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RANP izstrādāšanas un vērtēšanas

MĒRĶIS

❖RANP izstrādāšana un vērtēšana nav 
pašmērķis

➢Noteikt nepieciešamos rūpniecisko
avāriju riska samazināšanas pasākumus,
lai:

➢ 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

PRIORITĀŠU noteikšana: 

➢svarīgākais 

➢nepieciešamais

➢mazsvarīgākais

OPTIMIZĀCIJA:

➢iespējamais

➢sarežģītais

➢nākotnē īstenojamais 
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VADLĪNIJU LOMA

ATRAST KOPSAUCĒJU starp:

KOMERSANTU, KONSULTANTU 

un VĒRTĒJOŠĀM IESTĀDĒM
➢Lai RANP tiktu sniegta būtiska informācija

➢Lai RANP būtu skaidri norādīts, kas ir

izdarīts, bet kas vēl jādara

➢Nav nepieciešama liekvārdība

➢Jauno objektu problēmām (gan jaunuzbūvēto,

gan esošo, kuri kļūst par Seveso Objektiem),

t.sk. Aizsargjoslu likums – jāsaskaņo ar zemes

īpašniekiem, jāpaziņo pašvaldībai
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VADLĪNIJU LOMA

➢Optimizācijā novienkāršotais un 
vienādotais, piemēram, maksimālie noplūdes 
laukumi, pieņēmums, ka eksplozija  notiek 
bīstamās vielas sprādzienbīstamā maisījuma 
ar gaisu «mākoņa» centrā (vidū)

➢Sarežģītais – Ja ir liels skaits bīstamo 
ķīmisko vielu un maisījumu, kuru kopīgas 
avārijas (parasti degšanas, vai ar lokāliem 
domino efektiem – degšanas un eksplozijas) 
gadījumā tikai varētu izcelties liela avārija 
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VADLĪNIJU LOMA

MK131 8. pielikums – sarežģītais:

1.4. rūpnieciskās avārijas rezultātā (Seveso III -
Kaitējums personām un nekustamajam īpašumam, nesaistot ar

avārijas noplūdes apjomu:):

1.4.1. iestājusies personas nāve

1.4.2. objektā cietušas vismaz sešas personas un

tās hospitalizētas vismaz uz 24 stundām

1.4.3. cietusi vismaz viena ar objektu nesaistīta

persona, un tā hospitalizēta vismaz uz 24 stundām

1.4.4. ārpus objekta bojātas un nav lietojamas

dzīvojamās mājas
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ATRAST KOPSAUCĒJU starp:

KOMERSANTU, KONSULTANTU un 
VĒRTĒJOŠĀM IESTĀDĒM

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

KOMERSANTU, KONSULTANTU un 
VĒRTĒJOŠĀM IESTĀDĒM

➢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 pasākumi vēl nepieciešami
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VADLĪNIJU LOMA

ATRAST KOPSAUCĒJU starp:

KOMERSANTU, KONSULTANTU un 
VĒRTĒJOŠĀM IESTĀDĒM

➢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
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Paldies par uzmanību!

A.Kokoreviča, 
aija.kokorevica@vpvb.gov.lv


