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Ievads 
Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienestu un biedrību “Latvijas 

Riska vadības asociācija” ir īstenojusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Vadlīniju 

izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap 

rūpniecisko avāriju riska objektiem”. Projekta ietvaros ir izstrādātās rekomendācijas paaugstināta riska 

objektu novērtēšanai Latvijā ar skaitliskā riska novērtēšanas metodi un ieteikumus drošības attālumu un 

teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap rūpniecisko avāriju riska objektiem [1]. Savukārt 

šis dokuments sagatavots, lai pārliecinātos vai izstrādātās rekomendācijas ir izmantojamas un sasniedz 

tām paredzētos mērķus.  

Šis pilotprojekts ietver visu Rīgā esošo rūpniecisko avāriju riska objektu kvantitatīvu riska novērtējumu, 

kura rezultātā iegūta informācija par objektos iespējamo avāriju risku radīt apdraudējumu blakus 

teritorijās dzīvojošiem cilvēkiem un apdraudējumu blakus esošiem objektiem. Riska novērtējuma 

rezultāti vizualizēti ar individuālā riska un avāriju seku tiešās iedarbības izolīnijām ap aplūkotajiem riska 

objektiem.  

Avāriju seku novērtēšanai un individuālā riska modelēšanai piesaistīta kompānija PSI “Risks un audits” 

SIA, kuras eksperti šo darbu veikšanai izmantojuši Nīderlandes institūta TNO1 industriālās un ārējās 

drošības departamenta izstrādātu avāriju seku iedarbības izplatības modelēšanas datorprogrammu 

Effects 10 un kvantitatīvā riska analīzes datorprogrammu Riskcurves 10 (licence 24619.33026 RISCB295 – 

PSI Risks un Audits).  

Riska novērtējumā iekļautā informācija ir iegūta no Rīgā izvietoto zemāka līmeņa un augstāka līmeņa 

riska objektu piesārņojošo darbību atļaujās iekļautajiem datiem. Kā papildus informācijas avoti izmantoti 

objektu drošības pārskati vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmas, atbilstoši kuriem precizēti 

iekārtu darbības parametri, izvietojums, drošības sistēmas u.tml.  

Riska novērtējumā pamatā analizēti tikai galvenie riska avoti katrā no aplūkotajiem objektiem un katram 

avotam novērtēti tikai galvenie avārijas scenāriji, kas potenciāli var radīt nozīmīgāko ietekmi uz riska 

līmeņa izmaiņām ārpus objekta teritorijas. Līdz ar to šis riska novērtējums nav uzskatām par pilnu katra 

objekta novērtējumu. Tomēr tas ir pietiekams, lai veiktu teritorijas plānošanu ap rūpniecisko avāriju 

riska objektiem. Veicot teritorijas plānošanu Rīgā, jārēķinās, ka aplūkoto objektu darbība ir saistīta 

vismaz ar šajā riska novērtējumā noteikto riska līmeni.  

Riska novērtējumā izmantotie meteoroloģiskie dati iegūti no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centra vēsturisko novērojumu datu bāzēm. 

Dokumentā iekļautā grafiskā materiāla sagatavošanai izmantots SIA “Jāņa sēta”, Google maps un Open 

street kartogrāfiskais materiāls. Atsevišķiem objektiem, kur šāda informācija pieejama, iekļauti arī 

objektu teritorijas plāni.  

 

                                                           
1 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – abreviatūras atšifrējums no holandiešu 

valodas (Angļu valodā: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) 



 Riska zonējums ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska 
objektiem un ieteikumi teritorijas izmantošanas ierobežojumiem Rīgas pilsētā 

3 

1. Rūpniecisko avāriju riska objekti Rīgā 
Šajā sadaļā sniegta vispārēja informācija par riska novērtējumā iekļauto rūpniecisko avāriju riska objektu 

izvietojumu Rīgā, to darbību un galveno tehnoloģisko aprīkojumu, kas ir izmantota, sastādot riska 

scenārijus un veicot skaitliskā riska novērtējumu. Tāpat apkopota un riska novērtējumā izmantota 

informācija par galvenajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un to maksimālajiem pārkraušanas 

apjomiem, atbilstoši objektu aktuālajām piesārņojošās darbības atļaujām.   

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (turpmāk MK noteikumi Nr. 131) objektus 

klasificē zemāka un augstāka riska līmeņa objektos. Kā augstāka līmeņa riska objekti tiek klasificēti 

objekti, kuros vienlaicīgi var atrasties bīstamās vielas daudzumos, kas pārsniedz šajos noteikumos 

noteikto augstāko kvalificējošo bīstamo ķīmisko vielu daudzumu. Augstāka riska līmeņa objektiem ir 

jāizstrādā drošības pārskats.  

Savukārt kā zemāka riska līmeņa objekti tiek klasificēti objekti, kuros bīstamo ķīmisko vielu daudzums, 

kas vienlaicīgi var atrasties objektā pārsniedz MK noteikumos Nr. 131 noteikto zemāko kvalificējošo 

daudzumu, bet nepārsniedz augstāko kvalificējošā daudzumu. Zemāka riska līmeņa objektiem ir 

jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma. 

Riska novērtējumā izmantotā informācija par objektos esošajām iekārtām, procesu norisi, drošības 

sistēmām u.c. nepieciešamie parametri iegūti Vides pārraudzības valsts birojā no augstāk minētajiem 

rūpniecisko avāriju riska vadības dokumentiem.  

Šobrīd, atbilstoši  Vides pārraudzības valsts biroja publiskotajai informācijai Rīgas rūpniecisko avāriju 

riska objektu sarakstā iekļaujami 8 zemāka riska līmeņa objekti un 10 augstāka riska līmeņa objekti.  

Zemāka riska līmeņa objekti Rīgā ir šādi:  

1. AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-1 (Viskaļu iela 16) 

2. SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa objekti (Krustpils 

iela 24) 

3. SIA "Nordeka Oil" (Dzirciema iela 121) 

4. SIA “OVI” (Tvaika iela 35) 

5. SIA “PRO GĀZE SNGB” sašķidrinātas naftas gāzes bāze, (Aplokciema iela 3) 

6. SIA “VEXOil Bunkering” (Atlantijas 27D) 

7. SIA “VL Bunkerings”, (Tvaika iela 68) 

8. SIA “WOODISON TERMINAL”, naftas produktu terminālis, (Tvaika iela 39) 

Augstāka riska līmeņa objekti Rīgā ir šādi:  

1. SIA “Alpha Osta” (Birztalu iela 26, 34, 38) 

2. AS “B.L.B. Baltijas Termināls” (Ezera iela 22) 

3. SIA “Circle K Latvia”, Rīgas terminālis (Laivinieku iela 7) 

4. AS “LATVIJAS FINIERIS”, rūpnīca “Lignums” (Finiera iela 6) 

5. SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA”, Ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāze (Cesvaines 13) 

6. SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija (Zilā iela 20) 

7. SIA "PARS TERMINĀLS" (Tvaika iela 7a un 7k-1) 

8. SIA “NAFTIMPEKS” (Laivinieku iela 11) 

9. SIA “NESTE LATVIJA” (Rīgas terminālis, Laivinieku iela 5) 

10. SIA “Riga fertilizer terminal” (Kundziņsalas 8. līnija 5) 

No aplūkotajiem objektiem 12 objektos galvenā bīstamība saistīta ar naftas produktu pārkraušanu, 

uzglabāšanu vai izmantošanu. Divi uzņēmumi nodarbojas ar ķīmisko vielu pārkraušanu, uzglabāšanu vai 
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izmantošanu, divi ir sašķidrinātās naftas gāzes pārkraušanas un realizācijas objekti, bet vēl divi nodrošina 

minerālmēslu, tai skaitā amonija nitrāta minerālmēslu pārkraušanu.  

Rūpniecisko avāriju riska objektu izvietojums Rīgas teritorijā vizualizēts 1. attēlā. 
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1. attēls. Rūpniecisko avāriju riska objektu izvietojums Rīgā  
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1.1. AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-1 

Rīgas TEC-1 atrodas Rīgas pilsētas ziemeļaustrumu daļā Čiekurkalna teritorijā (Rīga, Viskaļu iela 16, LV-
 1026), 0,6 km attālumā no Ķīšezera.  

Rīgas TEC-1 kopējā platība 4,5 ha, tā ietver gan jauno energobloku, gan vecā energobloka ēkas un 
objektus. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām tiek veiktas jaunajā energoblokā. Rīgas TEC-1 
atrašanās vieta uz kartes attēlota 1.1. attēlā. 

 

1.1. attēls. Rīgas TEC-1 atrašanās vieta 

Kā pamatkurināmo ražotne izmanto dabasgāzi, bet kā rezerves kurināmais ir paredzēta dīzeļdegviela. 

Dīzeļdegvielas uzglabāšanas apjoms objektā pārsniedz kvalificējošo daudzumu, kā rezultātā uz objektu 

attiecas MK noteikumu Nr. 131 prasības un objektam ir izstrādāta rūpniecisko avāriju novēršanas 

programma. Rezerves kurināmo – dīzeļdegvielu –  objektā uzglabā vienā 5000 m3 tērauda rezervuārā, 

kas izvietots atsevišķā dzelzsbetona apvaļņojumā. Dīzeļdegviela tiek piegādāta ar autocisternām.  

Arī pamatkurināmais – dabasgāze–  ir viela ar ugunsbīstamām īpašībām, līdz ar to tā potenciāli var radīt 

bīstamību noplūdes un aizdegšanās gadījumā. Objektam dabasgāze tiek piegādāta pa gāzes vadu ar 

diametru 600 mm un spiedienu 6 bar. Tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai ar kompresoru palīdzību 
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gāzes spiediens tiek paaugstināts līdz 27 bar, un gāze uz turbīnām tiek padota pa 80 mm cauruļvadu, bet 

uz ūdenssildāmiem katliem pa 300 mm cauruļvadu. 

1.1. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums  

Izmantošanas 
veids 

EK numurs 
CAS 

numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Dīzeļdegviela 
Rezerves  
kurināmais 

269-822-7 68334-30-5 3600 844 

2. Dabasgāze Pamatkurināmais  232-343-9 8006-14-2 neuzglabā 289 000 

 

1.2. SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 

VAS „Latvijas dzelzceļš” SIA “LDz ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis 

(turpmāk arī RSSLI) ir objekts, kura pamatdarbība ir dažādu ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotu dzelzceļa 

lokomotīvju apkalpošana, sagatavošana darbam (ekipēšana), tehniskā apkope,  t.sk. lokomotīvju 

remonts un modernizēšana. RSSLI atrodas Rīgas pilsētas ziemeļaustrumu daļā, Latgales priekšpilsētā 

starp Šķirotavas un Ķengaraga rajoniem. Objekta teritorija izvietota rūpnieciskajā zonā. Objekta 

atrašanās vieta uz kartes attēlota 1.2. attēlā. 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 131 nosacījumiem kvalificējošā bīstamā viela objektā ir dīzeļdegviela. 

Dīzeļdegvielu objektā ieved ar dzelzceļa vagoncisternām, uzglabā tērauda rezervuāros un izmanto 

lokomotīvju ekipēšanai. Tāpat degvielu iepilda vagoncisternās vai autocisternās nosūtīšanai SIA „LDz 

ritošā sastāva serviss” struktūrvienībām un citiem pasūtītājiem.  

Dīzeļdegvielas noliešanai no dzelzceļa cisternām izmanto divpusēju estakādi ar 9 noliešanas vietām. 

Estakādes garums 48 m, un tā atrodas objekta teritorijas ziemeļu daļā. Produktu uz rezervuāriem 

pārsūknē, izmantojot tehnoloģiskos sūkņus, kuri izvietoti sūkņu stacijā.  

Dīzeļdegvielas uzglabāšanai tiek izmantoti 3 vertikāli tērauda rezervuāri ar kopējo nominālo tilpumu 

4000 m3. Dīzeļdegviela atrodas arī ekipēšanas punktā izvietotā 50 m3 horizontālā tērauda tvertnē. 

Dīzeļdegvielas pamatrezervuāri izvietoti apvaļņotā laukumā. Apvaļņojums veidots no zemes uzbēruma. 

Ekipēšanas punktā izvietotā tvertne atrodas betona apvaļņojumā. 

Dzelzceļa cisternu uzpildei dzelzceļa estakādē ir uzstādītas 4 augšējās uzpildes iekārtas, līdz ar to 

vienlaicīgi iespējams veikt 4 vagoncisternu uzpildi.  

Autocisternu uzpilde tiek veikta RSSLI degvielas bāzes tvertņu parkā. Uzpildi veic ar apakšējās uzpildes 

metodi.  Vienlaicīgi var uzpildīt vienu autocisternu.  

