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Ievads 
Latvijas teritorijā izvietoti vairāk kā 60 objekti, kuru teritorijās tiek veiktas darbības ar bīstamām 

ķīmiskām vielām tādā apjomā, ka šie objekti atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2012/18/ES (04.07.2012.) par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību un LR Ministru 

kabineta 01.03.2016. noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 

samazināšanas pasākumi” noteiktajiem kritērijiem un atzīstami par rūpniecisko avāriju riska objektiem.  

Ar noteiktu riska līmeni ir saistīta arī vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu darbība. Šobrīd 

piederību noteiktas kategorijas paaugstinātas bīstamības objektu grupai nosaka Ministru kabineta 

18.09.2007. noteikumi Nr. 626 “Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem 

un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu 

nodrošināšanai”. Kā kritērijs objekta iekļaušanai paaugstinātas bīstamības objektu sarakstā ir maksimāli 

iespējamais bīstamo vielu daudzums tajā. Katrai bīstamajai vielai vai vielu grupai, atkarībā no to 

īpašībām, ir noteiktas atšķirīgas robežvērtības. 

Visi minētie objekti ir potenciāli bīstami, un noteiktu apstākļu sakritības gadījumā tajos var atgadīties 

avārija, kas apdraud to apkārtnē esošus cilvēkus, tehnoloģijas un vidi. Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) nosaka, 

ka, izstrādājot teritorijas plānošanas dokumentus, ir jāņem vērā paaugstinātas bīstamības objekti. 

Paaugstināta riska objektu apdraudētās teritorijas nosaka, balstoties uz riska novērtējuma rezultātiem 

un tās attēlo grafiski teritorijas plānošanas dokumentos. Saskaņā ar šiem MK noteikumiem pašvaldības 

avāriju riska zonā var noteikt ierobežojumus esošās apbūves blīvuma palielināšanai un jaunu objektu 

izvietošanai, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju iespējamību. Diemžēl šie MK noteikumi nenosaka 

paaugstināta riska kritērijus, līdz ar to Latvijā nav vienotas pieejas paaugstināta riska zonu noteikšanai, 

to kartogrāfiskajai attēlošanai un teritorijas ierobežojumu  noteikšanai. 

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”. Vadlīnijas drošības attālumu un teritorijas izmantošanas 

ierobežojumu noteikšanai ap rūpniecisko avāriju riska objektiem izstrādātas, balstoties uz Eiropas 

Savienības valstu pieredzi un normatīvo bāzi, kas apkopota PSI “Risks un audits” SIA  veiktajā pētījumā 

[1], un papildināta ar pēdējā laika atziņām. Projekta ietvaros noteikti vienoti akceptējamā riska kritēriji, 

rūpniecisko avāriju skaitliskā riska novērtēšanas principi un rūpniecisko avāriju nevēlamās ietekmes 

robežvērtības. Pamatojoties uz izstrādātajiem dokumentiem un pilotprojekta rezultātiem Rīgas pilsētai, 

ir sagatavoti ieteikumus drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap 

stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem teritorijas plānošanas dokumentos.  

Vienota pamatpieeja un vienoti kritēriji rūpniecisko avāriju riska novērtēšanai, kas dod iespēju atbilstoši 

šīm rekomendācijām veiktus objektu riska novērtējumus izmantot  teritorijas attīstības plānošanai ap 

riska objektiem, ievērojot bīstamību, ko avārijas ar bīstamajām ķīmiskajām vielām var radīt cilvēkam un 

blakus esošām tehnoloģiskām iekārtām. Ņemot vērā šajā dokumentā aprakstītos principus, ir iespējams 

skaitliski noteikt objekta radītā individuālā un sociālā riska līmeni, kā arī raksturot potenciālo avāriju 

seku izplatību to attīstības gadījumā.  

Šajā dokumentā sniegtas rekomendācijas individuālā un sociālā riska rādītāju izmantošanai teritorijas 

attīstības plānošanā, kā arī raksturoti papildus kritēriji, kurus nepieciešamības gadījumā var izmantot 

specifisku situāciju risināšanai. Dokuments ietver ieteikumus drošības attālumu noteikšanai ap 

rūpniecisko avāriju riska  objektiem, bet papildus sniegta arī īsa informācija par drošības attālumu 

noteikšanu no noteikta veida vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, kā arī iespējamo 

avāriju seku nevēlamās ietekmes zonas ap rūpniecisko avāriju riska objektiem noteikšanu civilās 

aizsardzības vajadzībām.   
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1. Drošības attālumu un teritorijas izmantošanas  
ierobežojumu noteikšanas principi  

Drošības attālumu noteikšanai ap bīstamiem objektiem ES valstīs tiek izmantotas trīs dažādas pieejas:  

 pirmā – normatīvajos aktos tiek noteikti drošības attālumi,  
 otrā – lēmums par drošības attālumu tiek pieņemts, izvērtējot avārijas seku izplatības zonas,  
 trešā – lēmums par drošības attālumu tiek pieņemts, balstoties uz skaitliskā riska līmeņiem. 

Latvijā drošības attālumus ap industriālā riska objektiem nosaka Aizsargjoslu likums. Saskaņā ar 

Aizsargjoslu likumā ietverto aizsargjoslas definīciju, aizsargjosla ir noteikta platība, kuras uzdevums ir 

aizsargāt dažāda veida objektus (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, 

nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.  

Tai pat laikā, Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” paredz, ka objektu izvietošanas minimālos 

drošības attālumus un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumus nosaka pašvaldības teritorijas 

plānojumos, lokālplānojumos vai detālplānojumos atbilstoši teritorijas attīstības plānošanu 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā katra objekta civilās aizsardzības plānu, 

rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības pārskatu un citu informāciju. Pašvaldības var 

noteikt vienotus kritērijus (tai skaitā riska līmeni, ja nepieciešams) drošības attālumu noteikšanai. 

Ņemot vērā līdzšinējo praksi un ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.) pašvaldībai piešķirtās tiesības noteikt 

minimālos drošības attālumus, ieteicams teritorijas plānošanas mērķiem attāluma noteikšanai piemērot 

stingrāko no prasībām, kas izriet no Aizsargjoslu likuma vai šajos ieteikumos aprakstītās minimālo 

drošības attālumu noteikšanas metodes, kas balstās uz akceptējamā riska kritērijiem.  

1.1. Pamata pieeja  

Šajā dokumentā aplūkota pieeja minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu 

noteikšanai ap paaugstināta riska objektiem, balstoties uz diviem skaitliskā riska rādītājiem: 

 primārais rādītājs ir individuālais risks, 
 sekundārais rādītājs ir sociālais risks.  

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

tam atrodoties noteiktā punktā attiecībā pret bīstamo objektu.  Individuālo risku aprēķina viena gada 

ilgai ekspozīcijai. Individuālā riska kontūrs savieno punktus ar vienādu riska lielumu un nodala zonas ar 

dažādām riska pakāpēm.  

Sociālais risks raksturo varbūtību, ka avārijas rezultātā dzīvību var zaudēt noteikts cilvēku skaits. Nosakot 

sociālo risku, tiek novērtēts cilvēku skaits, kas var tikt pakļauts noteikta līmeņa kaitīgai iedarbībai un 

aprēķināts potenciāli iespējamo upuru skaits. Sociālais riska līmenis tiek attēlots kā līkne sociālā riska 

matricā. 

Eiropas Savienībā plašāk lietota un atpazīstamāka ir Nīderlandes skaitliskā riska novērtēšanas pieeja, jo 

atbilstoši Nīderlandē iestrādātajai praksei, riska novērtēšanu veic uzņēmēji, līdz ar to arī ir izstrādātas un 

nepārtraukti tiek pilnveidotas vadlīnijas vienotai novērtējuma veikšanai, kā arī vairāki datorprogrammu 

izstrādātāji ir izveidojuši datormodelēšanas produktus riska novērtējuma veikšanai un tā rezultātu 

vizualizācijai, atbilstoši minētajā metodē aprakstītajiem principiem.   

Ņemot vērā samērā plaši pieejamo informāciju par Nīderlandes skaitliskā riska novērtēšanas metodi un 

tās pielietošanu, kā arī tās lietošanas pieredzi Latvijā, ieteikumi skaitliskā riska novērtējumu veikšanai 
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Latvijā balstīti uz Nīderlandes skaitliskā riska novērtēšanas metodi. Skaitliskā riska novērtēšanas principi 

paaugstināta riska objektu novērtēšanai Latvijā apkopoti 2. nodaļā. Šajās vadlīnijās ir ietvertas tikai 

galvenās norādes par kvantitatīvā riska aprēķinu veikšanu, tāpēc detalizētāka informācija un skaidrojumi 

par pieņēmumiem, aprēķinu veikšanu, to rezultātu interpretāciju, pielietošanu un citiem jautājumiem, 

kas šajā dokumentā nav pilnīgi aprakstīti, ir jāskata Nīderlandes kvantitatīvā riska novērtēšanas vadlīnijās 

[2] un ar tām saistītajos dokumentos, kurus izdod un aktualizē Nīderlandes sabiedrības veselības un 

vides nacionālais institūts (RIVM ). 

Individuālais risks tiek attēlots ar riska kontūrām, kas aptver teritoriju ap bīstamo objektu un norāda uz 

noteiktu riska līmeni.  Lai pieņemtu lēmumu par teritorijas izmantošanu zonā ar zināmu riska līmeni, ir 

nepieciešams definēt lēmuma pieņemšanas kritērijus. Piedāvātā kritēriju skala ir attēlota 1.1. tabulā. Lai 

to piemērotu, normatīvajos aktos ir jānosaka akceptējamā riska un nenozīmīgā riska līmeņi, kurus var 

izmantot riska vadības lēmumu pieņemšanai.   

Akceptējamais risks ir pieļaujamais individuālā riska līmenis, kam iedzīvotāji var tikt pastāvīgi pakļauti. 
Vairākās ES valstīs par akceptējamā individuālā riska līmeni tiek pieņemta vērtība Plet ≤ 1 × 10-6, ko 
rekomendējam piemērot arī Latvijā. 

Par nenozīmīga riska līmeni tiek uzskatīts risks Plet < 1 × 10-8, kas ir līdzvērtīgs cilvēku bojāejas 

varbūtībai no dabīgas izcelsmes riska avotiem – zemestrīcēm, vulkāna izvirdumiem, viesuļvētrām utt.  

Ieteikumi teritorijas izmantošanas nosacījumiem Latvijā atkarībā no riska līmeņa un teritorijas 

izmantošanas veida ir apkopoti 1.1. tabulā. 

Atbilstoši 1.1. tabulas nosacījumiem, sociālā riska novērtējumu ir jāveic gadījumos, ja plānotā būvniecība 

ir paredzēta zonā, kurā individuālā riska līmenis ir robežās no Plet= 1 × 10-6  līdz Plet= 1 × 10-8 un paredzētā 

darbība palielina kopējo apdraudēto cilvēku skaitu vairāk par 100. No piesardzības viedokļa sociālo risku 

var aprēķināt, ja potenciāli apdraudēto cilvēku skaits sasniedz jau 10 cilvēkus un vairāk. 

1.1. 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 
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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 

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. 1.3. nodaļu) 

Tālāk tiks aprakstīti lēmumu pieņemšanas principi no vienkāršākā gadījuma uz sarežģītāko.  

Ideālais gadījums – individuālā riska zonā ap rūpniecisko avāriju riska objektu, kurā riska līmenis ir  

augstāks par Plet= 1 × 10-8, neviens cilvēks pastāvīgi vai ilglaicīgi neuzturas. Tas nozīmē, ka šajā zonā 

neatrodas ne dzīvojamās ēkas, ne sabiedriskie objekti. Šāds bīstamais objekts var turpināt darbību bez 

ierobežojumiem. Ja kāds gribētu šī objekta tuvumā uzbūvēt savrupmāju, tad, atbilstoši teritorijas 

attīstības dokumentos noteiktajiem teritorijas izmantošanas ierobežojumiem, tas būtu pieļaujams ne 

tuvāk par akceptējamā individuālā riska kontūru Plet= 1 × 10-6.  Zonā ar augstāku individuālā riska līmeni 

jauna apbūve nebūtu pieļaujama. 

Savukārt, ja kāds šī bīstamā objekta tuvumā gribētu uzbūvēt daudzstāvu dzīvojamo ēku, viesnīcu, sporta 

būvi vai staciju, tad to bez ierobežojumiem drīkstētu darīt ne tuvāk par individuālā riska kontūru 

Plet= 1 × 10 - 8. Šāds stingrāks ierobežojums pamatots ar to, ka sabiedriskajās celtnēs pastāvīgi var 

uzturēties vairāki cilvēki, kuru dzīvības avārijas gadījumā var tikt apdraudētas. Zonas, kurās lēmuma 

saturu viennozīmīgi nosaka aprēķinātais skaitliskā individuālā riska līmenis,  1.1. tabulā ir iekrāsotas zaļā 

krāsā – “drīkst” un sarkanā krāsā – “nedrīkst”.   

Praksē ir iespējami arī sarežģītāki gadījumi, kad individuālā riska līmenis nesniedz pietiekamu 

informāciju riska vadības lēmuma pieņemšanai par teritorijas izmantošanas iespējām vai 

nepieciešamajiem ierobežojumiem. Atgriežoties pie iepriekš aprakstītā gadījuma par dzīvojamās ēkas, 

viesnīcas, sporta būves vai stacijas būvniecības ieceri bīstamā objekta tuvumā, to bez ierobežojumiem 
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drīkstētu izbūvēt zonā, kur individuālā riska līmenis ir zemāks par Plet= 1 × 10-8. No piesardzības viedokļa 

tas būtu visdrošākais šīs ieceres realizācijas variants. Taču šāds lēmums atsevišķos gadījumos varētu 

nesamērīgi ierobežot konkrētas ieceres attīstību zonā, kurā individuālā riska līmenis ir no Plet= 1 × 10-6  

līdz Plet= 1 × 10-8. 1.1. tabulā tādi gadījumi ir iekrāsoti dzeltenā krāsā. 

