10. pielikums
4.pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 658

RISKA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMU PLĀNS

Nr.
p.k.

Atbildīgā persona
(amats, vārds,
uzvārds)

Pasākums

Plānotais
izpildes
termiņš

Atzīme par
pasākuma izpildi

1. Tehnoloģisko iekārtu un procesu drošības tehniskie risinājumi
1.

Objektā uzstādīto iekārtu, ražošanas
līniju periodiskās atbilstības apkopes
un pārbaudes

Ražošanas vadītājs

Ne retāk kā
1 x gadā

Izpildīts
Pirmreizējā pārbaude
plānota līdz ar
bīstamo iekārtu
nodošanu
ekspluatācijā
(ražošanas uzsākšana,
ne ātrāk kā 2020.gada
20.novembris)

2.

Bīstamo iekārtu tehniskā inspekcija

Valdes loceklis

ne ātrāk kā
2020.gada
20.novembris

3.

Smilts iegāde

Valdes loceklis

līdz 31.12.2019

izpildīts

Darba aizsardzības
un ugunsdrošības
speciālists

1 x gadā

Izpildīts

Ugunsdrošības
speciālists

1 x gadā

tiks izpildīts līdz
01.01.2020

Ugunsdrošības
speciālists

1 x 3 gados

2. Darbinieku apmācība
4.

5.

6.

Darbinieku periodiskās (atkārtotās)
instruktāžas
(DA,
ugunsdrošība,
pirmās palīdzības instruktāža u.c.)
Nodarbināto teorētiskā apmācība
civilās aizsardzības jautājumos (tai
skaitā, iepazīstināšana ar CAP saturu)
Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas mācības saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.

3. Avārijgatavības spējas
7.
8.

9.

10.

Produktu noplūžu gadījumu uzskaite
un cēloņu analīze
Objektā esošie ugunsaizsardzības
sistēmas un arīkojums
Līgumi ar ārpakalpojumu sniedzējiem,
kas nodrošina tehnoloģisko iekārtu
apkopes, bīstamo vielu utilizēšanu
Uz vietas esošie lokāli avārijas seku
novēršanas līdzekļi

Valdes loceklis

Pēc
nepieciešamības

Valdes loceklis

Pēc
nepieciešamības

Valdes loceklis

Pēc
nepieciešamības

Valdes loceklis

Pēc
nepieciešamības

4. Darba aizsardzība

tiks izpildīts līdz
01.07.2021.

11.
12.
13.
14.
15.

Individuālo aizsardzības līdzekļu
derīguma pārbaude
Organizēt
darbinieku
obligāto
veselības pārbaudi
Darba
aizsardzības
preventīvo
pasākumu plāna sastādīšana
Darba vides risku novērtēšana un
darbinieku iepazīstināšana

Darba aizsardzības
speciālists

1 x 6 mēnešos

Darba aizsardzības
speciālists

Saskaņā ar OVP
kartē norādīto

Darba aizsardzības
speciālists

ne retāk kā
1 x gadā

Darba aizsardzības
speciālists

ne retāk kā
1 x gadā

Darba aizsardzības līdzekļu iegāde

Ražošanas vadītājs

Pēc
nepieciešamības

Izpildīts
2020.gada janvāris

5. Elektrodrošība
16.

17.
18.

Elektromērījumu
(zemējumi,
zibensaizsardzība,
izolācijas
pretestība) veikšana
Evakuācijas apgaismojuma zīmju
pārbaude
Elektroierīču, elektrības vadu un
sadales skapju attīrīšana no putekļiem

Līgumorganizācija

ne retāk kā
1 x 2 gados

Līgumorganizācija

ne retāk kā
1 x gadā

Ražošanas vadītājs

regulāri

6. Ugunsaizsardzībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas
19.

Ugunsdrošības
signalizācijas
periodiskās pārbaudes, to tehniskā
apkope

Līgumorganizācija

saskaņā ar
reglamentu

Izpildīts

7. Sprādziendrošība
20.

Sekot,
lai
objektā
neatrodas
nepiederošas personas, atklāta liesma

Jebkurš darbinieks

regulāri

8. Ugunsdzēsības aprīkojums
21.

Ugunsdzēsības aparātu pārbaude un
pārlādēšana

Ugunsdrošības
speciālists

Saskaņā ar
ražotāja
prasībām

Izpildīts

22.

Iekšējā ugunsdzēsības
krāna pārbaude

Ugunsdrošības
speciālists

ne retāk kā
1 x gadā

Izpildīts

ūdensvada

9. Vides aizsardzība
23.

24.

25.

Darba vides iekšējās uzraudzības
īstenošana,
tās
dokumentālais
noformējums, aktualizēšana
Izplatīts informatīvs materiāls rīcībai
avārijas gadījumā blakus esošajiem
uzņēmumiem, kuri atrodas iespējamo
avārijas seku izplatības zonā
Bīstamo
atkritumu
šķirošana,
glabāšana,
uzskaite,
nodošana,
licencētām līgumorganizācijām

Darba aizsardzības
speciālists

1 x gadā

Ugunsdrošības
speciālists

līdz ražošanas
uzsākšanai
(20.11.2020.)

Līgumorganizācija

Pēc
nepieciešamības

līdz ražošanas
uzsākšanai
(20.11.2020.)

10. Drošības sistēmas atbilstības un avāriju riska samazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējums

26.

Drošības
sistēmas
darbības
efektivitātes un riska samazināšanas
pasākumu atbilstības pašnovērtējums

Ugunsdrošības
speciālists

1 x gadā
(jūlijs 2020.)

27.

CA plāna aktualizācija

Ugunsdrošības
speciālists

1 x gadā

28.

Darbinieku
apmācību
plāna
sastādīšana un apstiprināšana, tā
īstenošana

Darba aizsardzības
speciālists

1 x gadā

Izpildīts
Izpildīts
Izpildīts