Dīzeļdegvielas uzpildi lokomotīvēm veic lokomotīvju ekipēšanas punktā.  
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1.2. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums  

Izmantošanas 
veids 

EK numurs 
CAS 

numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Dīzeļdegviela 

Pārkraušana un 
uzglabāšana  
tvertnēs, 
uzpildīšana 
lokomotīvēs 

269-822-7 68334-30-5 3125 24 000 

 

 

 

1.2. attēls. SIA „LDz ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centrs,  

Rīgas iecirkņa atrašanās vieta 
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1.3. SIA “Nordeka Oil” 

SIA „Nordeka Oil” saimnieciskās darbības veids ir dīzeļdegvielas pieņemšana no dzelzceļa 

vagoncisternām, glabāšana vertikālajos rezervuāros un padošana autocisternu uzpildei, t.sk. 

dīzeļdegvielas piedevu (rapšu eļļas, metilestera, dīzeļdegvielas piedevu un krāsvielu) glabāšana 

horizontālajās tvertnēs un piejaukšana dīzeļdegvielai.  

SIA „Nordeka Oil” naftas produktu glabātuve izvietota Dzirciema ielā 121. Objekts atrodas Rīgas pilsētas 

ZR daļā netālu no Rīgas-Bolderājas dzelzceļa, blakus šī dzelzceļa atzaram uz Iļģuciemu (skatīt 1.3. attēlu). 

Objekta teritorijas kopējā platība ir 1,239 ha. 

 

1.3. attēls. SIA „Nordeka Oil” atrašanās vieta 

Dīzeļdegvielas pieņemšanas, uzglabāšanas, transportēšanas procesā iesaistītas šādas tehnoloģiskās 

iekārtas: 

 vienpusēja dzelzceļu noliešanas estakāde 4 četrasu dzelzceļa cisternu vienlaicīgai noliešanai; 

 sūkņu stacija ar četriem sūkņiem un manifolds, 

 virszemes savienojošie cauruļvadi, 

 5 vertikālie tērauda rezervuāri (dīzeļdegvielas uzglabāšanai), 

 3 horizontālas tvertnes (degvielas piedevu uzglabāšanai), 

 autocisternu uzpildes mezgls vienas autocisternas uzpildīšanai, 
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 sliežu ceļa pagarinājums aiz dzelzceļa noliešanas estakādes 13 cisternu izvietošanai. 

Visas tehnoloģiskās iekārtas ir uzstādītas 2013. gadā.  

1.3. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums  

Izmantošanas 
veids 

EK numurs 
CAS 

numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Dīzeļdegviela 

Pārkraušana, 
uzglabāšana, 
izvešana 
autocisternās  

269-822-7 68334-30-5 7111,46 50 000 

 

1.4. SIA “OVI”  

SIA „OVI” sniedz dažādu naftas produktu pieņemšanas, pārkraušanas, glabāšanas un izdošanas 
pakalpojumus. SIA „OVI” pamatdarbības veidi ir:  

 naftas produktu vairumtirdzniecība,  

 naftas produktu glabāšana un pārkraušana,  

 kuģu bunkurēšana ar dīzeļdegvielu un tumšajiem naftas produktiem.  

SIA “OVI” savai komercdarbībai izmanto divus atsevišķi novietotus objektus:  

 dažādu lejamkravu termināli Rīgā, Tvaika ielā 35 (atrodas ārpus Rīgas brīvostas teritorijas),  

 ostas termināli ar 2 piestātnēm Rīgā, Tvaika ielā 37a (ietilpst Rīgas brīvostas teritorijā).  

SIA “OVI” teritorija Tvaika ielā 35 

Rezervuāru parks sastāv no 39 dažāda tilpuma rezervuāriem naftas produktu un eļļas uzglabāšanai, 11 
no tiem –  6 × 60 m3 virszemes horizontālos un 5 × 55m3 apakšzemes rezervuārus – uzņēmums iznomā. 
Teritorijas ziemeļu daļā kopējā betona apvaļņojumā izvietoti 2009. gadā uzbūvētie pieci muitas 
noliktavas virszemes rezervuāri, ar katra tilpumu – 3000 m3. Divi no rezervuāriem ir siltināti. Dienvidu 
virzienā aiz muitas noliktavas rezervuāriem, kombinētā grunts un betona apvaļņojumā, izvietoti vēl 5 
muitas noliktavas virszemes rezervuāri ar katra tilpumu 700 m3 un viens rezervuārs ar 400 m3 tilpumu. 

Teritorijas dienvidrietumu daļā izvietoti arī 14 dažāda tilpuma virszemes rezervuāri, kas nodrošina 
muitas noliktavas un akcīzes preču noliktavas funkcijas. Divos rezervuāros ar tilpumu 50 m3 katrs un 
divos rezervuāros ar tilpumu 400 m3 katrs tiek uzglabāta akcīzes dīzeļdegviela. Pārējos rezervuāros – 
2×400 m3, 3×200 m3, 4×1000 m3 un 1×2000 m3 – tiek uzglabāti dažādi naftas produkti.  

Teritorijas dienvidaustrumu daļā ir divi apakšzemes rezervuāri ar tilpumu 2400 m3 katrs, bet teritorijas 
centrālajā daļā viens apakšzemes rezervuārs (400 m3) dažādu naftas produktu uzglabāšanai. 

Terminālim gar austrumu pusi ziemeļu-dienvidu virzienā izvietots sliežu ceļš, uz kura atrodas trīs 
dzelzceļa cisternu noliešanas/uzpildīšanas estakādes.  

Teritorijas dienvidu daļā atrodas dzelzceļa estakāde, kas paredzēta gaišo un tumšo naftas produktu 
noliešanai/uzpildei no apakšas. Estakādes vienā pusē ar 8 ierīcēm nolej tumšos naftas produktus 
(pārsvarā mazutu), bet otrā pusē ar 8 ierīcēm – gaišos, katrā pusē ir pa vienam kolektoram.  

Tālāk uz teritorijas ziemeļiem atrodas estakāde dīzeļdegvielas un citu naftas produktu un eļļu 
cisternvagonu noliešanai. Pie estakādes ir atklāta nojume. Estakāde paredzēta 10 cisternvagonu 
vienlaicīgai noliešanai/uzpildei. Vēl tālāk – virzienā uz ziemeļiem, gar teritorijas austrumu robežu 
izbūvēta jaunā divpusējā dzelzceļa noliešanas un uzpildīšanas estakāde. Tajā ierīkotas 12 divpusējas 
(kopā 24) noliešanas/ uzpildīšanas vietas. 
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Teritorijas dienvidrietumu daļā ierīkotas autouzpildes vietas – 3 autouzpildes posteņi, kuros vienlaicīgi 
var uzpildīt 4 auto cisternas. Katrai estakādei ir atsevišķi novietoti sūkņi ar maksimālo uzpildes ražību 30 
m3/h. 

 

1.4. attēls. SIA „OVI” teritoriju atrašanās vietas 

SIA “OVI” Tvaika ielā 37a 

SIA “OVI” teritorija Tvaika ielā 37a, kas ietilpst Rīgas brīvostas teritorijā, atrodas Sarkandaugavas 
caurteces labajā krastā. 

Šajā teritorijā izvietotas SIA “OVI” piestātnes JM-15 un JM-15a – stacionāra tipa dzelzsbetona 
konstrukcijas, kas atrodas Sarkandaugavas attekas labajā krastā. Kā pārkraujamo produktu rezervuārus 
īslaicīgai uzglabāšanai izmanto baržu (bezdzinēja stāvkuģis) – peldošo uzpildes staciju “PUP-1”, kas 
stacionāri pietauvota kuģu piestātnē JM-15. Peldošajā uzpildes stacijā uzglabā gaišos naftas produktus, 
bet var uzglabāt jebkuru no naftas produktu sortimenta. Naftas produkti pa cauruļvadiem no uzņēmuma 
rezervuāriem vai no kuģiem nonāk uz “PUP-1” – tai ir nodalītas 8 sekcijas ar kopējo ietilpību 2960 m3. 
“PUP-1” kravnesība ir 2494,95 t. No baržas “PUP-1” naftas produktus pārkrauj uz transporta tankkuģiem 
vai uz autotransportu, vai uzglabāšanai rezervuāros. 

Pārsūknējot terminālī esošos naftas produktus uz piestātnēs JM-15 un JM-15a esošo baržu un/vai 
tankkuģiem, lieto termināļa sūkņus. Tvaika iela 35 ir uzstādīti 57 sūkņi. 
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1.4. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums  

Izmantošanas 
veids 

EK numurs CAS numurs 
Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Dīzeļdegviela 

Pārkraušana un 
uzglabāšana 

269-822-7 68334-30-5 

15 000 35 100 2. 
Krāšņu 
kurināmais 

270-676-1 68476-34-6 

3. Petrolatums 232-373-2 8009-03-8  

4. 
Akmeņogļu 
darva 

232-287-5 
232-361-7 
232-419-1 

8001-58-9 
8007-45-2 
8021-39-4 

20 000 130400 
5. KORB  

200-753-7 
202-851-5 
215-535-7 
310-013-6 
202-049-5  

71-43-2 
100-42-5 
1330-20-7 
102110-15-6 
91-20-3 

6. Mazuts 
270-675-6 
271-384-7 

68476-33-5 
68553-00-4 

7. 
Naftas 
parafīns, 
šķidrais 

273-642-4 68991-50-4 

 

1.5. SIA “PRO GĀZE SNGB” sašķidrinātas naftas gāzes bāze 

SIA “Pro GĀZE SNGB” atrodas Rīgas brīvostas teritorijā pilsētas Ziemeļu rajonā Mīlgrāvja kanāla kreisajā 

krastā, Jaunmīlgrāvja rūpnieciskajā apbūvē Aplokciema ielā 3. Objekts atrodas blakus AS “B.L.B. Baltijas 

termināls”, tā teritorijas Dienvidrietumu pusē. Objekta atrašanās vieta uz kartes parādīta 1.5. attēlā.  

SIA “Pro GĀZE SNGB” ir sašķidrinātās naftas gāzes bāze, kas nodarbojas ar sašķidrinātās naftas gāzes 

(propāna/butāna maisījuma) uzglabāšanu, pārkraušanu, sadzīves gāzes balonu uzpildīšanu un piegādi. 

Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde objektā, kā arī tālāka piegāde klientiem, tiek nodrošināta ar 

autotransporta palīdzību. Autocisternu izliešana un uzpilde tiek veikta atsevišķā noliešanas/uzpildes 

punktā ar autocisternas sūkņu palīdzību.  

Sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanai objekta teritorijā vienā kopējā apvaļņojuma laukumā izvietotas 4 

horizontālās spiedtvertnes, kuru katras tilpums ir 50 m3. Bez tam, teritorijā atrodas viena 4,85 m3 

spiedtvertne, kas nepieciešama tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai balonu uzpildes procesā un viena 

2,4 m3 tvertne, kas paredzēta atlikumu uzglabāšanai. Tāpat objekta teritorijā izvietota tehnoloģija 

sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildei un gāzes balonu uzglabāšanas konteineri. 
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1.5. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums  

Izmantošanas 
veids 

EK numurs CAS numurs 
Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. 

Sašķidrinātā 
naftas gāze 
(propāns-
butāns) 

Pārkraušana, 
uzglabāšana, 
uzpilde 
balonos 

270-705-8  68476-86-8 104 2400 

 

 

1.5. attēls. SIA “Pro GĀZE SNGB” atrašanās vieta 

 

1.6. SIA “VEXOil Bunkering” 

SIA “VEXOil Bunkering” naftas produktu terminālis atrodas Rīgas brīvostas teritorijā Atlantijas ielā 27d. 
SIA “VEXOil Bunkering” naftas produktu termināļa teritorija atrodas Rīgas pilsētas Vecdaugavas rajonā 
un aizņem daļu no nelielās pussalas, kuru gan no dienvidiem, gan no rietumiem norobežo Daugava, bet 
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no ziemeļiem – Audupes atteka. Terminālī veic gaišo un tumšo naftas produktu pieņemšanu, 
uzglabāšanu un pārkraušanu. Objekta atrašanas vieta uz kartes parādīta 1.6. attēlā. 

Naftas produktus uz termināli pieved pa dzelzceļu. Naftas produktu noliešanai paredzēta dzelzceļa 
estakāde. Estakāde ir divpusēja, uz tās vienlaicīgi var apstrādāt 12 vagonu cisternas, pa 6 uz katra ceļa. 
Naftas produktu pārsūknēšanu uz rezervuāriem nodrošina uz estakādes izvietotie sūkņi. Dīzeļdegvielas 
pārsūknēšanai izmanto 2 sūkņus (ar ražību 140 m3/h katrs). Mazuta un slānekļa eļļas pārsūknēšanai arī 
tiek izmantoti 2 sūkņi (ar ražību 140 m3/h katrs). Mazuta sildīšanai uz estakādes izvietoti siltummaiņi.  

Naftas produkti tiek uzglabāti rezervuāru parkā. Terminālī izvietoto rezervuāru kopējais tilpums ir 
8 400 m3. Mazutu uzglabā 3 rezervuāros, kuru tilpumi ir 3000 m3, 1000 m3 un 2000 m3. Dīzeļdegvielas 
uzglabāšanai paredzēts 1 rezervuārs ar 2000 m3 tilpumu. Slānekļa eļļu uzglabā 2 rezervuāros ar tilpumu 
200 m3 katrs. Visi rezervuāri izvietoti kopējā dzelzsbetona apvaļņojumā. Apvaļņojuma augstums ir 1,8 m.  

