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gadījumā 
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                                  Pielikumi: 

1. Naftas produktu termināļa un tankkuģu piestātnes Nr.68 atrašanās vietas plāns M 

1:10 000 uz 1 lapas 

2. Termināļa shēmas ar būvju, inženiertehnisko komunikāciju, ugunsgrēka dzēšanas 

iekārtu, trauksmes ierīču, ugunsdzēsības ūdensapgādes avotu, evakuācijas izeju 

un evakuācijas virzienu izvietojumu 

2.1. Termināļa ēku, būvju un inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma uz 1 

lapas 

2.2. Evakuācijas shēma ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības ierīču izvietojumu uz 

1 lapas 

3. Autocisternu uzpildes shēma, izmantojot biodīzeļdegvielas piejaukšanu un 

dīzeļdegvielas marķēšanu uz 1 lapas 

4. Rīkojumi par termināļa drošības pārvaldības sistēmā iesaistītajiem darbiniekiem 

4.1. SIA V.Biļuka komercfirmas “EVIJA” 2016.gada 10.marta rīkojums Nr.14 “Par 

atbildīgo darbinieku norīkošanu un ugunsdzēsības vienības izveidošanu” uz 2 

lapām 

4.2. SIA V.Biļuka komercfirmas “EVIJA” 2013.gada 3.oktobra rīkojums Nr.63 (par 

atbildīgā darbinieka norīkošanu bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu) uz 1 

lapas 

4.3. SIA V.Biļuka komercfirmas “EVIJA” 2005.gada 3.janvāra rīkojums (par darba 

aizsardzības speciālista norīkošanu) uz 1 lapas 

4.4. SIA V.Biļuka komercfirmas “EVIJA” 2016.gada 25.aprīļa rīkojums Nr.4 “Par 

atbildīgo personu nozīmēšanu” uz 2 lapām 

4.5. SIA V.Biļuka komercfirmas “EVIJA” 2013.gada 1.oktobra rīkojums Nr.61A (par 

automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas dežurējošā personāla 

norīkošanu) uz 1 lapas 

5. Sadarbības dokumenti par resursu piegādi un izmantošanu 

5.1. 2009.gada 15 aprīļa vienošanās par savstarpējo palīdzību uguns negadījuma 

situācijā starp SIA V.Biļuka komercfirmas “EVIJA” un SIA “EAST-WEST 

TRANSIT” uz 1 lapas 

5.2. 2011.gada 1.septembra līgums Nr.EV/TS-1 (par bonu izvilkšanu ap tankkuģi un 

skimera piegādi) uz 2 lapām 

6. Rezervuāru pārbaudes grafiks uz 1 lapas 

7. Drošības datu lapas 

7.1. Dīzeļdegvielas drošības datu lapa uz 9 lapām 

7.2. Bāzes eļļas drošības datu lapa (angļu valodā) uz 6 lapām 

7.3. Bāzes eļļas drošības datu lapa (krievu valodā) uz 6 lapām 

8. Avāriju seku izplatības zonu attēlojumi uz kartes 

8.1. Avārijas sekas tehnoloģiskā cauruļvada plīsuma gadījumā dīzeļdegvielas 

pārsūknēšanas laikā, ja nostrādā elektriskais aizbīdnis uz 1 lapas 

8.2. Avārijas seka 3000 m3 dīzeļdegvielas rezervuāra sabrukuma gadījumā ar sekojošu 

aizdegšanos uz 1 lapas 



8.3. Avārijas sekas autocisternas ar dīzeļdegvielu lielākā nodalījuma (V=6 m3) 

sabrukuma gadījumā ar sekojošu aizdegšanos uz 1 lapas 

8.4. Avārijas sekas dzelzceļa cisternas (V=60 m3) ar dīzeļdegvielu sabrukuma 

gadījumā ar sekojošu aizdegšanos uz 1 lapas 

8.5. Avārijas sekas tankkuģa lielākās tilpnes (V=100 m3) ar dīzeļdegvielu aizdegšanās 

gadījumā uz 1 lapas 

9. Rīcības plāns dīzeļdegvielas noplūdes gadījumam uz 8 lapām 

10. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam uz 13 lapām 

11. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 

ārējo apdraudējumu gadījumos uz 22 lapām, t.sk.:  

           1. Bīstamo ķīmisko vielu noplūde uz 3 lapām 

 2. Radioaktīvo vielu noplūde uz 4 lapām 

 3. Bioloģiski aktīvo vielu noplūde uz 3 lapām 

4. Zemestrīces uz 2 lapām 

 5. Terora akti uz 2 lapām 

6. Sprādzienbīstama priekšmeta atklāšana vai informācijas saņemšana par         

spridzekļa ievietošanu termināļa teritorijā uz 2 lapām  

7. Nezināmas izcelsmes viela vai priekšmeta atklāšana termināļa teritorijā 

uz 4 lapām 

8. Sabiedriskās nekārtības vai iekšējie nemieri termināļa teritorijas tuvumā 

uz 2 lapām 

12. Rīcības plāns nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumam uz 

7 lapām 

13. Informācija par termināļa darbinieku apmācību 

13.1 Darbinieku apmācības programma civilās aizsardzības jautājumos uz 2 lapām 

13.2 Tēmu nosaukumi veiktajai apmācībai civilās aizsardzības jautājumos uz 10 lapām 

13.3 2015.gada 10.decembra akts par termināļa darbinieku apmācību pirmās palīdzības 

sniegšanā un rīcību avārijas situācijās uz 3 lapām 

14. Apziņošanas shēma rūpnieciskās avārijas gadījumam uz 1 lapas 

15. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglaments uz 3 lapām 

16. Informatīvais materiāls sabiedrībai uz 2 lapām 

17. 2014.gada 10.janvāra vietēja līmeņa praktisko civilās aizsardzības mācību 

materiāli 

17.1. Mācību programma, mācību sagatavošanas un norises plāns uz 6 lapām 

17.2. Mācību pārskats uz 3 lapām 

18. Izmantoto normatīvo aktu saraksts uz 3 lapām 

 

 


