

Darbinieks izsludina 

trauksmi objektā, fiziski 

nospiežot trauksmes pogu 

Iedarbināta trauksmes sirēna, kas 

mobilizē objektu uzsākt rīcību 

atbilstoši rīcības plānam 

ugunsgrēka gadījumā 

Tehniskais direktors 

3. 

Atbildīgais darbinieks 

telefoniski informē VUGD 

(112) par notikumu 

Ziņojumā norāda adresi, objekta 

darbības veidu, informē par 

cietušo 

Tehniskais direktors 

4. 

Atbildīgais darbinieks 

telefoniski informē objekta 

vadību, LSEZ un blakus 

esošos objektus 

Nepieciešams sakaru līdzeklis ar 

iestatītiem nepieciešamajiem 

tālruņu numuriem ātrākai 

apziņošanai 

Tehniskais direktors 

5. 

Notikuma vietā cietis viens 

darbinieks, kurš atrodas 

bezsamaņas stāvoklī 

Objekta avārijas vienība sniedz 

palīdzību cietušajam darbiniekam. 

Nogādā cietušo uz nestuvēm ārpus 

riska zonas 

Tehniskais direktors 

6. 
Notikuma vietā ierodas 

VUGD apakšvienības 

Objekta darbinieks sagaida 

VUGD un informē par cilvēkiem, 

kuri atrodas vai varētu atrasties 

apdraudētajā vietā, objekta 

ugunsdzēsības ūdensņemšanas 

vietām un piebraukšanas ceļiem, 

ugunsbīstamību, 

sprādzienbīstamību un citiem 

bīstamiem faktoriem 

Tehniskais direktors 

7. 

VUGD nozīmē notikumā 

štābu, kur tiek iesaistīts 

objekta pārstāvis 

Tiek dots uzdevums objektam 

organizēt lokomotīvi dzelzceļa 

vagoncisternu izvešanai ārpus 

riska zonas. 

Tiek dots uzdevums organizēt 

objektā esošo putu koncentrāta 

nogādāšanu putu padošanai 

ugunsgrēka dzēšanai 

Tehniskais direktors 

8. 

Ierodas lokomotīve. 

Tiek piegādāts putu 

koncentrāts 

No objekta ir izvests dzelzceļa 

sastāvs ārpus riska robežas. 

Ugunsgrēks nodzēsts. 

Nepieciešams šādās situācijās 

nodrošināt lokomotīves vadītāju ar 

Tehniskais direktors 
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individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem 

9. 

Mācību laikā netika 

izmantots civilās aizsardzības 

plāns 

Izmantot civilās aizsardzības 

plānu 

Objekta personāls 

10. 

Notikuma vietā (štābā) 

nepieciešama pilsētas karte, 

lai apzinātu bīstamo zonu 

Izmantot elektroniski vai papīra 

formātā karti vai civilās 

aizsardzības plānu 

Atbildīgais par civilo 

aizsardzību objektā 

11. 

Pašvaldībai apzināt 

transportu iedzīvotāju 

evakuācijai, kā arī paredzēt 

iedzīvotāju un pilsētas viesu 

izmitināšanu 

Pašvaldībai apzināt komersantus, 

kuri katastrofu draudu gadījumos 

varētu pārvietot iedzīvotājus, kā 

arī iepazīties ar 2017.gada 7.marta 

ministru kabineta noteikumiem 

Nr.131 “Noteikumi par juridiskās 

vai fiziskās personas resursu 

iesaistīšanu reaģēšanas un seku 

likvidēšanas pasākumos vai 

ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas 

darbos, kā arī tai radušos 

izdevumu un zaudējumu 

kompensācijas aprēķināšanas 

kārtību” 

Pašvaldības pārstāvis 

 
 
 
_______________________                _________________             ______________ 
(datums)                               (vārds, uzvārds)                      (paraksts) 

 

 

 

 


