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Rīcības plāns dabasgāzes noplūdes gadījumā 
 

1. Jebkurš termināla darbinieks, konstatējot (saožot) dabasgāzes  noplūdi,  nekavējoties veic 

dabasgāzes piegādes pārtraukšanu, aiztaisot dabasgāzes piegādes aizbīdņus (2 aizbīdņi atrodas 

pie katra katla, 1 aizbīdnis pie ienākošās gāzes trases, 1 aizbīdnis aiz skaitītāja. Visi aizbīdņi 

krāna veida) un pārliecinās par citu aizdedzināšanas avotu novēršanu; 

2. Informē par avāriju tehnisko direktoru (+371 26553630), kā arī zvana uz AS „Latvijas 

Gāze” operatīvo tālruni 114, norādot sekojošu informāciju – Liepājā, Jaunā ostmalā 33/35 

naftas un šķidro ķīmisko produktu termināla teritorijā notikusi dabasgāzes noplūde. Lūdzam 

ierasties notikuma vietā, seku likvidēšanai. Norāda, kas informē – vārds, uzvārds un tālruņa 

numurs. Pirmais sarunu pārtrauc AS „Latvijas Gāze” dispečers. Avāriju konstatējušais 

darbinieks mutiski (balss), brīdina citus darbiniekus par dabasgāzes noplūdi; 

3. Tehniskais direktors, saņemot informāciju par dabasgāzes noplūdi, novērš vai pārliecinās 

vai novērsti jebkuri aizdedzināšanas avoti, pārliecinās vai veikta dabasgāzes piegādes 

pārtraukšana, pārtrauc kravas operācijas, izslēdz iekārtas. Kravas sūkņu avārijas 

apstādināšanai ir paredzētas divas pultis ar distances vadību, kas atrodas apvienotā ražošanas 

korpusa otrajā stāvā pie tehniskā direktora (kravu operāciju laikā tā atrodas pie tehniskā 

direktora/kravu meistara, naftas un šķidro ķīmisko produktu pārsūknēšanas operatora vai uz 

tankkuģa); 

4. Neviens darbinieks vai objektā esoša persona neieslēdz vai arī neizslēdz gaismu un citas ar 

elektrību darbināmas ierīces, lai neizraisītu dzirksteli; 

5. Visas objektā esošās personas evakuējas. Termināla dežurants norāda evakuācijas ceļu 

(evakuācija pa galvenajiem vārtiem, tālāk dodoties gar Tirdzniecības kanālu Austrumu 

virzienā) un palīdz evakuēties. Evakuācijas shēmu skatīt 13. pielikumā; 

6. Tehniskais direktors pēc personu evakuācijas no apdraudētās teritorijas apziņo (pa tālruni) 

termināla amatpersonas (pēc saraksta) par dabasgāzes noplūdi objektā; 

7. Terminālī darbinieki atgriežas tikai pēc atļaujas un paziņojuma saņemšanas no AS „Latvijas 

Gāze” avārijas dienesta, ka neitralizēts avārijas noplūdes cēlonis (avots) un dabasgāzes 

noplūde vairs objektu neapdraud. 

 

 

 

Apstiprinu, ka avārijas gadījumā rīcība tiks veikta atbilstoši rīcības plānam 

SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS”      

Tehniskais direktors      __________________________ 
                 paraksts, vārds, uzvārds 

 

SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS”      

Valdes loceklis      ____________________________ 
         paraksts, vārds, uzvārds 