Lai izvērtētu  šāda objekta būvniecības iespējamību tuvāk bīstamajam objektam par individuālā riska 

kontūru Plet= 1 × 10-8, ir jāaprēķina sociālā riska līmenis un iegūtās vērtības jāsalīdzina ar akceptējamā 

sociālā riska līkni. Sociālo risku parasti attēlo, kā līkni logaritmiskajā skalā, kas raksturo varbūtību, ka 

vienas avārijas rezultātā dzīvību var zaudēt 10, 100, 1000 un vairāk cilvēku. Ieteicamā akceptējamā 

sociālā riska līkne, kura balstīta uz Nīderlandes likumdošanā noteikto akceptējamā sociālā riska līkni un 

kurai nepieciešams piešķirt normatīvi saistošu spēku Latvijā nacionālā līmenī vai noteiktā pašvaldībā, 

parādīta 1.1. attēlā. Lēmumu  par plānotās būvniecības atļaujas izsniegšanu vai ieceres noraidīšanu  

pieņem, balstoties uz konkrēta bīstamā objekta sociālā riska zonām, kuras tiek aprēķinātas, ņemot vērā 

avāriju kaitīgās iedarbības izplatības teritorijā potenciāli apdraudēto cilvēku skaitu. 

 
1.1.attēls. Akceptējamā sociālā riska līkne 

Nosakot individuālā riska kontūras ap esošajiem bīstamajiem objektiem, var tikt identificētas situācijas, 

kad esošā apbūve rūpniecisko avāriju riska objektu riska zonās neatbilsts 1.1. tabulā noteiktajiem 

kritērijiem. Piemēram, esoša savrupmāja atrodas riska zonā, kur individuālā riska līmenis ir starp 

Plet= 1 × 10-5 un Plet= 1 × 10-6, vai esoša daudzstāvu ēka ir zonā, kur  individuālā riska līmenis ir starp 

Plet= 1 × 10-6 un Plet= 1 × 10-8. Tas nozīmē, ka cilvēku apdraudējums ir nedaudz augstāks – par vienu kārtu, 

nekā akceptējamā riska līmenis. Tādā gadījumā teritorijas plānošanas procesā var tikt pieņemti vairāki 

lēmumi: 

 pārvietot cilvēkus uz drošāku vietu un nepieļaut dzīvojamās apbūves attīstību šajā zonā, 
 izvirzīt prasību rūpniecisko avāriju riska objektā veikt riska samazināšanas pasākumus, kas 

nodrošina atbilstību noteiktajiem kritērijiem, 
 nepieļaut jaunas dzīvojamās apbūves attīstību šajā zonā, bet esošai dzīvojamajai apbūvei pieļaut 

nedaudz augstāku apdraudējumu, izvērtējot riska samazināšanas ekonomisko lietderību. Šādā 
gadījumā uzņēmumiem uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi 
Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 
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atbildīgajai personai objektā ir jāveic tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ilgtermiņā netiek 
palielināts rūpniecisko avāriju risks vai to nevēlamā ietekme uz cilvēku vai vidi.  

Pirmie divi lēmumi ir saistīti ar papildus izmaksām, līdz ar to, pieņemot riska vadības lēmumu, ir jāvērtē 

arī ekonomiskie aspekti. Šādos gadījumos operatora pienākums būtu identificēt iespējamos riska 

samazināšanas tehniskos paņēmienus un tos ieviest, ja tie ir ekonomiski un tehniski pamatoti. Lai šādu 

kārtību piemērotu, operatoram normatīvajos aktos būtu jāuzliek pienākums gadījumos, kad rūpniecisko 

avāriju novēršanas programmā vai drošības pārskatā iekļautie pasākumi nenodrošina pietiekamu 

drošību cilvēkam un videi, izvērtēt un, nepieciešamības gadījumā, ieviest pasākumus, lai sasniegtu 

ekonomiski pamatotu zemāko riska līmeni. Šāda pieeja tiek izmantota arī citās ES valstīs, ieviešot ALARP 

(As Low As Reasonably Practicable) principu, kas latviski nozīmē - ekonomiski pamatots zemākais riska 

līmenis. Piemēram, Anglijā ir izstrādāti ekonomiskie kritēriji un vadlīnijas, kas ļauj teritorijas attīstības 

plānotājiem novērtēt iespējamo riska samazināšanas pasākumu ieviešanas ekonomisko lietderību [3].  

Tikai gadījumos, kad tālāka riska līmeņa samazināšana nav ekonomiski lietderīga, būtu pamats lemt par 

cilvēku pārvietošanu vai dzīvojamās apbūves ar paaugstinātu apdraudējumu saglabāšanu rūpnieciskā 

avāriju riska objekta riska zonā. 

1.2. Papildus pieeja   
Gadījumos, kad konkrētam rūpnieciskā riska objektam vai kādam citam bīstamajam objektam, kurā 

bīstamās  vielas tiek izmantotas mazākos apjomos,  nav novērtēts objekta individuālais risks, nosakot 

teritorijas izmantošanas ierobežojumus, var balstīties uz pieejamo informāciju par līdzīgu objektu riska 

zonējumu. Šāda pieeja tiek plaši izmantota Nīderlandē.  

Atbilstoši Nīderlandes sabiedrības veselības un vides nacionālā institūta (RIVM1) rekomendācijām 

atsevišķu grupu līdzīgu uzņēmumu novērtēšanai izmanto tipizētus pieņēmumus par individuālā riska 

zonām ap šiem objektiem. Šādus pieņēmumus iespējams izmantot arī Latvijā esošo uzņēmu individuālā 

riska un drošības attālumu noteikšanai.  

Viens no tipizētiem riska objektiem, kas nav rūpniecisko avāriju riska objekts, ir sašķidrinātas naftas 

gāzes (SNG) uzpildes stacijas. Ieteicamais riska zonas platums ap SNG uzpildes stacijas tehnoloģiskajām 

iekārtām un principi tā izvēlei, balstoties RIVM rekomendācijām, norādīti 1.2. tabulā. Galvenais kritērijs 

uzpildes staciju novērtēšanai ir SNG apgrozījums gadā. 1.2. tabulā norādīts riska zonas rādiuss no tajā 

minētajām iekārtām, kas nodrošina individuālā riska līmeni Plet=1 × 10-6 ārpus šīs riska zonas. 

1.2. tabula 

Rekomendācijas riska zonu noteikšanai ap SNG uzpildes stacijām [4] 

Iekārta 
Gāzes apgrozījums [m3/gadā]  

< 500 500 – 1000 1000 – 1500 > 1500 

Piegādes 
autocisterna 

25 m 35 m 40 m Jāveic 
kvantitatīvais 

riska 
novērtējums, 

drošības attāluma 
noteikšanai 

Uzglabāšanas 
tvertne 

Pazemes tvertne: 25 m 

Virszemes tvertne: 120 m 

Automašīnu 
uzpildes iekārta  

15 m 

                                                           
1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu or simply - abreviatūras atšifrējums holandiešu valodā.  
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Iespējamas arī situācijas, kad bīstamās ķīmiskās vielas un to bīstamības potenciāls nav pietiekoši izpētīts 

vai nav uzkrāti statistikas dati par tehnoloģiskajos procesos iespējamajiem negadījumiem un avārijām, kā 

arī nav sniegtas norādes par pieņēmumiem konkrētā tipa objekta skaitliskā riska novērtēšanai ne šajās 

vadlīnijās, ne ar tām saistītajos dokumentos.  Šādā gadījumā objekta radīto individuālo risku novērtēt var 

būt sarežģīti vai pat neiespējami, līdz ar to, lemjot par teritorijas attīstību ap rūpnieciskā riska objektiem, 

kuriem nav aprēķinātas individuālā riska zonas (t.sk. amonija nitrāta minerālmēslu uzglabāšanas 

noliktavām), rekomendējam noteikt šādus drošības attālumus: 

 kā zonu, kurā ierobežojumi atbilst individuālā riska līmenim Plet > 1 × 10-6,  teritoriju 200 m 
attālumā no rūpnieciskā riska objekta teritorijas vai iekārtas, kas atrodas ārpus objekta teritorijas. 
Tas nozīmē, ka šīs riska zonas iekšienē ir pieļaujama teritorijas izmantošana atbilstoši 1.1. tabulas 
3. kolonas nosacījumiem;  

 savukārt kā attālumu, pēc kura ierobežojumi atbilst individuālā riska līmenim Plet ≤ 1 × 10-8 
(izmantošana atbilstoši 1.1. tabulas 5. kolonas nosacījumiem), no piesardzības viedokļa,  
rekomendējam izmantot Aizsargjoslu likumā noteikto drošības aizsargjoslu maksimālo platumu – 
500 m no rūpnieciskā riska objekta teritorijas vai iekārtas, kas atrodas ārpus objekta teritorijas; 

 zonā starp augstāk minētajiem drošības attālumiem ir pieļaujama teritorijas izmantošana 
atbilstoši 1.1. tabulas 4. kolonas nosacījumiem. 

1.3. Saimnieciskās darbības objektu savstarpējā iedarbība 

1.1. tabulā pelēkā krāsā ir iekrāsoti lauki, kas attiecas uz jauna rūpniecības vai tehniskā objekta 

plānošanu teritorijā ap rūpniecisko avāriju riska objektiem. Atbilstoši norādei tabulā, šajā gadījumā, 

pieņemot lēmumus par jauna rūpniecības vai tehniskā objekta izvietošanu, ir jāpiemēro papildus 

analīzes kritērijs, kas raksturo šo objektu abpusējās iedarbības riska potenciālu, kas var izraisīt tā 

saucamās “domino” efekta avārijas un palielināt summāro riska līmeni ap šiem objektiem. Šeit ir 

iespējami divi atšķirīgi gadījumi:  

 Jaunais saimnieciskās darbības objekts tiek plānots ārpus rūpnieciskās un tehniskās apbūves 
teritorijām, 

 Jaunais saimnieciskās darbības objekts tiek plānots rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijā. 

Šajā nodaļā ietvertie nosacījumi jaunam saimnieciskās darbības objektam attiecināmi arī uz būtiskām 

izmaiņām esošā saimnieciskās darbības objektā. 

Visa veida apbūves teritorijās noteicošais kritērijs teritorijas izmantošanas lēmumu pieņemšanai ir 

individuālā riska līmenis.  Jaunu saimnieciskās darbības objektu attīstība gan rūpnieciskās un tehniskās 

apbūves teritorijās, gan ārpus tām būtu pieļaujama pie nosacījuma, ka objektos notiekošās darbības 

nerada savstarpēji būtisku apdraudējumu, kas var palielināt riska līmeni ap šiem objektiem virs 

konkrētam teritorijas izmantošanas veidam noteiktā pieļaujamā riska līmeņa (skat. 1.1. tabulu). Attīstot 

jaunu saimnieciskās darbības objektu rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijās, nepieciešamie riska 

samazināšanas pasākumi, kas kompensē riska  līmeņa izmaiņas, var tikt saskaņoti jaunā un esošā 

rūpniecisko avāriju riska objekta starpā. 

Lai izvērtētu dažādu objektu savstarpējo iedarbību, var tikt izmantotas nozīmīga siltuma starojuma 

intensitātes un pārspiediena iedarbības zonas. Par nozīmīgu siltuma starojumu, kas var apdraudēt 

neaizsargātas konstrukcijas un tehnoloģiskās iekārtas, tiek pieņemts siltuma starojums ar 8 kW/m2 lielu 

intensitāti, bet aizsargātas iekārtas drošumu apdraud siltuma starojums, kura  intensitāte ir augstāka par 

37,5 kW/m2. Savukārt sprādziena radītais pārspiediena līmenis, kas var apdraudēt tehnoloģiskās 

iekārtas,  kas darbojas pie paaugstināta spiediena, ir 0,45 bar, atmosfēriskās iekārtas - no 0,2 līdz 0,3 bar, 

bet ēku konstrukcijas - 0,1 bar. Teritorijas izmantošanas ierobežojumus būtu pamats noteikt pie 

nosacījuma, ka objektā iespējamo avāriju, kas var radīt šādu iedarbības līmeni uz cita tuvumā esoša 



Vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos 

9 

objekta tehnoloģiskām iekārtām kopējā atgadīšanās varbūtība ir vienāda vai lielāka par Pavar. = 1 × 10-6. 

Toksisko iedarbību neuzskata par apdraudējumu blakusesošajām tehnoloģiskajām iekārtām. 

Esošajiem bīstamajiem uzņēmumiem, veicot skaitlisko riska novērtējumu, šādas iedarbības zonas un 

apdraudējuma iestāšanās varbūtības ir nosakāmas un grafiski attēlojamas līdz ar individuālā riska 

kontūrām. Turpretī ne visiem jauniem saimnieciskās darbības objektiem to radītais apdraudējums 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ir jānovērtē, kā rezultātā atbildīgajām institūcijām ne 

vienmēr šāda informācija ir pieejama, pieņemot lēmumu par jauna objekta izveides iespējām izvēlētajā 

vietā.  

Latvijā ir vairāki piemēri, kur bīstamā objekta tiešā tuvumā ir pieļautas darbības ar augstu 

ugunsbīstamību, kas ar augstu varbūtību var radīt tiešu siltuma starojuma iedarbību uz rūpniecisko 

avāriju riska objekta tehnoloģiskajām iekārtām, kā arī izraisīt savā teritorijā ugunsgrēku vai sprādzienu, 

gadījumos, kad bīstamajā objektā ir notikusi degošu ķīmisko vielu noplūde. Šādi draudi ir jāizskata, 

piemēram, visa veida kokapstrādes uzņēmumiem, ja to tiešā tuvumā atrodas rūpniecisko avāriju riska 

objekts.  Ieceres pieteicējam ir jānovērtē plānotajā objektā izvietoto ēku,  tehnoloģisko iekārtu vai 

degošu materiālu krāvumu ugunsgrēka izplatītā siltuma starojuma ar 8 kW/m2 lielu intensitāti izplatības 

zonas un potenciāli iespējamo sprādzienu radītā  0,1 bar lielā pārspiediena izplatības zonas. Ja vismaz 

kāda no šīm iedarbības intensitātes zonām var sasniegt esošā rūpniecisko avāriju riska objekta 

tehnoloģiskās iekārtas, iecere ir jānoraida, vai pieteicējam jāiesniedz kompetents apliecinājums, ka šādas 

iedarbības avārijas scenāriju kopējā varbūtība nav augstāka par Pavar =  1 × 10-6.  