Naftas produktu iekraušanai kuģī izmanto tehnoloģiskajā sūkņu stacijā izvietotos sūkņus. Stacijā izvietoti 
6 sūkņi: 2 – dīzeļdegvielas pārsūknēšanai, 3 – mazuta un 1 – slānekļa eļļas pārsūknēšanai. Katra sūkņa 
ražība ir 140 m3/h. Kuģim nepieciešamās degvielas sajaukšanai izmanto speciālu blendera iekārtu.  

1.6. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums  

Izmantošanas 
veids 

EK numurs CAS numurs 
Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Mazuts  
Pārkraušana 
un 
uzglabāšana 

274-683- 70592-76-6 5400 120000  

2. Dīzeļdegviela 269-822-7 68334-30-5 1530 60000  

3. Slānekļa eļļa 270-671-4  68308-34-9  180 5000  

 

 

1.6. attēls. SIA „VEXOil Bunkering” atrašanās vieta  
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1.7. SIA “VL Bunkerings” 

SIA “VL Bunkerings” terminālis atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā – 

Jaunmīlgrāvī, kas atrodas aptuveni 16 km attālumā no pilsētas ģeogrāfiskā centra. Tā ir Rīgas Brīvostas 

teritorija. Termināļa kopējā teritorija ir 4,13 ha. SIA “VL Bunkerings” termināļa atrašanās vieta ir norādīta 

1.7. attēlā. Ziemeļu virzienā uzņēmums robežojas ar Mīlgrāvja atteku, austrumos ar SIA “Jaunmīlgrāvis 

ostas kompānija”, rietumos ar SIA “Starts-Rīga” un SIA “Woodison Terminal”, bet dienvidos ar dzelzceļa 

staciju “Mangaļi”. 

SIA “VL Bunkerings” nodarbojas ar naftas produktu pieņemšanu, glabāšanu un nosūtīšanu. Pamatā 

uzņēmums pārkrauj dīzeļdegvielu, benzīnu, naftas eļļu un smērvielas. Lielākais dīzeļdegvielas daudzums 

uzņēmumā nonāk pa cauruļvadu no SIA  “Woodison Terminal”. Ja dīzeļdegviela tiek piegādāta pa 

dzelzceļu, to nolej uz divām dzelzceļa estakādēm, uz kurām vienlaicīgi var noliet 8 dzelzceļa cisternas. 

Dīzeļdegvielas uzglabāšanai izmanto 6 vertikālos un vienu horizontālo rezervuāru ar kopējo tilpumu 

8175 m3.  

Naftas eļļas un smērvielas uzņēmumā pamatā nonāk pa dzelzceļu, un tās nolej uz dzelzceļa estakādes. 

Eļļu un smērvielu uzglabāšanu veic 6 horizontālos cilindriskos pazemes rezervuāros ar 75 m3 lielu 

ietilpību katram. Benzīnu uz uzņēmumu atved un aizved ar autotransportu. Benzīna uzglabāšanu veic 2 

horizontālos pazemes rezervuāros ar  75 m3 lielu ietilpību katram.  

 

1.7 tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums  
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1.  
Reaktīvo dzinēju 
degviela  
JET A-1, RT 

Pārkraušana 
un 

uzglabāšana 

294-799-5 50815-00-4 6691 

412 000 
2.  Dīzeļdegviela 269-822-7 68334-30-5 6372 

3.  Petroleja  294-799-5 91770-15-9  6691 

4.  
L-tipa šķīdinātājs 
(solventnafta)  Pārkraušana 265-199-0  64742-95-6  neuzglabā 

457 000 

5.  Benzīns 
Pārkraušana 

un 
uzglabāšana 

232-349-1;  
232-453-7;  
265-065-1 

u.c.  

8006-61-9;  
8032-32-4;  
64741-63-5 

u.c  

4500 

6.  Alkilāts, ligroīns  

Pārkraušana 

265-066-7  64741-64-6  neuzglabā 

 
7.  

Terc-
butilmetilēteris 
(MTBE)  

216-653-1  1634-04-4 neuzglabā 

8.  

Hidrostabilizēts 
pirolīzes 
kondensāts  

272-951-1  68921-67-5  neuzglabā 100 000 
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1.7. attēls. SIA “VL Bunkerings” naftas produktu termināļa atrašanās vieta 

 

1.8. SIA “WOODISON TERMINAL”, naftas produktu terminālis 

SIA “Woodison Terminal” ir gaišo naftas produktu pārkraušanas terminālis, kas izvietots Rīgā, Tvaika 

ielā 39 (skatīt 1.8. attēlu). Terminālis aizņem 88 329 m2 (8,83 ha) lielu Rīgas Brīvostas teritoriju, tas 

atrodas ~70 m attālumā no Daugavas attekas Sarkandaugavas labā krasta.  

Terminālis ir izveidots uz 1940. gadā ierīkotās naftas bāzes tehnoloģiskā parka bāzes. 1989. gadā notika 

daļēja tā rekonstrukcija, t.sk., tika uzstādīti 6 jauni 3000 m3 tilpuma rezervuāri. 2008. gadā rekonstruēta 

divpusējā dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde un galvenā (eksporta) sūkņu stacija. 

Dīzeļdegvielu, petroleju un aviācijas degvielu saņem dzelzceļa cisternās, uzglabā vertikālos tērauda 

rezervuāros un pārkrauj tankkuģos piestātnē JM-16. Pārējos naftas produktus saņem dzelzceļa cisternās 

un pārkrauj tankkuģos, neveicot šo produktu uzglabāšanu. Terminālim piegādāto dzelzceļa 

vagoncisternu izkraušana pamatā notiek uz divpusējās noliešanas estakādes, uz kuras vienlaicīgi var 

apkalpot 24 cisternas. Termināļa teritorijā esošā otra dzelzceļa noliešanas estakāde ir vienpusēja un uz 

tās vienlaicīgi var apkalpot 12 cisternas. 
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Tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai tiek izmantotas trīs daļēji slēgta tipa sūkņu stacijas. Naftas 

produktu uzglabāšanai izmanto 6 rezervuārus VTR 3000 ar lietderīgo tilpumu 2700 m3 katram, kā arī 2 

rezervuārus VTR-400 ar lietderīgo tilpumu 360 m3 katram un rezervuāru VTR-2500 ar lietderīgo tilpumu 

2250 m3. Seši VTR 3000 rezervuāri izvietoti kopējā grunts uzbērumā, katru rezervuāru papildus aptver 

sava dzelzsbetona glāze. 

 

1.8. attēls. SIA “Woodison Terminal” atrašanās vieta 
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1.8. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums  
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas]* 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms 
[t/gadā] 

1.  
Reaktīvo dzinēju 
degviela JET A-1, 

RT  

pārkraušana, 
uzglabāšana 

294-799-5  91770-15-9  

1) 16 102  
(ja uzglabā visos 
rezervuāros)  
2) 9 300  
(ja uzglabā tikai 
rezervuāros bez 
pontoniem) 
tvertnēs,  
virs zemes  

812 000 2.  Dīzeļdegviela 269-822-7 68334-30-5 

3.  Petroleja 232-366-4 8008-20-6 

4.  
L-tipa šķīdinātājs 

(solventnafta)  

pārkraušana 

265-199-0  64742-95-6  

- 905 000 

5.  Benzīns  

289-220-8  
271-025-4  
271-727-0  
272-931-2  
297-458-9  

86290-81-5  
68514-15-8  
68606-11-1  
68921-08-4  
93572-29-3  

6.  Alkilāts, ligroīns  265-066-7  64741-64-6  

7.  
Terc-

butilmetilēteris  
(MTBE)  

216-653-1  1634-04-4  

8.  
Hidrostabilizēts 

pirolīzes 
kondensāts  

272-951-1  68921-67-5  - 200 000 

9.  
Šķidrie pirolīzes 

sveķi  
310-057-6  102110-55-4   150 000 

 

1.9. SIA “Alpha Osta” 

SIA “Alpha osta” minerālmēslu terminālis atrodas rūpnieciskajā zonā “Mangaļi”, kas izvietota bijušās 

Rīgas jūras zvejas ostas teritorijā. Termināļa teritorija atrodas Daugavas labajā krastā, Daugavas grīvas 

aizsargjoslā, Rīgas brīvostas Rīnūžu ostas teritorijā. SIA “Alpha osta” minerālmēslu terminālis aizņem 

2,2 ha lielu platību un ir izvietots aptuveni 11 km attālumā uz ziemeļiem no Rīgas pilsētas centra. 

Objekta atrašanās vieta ir parādīta 1.9. attēlā. 

SIA “Alpha Osta” terminālis ir izvietots uz pussalas veida teritorijas, kuru no trim pusēm ieskauj Daugava, 

savukārt teritorijas sauszemes robeža saskaras ar Birztalu ielu un dzelzceļa pievedceļiem, kas iziet no 

ostas “Rīnūži” teritorijas.  

Objektā veiktās pamatdarbības ir birstošo minerālmēslu kravu saņemšana no dzelzceļa vagoniem, to 

uzglabāšana noliktavās un pārkraušana uz kravas kuģiem to tālākai nogādāšanai klientiem.  

Minerālmēsli terminālī var tikt uzglabāti 6 kupolveida noliktavās ar kopējo ietilpību 129 000 m3. 

Piestātņu ZO-9 – ZO-12 teritorijā atrodas 5 minerālmēslu uzglabāšanas noliktavas, sadzīves un 

administratīvā ēka, termināla degvielas uzpildes punkta teritorija. Sestā  minerālmēslu uzglabāšanas 

noliktava atrodas piestātnes ZO-14 teritorijā. Amonija nitrāta minerālmēslu uzglabāšanai var izmantot 

visas noliktavas, bet pamatā paredzētas trīs no šīm noliktavām: ar tilpumu 15 000 m3, 22 000 m3 un 

40 000 m3.  
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Termināļa teritorijā ir izvietoti 4 dzelzceļa sliežu ceļi, pa diviem katrā pusē noliktavām Nr. 1 - 5.  Katra 

sliežu ceļa garums ir 250 m. Uz sliežu ceļiem atrodas 4 vagonu izbēršanas nojumes. Pēc minerālmēslu 

izbēršanas no dzelzceļa vagoniem tie tiek transportēti uz minerālmēslu noliktavām vai kuģiem. No divām 

izbēršanas vietām kravu var padot tikai pārkraušanai uz kuģiem, bet no pārējām divām –  gan uz kuģiem, 

gan uz minerālmēslu noliktavām. Minerālmēslu transportēšanai ir izveidota speciāla transportieru 

sistēma. 

 

 

1.9.  attēls. SIA „Alpha Osta” minerālmēslu termināļa atrašanās vieta 

 

1.9 tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums 
Izmantošanas 

veids 
EK numurs 

CAS 
numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1.  Amonija nitrāts Pārkraušana no 
vagoniem 
kuģos vai slēgtā 
uzglabāšanas 
noliktavā 

229-347-8 6484-52-2 60 000 noliktavās 
neiepakotā veidā 

2 500 000 
2.  Amofoss 

(amonija nitrāts 
+ fosfora 
pentoksīds) 

272- 028-3 
215- 236-1 

6484-52-2 
1314-56-3 

3.  Dīzeļdegviela Iekšējās 
tehnikas 
darbības 
nodrošināšana  

269-822-7 68334-30-5 10 m3 virszemes 
rezervuārā un 
2×1 m3 
plastmasas 
tvertnēs ~10 t. 

208 

Nelielos daudzumos saimnieciskās darbības vajadzībām tiek uzglabātas arī tādas ķīmiskās vielas kā 

transmisijas eļļa, propāns un skābeklis. 
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1.10. AS “B.L.B. Baltijas Termināls”, naftas – ķīmijas terminālis 

AS “B.L.B. Baltijas Termināls” ir naftas produktu pārkraušanas terminālis, kas atrodas Rīgā, Jaunmīlgrāvja 

rūpnieciskajā rajonā Ezera ielā 22 un nodarbojas ar gaišo un tumšo naftas produktu pieņemšanu no 

dzelzceļa cisternām, uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos. Kopējā uzņēmuma teritorija aizņem 

153 385 m2. Termināla atrašanās vieta parādīta 1.10. attēlā.  

Uzņēmums AS “B.L.B. Baltijas termināls” veic tumšo naftas, kā arī dažāda veida gaišo naftas produktu 

saņemšanu pa dzelzceļu, uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos, vagoncisternās vai autocisternās.  

Naftas produktus piegādā dzelzceļa cisternās un nolej dzelzceļa estakādēs. Tumšos naftas produktus 

nolej, tos sildot.  Ar  tehnoloģisko sūkņu palīdzību pa stacionāriem cauruļvadiem tos pārsūknē 

uzglabāšanas rezervuāros vai uz tankkuģiem.  

Termināļa teritorijā atrodas četras dzelzceļa cisternu divpusējas noliešanas estakādes ar pievadceļiem. 

Estakādes ir izvietotas termināla dienvidaustrumu daļā starp produktu uzglabāšanas rezervuāriem.  

Termināla teritorijā izvietotas 6 tehnoloģiskās sūkņu stacijas, kas paredzētas produktu pārsūknēšanai uz 

uzglabāšanas tilpnēm vai tankkuģiem, kā arī produktu pārsūknēšanai no uzglabāšanas tilpnēm uz 

tankkuģiem vai dzelzceļa cisternām. Tumšo naftas produktu tehnoloģijā ietilpstošie dzelzceļa cisternu 

noliešanas sūkņi izvietoti tieši pie dzelzceļa cisternu noliešanas vietām. 

