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Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
MĒRĶIS
➢ Vērtēšana

nav pašmērķis

nepieciešamos rūpniecisko avāriju
riska samazināšanas pasākumus, lai:

➢ Noteikt

nodrošinātu darbinieku, apkārtējo iedzīvotāju un
sabiedrības drošību,
➢ aizsargātu tos no rūpnieciskās avārijas kaitīgās
iedarbības,
➢ saglabātu kvalitatīvu vidi,
➢

➢ ja

notikusi avārija, – atjaunotu vides kvalitāti.

Seveso III, MK131(01.03.2016.)
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VADLĪNIJU LOMA
ATRAST KOPSAUCĒJU starp:


KOMERSANTU, KONSULTANTU un
VĒRTĒJOŠĀM IESTĀDĒM:



MK131 (01.03.2016.) :
 kārtība

– iesaistītas dažādas institūcijas

 rīcības:

uzņēmuma, institūciju

 dokumentācija


Seveso III prasībām un MK131 (01.03.2016.) –

obligātās (piemēram, informatīvais materiāls internetā),
ieteicamās
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PRIORITĀŠU noteikšana:

➢

svarīgākais

➢

nepieciešamais

➢

mazsvarīgākais



OPTIMIZĀCIJA:

➢

iespējamais

➢

sarežģītais

➢

nākotnē īstenojamais

➢

nereālais … MK131 (01.03.2016.)



Drošības pārskats/civilās aizsardzības plāns
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Lai DP tiktu sniegta būtiska informācija, ne liekais
Ja risks vērtēts kā niecīgs tiek paziņots, ka pasākumi
nav jāveic – nē, tas nozīmē, ka tie pasākumi, kas tiek
veikti ir pietiekami un nav nepieciešami papildu
➢ Lai būtu mazāk gadījumu, kad riska novērtējums
neatbilst uzņēmuma paredzētajiem pasākumiem,
piemēram: avārijas gadījumā smagas sekas un/vai
liela to izplatība vai iespējamība, bet:
➢
➢

➢
➢

resursi – tikai ķiveres un laužņi,
tiek proponēts – normatīvie akti tādu pasākumu neprasa,
piemēram, ugunsdzēsībā – Seveso III un MK 131, ka tās ir
papildu prasības objektiem, kuri var izraisīt lielas avārijas 5
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➢ Iemesli, kāpēc VPVB pastiprinātu uzmanību pievērš
avāriju novēršanas jautājumiem
➢ Objekta tā daļu ekspluatāciju nedrīkst uzsākt vai turpināt
vai nedrīkst veikt tajā darbības ar atsevišķām bīstamām
vielām, ja veiktajiem pasākumiem riska un avāriju seku
smaguma samazināšanai ir būtiski trūkumi, kuru dēļ var
izraisīties rūpnieciska (liela) avārija, vai šādas avārijas
gadījumā nav iespējams ierobežot tās izplatību un
novērst eskalāciju MK131
➢ Palīdzēt izvērtēt, vai tas, kas ir izpildīti visi būtiskie
ugunsdrošības, DA, BIEK un CA pasākumi ir
pietiekami, lai novērstu lielas avārijas un, ja – nē, tad,
kādi vēl nepieciešami
6
27.08.2021