Lai nodrošinātu pamatotu riska vadības lēmumu pieņemšanu, normatīvajos aktos būtu jāietver prasības 

izvērtēt jaunu saimnieciskās darbības objektu izveides iespējas 100 m platā zonā ap esošu rūpniecisko 

avāriju riska objekta teritoriju vai iekārtām, kas atrodas ārpus objekta teritorijas, vai zonā, kurā 

individuālā riska līmenis Plet >10-6, nosakot, ka: 

 jaunajā saimnieciskās darbības objektā iespējamas avārijas radīts siltuma starojums ārpus jaunā 
objekta teritorijas nedrīkst pārsniegt 8 kW/m2 lielu intensitāti un ar jaunā objekta darbību 
saistīts iespējamais sprādziens nedrīkst radīt 0,1 bar lielu pārspiedienu ārpus šī objekta 
teritorijas, 

 ja iepriekš minētie ietekmes rādītāji var tikt pārsniegti ārpus jauna saimnieciskās darbības 
objekta teritorijas, tad šādas iedarbības uz esošo rūpniecisko avāriju riska objektu avārijas 
scenāriju kopējā varbūtība nedrīkst būt augstāka par  Pavar = 1 × 10-6 un objektu savstarpējās 
iedarbības radītais riska līmenis nedrīkst pārsniegt konkrētai funkcionālajai zonai noteikto 
pieļaujamā riska līmeni.    

Pieņemot lēmumu par jaunu saimnieciskās darbības objektu attīstību esoša rūpniecisko avāriju riska 

objekta tuvumā, gadījumos, kad jaunajam saimnieciskās darbības objektam nav aprēķināta 

siltumstarojuma un pārspiediena iedarbības varbūtība (t.sk. amonija nitrāta minerālmēslu noliktavas), 

no piesardzības viedokļa, jaunā objekta izvietošana nebūtu pieļaujama:  

- tuvāk par 200 metriem no esoša rūpnieciskās avārijas objekta teritorijas vai iekārtām, kas 
atrodas ārpus objekta teritorijas,  

- zonā, kurā esošā rūpniecisko avāriju riska objektā iespējamo avāriju radītā nelabvēlīgā 8 kW/m2 
siltumstarojuma un 0,1 bar pārspiediena iedarbības kopējā varbūtība Pavar ≥ 1 × 10-8. 

Savukārt lēmumu pieņemšanai par jaunu saimnieciskās darbības objektu attīstību ap esošu rūpniecisko 

avāriju riska objektu, kuram nav aprēķināta siltumstarojuma un pārspiediena iedarbības varbūtība, kā arī 

individuālā riska līmenis, normatīvajos aktos būtu jāietver prasības izvērtēt jaunu saimnieciskās darbības 

objektu izveides iespējas 200 m platā zonā ap esošu rūpniecisko avāriju riska objekta teritoriju vai 

iekārtām, kas atrodas ārpus objekta teritorijas, nosakot, ka: 
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 jaunajā saimnieciskās darbības objektā iespējamas avārijas radīts siltuma starojums ārpus jaunā 
objekta teritorijas nedrīkst pārsniegt 8 kW/m2 lielu intensitāti un ar jaunā objekta darbību 
saistīts iespējamais sprādziens nedrīkst radīt 0,1 bar lielu pārspiedienu ārpus šī objekta 
teritorijas, 

 ja iepriekš minētie ietekmes rādītāji var tikt pārsniegti ārpus jauna saimnieciskās darbības 
objekta teritorijas, tad šādas iedarbības uz esošo rūpniecisko avāriju riska objektu avārijas 
scenāriju kopējā varbūtība nedrīkst būt augstāka par  Pavar = 1 × 10-8.    

Īpaša vērība jāpievērš gadījumiem, kad jaunu saimnieciskās darbības objektu tiek plānots izvietot esoša 

rūpniecisko avāriju riska objekta radītā individuālā riska zonā Plet >10-6 vai 200 m platā zonā ap 

rūpniecisko avāriju riska objektu, kuram nav aprēķināts individuālā riska līmenis. Ja ieceres pieteicēja 

veiktais izvērtējums apliecina, ka jaunais saimnieciskās darbības objekts nerada apdraudējumu esošajam 

rūpniecisko avāriju riska objektam, tad šāda objekta darbības uzsākšana ir pieļaujama tikai tad, ja ieceres 

pieteicējs, vienojoties ar esošā rūpniecisko avāriju riska objekta operatoru, var nodrošināt papildus 

pasākumus savu darbinieku aizsardzībai, nodarbinot tos paaugstināta riska teritorijā. Savukārt, ja jauns 

rūpniecisku avāriju riska objekts tiek izvietots esoša saimnieciskās darbības objekta tuvumā, neradot 

savstarpēju iedarbību, bet esošā objekta teritorijā palielina individuālo risku Plet ≥10-6, tam jākompensē 

zaudējumi, kas esošajam objektam radušies, veicot riska samazināšanas pasākumus un nodrošinot 

papildus gatavību blakus esošā objektā iespējamo avāriju gadījumos .   
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2. Skaitliskā riska novērtēšanas principi paaugstināta riska 
objektu novērtēšanai 

2.1. Riska novērtēšanas metodes principu apraksts  
Veicot skaitliskā riska novērtējumu ir secīgi jāveic šādas darbības: 

 riska objekta apzināšana un potenciāli iespējamo avāriju identifikācija, 
 avārijas scenāriju sastādīšana, 
 ķīmiskās vielas noplūdes varbūtību aprēķināšana, 
 avārijas eskalācijas varbūtības noteikšana, 
 avārijā iesaistītās ķīmiskās vielas daudzuma noteikšana, 
 avārijas kaitīgās ietekmes aprēķināšana, 
 individuālā riska kontūru noteikšana, 
 sociālā riska noteikšana,  
 avārijas seku radītā apdraudējuma uz blakus esošajiem objektiem novērtēšana.  

Uzsākot riska novērtējumu, ir jāiepazīstas ar riska objektu un jāidentificē visas objektā izvietotās 

tehnoloģiskās iekārtas, kurās tiek veiktas darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un kuru tehniskie 

bojājumi vai avārijas var radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai vai samazināt citu tehnoloģisko iekārtu 

drošumu. 

Tālāk katram identificētajai tehnoloģiskajai iekārtai sastāda tipiskos avārijas scenārijus, kas var tikt 

modificēti vai papildināti, ņemot vērā konkrētās tehnoloģijas tehnisko izpildījumu un darbības 

parametrus.  

Bīstamās ķīmiskās vielas noplūdes varbūtību katrā no scenārijiem nosaka, par pamatu ņemot 

analizējamās tehnoloģiskās iekārtas bojājuma bāzes atkārtošanās biežumu (pamatvarbūtības) atbilstoši 

šī dokumenta 2. nodaļā sniegtajai informācijai vai RIVM izdotajām vadlīnijām. Aprēķinot bojājuma 

varbūtību, var izmantot arī citos pētījumos iegūtos datus par iekārtu bojājumu biežumu, norādot 

atsauces un pamatojumu to lietošanai. Aprēķinot noplūdes faktisko varbūtību, tiek ņemta vērā iekārtas 

noslodze gada laikā.  

Ja izplūstošā ķīmiskā viela ir ugunsbīstama, tiek noteikta tās aizdegšanās un tvaiku eksplozijas varbūtība. 

Atkarībā no vielas ugunsbīstamajām īpašībām, noplūdes apstākļiem un noplūdes vietas raksturojuma, 

izplūstošā viela var aizdegties uzreiz izplūdes brīdī vai tās tvaiku un gaisa maisījumu var aizdedzināt ārēji 

uguns avoti. Pie noteiktiem apstākļiem ir iespējams degošu ķīmisko vielu tvaiku un gaisa maisījuma 

sprādziens vai ugunsgrēks. 

Ne visās avārijās piedalās maksimālais ķīmiskās vielas daudzums. Praksē notikušu avāriju analīze liecina, 

ka nelielas noplūdes tehnoloģisko iekārtu bojājuma rezultātā ir biežāk iespējamas, nekā  pilnīgs 

tehnoloģisko iekārtu sabrukums. Lai novērtētu avārijas kaitīgās iedarbības seku apjomu un izplatības 

attālumus, tiek noteikts vai aprēķināts ķīmiskās vielas daudzums, kas piedalās avārijā. Iespējamie 

ķīmiskās vielas noplūdes apjomi ir iestrādāti tipiskajos riska scenārijos. Avārijas kaitīgā iedarbība būs 

atkarīga arī no ķīmiskās vielas izplūdes apturēšanas iespējām, ko nosaka drošības automatizācijas 

pakāpe un izplūdes laukuma ierobežošanas iespējas.  

Pēc tam, kad ir noteikts izplūdušās ķīmiskās vielas daudzums un kaitīgās iedarbības veids, tiek aprēķināta 

avārijas kaitīgās iedarbības intensitāte un iedarbības attālumi. Kaitīgā iedarbība tiek aprēķināta atsevišķi 

cilvēku dzīvības apdraudējumam un iedarbībai uz ēkām un tehnoloģiskajām iekārtām.  

Cilvēku apdraudējuma raksturošanai ap bīstamā industriālā objekta tehnoloģiskā riska avotiem izmanto 

individuālā riska kontūrus. Savukārt iedarbības uz ēkām un tehnoloģiskajām iekārtām novērtēšanai 

analizē avārijas sekas, kuras var radīt tiešus fiziskus bojājumus apdraudētajam objektam. Tiek pieņemts, 

ka toksiskā iedarbība nerada draudus blakus esošo objektu tehnoloģisko iekārtu fiziskajam drošumam. 
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Ja avārijas kaitīgās iedarbības rezultātā ir iespējams blakus esošo objektu apdraudējums, ir jānovērtē 

iedarbības varbūtība un iedarbības pakāpe.  

2.2. Avārijas scenāriju pamatvarbūtības  
Riska novērtējuma veikšanai izmantojami Nīderlandes kvantitatīvā riska novērtējuma metodikā [2] 

definētie tipveida avārijas scenāriji un to atkārtošanās biežums. Veicot skaitliskos riska novērtējumus, 

tipveida avāriju scenāriji ir jāpiemēro šādām tehnoloģisko iekārtu vai ierīču grupām: 

 atmosfēriskie rezervuāri, 
 spiedientvertnes, 
 sūkņi un kompresori, 
 reaktori un tehnoloģiskās iekārtas, 
 destilācijas kolonnas, 
 siltummaiņi, 
 cauruļvadu sistēmas, 
 drošības vārsti, 
 sauszemes un ūdens transportlīdzekļi objekta teritorijā,  
 ķīmisko vielu noliktavas, 
 drošuma  aprīkojums. 

 

2.2.1. Atmosfērisko rezervuāru avārijas scenāriji  

Atmosfēriskie rezervuāri ir tilpnes, kurās produkts tiek uzglabāts spiedienā, kas tuvs atmosfēras 

spiedienam (pamatā virsspiediens nav augstāks par 70 mbar).  

 

Atmosfēriskie rezervuāri tiek iedalīti vairākās grupās: 

 viensienas rezervuāri, 
 rezervuāri ar ārējo aizsargapvalku, 
 dubultsienu rezervuāri, 
 pilnībā noslēgti dubultsienu rezervuāri, 
 membrānas rezervuāri, 
 pazemes rezervuāri, 
 ar zemi apbērti rezervuāri. 

Viensienas rezervuāri ir rezervuāri, kas konstruktīvi izveidoti no viena korpusa un paredzēti šķidrumu 

uzglabāšanai pie atmosfēras spiediena. Šāda rezervuāra korpusa bojājuma gadījumā rezervuārā esošais 

šķidrums brīvi iztek no rezervuāra un izplatās atklātā vidē. 

Rezervuāri ar ārējo aizsargapvalku ir rezervuāri, kuru korpusa bojājuma gadījumā rezervuāra esošais 

šķidrums izplūst ārēja apvalka ierobežotajā tilpumā. Apvalks paredzēts izlijušā šķidrumu uztveršanai, bet 

tas nenodrošina tvaiku izplatības ierobežošanu. Apvalks nav paredzēts tādu slodžu iedarbībai, ko rada 

sprādziena radīts pārspiediens, mehāniska iedarbība vai termiskā iedarbība kriogēnu šķidrumu noplūdes 

gadījumos. 

Dubultsienu rezervuāri konstruktīvi sastāv no primārā rezervuāra un sekundārā rezervuāra. Sekundārais 

rezervuārs ir paredzēts šķidruma noturēšanai, gadījumos, kad primārais rezervuārs ir bojāts. Sekundārais 

rezervuārs spēj izturēt sprādziena radīta pārspiediena slodzi, mehānisko iedarbību un termālo slodzi, ko 

rada kriogēni šķidrumi. Sekundārais rezervuārs nav domāts tvaiku noturēšanai.  

Pilnībā noslēgti dubultsienu rezervuāri konstruktīvi sastāv no primārā rezervuāra un sekundārā 

rezervuāra. Sekundārais rezervuārs paredzēts gan šķidruma, gan tvaiku noturēšanai, gadījumos, kad 
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primārais rezervuārs ir bojāts. Sekundārais rezervuārs spēj izturēt sprādziena slodzi, mehānisko 

iedarbību un termālo slodzi, ko rada kriogēni šķidrumi.  

Membrānas rezervuāri konstruktīvi sastāv no primārā rezervuāra un sekundārā rezervuāra. Primārais 

rezervuārs ir veidots no membrānas, kurā tiek glabāts šķidrums un tā tvaiki. Sekundārais rezervuārs ir 

veidots no stingra materiāla, lai konstruktīvi noturētu primāro rezervuāru un uztvertu izplūdušo 

šķidrumu primārā rezervuāra bojājuma gadījumā. Membrānu rezervuāri konstruktīvi nodrošina 

kontrolētu tvaiku izplūdi primārā rezervuāra bojājuma gadījumā. 