Naftas produktu uzglabāšanai terminālī izmanto 14 vertikālus tērauda rezervuārus ar darba tilpumu 

66 419 m3. Papildus tam objektā uzstādīti divi horizontāli rezervuāri ar tilpumu 20,5 m3 katrs, kuros tiek 

uzglabāts mazuts, kas tiek izmantots kā rezerves kurināmais katlu mājas darbības nodrošināšanai. 

Tankkuģus uzpilda divās piestātnēs – JM- 26 un JM-27, izmantojot tehnoloģiskos sūkņus un stacionāros 

cauruļvadus, kas savieno rezervuārus ar piestātnēm. 

 

1.10. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums 
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1.  Pirolīzes sveķi 

Pārkraušana, 
uzglabāšana 

310-057-6 102110-55- 4 1700 

 
360 000 

2.  Deasfaltizāts 272-342-0 68814-89-1 11 444 

3.  Hidrokrekinga 
atlikums 

265-076-1 64741-75-9 66 700 

4.  Dīzeļdegviela 269-822-7 68334-30-5 

7450 390 000 

5.  Kuģu degviela 
“Marine Oil” 

270-676-1 68476-34-6 
6.  Krāšņu 

kurināmais 

7.  Slānekļa eļļa  269-646-0 68308-34-9 

8.  Petroleja 294-799-5 91770-15-9 7450 50 000 

9.  Vakuumgāzeļļa 265-059-9 64741-58-8 64 760 3 500 000 

10.  Mazuts 270-675-6 68476-33-5 54 205 800 000 
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1.10. attēls. AS “B.L.B. Baltijas termināls” teritorijas izvietojums  

 

1.11. SIA “Circle K Latvia”, Rīgas terminālis 

SIA „Circle K Latvia” naftas produktu terminālis atrodas Daugavas labajā krastā, Rīgas brīvostas Rīnūžu 

ostas teritorijā, Laivinieku ielā 7. Uzņēmums nodarbojas ar gaišo naftas produktu pieņemšanu no 

dzelzceļa cisternām, uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos vai autocisternās.  

Objekta atrašanās vieta redzama 1.11. attēlā. Blakusesošo uzņēmumu SIA „Circle K Latvia” un SIA “Neste 

Latvija” darbība ir savstarpēji cieši saistīta, jo uzņēmumi kopīgi izmato šādas iekārtas un aprīkojumu: 

 dzelzceļa vagoncisternu noliešanas (uzpildīšanas) estakāde un dzelzceļa pievedceļi, 

 naftas produktu cauruļvadu trase uz piestātni ZO-18, 

 piestātne ZO-18 un tās kravas (tehnoloģiskais) laukums, 

 katlu māja (atrodas SIA “Neste Latvija” termināļa teritorijā), 

 naftas produktu tvaiku rekuperācijas iekārta - atrodas SIA “Circle K Latvia” termināļa teritorijā, 

 ugunsdzēsības ūdenssūkņu stacija ar kopējo ugunsdzēsības ūdensapgādes cauruļvadu tīklu; 
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 kopēja ugunsaizsardzības iekārtu un automātisko signāldevēju sistēma, 

 putu šķīduma stacija (putu centrs) ar putu padeves cauruļvadiem (atrodas SIA “Neste Latvija” 
teritorijā), 

 kopēja administratīvā ēka, sadalīta SIA “Neste Latvija” un SIA “Circle K Latvia”blokos (spārnos), 

 kopējs tehniskais aprīkojums naftas produktu noplūdes likvidēšanai, t.sk., piestātnes ZO-18 
akvatorijā, 

 kopēja naftas ķīmijas laboratorija (atrodas SIA “Circle K Latvia”termināļa teritorijā), 

 kopīpašumā esošās 2 manevrējošās lokomotīves. 

Terminālī iespējama naftas produktu pieņemšana no dzelzceļa cisternām, autocisternām vai 

tankkuģiem, uzglabāšana tērauda rezervuāros un pārkraušana autocisternās, dzelzceļa cisternās vai 

tankkuģos.  Naftas produkti tiek nolieti uz divpusējās dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes, kas tiek 

lietota kopā ar SIA „Neste Latvija”. Katrs uzņēmums izmanto vienu estakādes ceļu, uz kura vienlaicīgi var 

noliet 12 vagoncisternas. 

Gaišie naftas produkti terminālī tiek uzglabāti 6 vertikālos rezervuāros ar tilpumu 5000 m3 katram, 2 

rezervuāros ar tilpumu 250 m3 katram tiek glabāta biodegviela, bet četros 30 m3 lielos rezervuāros tiek 

uzglabātas degvielu piedevas.  

Naftas produktu pārsūknēšanai termināļa teritorijā tiek izmantoti 15 sūkņi, bet naftas produktu 

pārsūknēšanai uz piestātni ZO-18 tiek izmantoti 2 eksporta sūkņi. Autocisternu uzpildei ierīkotas 4 

autonomas uzpildes vietas. 

1.11. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums 
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1.  Benzīns (95/98) 

Pārkraušana, 
uzglabāšana 

289-220-8 86290-81-5 10 125 260 330 

2.  Dīzeļdegviela 269-822-7 68334-30-5 

11 340 550 000 3.  Petroleja 294-799-5 91770-15-9, 
64742-47-8 

4.  Etanols 200-578-6, 
232-349-1 

64-17-5, 
8006-61-9 

178 13 020 

Objektā atsevišķās tvertnēs tiek uzglabātas arī dīzeļdegvielas un benzīna piedevas, aptuveni 50 tonnas 

no katra veida. Informācija par to sastāvu ir ierobežotas pieejamības informācija. No bīstamības viedokļa 

šīs vielas ir līdzvērtīgas naftas produktiem.  
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1.11. attēls. SIA „Circle K Latvia” naftas produktu termināļa atrašanās vieta 

 

1.12. AS “LATVIJAS FINIERIS”, rūpnīca “Lignums”  

AS „Latvijas finieris” rūpnīcas „Lignums” galvenā produkcija ir saplāksnis un sintētiskie sveķi tā ražošanai. 

Uzņēmums atrodas Rīgā, Daugavas kreisajā krastā rūpnieciskajā zonā tiešā Bolderājas dzīvojamā masīva 

tuvumā (skatīt 1.12. attēlu). Uzņēmuma teritorija aizņem 19,5 ha, apbūves platība ir aptuveni 100 000 

m2.  

Sintētisko sveķu ražošanas procesā tiek izmatots fenols un formaldehīds. Šīs bīstamās ķīmiskās vielas 

objektā piegādā ar dzelzceļa cisternām, nolej dzelzceļa cisternu noliešanas estakādēs un pārsūknē uz 

uzglabāšanas tvertnēm. Bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanai tiek izmantotas virszemes tērauda 

horizontālas tvertnes, kas izvietotas ķīmisko vielu noliktavā: 

 fenolam piecas tvertnes ar 60 m3 ietilpību katra un divas tvertnes ar 50 m3 ietilpību katra, 

 formaldehīdam 18 tvertnes ar 50 m3 ietilpību katra. 

No ķīmisko vielu noliktavas izejvielas tiek pārsūknētas sintētisko sveķu ceha pieņemšanas tvertnēs – 

formaldehīdam ar ietilpību 50 m3, bet fenolam ar ietilpību 25 m3. Pēc tam, atkarībā no sintezējamo 

sveķu receptes, notiek to padošana uz sintētisko sveķu ceha reaktoriem noteiktos daudzumos. No 

reaktoriem gatavi sveķi tiek pārlieti atdzesēšanas tilpnēs un no tām tiek pārsūknēti pa tehnoloģiskiem 

cauruļvadiem uz sveķu ceha uzkrāšanas tilpnēm. No uzkrāšanas tilpnēm notiek sveķu padošana uz 

ražošanas ciklu un pārsūknēšana uz patērētāju autocisternām.  
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1.12. attēls. AS „Latvijas finieris” rūpnīcas „Lignums” atrašanās vieta 

Bez minētajiem ķīmiskajiem produktiem tehnoloģiskajā procesā tiek izmantots arī nātrija hidroksīda 

40% šķīdums ūdenī, kura uzglabāšanai paredzētas divas vertikālas tvertnes ar termoizolāciju, kuras 

katras maksimālā ietilpība ir 200 t. 
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1.12. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums 
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošana 

apjoms [t/gadā] 

1.  Formalīns, satur 
36,5-37% 
formaldehīda 

Sveķu ražotnei 200-001-8 50-00-0 900 13612  

2.  Fenols Sveķu ražotnei 203-632-7 108-95-2 415 5550 

3.  Nātrija 
hidroksīds 48% 
šķīdums ūdenī 

Sveķu ražotnei 
215-185-5 1310-73-2 

400 4000 

4.  Karbamīda-
melamīna 
formaldehīda 
sveķi 

Sveķu ražotnei 
215-185-5 
203-632-7 
200-001-8 
200-659-6 

9011-05-6 
1310-73-2 
108-95-2 
50-00-0 
67-56-1 

15 

10600 

5.  Fenola 
formaldehīda 
sveķi LBI 

Impregnētā 
teksturpapīra 
ražotnei 

215-185-5 
203-632-7 
200-001-8 
200-659-6 

9003-35-4 
1310-73-2 
108-95-2 
50-00-0 
67-56-1 

62 

6.  Fenola 
formaldehīda 
sveķi SFŽ 

Saplākšņa 
ražošanai 

203-632-7 
200-001-8 
200-659-6 

9003-35-4 
108-95-2 
50-00-0 
67-56-1 

615 

7.  Cietinātājs Līmes sastāvdaļa 
(cietinātājs) 
saplākšņa 
ražošanai 

203-585-2 
215-185-5 
224-580-1 
203-986-2 
273-201-6 
202-859-9 

108-46-3 
1310-73-2 
4418-26-2 
112-57-2 
68953-36-6 
100-51-6 

300 
(maisos 

iekštelpās un 
tvertnē ārpus 

telpām) 

2000 

8.  Sašķidrinātā 
ogļūdeņražu 
gāze 

Degviela 
autoiekrāvējiem 

200-827-9, 
203-448-7 

74-98-6, 
106-97-8 

3,3 (tvertnē), 
0,92 (balonos) 

260 

9.  Dīzeļdegviela Degviela 
traktoram 

269-822-7 68334-30-5 7,4 (tvertnē) 372 

Objektā atrodas arī tādas ķīmiskās vielas kā tīrīšanas līdzekļi, līmes, vaska emulsija u.c., bet to daudzumi ir 

salīdzinoši nelieli.  

 

1.13. SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA”, ķīmisko produktu 
vairumtirdzniecības bāze 

SIA “Latvijas ķīmija” pamatdarbība ir plaša spektra ķīmisko vielu un produktu iepirkšana un realizācija. 

Uzņēmuma apritē esošās ķīmiskās produkcijas nomenklatūrā ietilpst: šķidrie ķīmiskie produkti un vielas, 

cietās tehniskās ķimikālijas un ķīmiskie izstrādājumi. Produkcijas saņemšana un uzglabāšana notiek 

sabiedrības vairumtirdzniecības bāzes teritorijā – noliktavu kompleksā, kas izvietots Cesvaines ielā 3. 

Noliktavu kompleksa atrašanās vieta parādīta 1.13. attēlā. SIA “Latvijas ķīmija” ķīmisko vielu 

vairumtirdzniecības bāze atrodas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā.  
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SIA “Latvijas ķīmija” ķīmisko vielu vairumtirdzniecības bāzes pamatdarbības ir: 

 ķīmisko vielu saņemšana pa dzelzceļu vai ar autotransportu, 

 pārsūknēšana uz rezervuāriem, 

 ķīmisko vielu uzglabāšana, 

 jaunu produktu gatavošana no vairākām vielām, 

 ķīmisko vielu realizācija. 

Objektā tiek pārkrautas un īslaicīgi uzglabātas vairāk kā 30 dažādas ķīmiskas vielas un to maisījumi. 

Ķīmisko vielu uzglabāšanai tiek izmantotas dažāda tipa stacionāras virszemes, pazemes vai noliktavās 

izvietotas tvertnes (objektā izvietotas vairāk kā 40 dažāda tilpuma tvertnes, kas reģistrētas kā bīstamās 

iekārtas), kā arī oriģinālais ražotāja iepakojums. Bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanas vietas bāzē ir 

sadalītas 9 (deviņos) bīstamo vielu pieņemšanas un uzglabāšanas iecirkņos. 

 

 

1.13. attēls. SIA “Latvijas ķīmija” atrašanās vieta 

Bāzes teritorijā atrodas dažādas ēkas un būves:  
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 noliktavu telpas, kuras izmanto safasētu šķidro ķīmisko vielu un produktu, cieto tehnisko 
ķimikāliju un citu ķīmisko izstrādājumu uzglabāšanai. Šķidrās ķīmiskās vielas un produktus 
noliktavās uzglabā safasētus 1 m3 konteineros, kā arī mazākā tarā, 

 virszemes un apakšzemes rezervuāri ar tilpumu no 23,3 līdz 75,2 m3 šķidro ķīmisko vielu un 
produktu uzglabāšanai (izvietoti noliktavu telpu iekšpusē vai ārpus noliktavām bāzes teritorijā), 

 dzelzceļa pievedceļš ar 3 atzariem, kas nodrošina dzelzceļa cisternu un konteinera tipa vagonu ar 
ķīmiskām vielām iebraukšanu bāzes teritorijā, 

 dažādas inženiertehniskās komunikācijas, kas nepieciešamas bāzes darbībai, 

 noliktavu telpas, kas iznomātas un pašreiz netiek izmantotas ķīmisko vielu uzglabāšanai.  

Atbilstoši objekta piesārņojošās darbības atļaujā sniegtajai informācijai, objektā var atrasties 46 dažāda 

veida bīstamās ķīmiskās vielas. Šajā novērtējumā iekļautas ķīmiskās vielas, kuras tiek uzglabātas ārpus 

telpām, virszemes tvertnēs, lielākos tilpumos un/vai tiek piegādātas ar autocisternām vai dzelzceļa 

cisternām. Tālāk tabulā apkopota informācija par analizētajām bīstamajām ķīmiskajām vielām.  

 

1.13. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums 

Izmantošanas 
veids 

EK numurs CAS numurs 
Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošana 

apjoms [t/gadā] 

1.  Acetons  

Uzglabāšana, 
pārdošana 

200-662-2 67-64-1 118,8 1000 

2.  Butanols-1, 
butilspirts 

200-751-6 71-36-3 97,7 120 

3.  Butilacetāts 204-658-1 123-86-4 66,2 700 

4.  Etilacetāts  205-500-4 141-78-6 67,7 700 

5.  Toluols 203-625-9 108-88-3 65,4 700 

6.  
Ksilols  

215-535-7 
202-849-4 

1330-20-7 
100-41-4 

65,4 100 

7.  
Vaitspirts  

232-489-3 
200-753-7 

8052-41-3 
71-43-2 

59,4 180 

8.  
Nefrāze 

271-727-0 
200-753-7 

68606-11-1 
71-43-2 

52,6 140 

9.  Petroleja  232-366-4 8008-20-6 60,2 240 

10.  Etilēnglikols 203-473-3 107-21-1 75 60 

11.  Nātrija 
hidroksīda 
šķīdums 
(kaustiskā soda) 

215-185-5 
231-791-2 

1310-73-2 
7732-18-5 

80,5 1750 

12.  Etiķskābe 200-580-7 64-19-7 40,6 1100 

13.  
Šķīdinātājs  
P-646 

203-625-9 
200-751-6 
204-658-1 
200-662-2 

108-88-3 
71-36-3 

123-86-4 
67-64-1 

54,3 810 

14.  
Slāpekļskābe  

231-714-2 
231-791-2 

7697-37-2 
7732-18-5 

126 500 

15.  Sērskābe  231-693-5 7664-93-9 255,4 500 

16.  Amonjaka 
ūdens 

215-647-6 1336-21-6 54,9 800 

17.  Sālsskābe  231-595-7 7647-01-1 136,8 800 

18.  Izopropanols  200-848-3 67-63-0 94,8 800 
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1.14. SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Rīgas eksporta gāzes 
uzpildes stacija 

SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija ir sašķidrinātās naftas gāzes terminālis, 

kas atrodas Daugavas lejteces kreisajā krastā, Rīga brīvostas teritorijā Rīgas ziemeļrietumu daļā, Zilā ielā 

20 (skatīt 1.14. attēlu). SIA “Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacijas pamatdarbības 

procesi ir sašķidrinātas naftas gāzes (SNG) pieņemšana, uzglabāšana un realizācija, tas ir: 

 SNG pieņemšana pa dzelzceļu, 

 SNG uzglabāšana, 

 sadzīves gāzes balonu uzpildīšana un realizācija, 

 SNG pārkraušana autocisternās, 

 SNG pārkraušana tankkuģos. 

Blakus SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacijas teritorijai gar ziemeļu un 

austrumu robežu atrodas SIA „Krievu salas termināls” kokmateriālu un šķeldas pārkraušanas ražotne. 

Savukārt ziemeļrietumu pusē tūlīt aiz stacijas teritorijas atrodas AS „Lindeks” kokmateriālu apstrādes 

ražotne. 

Kopējā stacijas ražošanas teritorija aizņem 13,8 ha platību. Stacijas teritorija sadalīta trīs daļās, 
dienvidrietumu daļā atsevišķi iežogotā teritorijā atrodas katlu māja, bet rietumu daļā – neizmantota 
teritorija. Dzelzceļa cisternu noliešanai stacijas teritorijas centrālajā daļā ir izbūvēta divpusēja dzelzceļa 
cisternu noliešanas estakāde. Estakāde paredzēta 10 dzelzceļa cisternu vienlaicīgai noliešanai katrā pusē, 
tātad kopā vienlaicīgi var noliet 20 dzelzceļa cisternas.  

Gāzi, izmantojot kompresorus, no dzelzceļa cisternām pa cauruļvadiem pārsūknē uz virszemes 
spiedieniekārtu novietni, bet no spiedieniekārtām pārsūknē uz tankkuģiem. Gāzes sūkņu – kompresoru 
iecirknis atrodas starp virszemes spiedieniekārtu novietni un dzelzceļa cisternu noliešanas estakādi un 
paredzēts gāzes pārsūknēšanai. 

Gāzes uzglabāšanai virszemes spiedieniekārtu novietnē atrodas 53 virszemes spiedieniekārtas (SNG 

uzglabāšanas tvertnes) ar tilpumu 175 m3 katra, kas sadalītas 5 grupās. 1. grupā ir 12 spiedieniekārtas, 2. 

grupā - 12, 3. grupā - 12, 4. grupā – 12 un 5. grupā - 5 spiedieniekārtas. Kopējais spiedieniekārtu tilpums 

ir 9275 m3, maksimālais SNG uzglabāšanas daudzums – 4730 tonnas. 

Tankkuģu piestātne atrodas Daugavas krastā, aptuveni 110 m attālumā no stacijas teritorijas austrumu 

virzienā un paredzēta SNG pārkraušanai tankkuģos no uzglabāšanas tvertnēm. Uzglabāšanas tvertnes un 

piestātni savieno virszemes cauruļvadu koridors, kurā ietilpst viens šķidrās fāzes cauruļvads un viens 

gāzes fāzes cauruļvads. Tankkuģu uzpildes piestātne apgādāta ar vienu uzpildes posteni un vienlaikus var 

apkalpot vienu tankkuģi. 

Sadzīves gāzes balonu uzpildīšanas un uzglabāšanas iecirknis atrodas teritorijas centrālajā daļā, un tajā 

veic 80, 50, 27 litru balonu uzpildi. Autocisternu un automobiļu gāzes uzpildes mezgls izvietots stacijas 

teritorijas centrālajā daļā un sastāv no 7 uzpildes posteņiem. Vienlaicīgi var uzpildīt divas 25 m3 vai trīs 

14 m3 autocisternas. 
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1.14. attēls. SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacijas atrašanās vieta 
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1.14. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela 

vai to 
maisījums 

Izmantošanas 
veids 

EK numurs CAS numurs 
Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

 Propāns Uzglabāšana, 
pārkraušana, 
kurināmais, 

degviela  

200-827-9 
203-448-7 

74-98-6  
106-97-8  
75-08-1 

 
4670 
(rezervuāros, 
balonos – 
propāns un 
propānabutāna 
maisījums) 
(propilēns – 
rezervuāros līdz 
2400t) 

SNG: 220000  
Tai skaitā:  
Līdz 200 000 

 Propilēns 204-062-1 
200-827-9 

115-07-1  
74-98-6 

Līdz 60 000 

 Butāns 
203-488-7 
200-827-9 

106-97-8  
74-98-6  
75-08-1 

Līdz 80 000 

 Izobutāns Uzglabāšana un 
pārkraušana 

200-857-2 75-28-5 
300 
(rezervuāros) 

5000 

Saimnieciskās darbības nodrošināšanai objektā tiek izmantotas arī citas bīstamās ķīmiskās vielas, tādas 

kā skābeklis, acetilēns, arī šķīdinātāji un krāsas, taču to daudzums ir salīdzinoši neliels, un tās nav 

iekļautas šajā novērtējumā.  

 

1.15. SIA “PARS TERMINĀLS” 

SIA “PARS TERMINĀLS” ir uzņēmums, kura viens no pamatdarbības veidiem ir naftas produktu tranzīts. 

Šīs darbības nodrošināšanai uzņēmums izmanto divas teritorijas – Tvaika ielā 7a un Tvaika ielā 7 k-1, 

kurās izvietotas tehnoloģiskās iekārtas, lai veiktu naftas produktu: 

 saņemšanu pa dzelzceļu vai no tankkuģiem, 

 uzglabāšanu rezervuāros, 

 pārkraušanu tankkuģos. 

Naftas produktu uzglabāšanai Tvaika ielas 7a teritorijā tiek izmantots rezervuāru laukums, kur vienā 

kopējā apvaļņojumā izvietoti 8 virszemes vertikālie tērauda rezervuāri. Apvaļņojuma laukums ir 6518 m2. 

Rezervuāru ietilpība – 6 rezervuāri ar tilpumu 2000 m3 katrs un 2 rezervuāri ar tilpumu 5000 m3 katrs. 

Naftas produktu noliešana notiek uz vienpusējās dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes ar 15 cisternu 

pieslēguma vietām. Naftas produktu pārsūknēšanai no dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes uz 

rezervuāru parku izmanto 5 sūkņus, kas uzstādīti sūkņu stacijā Nr. 1. Savukārt sūkņu stacija Nr. 2 

paredzēta naftas produktu pārsūknēšanai no rezervuāriem uz tankkuģiem. Pārsūknēšanai uzstādīto 

sūkņu skaits – 3. 
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1.15. attēls. SIA “PARS TERMINĀLS” naftas produktu termināļa teritoriju atrašanās vieta 

Naftas produktu uzglabāšanai Tvaika ielas 7 k-1 teritorijā tiek izmantoti divi rezervuāru laukumi, kur 

vienā no tiem kopējā apvaļņojumā izvietoti 6 rezervuāri, bet otrā laukumā kopējā apvaļņojumā atrodas 3 

vertikāli tērauda rezervuāri. Naftas produktu noliešana notiek uz divpusējās dzelzceļa cisternu 

noliešanas – uzpildīšanas estakādes ar 2×13 cisternu pieslēguma vietām. Produktu pārsūknēšanu no 

estakādes uz rezervuāru parkiem nodrošina 4 tehnoloģiskie sūkņi ar ražību 650 m3/h katrs. Sūkņi ir 

piesaistīti konkrētiem produktu veidiem. Visi sūkņi ir izvietoti uz estakādes. Savukārt sūkņu stacija Nr. 3  

paredzēta naftas produktu pārsūknēšanai no rezervuāriem uz tankkuģiem, kas izvietota blakus otrajam 

rezervuāru laukumam. Pārsūknēšanai uzstādīto sūkņu skaits – 6, no tiem četri sūkņi ar ražību – 650 m3/h 

un divi ar ražību 1300 m3/h katram. 

Pirmā rezervuāru laukumā izvietotie rezervuāri apvienoti divās grupās: pirmajā – 4 rezervuāri ar ietilpību 

5000 m3 katram un otrajā – 2 rezervuāri ar ietilpību 10000 m3 katram. Ap rezervuāru parku izveidots 

kopējs betona konstrukciju aizsargapvaļņojums ar augstumu 2,4 m. Aizsargvaļņa iekšpusē rezervuāru 

grupa 1.1. – 1.4. no grupas 1.5. - 1.6. atdalīta ar 1,1 m augstu valni. 
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Otrajā rezervuāru laukumā izvietoti 3 rezervuāri ar ietilpību 10 000 m3 katram. Ap rezervuāriem 

izveidots kopējs betona konstrukciju aizsargapvaļņojums ar augstumu 3,2 m. Aizsargvaļņa iekšpusē 

rezervuārs Nr. 2.1. no rezervuāra Nr. 2.2. atdalīts ar 1,1 m augstu individuālo valni. 

Rezervuāru laukumu apvaļņojumu ierobežojošie izmēri: 

 1. rezervuāru laukums – 7000 m2, 

 2. rezervuāru laukums – 5400 m2. 

Tankkuģu uzpildīšanai izmanto divas piestātnes. Piestātne SD-5 izvietota SIA “PARS TERMINĀLS” 

teritorijā, Tvaika ielā 7a, un piestātne KS-28 izvietota Kundziņsalā – aptuveni 1200 m attālumā no Tvaika 

iela 7 k-1 teritorijas.  

 

1.15. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā 

viela vai to 
maisījums 

Izmantošanas 
veids 

EK numurs CAS numurs 
Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Benzīni 

Pārkraušana, 
uzglabāšana  

232-349-1, 
271-727-0, 
297-458-9, 
271-726-5, 
289-220-8 
u.c. 

8006-61-9, 
68606-11-1, 
93572-29-3, 
68606-10-0, 
86290-81-5 
u.c. 
 