Pazemes rezervuāri ir rezervuāri, kuros uzglabātā šķidruma līmenis ir vienāds vai zemāks par apkārtējo 

zemes virsmas līmeni. 

Apbērtie rezervuāri ir rezervuāri, kas ir pilnībā apbēri ar grunts slāni, bet tajos uzglabātais šķidruma 

līmenis ir augstāks par apkārtējo zemes virsmas līmeni. 

Atmosfērisko rezervuāru avārijās tiek apskatīti šādi noplūžu scenāriji: 

 visa rezervuāra satura tūlītēja izplūde: 
a. tieši atklātā vidē; 
b. sekundārajā rezervuārā vai arējā apvalkā; 

 visa rezervuāra satura izplūde 10 minūšu laikā: 
a. tieši atklātā vidē; 
b. sekundārajā rezervuārā vai arējā apvalkā; 

 ilgstoša izplūde no rezervuāra caur 10 mm liela diametra bojājumu: 
a. tieši atklātā vidē;  
b. sekundārajā rezervuārā vai apvaļņojumā. 

Tālāk tabulā apkopots noplūžu biežums no atmosfēriskajiem rezervuāriem. 

2.1. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās atmosfērisko viensienas rezervuāru bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Visa rezervuāra satura tūlītēja izplūde (izplūde tieši atklātā vidē) 5 × 10-6  

2.  Visa rezervuāra satura izplūde 10 minūšu laikā (izplūde tieši atklātā 
vidē) 

5 × 10-6  

3.  Ilgstoša izplūde no rezervuāra caur 10 mm liela diametra bojājumu 
(izplūde tieši atklātā vidē) 

1 × 10-4  

 

2.2. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās atmosfērisko rezervuāru ar ārējo aizsargapvalku bojājumu 

pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Tūlītēja izplūde pamattvertnes un ārēja apvalka bojājuma 
gadījumā (izplūde tieši atklātā vidē) 

5 × 10-7  

2.  Tūlītēja izplūde pamattvertnes bojājuma gadījumā (izplūde 
aizsargapvalkā) 

5 × 10-7 
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3.  Visa rezervuāra satura izplūde 10 minūšu laikā pamattvertnes un 
ārēja apvalka bojājuma gadījumā (izplūde tieši atklātā vidē) 

5 × 10-7  

4.  Visa rezervuāra satura izplūde 10 minūšu laikā pamattvertnes 
bojājuma gadījumā (izplūde aizsargapvalkā) 

5 × 10-7 

5.  Ilgstoša izplūde no pamattvertnes caur 10 mm liela diametra 
bojājumu (izplūde aizsargapvalkā) 

1 × 10-4 

 

2.3. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās atmosfērisko dubultsienu rezervuāru bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Tūlītēja izplūde primārā un sekundārā rezervuāra bojājuma 
gadījumā (izplūde tieši atklātā vidē) 

1,25 × 10-8 

2.  Tūlītēja izplūde primārā rezervuāra bojājuma gadījumā (izplūde 
sekundārajā rezervuārā) 

5 × 10-8 

3.  Visa rezervuāra satura izplūde 10 minūšu laikā primārā un 
sekundārā rezervuāra bojājuma gadījumā (izplūde tieši atklātā 
vidē) 

1,25 × 10-8 

4.  Visa rezervuāra satura izplūde 10 minūšu laikā primārā rezervuāra 
bojājuma gadījumā (izplūde sekundārajā rezervuārā) 

5 × 10-8 

5.  Ilgstoša izplūde no primārā rezervuāra caur 10 mm liela diametra 
bojājumu (izplūde sekundārajā rezervuārā) 

1 × 10-4 

 

2.4. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās pilnībā noslēgtu atmosfērisko dubultsienu rezervuāru bojājumu 

pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Tūlītēja izplūde primārā un sekundārā rezervuāra bojājuma 
gadījumā (izplūde tieši atklātā vidē) 

1 × 10-8 

 

2.5. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās membrānas rezervuāru bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Tūlītēja izplūde primārā un sekundārā rezervuāra bojājuma 
gadījumā (izplūde tieši atklātā vidē) 

1 × 10-8 
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2.6. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās pazemes rezervuāru bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Tūlītēja izplūde rezervuāra un grunts slāņa bojājuma gadījumā 
(iztvaikošana no peļķes, kuras laukums rezervuāra virsmas 
laukuma izmērā) 

1 × 10-8 

 

2.7. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās apbērtu rezervuāru bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Tūlītēja izplūde rezervuāra un grunts slāņa bojājuma gadījumā 
(izplūde tieši atklātā vidē) 

1 × 10-8 

Sastādot konkrēto bīstamā rūpnieciskā objekta avārijas scenārijus, jāņem vērā, ka avārijas 

pamatscenārijos ir iekļauti tipiski bojājuma veidi atsevišķai iekārtai, bet nav iekļauti bojājumi visai 

tehnoloģiskajai sistēmai, kurā tā ir iemontēta. Tālāk 2.8. tabulā sniegts skaidrojums avāriju scenāriju 

sastādīšanai atmosfēriskajiem rezervuāriem.  

 

2.8. tabula 

Atmosfērisko rezervuāru avārijas scenāriju novērtējumā iekļautie elementi 

Iekļauti pamatscenārijos Nav iekļauti pamatscenārijos 

 Instrumentālie cauruļvadi  
 Cauruļvads līdz pirmajai noslēgierīcei  
 Tvaika pievada un lietusūdeņu drenāžas 

sistēmas  
 Elpošanas vārsti 

 Cauruļvadi  
 Dzesēšanas sistēmas kriogēnai 

uzglabāšanai 

 

2.2.2. Spiedientvertņu avārijas scenāriji 

Spiedientvertnes ir tvertnes, kas paredzētas gāzēm, sašķidrinātām gāzēm, spiediena ietekmē 

izšķīdinātām gāzēm, tvaikiem un šķidrumiem, kuru tvaika spiediens maksimāli pieļaujamā temperatūrā ir 

par vismaz 0,5 bar lielāks nekā normālais atmosfēras spiediens (1013 milibāri).  

Spiedientvertņu avārijās tiek apskatīti tādi paši izplūdes scenāriji kā atmosfēriskajiem rezervuāriem: 

 visas tvertnes satura tūlītēja izplūde, 
 visas tvertnes satura izplūde 10 minūšu laikā, 
 ilgstoša izplūde no tvertnes caur bojājumu 10 mm diametrā. 

Izplūdes biežums ir atkarīgs no spiedientvertņu izvietojuma (virszemes vai pazemes). Dati par noplūžu 

biežumu apkopoti tabulā. 
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2.9. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās spiedientvertņu bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 

Notikuma pamatvarbūtība 
(gadā)  

Virszemes  Pazemes  

1.  Visas tvertnes satura tūlītēja izplūde 5 × 10-7 5 × 10-7  

2.  Visas tvertnes satura izplūde 10 minūšu laikā 5 × 10-7 2,5 × 10-7  

3.  Ilgstoša izplūde no tvertnes caur bojājumu 10 mm diametrā 1 × 10-5 1 × 10-5  

Sastādot konkrētā bīstamā rūpnieciskā objekta avārijas scenārijus, jāņem vērā, ka avārijas 

pamatscenārijos ir iekļauti tipiski bojājuma veidi atsevišķai iekārtai, bet nav iekļauti bojājumi visai 

tehnoloģiskajai sistēmai, kurā tā ir iemontēta. Tālāk 2.10. tabulā sniegts skaidrojums avārijas scenāriju 

sastādīšanai spiedientvertnēm.  

2.10. tabula 

Spiedientvertņu avārijas scenāriju novērtējumā iekļautie elementi 

Iekļauti pamatscenārijos Nav iekļauti pamatscenārijos 

 Metinājuma šuves defekti  
 Montāžas plāksnes 
 Instrumentālie cauruļvadi 
 Cauruļvads līdz pirmajai noslēgierīcei 

 Cauruļvadi pēc pirmās noslēgierīces 
 Gāzes fāzes cauruļvadi  
 Drošības vārsti  
 Tehnoloģiskie cauruļvadi 

 

2.2.3. Cauruļvadu avārijas scenāriji 

Šajā nodaļā raksturoti objekta teritorijā izvietoto virszemes cauruļvadu avāriju scenāriji. Cauruļvadu 

avārijām ārpus objektiem tiek izmantoti citi riska scenāriji un bojājumu atkārtošanās biežuma dati. 

Objekta teritorijā izvietotajiem tehnoloģiskajiem cauruļvadiem aplūkoto 2 iespējamos avāriju attīstības 

scenārijus: 

 noplūde tehnoloģiskā cauruļvada pilna pārrāvuma gadījumā; 
 noplūde cauruļvada bojājuma, kura diametrs ir 10% no cauruļvada nominālā diametra, bet ne 

vairāk kā 50 mm, gadījumā. 

2.11. tabula 

Riska novērtējumā lietojamās tehnoloģisko cauruļvadu bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 

Notikuma pamatvarbūtība  

(uz metru gadā) 

Cauruļvada 
nominālais 
diametrs ir  
< 75 mm 

Cauruļvada 
nominālais 

diametrs ir no 
75 līdz 150 mm 

Cauruļvada 
nominālais 
diametrs ir 
> 150 mm 

1.  
Noplūde tehnoloģiskā cauruļvada pilna pārrāvuma 
gadījumā 

1 × 10-6  3 × 10-7 1 × 10-7 

2.  
Noplūde cauruļvada bojājuma, kura diametrs ir 
10% no cauruļvada nominālā diametra, bet ne 
vairāk kā 50 mm, gadījumā 

5 × 10-6 2 × 10-6 5 × 10-7 
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Sastādot konkrētā bīstamā rūpnieciskā objekta avārijas scenārijus, jāņem vērā, ka avārijas 

pamatscenārijos ir iekļauti tipiski bojājuma veidi atsevišķai iekārtai, bet nav iekļauti bojājumi visai 

tehnoloģiskajai sistēmai, kurā tā ir iemontēta. Tālāk 2.12. tabulā sniegts skaidrojums avārijas scenāriju 

sastādīšanai cauruļvadu sistēmām.  

2.12. tabula 

Cauruļvadu sistēmas avārijas scenāriju novērtējumā iekļautie elementi 

Iekļauti pamatscenārijos Nav iekļauti pamatscenārijos 

 Savienojumu defekti  
 Ventiļi 

 Sūkņi 

 

2.2.4. Sūkņu un kompresoru avārijas scenāriji 

Šajā nodaļā ir aprakstīti avāriju scenāriji, kas tiek izmantoti sūkņu un kompresoru avāriju raksturošanai.  

Ar sūkņu un kompresoru darbību saistīto negadījumu intensitāti ietekmē sūkņu un kompresoru tips, kā 

arī to tehniskais izpildījums. Uzkrātā statistika liecina, ka ir atšķirības negadījumu varbūtībai centrbēdzes 

un virzuļa tipa kompresoriem, kā arī kompresoriem, kam ir ārēja piedziņa, un kompresoriem ar slēgtu 

piedziņu, kas samazina blīvējuma vietu skaitu.   

Sūkņu vai kompresoru bojājumu gadījumos tiek aplūkoti divi noplūžu scenāriji: 

 pilns pārrāvums – bojājums, kura rezultātā iespējama ķīmiskās vielas noplūde caur bojājumu 
lielākā sūknim vai kompresoram pievienotā cauruļvada diametrā; 

 noplūde – ķīmiskās vielas noplūde caur bojājumu, kura izmērs ir 10% no lielākā sūknim vai 
kompresoram pievienotā cauruļvada diametra, bet ne vairāk kā 50 mm. 

2.13. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās centrbēdzes sūkņu un kompresoru bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība (gadā) 

Slēgtas piedziņas iekārta Ārējas piedziņas iekārta 

1.  Pilns pārrāvums 1 × 10-5   1 × 10-4   

2.  Noplūde 5 × 10-5   4,4 × 10-3   

 

2.14. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās virzuļsūkņu un virzuļkompresoru bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā) 

1.  Pilns pārrāvums 1 × 10-4 

2.  Noplūde 4,4 × 10-3 

Pieņēmumi, sastādot sūkņu un kompresoru riska scenārijus,: 

 noplūžu biežums sūkņiem ar vienas pakāpes blīvējumu un dubulto blīvējumu ir vienāds; 
 riska scenārijos ietver tikai sūkņa darbības laiku; 
 sūkņa pilnu sabrukumu aprēķina, kā noplūdi no pievadcaurules. 
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2.2.5. Reaktoru un tehnoloģisko iekārtu avārijas scenāriji 

Kā reaktors tiek izskatīta iekārta, kurā notiekošas reakcijas rezultātā mainās ķīmisko vielu ķīmiskās 

īpašības. Reaktori var būt nepārtrauktas uzpildes, daļēji nepārtrauktas un periodiskas uzpildes, kurus 

uzpilda katru reizi, uzsākot jaunu ražošanas ciklā.  

Savukārt tehnoloģiskajās iekārtās tiek mainītas ķīmisko vielu fizikālās īpašības, piemēram, temperatūra 

vai agregātstāvoklis. 

Reaktoriem un tehnoloģiskajām iekārtām aplūkojami šādi izplūdes scenāriji: 

 iekārtas visa satura tūlītēja izplūde, 
 iekārtas visa satura izplūde 10 minūšu laikā, 
 ilgstoša izplūde no iekārtas caur bojājumu 10 mm diametrā. 

 

2.15. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās reaktoru un tehnoloģisko iekārtu bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Iekārtas visa satura tūlītēja izplūde 5 × 10-6   

2.  Iekārtas visa satura izplūde 10 minūšu laikā 5 × 10-6   

3.  Ilgstoša izplūde no iekārtas caur bojājumu 10 mm diametrā 1 × 10-4   

Reaktori un tehnoloģiskās iekārtas parasti ir aprīkotas ar papildus tehnoloģiskajām un drošības ierīcēm, 

kuru bojājumu iespējas var tikt ņemtas vērā, raksturojot pamatiekārtu bojājumu varbūtību. Tālāk 2.16. 

tabulā ir uzrādīti palīgierīču bojājumu scenāriji, kas ir iekļauti pamatscenārijos, un tie, kas nav iekļauti. 