44550 

600000 

2. Nafta  
(ligroīns) 

265-042-6 
232-453-7 
265-041-0 
265-042-6 
265-046-8 
u.c. 

64741-42-0, 
8032-32-4, 
64741-41-9, 
64741-42-0, 
64741-46-4 
u.c. 

44 550 

3. Dīzeļdeg- 
viela 

269-822-7, 
270-671-4 

68334-30-5, 
68476-30-2 

61 700 

720000  

4. Biodīzeļ- 
degviela 

269-822-7 68334-30-5 
13 540 

5. Kuģu 
degviela 
“Marine 
Oil” 

270-676-1 68476-34-6 

30 000 

6. Katalītiskā 
gāzeļļa 

256-060-4 64741-59-9 
34 610 

7. Krāšņu 
kurināmais 

269-822-7, 
270-671-4 

68334-30-5, 
68476-30-2 

30 000 

8. Reaktīvo 
dzinēju 
degviela JET 
A-1 

232-366-4 8008-20-6 

43 200 

380000  

9. Reaktīvo 
dzinēju 
degviela RT 

232-366-4 8008-20-6 
50 000 

10. Aviācijas 
tehniskā 
degviela 

232-366-4 8008-20-6 
50 000 

11. Petroleja 294-799-5 91770-15-9 59 040 

12. L-tipa 
šķīdinātājs 

265-192-2, 
270-988-8, 

64742-89-8, 
68512-78-7, 

33 120 140000  
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295-529-9, 
265-199-0 
u.c. 

92062-15-2, 
64742-95-6 
u.c. 

13. Pirolīzes 
kondensāts 

272-951-1 68921-67-5 
33 120 45000  

14. Absorbents 270-738-8 68477-55-4 20 000 25000  

15. Alkilāts 265-066-7 64741-64-6 28 980 40000  

16. Pirolīzes 
sveķi 

310-057-6 102110-55-4 
2590 50000  

 

1.16. SIA “NAFTIMPEKS” 

SIA “Naftimpeks” naftas produktu terminālis atrodas Daugavas labajā krastā, Rīgas pilsētā, Laivinieku 
ielā 11, Rīgas brīvostas Rīnūžu ostas teritorijā (skatīties 1.16. attēlu). SIA “Naftimpeks” naftas produktu 
terminālis izvietojies starp SIA “Circle K Latvia” termināli, kas atrodas objektam  dienvidaustrumos, un 
Audupi – ziemeļrietumos. Uzņēmuma kopējā teritorija ir 84673 m2 (~8,47 ha). Uzņēmuma darbības 
profils ir naftas produktu – benzīnu, dīzeļdegvielu, petroleju, reaktīvo dzinēju degvielu un arī L tipa 
šķīdinātāja pieņemšana, īslaicīga glabāšana un nosūtīšana.  

Naftas produkti uz termināli tiek piegādāti dzelzceļa cisternās, kuras tiek iztukšotas uz divpusējās 
dzelzceļa vagoncisternu noliešanas estakādes – 2×17 vagoncisternām. Naftas produktu pārsūknēšanai 
no dzelzceļa cisternām uz rezervuāriem tiek izmantoti 6 sūkņi, kas uzmontēti uz dzelzceļa estakādes. 
Zem vagoncisternu noliešanas estakādes izvietots naftas produktu potenciālās noplūdes savākšanas 
rezervuārs ar 60 m3 lielu tilpumu. 

Terminālis savu darbību uzsācis 2006. gadā, kad ekspluatācijā tika nodoti pirmie 4 rezervuāri. Pašlaik 
uzņēmumā tiek izmantoti 10 naftas produktu rezervuāri ar kopējo ietilpību 195100 m3. Rezervuāri 
sadalīti 2 atsevišķos rezervuāru parkos. Rezervuāru parkā Nr. 1 atrodas 6 rezervuāri ar kopējo rezervuāru 
ietilpību – 124500 m3, bet rezervuāru parkā Nr. 2, pārējie četri rezervuāri  ar kopējo rezervuāru 
ietilpību – 70600 m3. Ap rezervuāriem ir uzbūvēts dzelzsbetona apvaļņojums.  

Ziemeļrietumu virzienā no rezervuāru parkiem zem nojumes izbetonētā padziļinājumā atrodas eksporta 
sūkņu stacija un manifolds. Sūkņu stacijā ir izvietoti 5 centrbēdzes sūkņi un 2 drenāžas sūkņi. Naftas 
produktu iekraušana tannkuģos notiek Rīnūžu ostas piestātnē ZO-18.  

1.16 tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums 
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Benzīni un tā 
grupas produkti 
 

Pārkraušana 
un 
uzglabāšana  

289-220-8, 
271-267-0, 
265-070-9, 
265-042-6, 
265-086-6, 
295-441-0 
265-199-0, 
201-148-0 

86290-81-5, 
68527-27-5, 
64741-68-0,  
64741-42-0, 
64741-84-0, 
92045-59-5 
64742-95-6 
78-83-1 

195 100 

Benzīns un 
benzīna grupas 

produkti, 
petroleja un 

petrolejas grupas 
produkti var tikt 

pārkrauti līdz  
3 600 000 t/gadā. 
Dīzeļdegviela var 
tikt pārkrauta līdz 
4 200 000 t/gadā. 

Tomēr kopējais 
NP pārkraušanas 

daudzums 
nepārsniegs  

4 200 000 t/gadā. 
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2. Dīzeļdegviela 

 

269-822-7 68334-30-5 

  

3. Petroleja un 
petrolejas 
grupas produkti 
(RT, JET A-1) 

232-366-4 
294-799-5 

8008-20-6 
91770-15-9 

 

1.16. attēls. SIA „Naftimpeks” naftas produktu termināļa atrašanās vieta  

 

1.17. SIA “NESTE LATVIJA” 

SIA “Neste Latvija” terminālis atrodas Daugavas labajā krastā, Rīgas brīvostas Rīnūžu ostas teritorijā, 

Laivinieku ielā 5. Uzņēmums nodarbojas ar gaišo naftas produktu pieņemšanu no dzelzceļa cisternām, 

uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos vai autocisternās. Uz ziemeļrietumiem no SIA “Neste Latvija” 

naftas produktu termināļa ir izvietots SIA “Circle K Latvia” naftas produktu terminālis, kas arī pārkrauj 

gaišos naftas produktus. Objekta atrašanās vieta redzama 1.17. attēlā. Abu minēto uzņēmumu darbība ir 

savstarpēji cieši saistīta, jo uzņēmumi kopīgi izmato šādas iekārtas un aprīkojumu: 

 dzelzceļa vagoncisternu noliešanas (uzpildīšanas) estakāde un dzelzceļa pievedceļi, 

 naftas produktu cauruļvadu trase uz piestātni ZO-18, 

 piestātne ZO-18 un tās kravas (tehnoloģiskais) laukums, 

 katlu māja (atrodas SIA “Neste Latvija” termināļa teritorijā), 

 naftas produktu tvaiku rekuperācijas iekārta – atrodas SIA “Circle K Latvia” termināļa teritorijā, 

 ugunsdzēsības ūdenssūkņu stacija ar kopēju ugunsdzēsības ūdensapgādes cauruļvadu tīklu, 

 kopēja ugunsaizsardzības iekārtu un automātisko signāldevēju sistēma, 
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 putu šķīduma stacija (putu centrs) ar putu padeves cauruļvadiem (atrodas SIA “Neste Latvija” 
teritorijā), 

 kopēja administratīvā ēka, sadalīta SIA “Neste Latvija” un SIA “Circle K Latvia” blokos (spārnos), 

 kopējs tehniskais aprīkojums naftas produktu noplūdes likvidēšanai, t.sk. piestātnes ZO-18 
akvatorijā, 

 kopēja naftas ķīmijas laboratorija (atrodas SIA “Circle K Latvia” termināļa teritorijā), 

 kopīpašumā esošās 2 manevrējošās lokomotīves. 
 

1.17. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums 
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1. Benzīns (95/98) Pārkraušana 
un 
uzglabāšana  

289-220-8 86290-81-5 

6 × 5000 m3 
rezervuārs 
(precīzu 
daudzumu 
tonnās nav 
iespējams 
uzrādīt, jo 
katram 
produktam 
ir savs 
(atšķirīgs) 
blīvums) 

200 000 

2. Dīzeļdegvielas 269-822-7 68334-30-5 800 000 

3. Apkures degvielas 
(“Heating Oil”, 
“Gas Oil”) 

270-671-4 68476-30-2 

400 000 

4. Apkures degviela 
(“Marine Oil”) 

270-673-5 68476-31-3 

5. MTBE 
(metiltercbutilēte
ris) 

216-653-1 1634-04-4 
50 000 

6. Šķīdinātājs 
”Nessol LI200” 

265-185-4 919-446-0 
(64742-82-1) 

20 000 
7. Šķīdinātājs 

”Nessol LIAV200” 
265-150-3 919-857-5 

(64742-48-9) 

8. Petroleja  91770-15-9, 
64742-47-8 

200 000 

9. Reformāts 273-271-8 68955-35-1 50 000 

10. Reaktīvo dzinēju 
degvielas 
(“JetA1”, “RT”) 

294-799-5 91770-15-9 
200 000 

11. Etanols 200-578-6 64-17-5 25 000 

12. Metanols 200-659-6 67-56-1 25 000 

13. Degvielas piedeva 265-184-9  919-284-0/01-
2119463588-24, 
926-141-6/01-
2119456620-43 

46  

1000 

14. Degvielas piedeva 289-220-8 86290-81-5 37,5  

1000 
15. Degvielas piedeva 265-233-4, 

265-150-3, 
265-184-9 

64771-72-8, 
64742-48-9, 
337367-30-3, 
64742-81-0 

43  

 

SIA „Neste Latvija” naftas produktu termināļa tehnoloģiskās iekārtas ir izvietotas aptuveni 40 ha lielā 

teritorijā. Naftas produktu uzglabāšanai objekta teritorijā izvietotas divas rezervuāru grupas – 6×5000 

m3 un 2×50 m3. Rezervuāru grupas 6×5000 m3 rezervuāros var tikt uzglabāts jebkurš no pārkraujamajiem 

produktiem, izņemot degvielas piedevu PESLA-2000, savukārt, rezervuāru grupa 2×50 m3 paredzēta 

degvielas piedevu uzglabāšanai. 

Tāpat uzņēmumā uzstādīts aprīkojums dzelzceļa cisternu noliešanai un autocisternu uzpildei. Divpusējā 

dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde tiek lietota kopā ar SIA “Circle K Latvia”. Katrs uzņēmums izmanto 

vienu estakādes ceļu uz kura vienlaicīgi var noliet 12 vagoncisternas. Naftas produktu noliešanu 
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nodrošina  sūkņu stacija Nr.1, kurā izvietoti 13 sūkņi. Tankkuģu uzpilde notiek piestātnē ZO-18, kas 

atrodas atsevišķā teritorijā. Naftas produkti uz piestātni tiek  pārsūknēti pa cauruļvadu līniju, izmantojot 

2 eksporta sūkņus, kas izvietoti sūkņu stacijā Nr. 2. Objektā esošais aprīkojums nodrošina vienlaicīgu 5 

autocisternu uzpildi. 

 

 

1.17. attēls. SIA „Neste Latvija” naftas produktu termināļa atrašanās vieta 

 

1.18. SIA “Riga fertilizer terminal” minerālmēslu īslaicīgas 
uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss 

SIA “Riga fertilizer terminal”  ir minerālmēslu pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas komplekss, kas 

izvietots Rīgas pilsētas Rīgas brīvostas teritorijā, Kundziņsalas ziemeļrietumu daļā. Kopējā termināļa 

teritorija ir 15,91 ha. Dienvidos termināļa teritorija robežojas ar SIA “Nacionālais Konteineru Terminālis” 

teritoriju, kura patlaban nav apbūvēta. Arī pārējā SIA “Riga fertilizer terminal” piegulošā teritorija 

pagaidām nav apbūvēta. Objekta atrašanās vieta uz kartes attēlota 1.18. attēlā. 

SIA “Riga fertilizer terminal” termināļa teritorijā ir izvietotas tehnoloģiskās iekārtas un būves 

pamatprocesu – minerālmēslu pieņemšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas nodrošināšanai. 

Minerālmēsli uz termināli tiek piegādāti pa dzelzceļu slēgtos specializētos “hopper” tipa vagonos. 



 Riska zonējums ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska 
objektiem un ieteikumi teritorijas izmantošanas ierobežojumiem Rīgas pilsētā 

37 

Minerālmēslu izkraušana notiek slēgtā vagonu izkraušanas stacijā, kurā vienlaicīgi var izkraut četrus 

vagonus. No vagonu izkraušanas stacijas minerālmēsli pa nepārtrauktu, slēgtu konveijeru sistēmu pēc 

noteiktā maršruta virzās uz kupola noliktavu vai uz stacionāro kuģu iekraušanas iekārtu, kas veic 

minerālmēslu iekraušanu kuģa tilpnē. 

Noliktavas ir kupolveida monolīta dzelzsbetona būves ar ārēju siltinājumu no putu poliuretāna un ar 

blīvu savienojumu starp pārbēršanas mezglu un noliktavas iekšējo tilpumu. Noliktavas ārējais apvalks 

veidots no sintētiska auduma – vinila poliestera. Noliktavu sastāvā ietilpst 6 kupolveida noliktavas ar 

ietilpību 25000 m3 katra un 2 kupolveida noliktavas ar ietilpību 15000 m3 katra.  

1.18. tabula 

Galvenās bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi objektā 

Nr. 
Ķīmiskā viela vai 

to maisījums 
Izmantošanas 

veids 
EK numurs CAS numurs 

Uzglabātais 
daudzums 
[tonnas] 

Pārkraušanas/ 
izmantošanas 

apjoms [t/gadā] 

1.  Amonija nitrāts Uzglabāšana un  
pārkraušana 

229-347-8 6484-52-2 50000 

850 000 
2.  Stabilizēts 

amonija nitrāts 
229-347-8 6484-52-2 15000 

3.  Sulfonitrāts 229-347-8 
231-984-1 

6484-52-2 
7783-20-2 

15000 

4.  Kalcija amonija 
nitrāts 

229-347-8 
207-439-9  

6484-52-2 
471-34-1 

25000 

1 150 000 

5.  Amonija nitrāts ar 
kalciju un sēru 

229-347-8 
231-900-3 
207-439-9 

6484-52-2 
7778-18-9 
471-34-1 

15000 

6.  Nitroamofoska 229-347-8 
231-211-8 
231-984-1 
231-826-1 
231-764-5 

6484-52-2 
7447-40-7 
7783-20-2 
7757-93-9 
7722-76-1 

15000 

7.  Azofoska 229-347-8 
231-211-8 
231-984-1 
231-826-1 
231-764-5 
231-794-2 

6484-52-2 
7447-40-7 
7783-20-2 
7757-93-9 
7722-76-1 
7732-18-5 

15000 

8.  Dīzeļdegviela Degviela 
iekšējam 
transportam 

269-822-7 68334-30-5 14,76 561 

9.  Sašķidrinātā 
naftas gāze Kurināmais 200-827-9 74-98-6 

3 pazemes 
tvertnes, katra 

9 m3 
81,45 
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1.18. attēls. SIA “Riga fertilizer terminal” atrašanās vieta 
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2. Riska novērtējumā izmatotās metodes, principu un 
pieņēmumu apraksts  

Aplūkoto paaugstināta riska objektu rūpniecisko avāriju riska novērtējums veikts ar skaitliskā riska 

novērtēšanas metodi, atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vadlīniju izstrāde 

teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko 

avāriju riska objektiem” ietvaros sagatavotajām rekomendācijām paaugstināta riska objektu 

novērtēšanai Latvijā [1].  

Ņemot vērā Rīgā izvietoto objektu darbības specifiku, riska novērtējumā, izmantojot Nīderlandes 

kvantitatīvā riska novērtējuma metodikā [2] definētos tipveida avārijas scenārijus un to atkārtošanās 

biežumu, analizētas šādas tehnoloģisko iekārtu grupas: 

 atmosfēriskie rezervuāri,  

 spiedientvertnes, 

 sūkņi un kompresori, 

 cauruļvadu sistēmas, 

 drošuma aprīkojums, 

 sauszemes un ūdens transportlīdzekļi objekta teritorijā,  

 ķīmisko vielu noliktavas. 

Veicot avārijas seku iedarbības uz cilvēku novarēšanu ķīmisko vielu noplūdes gadījumos (atkarībā no 

vielas īpašībām un izplūdes apstākļiem), izskatīti visi metodikā [1] iekļautie avāriju veidi: 

 ugunsgrēks; 

 sprādziens; 

 toksiskā iedarbība. 

Savukārt objekta savstarpējā iedarbība novērtēta, analizējot sekas, kas rodas ugunsgrēka vai sprādziena 

gadījumā.  

Veicot riska novērtējumu, izmantoti šādi meteoroloģiskie dati: 

 gaisa temperatūra – 6,2 oC, 

 gaisa mitrums – 79%, 

 vēja ātrums un vēja virziens atbilstoši Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
publicētajiem vēsturisko novērojumu datiem laika periodam 2011. – 2015. gads.  

Dati par vēja ātruma un virziena atkārtošanās biežumu grupēti šādi: 

 vēja virziena atkārtošanās tiek apkopota pa 30 grādu lieliem sektoriem, 

 vēja ātruma atkārtošanās biežums katrā sektorā tiek apkopots atbilstoši šādām atmosfēras 
stabilitātes klasēm:  

 B 3,0 m/s,  

 D 1,5 m/s,  

 D 5,0 m/s, 

 D 9,0 m/s, 

 E 5,0 m/s,  

 F 1,5 m/s. 

Kā kritērijs cilvēka apraudājuma raksturošanai visu tipu avārijas izpausmju gadījumā izmantota cilvēka 

letalitāte. 

Objektu savstarpējās iedarbības raksturošanai novērtēta 8 kW/m2 siltumstarojuma iedarbības izplatība, 

kas ir siltumstarojums, pie kura var tikt apdraudētas neaizsargātas tehnoloģiskās iekārtas, un 0,1 bar 

pārspiediena iedarbības  izplatība, kas ir pārspiediens, pie kura tiek apdraudētas neaizsargātas būves.   
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3. Objektu individuālā riska novērtējums 
Atbilstoši rekomendācijām [1] kā kritērijs drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu 

ap rūpniecisko avāriju riska objektiem noteikšanai izmantots individuālais risks. 

Individuālais risks raksturo ar objekta darbību nesaistīta cilvēka bojāejas varbūtību avārijas gadījumā, 

tam atrodoties noteiktā ģeogrāfiskā punktā attiecībā pret bīstamo objektu.   

Individuālā riska modelēšana veikta, izmantojot Nīderlandes institūta TNO Industriālās un ārējās 

drošības departamenta izstrādātu datorprogrammu Riskcurves 10. 

Individuālais risks ap katru šajā novērtējumā iekļauto riska objektu attēlots ar riska kontūrām, kas 

norobežo teritoriju ap bīstamo objektu ar noteiktu riska pakāpi.  

Metodikā [1] ir doti ieteikumi teritorijas izmantošanas lēmumu pieņemšanai Latvijā, atkarībā no 

noteiktās individuālā riska pakāpes un plānotās darbības. Tie  apkopoti sekojošajā 3.1. tabulā un 

izmantojami arī šī riska novērtējuma rezultātu novērtēšanai.  

3.1 tabula 

Ieteikumi teritorijas izmantošanas lēmumu pieņemšanai 

Teritorijas un 

attīstības objekti 
Teritorijas izmantošanas veids 

Individuālā riska kritēriji (Plet) 

 >1×10-6 gadā 
≤ 1×10-6 un 

> 1×10-8 gadā 
≤1×10-8 gadā 

1 2 3 4 5 

Neapbūvētas 

teritorijas 

Mežsaimnieciska izmantošana 

Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

Lauksaimnieciska izmantošana 

Ūdenssaimnieciska izmantošana 

Transporta lineārā infrastruktūra, izņemot AI, AII 

un B kategorijas ielas (ceļus) 

Pieļaujams Pieļaujams Pieļaujams 

Rūpniecības un 

tehniskie objekti 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve 

Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu 

apbūve 

Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

Derīgo izrakteņu ieguve 

Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 

uzņēmumu apbūve 

Inženiertehniskā infrastruktūra 

Noliktavu apbūve 

Energoapgādes uzņēmumu apbūve 

Lidostu un ostu apbūve 

Pieļaujams ar 

papildus 

nosacījumiem* 

Pieļaujams ar 

papildus 

nosacījumiem* 

Pieļaujams ar 

papildus 

nosacījumiem* 

Dzīvojamās ēkas 

ar saimniecības 

ēkām un 

palīgbūvēm 

Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve  

Dārza māju apbūve 

Viensētu apbūve 

Vasarnīcu apbūve 

Rindu māju apbūve 

Dzīvojamā apbūve uz ūdens 

Nav pieļaujams Pieļaujams Pieļaujams 

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve  Nav pieļaujams 
Jāaprēķina 

sociālais risks 
Pieļaujams 

Publiskā apbūve 

Publiska apbūve, izņemot veselības aizsardzības 

iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu un izglītības un 

zinātnes iestāžu apbūvi, ar nelielu cilvēku 

pulcēšanās/uzturēšanās skaitu, kas nepārsniedz 

100 cilvēkus 

Nav pieļaujams Pieļaujams Pieļaujams 

Publiska apbūve, izņemot veselības aizsardzības 

iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu un izglītības un 

zinātnes iestāžu apbūvi, ar lielu cilvēku 

pulcēšanās/uzturēšanās skaitu, kas pārsniedz 100 

cilvēkus 

Nav pieļaujams 
Jāaprēķina 

sociālais risks 
Pieļaujams 
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Veselības aizsardzības iestāžu apbūve 

Sociālās aprūpes iestāžu apbūve 

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 

Nav pieļaujams Nav pieļaujams Pieļaujams 

Publiska ārtelpa 

Labiekārtota publiska ārtelpa ar nelielu cilvēku 

pulcēšanās/uzturēšanās skaitu, kas nepārsniedz 

100 cilvēkus 

Publiskā ārtelpa (bez labiekārtojuma) 

Ūdens telpas publiskā izmantošana ar nelielu 

cilvēku pulcēšanās/uzturēšanās skaitu, kas 

nepārsniedz 100 cilvēkus 

Nav pieļaujams Pieļaujams Pieļaujams 

Labiekārtota publiska ārtelpa ar lielu cilvēku 

pulcēšanās/uzturēšanās skaitu, kas pārsniedz 100 

cilvēkus 

Ūdens telpas publiskā izmantošana ar lielu cilvēku 

pulcēšanās/uzturēšanās, kas pārsniedz 100 

cilvēkus 

Nav pieļaujams 
Jāaprēķina 

sociālais risks 
Pieļaujams 

Inženierbūves un 

ēkas sauszemes, 

gaisa un ūdens 

satiksmes 

pakalpojumu 

nodrošināšanai 

Transporta apkalpojošā infrastruktūra ar nelielu 

cilvēku pulcēšanās/uzturēšanās skaitu, kas 

nepārsniedz 100 cilvēkus 

Nav pieļaujams Pieļaujams Pieļaujams 

Transporta apkalpojošā infrastruktūra ar lielu 

cilvēku pulcēšanās/uzturēšanās skaitu, kas 

pārsniedz 100 cilvēkus 

AI, AII un B kategorijas ielas (ceļi) 

Nav pieļaujams 
Jāaprēķina 

sociālais risks 
Pieļaujams 

*  - pieļaujams, ievērojot nosacījumus jauna saimnieciskās darbības objekta izveidei (skat. “Vadlīnijas rūpniecisko 

avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves 

ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos” [1]) 

Individuālā riska kontūras noteiktas ap 16 no Rīgā esošajiem paaugstināta riska objektiem (skatīt 3.1. – 

3.16. attēlos).  

Izmantojot šobrīd pieejamo informāciju par amonija nitrāta minerālmēslu pārkraušanas tehnoloģijās 

iespējamajām avārijām, to apjomiem un potenciālo avāriju seku izplatību to gadījumā, nav iespējams 

aprēķināt individuālā riska zonas ap SIA “Alpha osta” un SIA “Riga fertilizer terminal”.  

Ņemot vērā “Vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos” [1] 

ap SIA “Alpha osta” un SIA “Riga fertilizer terminal” iezīmēti (skatīt 3.17. un 3.18. attēlos) divu līmeņu 

drošības attālumi: 

- 1. līmeņa drošības attālums – zona, kurā ierobežojumi atbilst individuālā riska līmenim Plet >1×10-6 
(pieļaujama teritorijas izmantošana atbilstoši 1.1. tabulas 3. kolonas nosacījumiem); 

- 2. līmeņa drošības attālums – zona, kurā ierobežojumi atbilst individuālā riska līmenim   
1×10-6 ≥ Plet >1×10-8 (pieļaujama teritorijas izmantošana atbilstoši 1.1. tabulas 4. kolonas 

nosacījumiem); 
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3.1. attēls. AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-1 individuālā riska kontūras 
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3.2. attēls. SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” individuālā riska kontūras 
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3.3. attēls. SIA “Nordeka Oil” individuālā riska kontūras 
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3.4. attēls. SIA “OVI” individuālā riska kontūras 
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3.5. attēls. SIA “PRO GĀZE SNGB” sašķidrinātas naftas gāzes bāzes individuālā riska kontūras 
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3.6. attēls. SIA “VEXOil Bunkering” individuālā riska kontūras 
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3.7. attēls. SIA “VL Bunkerings” individuālā riska kontūras 
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3.8. attēls. SIA “WOODISON TERMINAL” individuālā riska kontūras 
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3.9. attēls. AS “B.L.B. Baltijas Termināls”, naftas – ķīmijas termināļa individuālā riska kontūras 
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3.10. attēls. SIA “Circle K Latvia”, Rīgas termināļa individuālā riska kontūras 
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3.11. attēls. AS “LATVIJAS FINIERIS”, rūpnīcas “Lignums” individuālā riska kontūras 
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3.12. attēls. SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA”, Ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāzes individuālā riska kontūras 
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3.13. attēls. SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacijas individuālā riska kontūras 
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3.14. attēls. SIA “PARS TERMINĀLS” individuālā riska kontūras 
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3.15. attēls. SIA “NAFTIMPEKS” individuālā riska kontūras 
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3.16. attēls. SIA “NESTE LATVIJA” individuālā riska kontūras  
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3.17. attēls. SIA “Riga fertilizer termial” drošības attālumi  
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3.18. attēls. SIA “Alpha Osta” drošības attālumi 
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4. Objektos iespējamo avāriju seku tiešās iedarbības 
novērtējums  

Atbilstoši ieteikumiem drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap 

rūpniecisko avāriju riska objektiem [1], diviem vai vairākiem tuvumā esošiem objektiem, kuros potenciāli 

iespējamās  avārijas var izraisīt tā saucamās “domino” efekta avārijas un palielināt summāro risku ap 

šiem objektiem, kā papildus kritēriji, ir jāizskata to abpusējās iedarbības riska potenciāls. Apdraudēt 

blakus esošu objektu un tehnoloģiju drošību var sprādziena radīta pārspiediena un ugunsgrēka radīta 

siltumstarojuma iedarbība, līdz ar to šajā novērtējumā, izmantojot datorprogrammu Riskcurves 10, 

veikta kopējās siltumstarojuma ar intensitāti  8 kW/m2  un pārspiediena ar intensitāti 0,1 bar 

apdraudētās ietekmes zonas modelēšana.  