 

2.16. tabula 

Reaktoru un procesa iekārtu avārijas scenāriju novērtējumā iekļautie elementi 

Iekļauti pamatscenārijos Nav iekļauti pamatscenārijos 

 Instrumentālie cauruļvadi  
 Cauruļvads līdz pirmajai noslēgierīcei 

 Cauruļvadi  
 Drošības vārsti 

 

2.2.6. Destilācijas kolonnu avārijas scenāriji 

Destilācijas kolonas tiek lietotas, lai sadalītu vielu maisījumu frakcijās, atbilstoši tvaiku spiedienam.  

Veicot kvantitatīvā riska novērtējumu, tajā iekļauj  vismaz šādus bīstamās vielas izplūdes scenārijus: 

 kolonnas visa satura tūlītēja izplūde, 
 kolonnas visa satura izplūde 10 minūšu laikā, 
 Ilgstoša izplūde no kolonnas caur bojājumu 10 mm diametrā. 

Destilācijas kolonu bojājumu rezultātā iespējamās ķīmisko vielu noplūdes un to atkārtošanās biežums 

norādīti 2.17. tabulā. 
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2.17. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās destilācijas kolonu bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Kolonnas visa satura tūlītēja izplūde 5 × 10-6 

2.  Kolonnas visas satura izplūde 10 minūšu laikā 5 × 10-6 

3.  Ilgstoša izplūde no kolonnas caur bojājumu 10 mm diametrā 1 × 10-4 

Pieņēmumi, sastādot destilācijas kolonu avārijas scenārijus, ir šādi: 

 aprēķinot destilācijas iekārtas kopējo bojājuma varbūtību, jāņem vērā visu destilācijas iekārtu 
bojājumu biežumus, 

 noplūde pa 10 mm lielu bojājumu tiek attiecināta uz katru no kolonnas sekcijām 
 Kondensatoru bojājumu varbūtību noteikšanu skatīt šīs metodikas 2.2.7. apakšnodaļā 

 

2.2.7. Siltummaiņu avārijas scenāriji 

Siltummaiņu avāriju scenāriji ir atkarīgi no siltummaiņa konstruktīvā risinājuma. Tiek izskatīti trīs veida 

siltummaiņi: 

 siltummaiņi, kuros bīstamā ķīmiskā viela ir ārpus caurules, 
 siltummaiņi, kuros bīstamā ķīmiskā viela atrodas caurulē, kas atrodas apvalkā, kurā spiediens ir 

augstāks nekā caurulēs, 
 siltummaiņi, kuros bīstamā ķīmiskā viela atrodas caurulē, kas atrodas apvalkā, kurā spiediens ir 

zemāks nekā caurulēs. 

Siltummaiņu bojājuma gadījumos aplūkojami šādi bīstamo ķīmisko vielu noplūžu scenāriji: 

 tūlītēja visa bīstamās ķīmiskās vielas apjoma izplūde no siltummaiņa,  
 visa bīstamās ķīmiskās vielas apjoma izplūde no siltummaiņa 10 minūšu laikā, 
 ilgstoša izplūde no siltummaiņa caur 10 mm liela diametra bojājumu, 
 noplūde no siltummaiņa 10 cauruļu vienlaicīga pārrāvuma gadījumā, 
 noplūde no siltummaiņa 1 caurules pārrāvuma gadījumā, 
 ilgstoša noplūde no caurules caur bojājumu, kas ir 10% no caurules diametra, bet ne vairāk kā 

50 mm. 
 

2.18. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās siltummaiņu, kuros bīstamā ķīmiskā viela ir ārpus caurulēm, 

bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  Siltummaiņa visa satura tūlītēja izplūde 5 × 10-5 

2.  Siltummaiņa visa  satura izplūde 10 minūšu laikā 5 × 10-5 

3.  Ilgstoša izplūde no siltummaiņa caur bojājumu 10 mm diametrā 1 × 10-3 
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2.19. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās siltummaiņu, kuros bīstamā ķīmiskā viela atrodas caurulēs, kas 

atrodas apvalkā, kurā spiediens ir augstāks nekā caurulēs, bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  
Noplūde no siltummaiņa 10 cauruļu vienlaicīga pārrāvuma 
gadījumā 

1 × 10-6 

 

2.20. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās siltummaiņu, kuros bīstamā ķīmiskā viela atrodas caurulēs, kas 

atrodas apvalkā, kurā spiediens ir zemāks nekā caurulēs, bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  
Noplūde no siltummaiņa 10 cauruļu vienlaicīga pārrāvuma 
gadījumā 

1 × 10-5 

2.  Noplūde no siltummaiņa 1 caurules pārrāvuma gadījumā 1 × 10-3 

3.  
Ilgstoša noplūde no caurules caur bojājumu, kas ir 10% no 
caurules diametra, bet ne vairāk kā 50 mm 

1 × 10-2 

2.2.8. Drošības vārstu avārijas scenāriji  

Ķīmisko vielu noplūde caur drošības vārstu ir iespējam tikai tādā gadījumā, ja tas ir tiešā kontaktā ar 

ķīmisko vielu un izplūdes rezultātā viela nonāk atmosfērā. Drošības vārsta nostrādāšanas gadījumā, tiek 

pieņemts, ka ķīmiskā viela izplūst ar maksimālo caurplūdi.  

2.21. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās drošības vārsta nostrādāšanas pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā)  

1.  
Ķīmiskās vielas izplūde ar maksimālo caurplūdi drošības vārsta 
nostrādāšanas gadījumā 

2 × 10-5 

 

2.2.9. Sauszemes transportlīdzekļu avārijas scenāriji objekta teritorijā 

Ķīmiskās vielas var noplūst, veicot objektā ievesto vai izvedamo ķīmisko vielu pārsūknēšanu starp 

transportlīdzekļa vienību un uzglabāšanas tilpni. Autocisternu un dzelzceļa vagoncisternu 

uzpildes/noliešanas procesā analizē avārijas scenārijus, kas saistīti ar: 

 transportlīdzekļa cisternām, 
 pārkraušanā izmantotajām lokanajām caurulēm vai stenderiem, 
 sūkņiem vai kompresoriem.  

Ar sūkņu un kompresoru darbību saistītie avārijas scenāriji un to pamatvarbūtības iekļautas 

2.2.4. apakšnodaļā. 

Saistībā ar transporta cisternu ekspluatāciju izskata šādus avārijas scenārijus: 

 tūlītēja visa bīstamās ķīmiskās vielas apjoma izplūde no cisternas, 
 noplūde no cisternas caur bojājumu lielākā pievienotā savienojuma diametrā.  
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Atšķirīgas notikumu pamatvarbūtības noteiktas cisternām, kas tiek ekspluatētas pie atmosfēras 

spiediena un cisternām, kas paredzētas ķīmisko vielu transportēšanai pie paaugstināta spiediena. 

Veicot cisternu avāriju varbūtību novērtēšanu, ņem vērā tikai to laiku, kad cisterna atrodas objekta 

teritorijā.   

 

2.22. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās objektā esošu sauszemes transportlīdzekļu tvertņu bojājumu 

pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 

Notikuma pamatvarbūtība (gadā)  

Atmosfēriska 
tvertne 

Spiedientvertne 

1.  
Tūlītēja visa bīstamās ķīmiskās vielas apjoma izplūde 
no cisternas 

1 × 10-5 5 × 10-7 

2.  
Noplūde no cisternas caur bojājumu cisternai lielākā 
pievienotā savienojuma diametrā 

5 × 10-7 5 × 10-7 

Saistībā ar lokano cauruļvadu un stenderu ekspluatāciju riska novērtējumā izskata: 

 noplūde no lokanā cauruļvada, tā pilna pārrāvuma gadījumā, 
 noplūde no stendera, tā pilna pārrāvuma gadījumā, 
 noplūde no lokanā cauruļvada caur bojājumu, kura diametrs ir 10% no cauruļvada nominālā 

diametra, bet ne vairāk kā 50 mm, 
 noplūde no stendera caur bojājumu, kura diametrs ir 10% no tā cauruļvada nominālā diametra, 

bet ne vairāk kā 50 mm. 

Tālāk tabulā norādīti noplūžu scenāriji un to atkārtošanās biežums minētajām tehnoloģiskajām iekārtām.  

 

2.23. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās lokano cauruļu un stenderu bojājumu pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība (stundā) 

Stenderi Lokanās caurules 

1.  Noplūde pilna pārrāvuma gadījumā 3 × 10-8   4 × 10-6   

2.  
Noplūde caur bojājumu, kas ir 10% no cauruļvada 
diametra, bet ne vairāk kā 50 mm 

3 × 10-7   4 × 10-5   

Izskatot lokanos cauruļvadus vai stenderus, netiek noteiktas atšķirīgas pamatvarbūtības starp 

tehnoloģiskajām iekārtām, kas darbojas pie paaugstināta spiediena vai atmosfēriska spiediena. 

Transporta līdzekļiem, kas objekta teritorijā pārkrauj degošas vielas, ir aplūkojami papildus avāriju 

eskalācijas scenāriji. Tās ir iekšējās domino efekta avārijas, kad primārās avārijas rezultātā radies 

ugunsgrēks rada intensīvu siltuma starojumu uz transporta cisternu, kurā ir degoša viela. Siltuma 

starojuma rezultātā transporta cisterna tiek sagrauta un tajā esoša viela izplūst un aizdegās. 

Autocisternu vai dzelzceļa vagoncisternu gadījumā izskata šādus papildscenārijus: 

 atmosfēriskas cisternas visa satura izplūdi ar sekojošu peļķes ugunsgrēku, 
 spiedientvertnes cisternas visa satura izplūdi ar sekojošu BLEVE2 avāriju.  

                                                           
2 Boiling Liquid Expansion Vapor Explosion - abreviatūras atšifrējums no angļu valodas 
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2.24. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās autocisternu vai vagoncisternu avāriju papildscenāriju  

pamatvarbūtības pārkraujot degošas vielas 

Nr. Noplūdes scenārijs 
Notikuma pamatvarbūtība 

(stundā)  

1.  Atmosfēriskas cisternas visa satura izplūde, peļķes ugunsgrēks 5,8 × 10-9 

2.  Spiedientvertnes cisternas visa satura izplūde, BLEVE 5,8 × 10-10 

 

2.2.10. Ūdens transportlīdzekļu avārijas scenāriji objekta teritorijā 

Līdzīgi kā sauszemes transportam, arī kuģu kraušanas/izkraušanas procesā izskata avārijas scenārijus, kas 

saistīti ar: 

 transportlīdzekļa tilpnēm, 
 pārkraušanā izmantotajām lokanajām caurulēm vai stenderiem, 
 sūkņiem vai kompresoriem. 

Ar kuģu kraušanas/izkraušanas procesā iesaistīto sūkņu un kompresoru, kā arī lokano cauruļvadu vai 

stenderu ekspluatāciju saistītie avārijas scenāriji un to pamatvarbūtības piemērojamas atbilstoši 2.9. 

apakšnodaļā aprakstītajiem principiem.  

Kuģiem, atrodoties objektā, tiek izskatīts to tilpņu bojājums ārējas iedarbības rezultātā. Veicot riska 

novērtējumu, atkarībā no kuģa tipa un pārvadātā produkta īpašībām izskata šādus avārijas scenārijus: 

 liela apjoma izplūde ārējas iedarbības rezultātā: 
a. gāzes tankkuģi      izplūde 180 m3 1800 sekundēs 
b. sašķidrinātas gāzes tankkuģi (arī kriogēni) izplūde 126 m3 1800 sekundēs 
c. šķidru vielu tankkuģi    izplūde 75 m3 1800 sekundēs 
d. šķidru vielu tankkuģi  

(ar dubultu korpusu)     izplūde 75 m3 1800 sekundēs 

 neliela apjoma izplūde ārējas iedarbības rezultātā: 
a. gāzes tankkuģi      izplūde 90 m3 1800 sekundēs 
b. sašķidrinātas gāzes tankkuģi (arī kriogēni) izplūde 32 m3 1800 sekundēs 
c. šķidru vielu tankkuģi    izplūde 30 m3 1800 sekundēs 
d. šķidru vielu tankkuģi  

(ar dubultu korpusu)     izplūde 20 m3 1800 sekundēs 

 

2.25. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās gāzes tankkuģu avāriju pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs Notikuma pamatvarbūtība  

1.  Izplūde 180 m3 1800 sekundēs 0,00012 × f0 

2.  Izplūde 90 m3 1800 sekundēs 0,025 × f0 
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2.26. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās sašķidrinātas gāzes tankkuģu avāriju pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs Notikuma pamatvarbūtība  

1.  Izplūde 126 m3 1800 sekundēs 0,00012 × f0 

2.  Izplūde 32 m3 1800 sekundēs 0,025 × f0 

 

2.27. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās šķidru vielu tankkuģu avāriju pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs Notikuma pamatvarbūtība  

1.  Izplūde 75 m3 1800 sekundēs 0,1 × f0 

2.  Izplūde 30 m3 1800 sekundēs 0,2 × f0 

 

2.28. tabula 

Riska novērtējumos lietojamās  šķidru vielu tankkuģu ar dubultu korpusu avāriju pamatvarbūtības 

Nr. Noplūdes scenārijs Notikuma pamatvarbūtība  

1.  Izplūde 75 m3 1800 sekundēs 0,0015 × f0 

2.  Izplūde 20 m3 1800 sekundēs 0,006 × f0 

Arējās iedarbības varbūtība f0 tiek aprēķināta, ņemot vērā darbības intensitāti izskatītajā ostā vai  

piestātnē, kurā tiek veikta kuģa apkalpošana. Varbūtību aprēķina šādi: 

   f0 = 6,7 × 10-11 × T × t × n 

kur: 

T – kopējais kuģu skaits gada laikā, kas iebrauc ostā vai pārvietojās pa galveno kuģu ceļu ( kuģu kustība 

tiek skaitīta turp-atpakaļ ciklā) ; 

 t – vidējais kuģa iekraušanas/izkraušanas laiks (stundās); 

N – kuģu kraušanas operāciju skaits gada laikā.  

 

2.2.11. Ķīmisko vielu noliktavu avārijas scenāriji 

Avārijas ķīmisko vielu noliktavās var būt saistītas ar diviem notikumiem – ķīmisko vielu noplūdēm un 

ugunsgrēku. Noliktavās tiek aplūkoti šādi ķīmisko vielu noplūdes scenāriji: 

 glabājot cietas vielas – viena iepakojuma satura dispersija telpā daļiņu (putekļu) veidā, 
 glabājot šķidrumus – viena iepakojuma satura izlīšana, 

2.29. tabula 

Ķīmisko vielu noliktavu novērtēšanai lietojamās avāriju pamatvarbūtības  

Noliktavas raksturojums Putekļu dispersija Šķidruma noplūde Ugunsgrēks 

Ķīmisko vielu uzglabāšana 
noliktavās ar 1. un 2. līmeņa 
aizsardzību 

1 × 10-5  uzglabājamai 
iepakojuma vienībai 

1 × 10-5  uzglabājamai 
iepakojuma vienībai 

8,8 × 10-4  
gadā 

Ķīmisko vielu uzglabāšana 
noliktavās ar 3. līmeņa aizsardzību 

1 × 10-5  uzglabājamai 
iepakojuma vienībai 

1 × 10-5  uzglabājamai 
iepakojuma vienībai 

1,8 × 10-4  
gadā 
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Nosakot avāriju sekas, tiek aplūkoti šādi kaitīgās iedarbības veidi: 

 putekļu piesārņojums, 
 toksisko tvaiku emisija, 
 degšanas produktu emisija. 

Noliktavu aizsardzības līmeni nosaka atbilstoši Nīderlandes metodikai noliktavu riska novērtēšanai 

CPR – 15 [5]. 

 

2.2.12. Drošuma aprīkojuma kļūdas 

Nosakot tehnoloģisko iekārtu riska  līmeni, var tikt ņemts vērā drošuma aprīkojums un procesa drošuma 

automatizācijas līmenis. Biežāk lietoto drošuma aprīkojuma elementu nostrādāšanas laiks un 

nenostrādāšanas biežums apkopots 2.30. tabulā. Drošuma aprīkojuma efektivitāti var ietekmēt daudzi 

faktori, piemēram, pie nelielām noplūdēm plūsmas  vārsts var nenostrādāt un arī drošuma automātika 

to var nekonstatēt. 

2.30. tabula 

Riska novērtējumos lietojamā drošuma aprīkojuma kļūdas pamatvarbūtības 

Drošuma aprīkojums 
Nenostrādāšanas 

varbūtība 
Reakcijas laiks 

(sekundes) 

Bloķēšanas sistēma 
Automātiska 0,1 – 0,001 120 

Pusautomātiska 0,1 – 0,01 600 

 

Plūsmas vārsts 

Izplūdes intensitāte ≤ par 
iestatīto intensitāti 

1 

5 

Izplūdes intensitāte ir lielāka 
par iestatīto intensitāti un 

mazāka par 1,2 no iestatītās 
intensitātes 

0,12 

Izplūdes intensitāte ≥ 1,2 no 
iestatītās intensitātes 

0,06 

Pretplūsmas vārsts  0,06 5 

Darbinieka spēja manuāli 
apstādināt noplūdi 

uzpildes/noliešanas operācijās 
 0,1 120 

 

Noplūdes bloķēšanas sistēma sastāv no noplūdes konstatēšanas sistēmas, kas savienota ar tehnoloģiskā 

procesa apstādināšanas vai tehnoloģiskās iekārtas noslēgšanas vārstu vai sistēmu. Lai iekļautu 

bloķēšanas sistēmu skaitliskajā riska novērtējumā, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem: 

 jābūt uzstādītai automātiskai noplūdes konstatēšanas sistēmai, kas padod signālu uz operatīvās 
uzraudzības telpu vai uz automātiskajiem noslēgvārstiem,  

 noplūdes konstatēšanas sistēmas un noslēgvārstu darbība periodiski ir jāpārbauda. 

Drošības sistēmas kļūdas varbūtība bloķēšanas sistēmām tiek izvēlēta atbilstoši šādiem pieņēmumiem: 

 vienkāršām sistēmām – 0,1, 
 komplicētām sistēmām – 0,01, 
 ļoti komplicētām daudzparametru sistēmām – 0,001. 

Ja nav precīzas informācijas par drošuma sistēmas uzbūvi un darbību, jāizvēlas augstākā kļūdas 

varbūtība. 
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Operācijās, kuras uz vietas uzrauga darbinieks, iespējams samazināt potenciālo avārijas scenārija attīstību, 
ja darbinieks spēj operatīvi reaģēt un apturēt tehnoloģisko procesu. Darbinieku kā riska samazinošu 
faktoru kvantitatīvā riska novērtējumā var iekļaut, ja izpildās šādi priekšnosacījumi: 

1. darbinieks, atrodoties operācijas norises vietas tuvumā, var pārraudzīt noliešanas / uzpildes 
procesu un noliešanas / uzpildes iekārtas, 

2. ar pogas kontroles vai drošības vadības sistēmas procedūras palīdzību tiek nodrošināta darbinieka 
klātbūtne noliešanas / uzpildes procesā, 

3. kārtība, kādā darbinieks iedarbina avārijas apturēšanas sistēmas pogu noliešanas / uzpildes 
procesā radušās noplūdes gadījumā, ir aprakstīta procedūrā, 

4. darbinieks, kas atrodas operācijas norises vietā, ir atbilstoši apmācīts un pārzina atbilstošās 
procedūras; 

5. Avārijas apturēšanas sistēmas pogu ir izvietota atbilstoši standartu prasībām, kas nodrošina 
savlaicīgu avārijas apturēšanas sistēmas iedarbināšanu neatkarīgi no noplūdes virziena. 

Izpildoties iepriekš minētajiem nosacījumiem, darbinieka klātbūtni var iekļaut drošuma sistēmā kā 
papildus elementu. Šādā gadījumā drošības sistēmas kļūdas varbūtība tiek pieņemta 0,1.  
 

2.3. Avārijas sekas 
Ķīmiskās vielas noplūdes rezultātā ir sagaidāma tās kaitīgā iedarbība uz cilvēku, vidi un materiālajām 

vērtībām. Kaitīgās iedarbības veids ir atkarīgs no ķīmiskās vielas fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kā 

arī no izplūdes apstākļiem. Ķīmisko vielu noplūdes gadījumos ir iespējami vairāki avāriju veidi: 

 ugunsgrēks, 
 sprādziens, 
 toksiskā iedarbība. 

Lai izplūdes rezultātā izveidotos ugunsgrēks, degoša viela vai tās tvaiki ir jāaizdedzina. Tas var notikt 

vienlaicīgi vai drīz pēc izplūdes, ko dēvē par tūlītēju aizdegšanos. Pamatā to izraisa ar avāriju saistīti 

notikumi, kā piemēram materiāla uzkaršana, plīstot rezervuāram, vai mehāniska dzirkstele, kas rodas 

ķīmiskās vielas izplūdes plūsmā. Otrs scenārijs norisinās, kad noplūdes rezultātā daļa ķīmiskās vielas 

iztvaiko un veido degošu tvaiku un gaisa maisījumu kas pārvietojas prom no noplūdes vietas līdz 

sasniedz kādu ārēju uguns avotu. Šādu aizdegšanās variantu dēvē par novēlotu aizdegšanos.  

Atkarībā no degšanas veida ir iespējami šādi ugunsgrēka tipi: 

 peļķes ugunsgrēks, 
 strūklas ugunsgrēks, 
 tvaiku mākoņa ugunsgrēks, 
 ugunslodes ugunsgrēks. 

Peļķes ugunsgrēks veidojas tad, kad izlijušais degošais šķidrums kādu iemeslu dēļ aizdegas un turpina 

degt pa izlijušās ķīmiskās vielas peļķes spoguļa virsmu. Ugunsgrēka kaitīgā iedarbība izpaužas kā siltuma 

starojums, ko aprēķina perpendikulāri nosacītai liesmas asij. Avārijas kaitīgās iedarbības zonas ir 

atkarīgas no izplūdes laukuma un ķīmiskās vielas degšanas procesā izdalītās enerģijas daudzuma. 

Strūklas ugunsgrēks ir iespējams gan pie šķidrumu, gan gāzu noplūdes, ja avārijas rezultātā tās izplūst no 

tilpnes ar spiedienu, kas ir augstāks par atmosfēras spiedienu. Avārijas rezultātā, aizdegoties ķīmiskās 

vielas plūsmai, izveidojas degoša strūkla. Šādai avārijai piemīt papildus kaitīgā iedarbība, kas izpaužas kā 

koncentrēta siltuma starojuma iedarbība degošās ķīmiskās vielas strūklas virzienā.  

Tvaiku mākoņa ugunsgrēks arī ir iespējams gan gāzu, gan šķidrumu noplūdes rezultātā. Izplūstot gāzēm, 

uzreiz sākas gāzes sajaukšanās ar gaisu un, sasniedzot zemāko sprādzienbīstamo koncentrāciju, gāzes un 

gaisa maisījums var aizdegties. Izplūstot sašķidrinātām gāzēm vai viegli gaistošiem šķidrumiem, veidojas 
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aerosols, kas sastāv no ķīmiskās vielas šķidruma pilieniem un tvaikiem. Izplūstot mazāk gaistošiem 

šķidrumiem, arī norisinās iztvaikošana, bet  sprādzienbīstama koncentrācija gaisā izveidosies ilgākā laikā.   

Sašķidrināto gāzu tehnoloģijās ir iespējams ļoti bīstams ugunsgrēka izraisīts sprādziens - BLEVE3, ko sauc 

arī par ugunslodes ugunsgrēku. Tas ir pārkarsētu gāzu sprādziens, kas attīstās gadījumos, kad noteiktu 

laiku tiek karsēts rezervuārs ar sašķidrinātu gāzi. Temperatūrai pieaugot, rezervuārā palielinās tvaiku 

daudzums un tvaiku radītais spiediens. Spiedienam sasniedzot rezervuāra izturības robežu, rezervuārs 

tiek sagrauts un izplūstošā gāze ļoti strauji sadeg. Avārijās ir novērojama ugunslode, kas primāri rada 

siltuma starojumu, bet, rezervuāram sabrūkot, sekundāru kaitējumu var radīt lidojoši priekšmeti un 

sprādziena radītais pārspiediens. 

Ķīmisko vielu izraisīta sprādziena rezultātā avārijas kaitīgo iedarbību izsauks primāri ar sprādziena 

radītais pārspiediena vilnis, bet sekundāri - lidojošu priekšmetu mehāniskā iedarbība. Izšķir vairāku veidu 

sprādzienus: 

 cietu vielu sprādziens, 
 tvaiku mākoņa sprādziens.   

Cietas vielas detonācijas sprādziena kaitīgā iedarbība ir atkarīga tikai no ķīmiskās vielas īpašībām un 

daudzuma, kas piedalās sprādzienā. Savukārt tvaiku mākoņa sprādziena kaitīgo iedarbību var pastiprināt 

apstākļi, kuros notiek sprādziens. Slēgtā vai pieblīvētā vidē sprādzienam būs daudz lielāka jauda, nekā 

atklātā telpā.  

Avāriju gadījumos apdraudējumu var radīt ķīmisko vielu toksiskās īpašības. Ķīmisko vielu toksiskie tvaiki 

var pārvietoties tālu no izplūdes vietas un apdraudēt cilvēku dzīvību, radīt kaitējumu videi un 

materiālajām vērtībām. Ķīmisko avāriju kaitējuma apjomus bez ķīmisko vielu fizikālajām un 

toksikoloģiskajām īpašībām būtiski ietekmē arī meteoroloģiskie apstākļi. 

 

2.3.1. Ugunsgrēka iespējamība 

Degošas ķīmiskas vielas un to tvaiki noplūdes gadījumā var aizdegties.  Aizdegšanās var notikt vienlaicīgi 

ar noplūdi, ko pamatā izraisa pats avārijas notikums, vai novēloti, aizdegoties no ārējiem uguns avotiem. 

Aizdegšanās varbūtību nosaka vielas fizikālās īpašības, pamatā uzliesmošanas temperatūra. Tālāk 2.25. 

tabulā sniegta ķīmisko vielu klasifikācija, atkarībā no uzliesmošanas temperatūras. Savukārt 2.26. tabulā 

norādītas ķīmisko vielu aizdegšanās varbūtības atkarībā no izplūdes rakstura un vielas ugunsbīstamības 

kategorijas. 

  

                                                           
3 BLEVE - Boiling liquid expanding vapor explosion (abreviatūra angļu val.) 
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2.31. tabula 

Ķīmisko vielu klasifikācija pēc ugunsbīstamības 

Kategorija Kategorijas raksturlielumi 

K0 

viegli uzliesmojošas bīstamās ķīmiskās vielas / maisījumi, kuru uzliesmošanas 
temperatūra ir zemāka par 0 oC, viršanas temperatūra zemāka vai vienāda ar 35 oC un 
kuras normālos apstākļos atrodas gāzveida stāvoklī. 