Katram no kopējā novērtējumā iekļautajiem uzņēmumiem izveidoti divi atsevišķi modeļa scenāriji, kur 

vienā iekļauti visi riska novērtējumā izskatītie avārijas scenāriji, kuri rada siltumstarojuma iedarbību, bet 

otrā visi scenāriji, kas saistīti ar eksplozijas radītu pārspiediena iedarbības izplatību. Ņemot vērā katra 

avārijas scenārija varbūtību un siltumstarojuma vai pārspiediena iedarbības izplatību, kā arī apkārtnes 

meteoroloģisko apstākļu ietekmi, noteiktas ietekmes zonas un varbūtība, ar kādu šajās teritorijās 

sagaidāma siltumstarojuma ar intensitāti vismaz 8 kW/m2  vai pārspiediena ar intensitāti vismaz 0,1 bar 

iedarbība.  

Veicot siltumstarojuma iedarbības uz blakus objektiem novērtēšanu, analizēti tādi avārijas scenāriji, kas 

saistīti ar ilgstošu siltumstarojuma izplatību, jo īslaicīgs uzliesmojums, piemēram BLEVE2 avārijas 

gadījumā, var būt bīstams cilvēka veselībai vai dzīvībai, bet nebūs pietiekams, lai uzkarsētu tehnoloģiskās 

iekārtas. Scenāriji ar īslaicīgu siltumstarojuma izplatību iekļauti kopējā individuālā riska modelī.  

Avārijas scenāriji, kuri saistīti ar siltumstarojuma iedarbības izplatību, izskatīti šādiem objektiem: 

 AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-1,  

 SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknim, 

 SIA "Nordeka Oil", 

 SIA “OVI”,  

 SIA “PRO GĀZE SNGB” sašķidrinātas naftas gāzes bāzei, 

 SIA “VEXOil Bunkering”,  

 SIA “VL Bunkerings”,  

 SIA “WOODISON TERMINAL” naftas produktu terminālim, 

 AS “B.L.B. Baltijas Termināls” naftas – ķīmijas terminālim, 

 SIA “Circle K Latvia” Rīgas terminālim, 

 AS “LATVIJAS FINIERIS” rūpnīcai “Lignums”,  

 SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāzei, 

 SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacijai, 

 SIA "PARS TERMINĀLS",  

 SIA “NAFTIMPEKS”, 

 SIA “NESTE LATVIJA”. 

Savukārt sprādziena radīta pārspiediena iedarbības izplatības zonas iegūtas, veicot novērtējumus šādiem 

objektiem: 

 AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-1,  

 SIA “PRO GĀZE SNGB” sašķidrinātas naftas gāzes bāzei, 

 AS “LATVIJAS FINIERIS” rūpnīcai “Lignums”, 

 SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacijai. 

                                                           
2 Boiling Liquid Expansion Vapor Explosion - abreviatūras atšifrējums no angļu valodas 
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4.1. attēls.  AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-1 tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.2. attēls.  AS “Latvenergo” RĪGAS TEC-1 tiešās avārijas seku (pārspiediena) iedarbības izplatības zonas 
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4.3. attēls. SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.4. attēls. SIA “Nordeka Oil” tiešās avārijas seku (siltumsatrojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.5. attēls. SIA “OVI” tiešā avārijas seku iedarbības (siltumstarojuma) izplatības zonas 
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4.6. attēls. SIA “PRO GĀZE SNGB” SNG bāzes tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.7. attēls. SIA “PRO GĀZE SNGB” SNG bāzes tiešās avārijas seku (pārspiediena) iedarbības izplatības zonas 
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4.8. attēls. SIA “VEXOil Bunkering” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.9. attēls. SIA “VL Bunkerings” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.10. attēls. SIA “WOODISON TERMINAL” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.11. attēls. AS “B.L.B. Baltijas Termināls” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.12. attēls. SIA “Circle K Latvia”, Rīgas termināļa tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.13. attēls. AS “LATVIJAS FINIERIS” rūpnīcas “Lignums” tiešās avārijas (siltumstarojuma) seku iedarbības izplatības zonas 
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4.14. attēls. AS “LATVIJAS FINIERIS” rūpnīcas “Lignums” tiešās avārijas (pārspiediena) seku iedarbības izplatības zonas 
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4.15. attēls. SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.16. attēls. SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.17. attēls. SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” tiešās avārijas seku (pārspiediena) iedarbības izplatības zonas 
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4.18. attēls. SIA “PARS TERMINĀLS” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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4.19. attēls. SIA “NAFTIMPEKS” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 



 Riska zonējums ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem un ieteikumi teritorijas izmantošanas 
ierobežojumiem Rīgas pilsētā 

80 

 

4.20. attēls. SIA “NESTE LATVIJA” tiešās avārijas seku (siltumstarojuma) iedarbības izplatības zonas 
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5. Kopējās  ietekmes un riska zonu raksturojums 
No pētījumā iekļautajiem Rīgas teritorijā izvietotajiem rūpnieciskā riska objektiem, divās vietās ir 

konstatēta divu vai vairāku  blakus izvietotu rūpnieciskā riska objektu riska zonu pārklāšanās. Kopējās 

ietekmes radītais individuālais risks un kopējās individuālā riska kontūras noteiktas ap šādiem 

uzņēmumiem: 

 AS “B.L.B. Baltijas termināls” un SIA “PRO GĀZE SNGB”, 

 SIA “NESTE LATVIJA”, SIA “Circle K Latvia” un SIA “NAFTIMPEKS”. 

Kopējā individuālā riska kontūra iegūta, datorprogrammai Riskcurves 10 summējot visu blakus esošo 

objektu radītā, cilvēka dzīvībai bīstamā apdraudējuma varbūtības teritorijās, kurās sagaidāma šajos 

objektos potenciāli iespējamo avāriju seku izplatība. Ar datorprogrammu Riskcurves 10 veiktās kopējās 

individuālā riska zonējuma modelēšanas rezultāti minēto uzņēmumu grupām  apkopoti tālāk 5.1. un 

5.2. attēlos. 

Teritorijas plānošanas vajadzībām, kopējā individuālā riska novērtējumā tiek iekļauti  potenciāli 

iespējamo avāriju pamatscenāriji, neanalizējot sekundārās avārijas, kas varētu attīstīties kā tā sauktās 

domino efekta avārijas blakus esošā objektā.  

Pieņemot konkrētus lēmumus par teritorijas izmantošanas ierobežojumiem ap rūpnieciskā riska 

objektiem, kuros pastāv savstarpējo domino efekta avāriju potenciāls ir jāveic detalizētāka izpēte par 

katrā objektā iespējamajiem avārijas scenārijiem saistībā ar to spēju izsaukt domino efekta avāriju 

blakus objektā, kā papildus faktoru, vērtējot arī iespējas potenciāli apdraudētu objektu aizsargāt no 

arējas nevēlamas iedarbības. Jāņem vērā, kā šādu novērtējumu veikšana ir ārkārtīgi darbietilpīga un  iziet 

ārpus teritorijas plānošanas uzdevumiem.  

Līdzīgi kā kopējā individuālā riska zona, šajā novērtējumā noteikta arī kopējā siltumstarojuma ar 

intensitāti 8 kW/m2 iedarbības zona ap: 

 AS “B.L.B. Baltijas termināls” un SIA “PRO GĀZE SNGB”, 

 SIA “NESTE LATVIJA”, SIA “Circle K Latvia” un SIA “NAFTIMPEKS”. 

Kopējā siltumstarojuma aprēķinu rezultāti apkopoti 5.3 un 5.4 attēlos. 

Šobrīd Rīgā izvietotajiem objektiem nav konstatētas teritorijas, kurās saskaras divu vai vairāku objektu 

potenciālo avāriju seku ar sprādziena radītu pārspiediena iedarbību, līdz ar to šādas kopējās iedarbības 

zonas nav modelētas. 
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5.1. attēls. Kopējā  individuālā riska zona ap AS “B.L.B. Baltijas termināls” un SIA “PRO GĀZE SNGB” 
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5.2. attēls. Kopējā individuālā riska zona ap SIA “NESTE LATVIJA”, SIA “Circle K Latvia” un SIA “NAFTIMPEKS” 
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5.3. attēls. Kopējā  siltumstarojuma iedarbības zona ap AS “B.L.B. Baltijas termināls” un SIA “PRO GĀZE SNGB” 
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5.4. attēls. Kopējā siltumstarojuma iedarbības zona ap SIA “NESTE LATVIJA”, SIA “Circle K Latvia” un SIA “NAFTIMPEKS” 
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6. Kopsavilkums 
Veiktais pilotprojekta pētījums liecina, ka lielas daļas Rīgā izvietoto paaugstināta riska objektu darbība ir 

saistīta ar risku, kas uzskatāms par nozīmīgu, taču tie pamatā nerada paaugstinātu risku cilvēkiem ārpus 

uzņēmuma teritorijas vai rūpnieciskās zonas. Augstākās riska pakāpes noteiktas negadījumiem ap 

tehnoloģiskajām iekārtām, kuru darbība tiešā veidā atkarīga un saistīta ar apkalpojošā personāla tiešu 

līdzdalību procesa norisē šo iekārtu tuvumā. Personāla kļūdas ir viens no iespējamo avāriju atgadīšanās 

cēloņiem, kā arī uzņēmumu apkalpojošais personāls ir tie cilvēki, kuri atrodas vistuvāk paaugstināta riska 

zonām vai tajās.  

Salīdzinoši zemais riska līmenis ārpus objektu teritorijām saistīts ar to, ka Rīgas rūpniecisko avāriju riska 

objektos darbības pamatā saistītas ar ķīmiskām vielām, galvenokārt naftas produktiem, kā rezultātā 

galvenā bīstamība ir aizdegšanās risks un ugunsgrēka attīstības iespēja. Savukārt ugunsgrēku radītais 

primārais apdraudējums cilvēka dzīvībai ir siltumstarojuma izplatība, kura tipiski ir lokāla, koncentrēta ap 

degošo objektu/izlijušās vielas peļķes laukumu. Degšanas procesos izdalās arī sadegšanas produkti un 

gāzes, kas var izplatīties lielākā teritorijā. Tomēr Latvijai tipiskos klimatiskos apstākļos ir maziespējams 

sasniegt tādu vielu koncentrāciju dūmos, kas bīstama cilvēka dzīvībai.  

Plašāku avārijas seku iedarbības izplatību var radīt gāzu vai šķidrumu tvaiku mākoņa sprādzieni. Šādu 

sprādzienu iespējas izskatītas objektos, kuru darbība saistīta ar sašķidrinātu naftas gāzi, kā arī konstatēti 

SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” acetona pārkraušanas un uzglabāšanas procesos. Savukārt citu vielu (galvenokārt 

tie ir naftas produkti) iztvaikošanas intensitāte, to izplūdes gadījumā, pie riska novērtējumā lietotajiem 

meteoroloģiskajiem apstākļiem varētu būt nepietiekama, lai izveidotu sprādzienbīstamu tvaiku masu, 

kas būtu pietiekama mākoņa sprādziena attīstībai.  

Sašķidrinātās naftas gāzes objekti SIA “PRO GĀZE SNGB” un SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” ir objekti, 

kuriem noteiktas augstākās individuālā riska pakāpes ārpus objektu teritorijas, līdz ar to teritoriju 

attīstībai ap esošajām un plānotajām gāzes pārkraušanas, uzglabāšanas vai izmantošanas tehnoloģijām 

pievēršama pastiprināta uzmanība.  

Analizējot potenciālo avāriju seku tiešās iedarbības izplatību, noskaidrots, ka objektos iespējamas 

avārijas, kas ar dažādu varbūtības līmeni var radīt draudus blakus teritorijās esošiem objektiem. 

Noteiktās apdraudējuma zonas ir būtiski ņemt vērā, plānojot jaunu objektu būvniecību vai esošo objektu 

pārbūvi blakus paaugstināta riska objektiem. 
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