K1 
viegli uzliesmojošas bīstamās ķīmiskās vielas / maisījumi, kuru uzliesmošanas 
temperatūra ir zemāka par 23 oC 

K2 
uzliesmojošas bīstamās ķīmiskās vielas / maisījumi, kuru uzliesmošanas temperatūra 
ir augstāka vai vienāda ar 23 oC, bet zemāka vai vienāda ar 61 oC 

K3 
bīstamās ķīmiskās vielas / maisījumi, kuru uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 
61 oC, bet zemāka vai vienāda ar 100 oC 

K4 
bīstamās ķīmiskās vielas / maisījumi, kuru uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 
100 oC 

 

2.32. tabula 

Ķīmisko vielu aizdegšanās varbūtības  

Izplūdes raksturojums 

Aizdegšanās 

Varbūtība 

Ilgstoša 
[kg/s] 

Tūlītēja 

[kg] 

K0 
K1 K2 K3 K4 

Augsta reaktivitāte Zema reaktivitāte 

< 10 < 1000 
Tūlītēja 0,2 0,02 0,065 0,01 0,001 - 

Novēlota 0,06 0,02 0,07 - - - 

10 - 100 
1 000 – 
10 000 

Tūlītēja 0,5 0,04 0,065 0,01 0,001 - 

Novēlota 0,2 0,04 0,07 - - - 

>100 >10 000 
Tūlītēja 0,7 0,09 0,065 0,01 0,001 - 

Novēlota 0,3 0,1 0,07 - - - 

Gāzes reaktivitāti nosaka, ņemot vērā enerģijas jaudu, kas nepieciešama gāzes vai tvaika aizdedzināšanai. 
Ja nav zināma konkrētās vielas reaktivitāte, aprēķinos jāpieņem, ka tā ir augsta. Tālāk 2.32. tabulā norādīts 
biežāk lietoto vielu reaktivitātes līmenis.  

2.32. tabula 

Vielu reaktivitātes līmeņi 

Zems Vidējs Augsts 

Amonjaks 
Tvana gāze 

Metāns 

Akrilskābes nitrils 
Butāns 

Propāns 

Acetilēns 
Fomaldehīds 

Benzols 
Dažādi šķīdinātāji 
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Ugunsgrēka atkārtošanās biežums ķīmisko vielu noliktavā ir saistīts ar ugunsgrēka atklāšanas un dzēšanas 
automatizācijas līmeni. Tālāk tabulā norādīts ugunsgrēka atkārtošanās biežums atsevišķās noliktavas 
telpās, kuras  norobežo uguns noturīgas konstrukcijas, kas var ierobežot ugunsgrēka izplatību. 

2.33. tabula 

Ugunsgrēka varbūtība ķīmisko vielu noliktavā 

Noliktavas raksturojums 
Notikuma pamatvarbūtība 

(gadā) 

Telpas bez automātiskām ugunsgrēka atklāšanas un dzēšanas 
sistēmām 

2,5 × 10-3 

Telpas ar automātiskām ugunsgrēka atklāšanas un dzēšanas sistēmām 6,9 × 10-4 

 

Visplašākais avāriju kaitīgās iedarbības spektrs ir iespējams sašķidrinātu uzliesmojošo gāzu tehnoloģijās. 

Uzliesmojošo gāzu tehnoloģijās ir iespējami šādu ugunsgrēku un sprādzienu veidi: 

 strūklas ugunsgrēks, 
 tvaiku mākoņa ugunsgrēks, 
 tvaiku mākoņa sprādziens, 
 ugunslodes  ugunsgrēks. 

Avāriju kaitīgās sekas ir atšķirīgas virszemes un pazemes spiedientvertnēm, bet avāriju varbūtības variē 

no spiedientvertnes tilpuma. Avāriju varbūtību aprēķinu skatīt 2.2.2. un 2.2.9. nodaļās.  

 

2.3.2. Ķīmisko vielu izkliede atmosfērā 

Ķīmisko vielu izkliedi atmosfērā ietekmē vielas agregātstāvoklis, izplūdes apstākļi un meteoroloģiskie 

parametri. Izplūstot šķidrai vielai, izveidosies ķīmiskās vielas peļķe, kas var būt ierobežota noteiktā 

laukumā, ja ir apvaļņojums, vai arī izplūst vairāk vai mazāk plašā teritorijā, atkarībā no vielas viskozitātes 

un apkārtnes reljefa.  No ķīmiskās vielas virsmas notiek iztvaikošana. Bez vielas fizikālajām īpašībām, 

iztvaikošanas intensitāti ietekmē vielas temperatūra izplūdes brīdī, virsmas temperatūra un apkārtējā 

gaisa temperatūra, kā arī vēja ātrums.  

 

2.3.2.1. Ķīmisko vielu izplūde 

Ķīmisko vielu izplūdes intensitāte un apjomi ir atkarīgi no emisijas avota un tā fizikālajiem parametriem, 

kā arī no procesa fizikālajiem parametriem. Tiek apskatīti šādi izplūdes scenāriji: 

 izplūde no bojāta rezervuāra,  
 izplūde no bojāta cauruļvada, 
 izplūde pilnīga rezervuāra sabrukuma rezultātā.  

Katram no minētajiem izplūdes scenārijiem tiek lietoti apakšcenāriji. Piemēram, bojātam rezervuāram 

tiek apskatīti šādi apakšscenāriji: 

 visa rezervuāra satura izplūde 10 minūšu laikā, tiek aprēķināts rezervuāra bojājums, caur kuru 
viss rezervuāra saturs var izplūst 10 minūšu laikā, 

 izplūde pa 10 mm liela diametra bojājumu. 

Izplūdes apjomu būtiski ietekmēs vielas agregātstāvoklis un procesa parametri, kā arī  bojājuma vieta un 

lielums. Piemēram, sašķidrinātajām gāzēm: 

 neliels bojājums cauruļvadā gāzes fāzē – radīs tvaiku izplūdi, 
 bojājums cauruļvadā virs šķidruma līmeņa – radīs divu fāzu izplūdi (aerosolu), 
 bojājums cauruļvadā šķidruma līmenī – radīs šķidruma izplūdi. 
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Izplūdes apjomu var samazināt, ja uzņēmumā ir uzstādītas drošības sistēmas, kas konstatē noplūdi un to 

apstādina. Ja drošības sistēma ir pilnībā automatizēta – sensors konstatē noplūdi un padod izpildsignālu 

uz aizbīdņiem, tad var pieņemt, ka noplūde tiks apturēta 2 minūšu laikā. Līdz ar to noplūdes apjomu 

aprēķina atbilstoši sūkņu nominālajai ražībai vai atbilstoši izplūdes intensitātei 2 minūšu laikā. Ja 

uzņēmumā ir uzstādīta pusautomātiskā drošības sistēma, kad noplūde tiek konstatēta automātiski, bet 

aizbīdņus aizver darbinieks, tad noplūdes laiks ir jāpieņem ne mazāks par 10 minūtēm. Savukārt 

uzņēmumos, kuros ir manuālā drošības sistēma, kas pilnībā balstās uz darbinieka veikto procesu 

uzraudzību un vadību, jāpieņem, ka noplūde tiks apturēta 30 minūšu laikā. 

 

2.3.2.2. Izplūdes laukums 

Šķidruma izplūdes gadījumā tiek noteikts izplūdes laukums, kas tālāk tiek izmantots, aprēķinot 

iztvaikošanas procesa parametrus. Ja izplūde notiek ierobežotā teritorijā, piemēram, apvaļņojumā, tad 

izplūdes laukums tiek pieņemts vienāds ar apvaļņojuma laukumu. Ja izplūde notiek neierobežotā 

teritorijā, tad izplūdes laukums tiek aprēķināts, ņemot vērā virsmas nelīdzenuma vidējos rādītājus, kas 

apkopoti 2.34. tabulā. 

 

2.34. tabula 

Virsmas nelīdzenuma vidējie rādītāji  

Virsma 
Peļķes biezums 

(m) 

Izlīdzināta un noblietēta smilšaina virsma, betons, akmeņi, 
paredzēta intensīvai rūpnieciskai darbībai 

0.005 

Normāla smilšaina virsma, šķembas, paredzēta vidēji intensīvai 
rūpnieciskai darbībai, piemēram, šķirotavas teritorija 

0.010 

Nelīdzena augsnes virsma, zālājs 0.020 

Ļoti nelīdzena virsma, ar bedrēm un uzbērumiem 0.025 

 

2.3.2.3. Iztvaikošana 

Ķīmisko vielu iztvaikošanas modeļi ir detalizēti aprakstīti Nīderlandē izdotajās vadlīnijās riska 

novērtējuma veikšanai (divas “Dzeltenās grāmatas”)[6]. 

 

2.3.2.4. Tvaiku izplatība 

Ķīmisko vielu tvaiku izkliede tiek aprēķināta, lai noteiktu zonas, kurās pie noteiktiem noplūdes 

apstākļiem un meteoroloģiskajiem parametriem var izveidoties sprādzienbīstamas vai toksiskas 

koncentrācijas, kas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. Bez ķīmiskās vielas fizikālajām īpašībām un 

noplūdes apstākļiem, tvaiku izkliedi un līdz ar to arī apdraudētās teritorijas platību būtiski ietekmē 

meteoroloģiskie apstākļi. Ķīmisko vielu tvaiku izkliede ir detalizēti aprakstīta Nīderlandē izdotajās 

vadlīnijās riska novērtējuma veikšanai (divas “Dzeltenās grāmatas”)[6].  

 

2.3.2.5. Meteoroloģiskie apstākļi 

Tvaiku izkliedi atmosfērā ietekmē gaisa temperatūra, mitrums, vēja virziens un ātrums, saules radiācija 

un atmosfēras stabilitāte. Atmosfēras stabilitātes raksturošanai izmanto rādītāju, ko iedala 6 klasēs pēc 
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Paskvila skalas. Atmosfēras stabilitātes klases apzīmē ar lielajiem burtiem A, B, C, D, E un F. Atmosfēras 

stabilitātes klasei A atbilst ļoti dinamiski laika apstākļi, ar brāzmainām vēja plūsmām. Savukārt pie 

atmosfēras stabilitātes klases F gaisa masas ir ļoti stabilas. Stabilitātes klase A parasti ir raksturīga dienas 

apstākļiem, savukārt F klase pamatā ir novērojama nakts laikā. Atmosfēras stabilitātes klasi lielā mērā 

ietekmē saules radiācija un mākoņainība, kas rada lokālas zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Riska 

aprēķinos kā minimums tiek izmantotas 4 atmosfēras stabilitātes klases. Stabilitātes klases izvēles 

kritēriji  apkopoti 2.35. tabulā. 

 

2.35. tabula 

Atmosfēras stabilitātes klases saistība ar vēja ātrumu  

Vēja ātrums 
Atmosfēras stabilitātes klase 

A B B/C C C/D D E F 

< 2,5 m/s 

B vidējs vējš 

D lēns vējš F lēns vējš 

2,5 – 6 m/s D vidējs vējš 
E vidējs vējš 

> 6 m/s D stiprs vējš 

Lai veiktu skaitliskos riska aprēķinus, ir jābūt pieejamiem datiem par vēja ātrumu un virzienu 

atkārtošanās biežumu. Vēja virziena un ātruma datiem jābūt sagrupētiem 30 grādu lielos sektoros pie 

dažādām atmosfēras stabilitātes klasēm. Avāriju seku aprēķini jāveic minimums pie 2.36. tabulā 

norādītajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

2.36. tabula 

Avārijas seku aprēķinos izmantojamie meteoroloģiskie dati 

Atmosfēras 
stabilitātes klase 

Vēja ātrums 
Vēja ātrums 

(m/s) 

B Vidējs 3 - 5 

D Lēns 1 - 2 

D Vidējs 3 - 5 

D Stiprs 8 - 9 

E Vidējs 3 - 5 

F Lēns 1 - 2 

Avārijas seku novērtējumā, raksturojot atmosfēras spiedienu, gaisa temperatūru, gaisa mitrumu, saules 

radiāciju, izvēlās meteoroloģiskos apstākļus, kas raksturīgi objekta atrašanās vietai. Aprēķinā atsevišķi 

izskata dienas un nakts scenārijus.  

Ja precīzāki meteoroloģiskie dati nav pieejami, aprēķinus var veikt, izmantojot vidējos rādītājus Latvijā : 

 gada vidējā gaisa temperatūra 5,9oC, 
 atmosfēras spiediens 101550 Pa, 
 gaisa mitrums 81%, 
 saules radiācija 0,25 kW/m2. 
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2.3.3. Avāriju kaitīgā iedarbība 

Par avāriju kaitīgās  iedarbības pamatkritēriju tiek pieņemts cilvēka dzīvības apdraudējums, nosakot  

cilvēka bojāejas varbūtību.  Par avārijas iedarbības uz cilvēka dzīvību robežvērtību visu veidu avāriju 

gadījumos tiek pieņemta 1% letalitāte (bojāeja).  

Cilvēku letalitāti raksturojošie kritēriji tiek noteikti, balstoties uz Nīderlandē izdotajā „Zaļajā grāmatā” 

CPR 16E [7] apkopoto informāciju. 

 

2.3.3.1. Sprādziena radītā pārspiediena iedarbība 

Cilvēka ķermenis tiešā veidā var izturēt samērā augsta pārspiediena iedarbību. Kā nozīmīgākās tiešās 

iedarbības sekas uz cilvēka ķermeni, tiek minēti bungādiņu vai plaušu bojājumi, kas ir sagaidāmi pie 1,0 

bāru augsta pārspiediena. Bīstamāka ir iekārtu un dažādu konstrukciju sabrukuma rezultātā radītā 

sekundārā iedarbība, kā arī iedarbība uz cilvēku, kas rodas, ja pārspiediena iedarbības rezultātā cilvēka 

ķermenis tiek triekts pret nekustīgu objektu. Līdz ar to riska novērtējumos par pārspiediena iedarbības 

robežvērtību tiek pieņemts 0,1 bāru augsts pārspiediens, kura rezultātā ir sagaidāma 1% letalitāte, bet 

99% letalitāte sagaidāma pie 0,3 bārus augsta pārspiediena. 

2.3.3.2. Siltumstarojuma iedarbība 

Siltumstarojuma iedarbība uz cilvēku tiek novērtēta, izmantojot Eisenberga formulu [7],  ņemot vērā 

ugunsgrēka radītā siltumstarojuma intensitāti un iedarbības laiku (siltumstarojuma dozu). Šī sakarība 

iestrādāta arī datorprogrammās Effects un Riskcurves. Veicot siltumstarojuma iedarbības uz cilvēku 

aprēķinus, tiek izmantots 20 sekunžu iedarbības laiks, jo tiek uzskatīts, ka, sajūtot siltumu, cilvēks 

attālināsies no avārijas vietas.  

Par letālu siltumstarojuma iedarbību tiek uzskatīts tiešs kontakts ar liesmu. Līdz ar to par 100% letālo 

iznākumu zonu tiek uzskatīta liesmas izplatības teritorija. Siltumstarojuma  kaitīgās iedarbības 

novērtējuma kritēriji ir šādi: 

 par 99% letāla siltumstarojuma intensitāti tiek uzskatīts siltumstarojums > 35 kW/m2, 
 par 1% letālās iedarbības siltumstarojuma intensitāti tiek uzskatīts siltumstarojums 10 kW/m2. 

2.3.3.3. Toksiskā iedarbība 

Ķīmisko vielu kaitīgās iedarbības pakāpe ir atkarīga no saņemtās dozas, ko aprēķina, zinot ekspozīcijas 

koncentrācijas un ekspozīcijas laiku. Par maksimālo ekspozīcijas laiku tiek pieņemtas 30 minūtes, sākot 

ar brīdi, kad toksisko vielu mākonis ar dzīvībai bīstamām koncentrācijām sasniedz konkrēto punktu. Par 

toksisko  vielu mākoņa iedarbības sākumu pieņem brīdi, kad toksisko tvaiku iedarbība novērtējuma 

punktā sasniedz 1% letalitāti. Cilvēku bojāeju ķīmisko vielu toksisko tvaiku iedarbības rezultātā nosaka, 

izmantojot Probita funkciju.  

Probita funkcijas koeficienti ir noteikti, veicot toksikoloģiskos pētījumus ar dzīvniekiem un analizējot 

praksē notikušas industriālās  avārijas. Ņemot vērā to, ka literatūrā vienai toksiskai vielai var atrast 

atšķirīgas Probita funkcijas koeficientu vērtības, riska novērtējumos ieteicams izmantot šajā dokumentā 

vai Nīderlandes kvantitatīvā riska novērtēšanas metodoloģijā noteiktos Probita funkcijas koeficientus. 

Šajā literatūras avotā Probita funkcijas parametri ir noteikti biežāk lietotajām toksiskajām vielām, kā arī 

siltuma starojuma un pārspiediena iedarbībai. 

2.3.3.4. Letalitāte 

Industriālā riska līmenis tiek raksturots ar diviem riska rādītājiem – individuālo risku un sociālo risku.  
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Individuālais risks raksturo cilvēka bojāejas varbūtību, tam atrodoties noteiktā ģeogrāfiskajā punktā 

attiecībā pret riska avotu. Lai aprēķinātu cilvēku bojāejas varbūtību industriālajās avārijas rezultātā, 

avārijas radīto kaitīgo iedarbību novērtē 1 metra augstumā virs zemes. Individuālo risku aprēķina laika 

intervālam, kas vienāds ar vienu gadu. Individuālo risku attēlo kā riska kontūru ap riska avotu. Praksē 

tiek aprēķinātas un attēlotas individuālā riska vērtības līdz 10-8 kārtai, kas ir līdzvērtīgs riska līmenis 

dabīgas izcelsmes apdraudējumam, un ap riska avotu tiek attēlotas visas nozīmīga riska izolīnijas jeb 

riska kontūri, kas atbilst riska vērtībām, kuru kārta augstāka par 10-8.  

Sociālais risks raksturo varbūtību, ka vienas avārijas rezultātā būs sagaidāmi vairāki upuri. Sociālo risku 

nosaka, ņemot vērā cilvēku uzturēšanās un ekspozīcijas iespējas novērtējuma teritprijā. Sociālais risks 

parasti tiek attēlots kā līkne, bet ir iespējams veidot arī sociālā riska kartes, kurās ir parādītas atšķirīgas 

sociālā riska zonas. 

Cilvēku bojāejas varbūtība industriālās avārijas rezultātā tiek aprēķināta, izmantojot Probita funkciju. 

Nosakot cilvēka bojāejas varbūtību, tiek pielietoti divi pieņēmumi: 

 cilvēka bojāejas varbūtība tiek aprēķināta, ņemot vērā noteiktu ekspozīcijas laiku un to, ka 
apdraudētais cilvēks nav aizsargāts pret avārijas kaitīgo iedarbību un atrodas ārpus telpām, 

 vairāku cilvēku bojāeja vienas avārijas radītās kaitīgās iedarbības rezultātā tiek aprēķināta, 
ņemot vērā to, ka ne visi apdraudētie cilvēki kaitīgās iedarbības brīdi atrodas ārpus telpām. 

Cilvēka bojāejas varbūtību aprēķina pēc šādas formulas: 

Plet = 0,5× [1 + 𝑒𝑟𝑓 (
𝑃𝑟−5

√2
)] 

kur: 

erf(×) = 
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑡

2
𝑑𝑡 

Plet –  cilvēka bojāejas varbūtība,  

Pr –  Probita funkcija, 

T – ekspozīcijas laiks . 

 

Probita funkcija toksiskai iedarbībai 

Probita funkcijas vērtību nosaka šādi: 

Pr = 𝑎 + 𝑏ln(∫𝐶𝑛 𝑑𝑡) 

kur: 

Pr  – Probita funkcija,  

a, b, n  – toksiskās iedarbības konstantes, 

C  – toksiskās vielas koncentrācija ( mg/m3 vai ppm), 

t – ekspozīcijas laiks (minūtes) 

Tālāk tabulā norādīti vairāku toksisko vielu Probita funkcijas koeficienti. Ja cilvēka bojāejas varbūtības 

noteikšanai ir lietoti citi Probita funkcijas koeficienti, riska aprēķinā ir jānorāda pētījuma vai literatūras 

avots, no kura tie ņemti. 
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2.36. tabula 

Probita funkcijas koeficienti toksiskām vielām 

Viela CAS Nr. 
a 

(C mg/m3) 
a 

(C ppm) 
b n 

Akroleīns 107-02-8 -4,1 -3,22 1 1 

Akrilskābes nitrils 107-13-1 -8,6 -7,52 1 1,3 

Alilspirta 107-18-6 -11,7 -9,86 1 2 

Amonjaks 7664-41-7 -15,6 -16,21 1 2 

Arsēns 7784-42-1 -11,2 -8,78 1,61 1,24 

Azinfosmetils 86-50-0 -4,8  1 2 

Broms 7726-95-6 -12,4 -8,54 1 2 

Hlors 7782-50-5 -6,35 -4,81 0,5 2,75 

Etilēnamīns 151-56-4 -11,6 -10,36 1,77 1,13 

Etilēnoksīds 75-21-8 -6,8 -6,16 1 1 

Fosfamidons 13171-21-6 -2,8  1 0,7 

Fosfīns 7803-51-2 -6,8 -6,03 1 2 

Fosgēns 75-44-5 -10,6 -7,69 2 1 

Oglekļa monoksīds 630-08-0 -7,4 -7,21 1 1 

Metilbromīds 74-83-9 -7,3 -5,75 1 1,1 

Metilizocianīds 624-83-9 -1,2 -0,57 1 0,7 

Metilmerkaptāns 74-93-1 -17,8 -16,33 2,05 0,98 

Parations  56-38-2 -6,6  1 2 

Slāpekļa dioksīds 10102-44-0 -18,6 -16,06 1 3,7 

Tetraetilsvins  78-00-2 -9,8 -4,53 1 2 

Hlorūdeņradis 7647-01-0 -37,3 -35,62 3,69 1 

Ūdeņraža cianīds 74-90-8 -9,8 -9,43 1 2,4 

Ūdeņraža fluorīds 7664-39-3 -8,4 -8,62 1 1,5 

Sērūdeņradis  7783-06-4 -11,5 -10,76 1 1,9 

Sēra dioksīds 7446-09-5 -19,2 -16,76 1 2,4 

Cilvēku bojāejas varbūtība var tikt aprēķināta arī gadījumam, kad cilvēks atrodas telpā. Minimālais 

letalitātes līmenis, kas tiek ņemts vērā, nosakot cilvēku bojāejas varbūtību, ir 0,01. Tālāk tabulā apkopoti 

dati par sakarībām starp riska rādītājiem toksiskās iedarbības gadījumā. 
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2.37. tabula 

Individuālais un sociālais risks toksiskās iedarbības gadījumos  

Apdraudējums Individuālais risks Sociālais risks telpās Sociālais risks ārā 

Plet ≥ 0,01 Plet 0,1 × Plet Plet 

Plet < 0,01 0 0 0 

 

Probita funkcija siltuma starojuma iedarbībai 

Cilvēka bojāejas varbūtību siltuma starojuma rezultātā, ko var izraisīt peļķes ugunsgrēks, strūklas 

ugunsgrēks, tvaiku mākoņa vai ugunslodes ugunsgrēks, aprēķina, izmantojot šādu Probita funkciju:  

Pr = 36,38 + 2,56ln (ʃ Q4/3 dt) 

kur: 

Pr  – Probita funkcija, 

Q – siltuma starojuma intensitāte ( W/m2), 

t – ekspozīcijas laiks (sekundes). 

 

Minimālais letalitātes līmenis, kas tiek ņemts vērā, nosakot cilvēku bojāejas varbūtību ir 0,01. Tālāk 

tabulā apkopoti dati par sakarībām starp riska rādītājiem siltuma starojuma iedarbības gadījumā. 

 

2.38. tabula 

Individuālais un sociālais risks siltumstarojuma iedarbības gadījumos 

Apdraudējums Individuālais risks Sociālais risks telpās Sociālais risks ārā 

Tiešs kontakts ar liesmu 1 1 1 

Siltuma starojums > 35 W/m2 1 1 1 

Siltuma starojums ≤ 35 W/m2 Plet 0 0,14 × Plet 

 

Cilvēka izdzīvošanas iespējas pie noteiktas pārspiediena iedarbības 

Cilvēku bojāejas varbūtību nosaka tikai tvaiku mākoņa sprādziena radīta pārspiediena iedarbībai. Tālāk 

tabulā apkopoti dati par sakarībām starp riska rādītājiem pārspiediena iedarbības gadījumā. 

 

2.39. tabula 

Individuālais un sociālais risks pārspiediena iedarbības gadījumos 

Apdraudējums Individuālais risks Sociālais risks telpās Sociālais risks ārā 

Pārspiediens ≥ 0,3 bar 1 1 1 

0,3 bar > pārspiediens ≥ 0,1  bar 0 0,025 0 

Pārspiediens < 0,1 bar 0 0 0 
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2.3.4. Kritēriji avārijas seku iedarbības noteikšanai uz blakus objektiem  

Industriālo avārija prakse liecina, ka avārija vienā uzņēmumā (objektā) var izraisīta avārijas eskalāciju 

blakus esošajos uzņēmumos (objektos), radot tā saukto domino efekta avāriju. Objektu savstarpējās 

iedarbības raksturošanai izmatojami šādi siltumstarojuma iedarbības izplatību raksturojoši parametri [8]:  

 8 kW/m2 – siltumstarojums, pie kura tiek apdraudētas neaizsargātas tehnoloģiskās iekārtas un 
inženierbuves, 

 37,5 kW/m2 – siltumstarojums, pie kura tiek apdraudētas aizsargātas tehnoloģiskās iekārtas un 
inženierbuves. 

Savukārt objektu savstarpējās iedarbības raksturošanai izmantojami šādi sprādziena radīta pārspiediena 

iedarbības izplatību raksturojoši parametri [8]:  

 0,45 bar – pārspiediens, kas var apdraudēt tehnoloģiskās iekārtas, kas darbojas pie paaugstināta 
spiediena,  

 0,2 – 0,3 bar pārspiediens, kas var apdraudēt atmosfēriskas tehnoloģiskās iekārtas, 

 0,1 bar pārspiediens, pie kura tiek apdraudētas neaizsargātas ēku konstrukcijas un 
inženierbūves. 

2.4. Individuālā un sociālā riska aprēķināšana 
Lai aprēķinātu individuālo vai sociālo risku, teritorija, kurā ir iespējama avārijas kaitīgā iedarbība tiek 

sadalīta aprēķina režģa laukumos. Individuālais vai sociālais risks tiek aprēķināts katrā režģa laukuma 

centrā, ko sauc par režģa punktu. Režģa laukuma  lielumu jāizvēlas tā,  lai tā robežās Individuālais risks 

vai sociālais risks būtiski nemainītos. Ja analizējamo rūpniecisko avāriju radītais cilvēku dzīvības 

apdraudējums varētu izplatīties 300 metru rādiusā, tad režģa laukumam nevajadzētu būt lielākam par 

25 × 25 metri. Savukārt ja apdraudējums izplatība ir sagaidāma tālāk par 300 metriem, režģa laukumu 

var pieņemt 100 × 100 metri. 

Lai aprēķinātu sociālo risku, katrā režģa laukumā tiek noteikts apdraudēto cilvēku skaits balstoties uz 

apbūves veidu un blīvumu. Aprēķinos pieņem, ka apdraudēto cilvēku skaits ir sadalīts vienmērīgi visā   

režģa laukumā. Gadījumos, kad viena apbūves vienība atrodas vairākos režģa laukumos, tās iedzīvotāji 

tiek proporcionāli sadalīti pa atsevišķiem režģa laukumiem. 

Lai aprēķinātu degošu vielu aizdegšanās varbūtības, katrā režģa laukumā tiek identificēti iespējamie 

aizdedzināšanas avoti. Aprēķinos tiek ņemts vērā, ka visi režģa laukumā identificētie aizdedzināšanas 

avoti atrodas režģa laukuma centrā. 

2.4.1. Individuālā riska aprēķināšana 

Individuālais risks tiek aprēķinās katrā režģa laukumā atsevišķi. Cilvēka bojāejas varbūtība katrā režģa 

laukumā tiek aprēķināta katram avāriju scenārijam, kas izraisa noteiktu ķīmiskās vielas izplūdes 

daudzumu, ņemot vērā visu iespējamo aizdegšanās avotu (ja viela ir degoša), atmosfēras stabilitātes 

klases, vēja virzienam un vēja ātrumam variācijas. Individuālā riska aprēķina shēma parādīta 2.1 attēlā. 

Individuālā riska aprēķina soļi katrā režģa laukumā ir sekojoši: 

1. Identificē tehnoloģijai atbilstošo avārijas scenāriju un nosaka tā atgadīšanās biežumu. 
2. Nosaka varbūtību ar kādu izplūdes laikā var pastāvēt noteikta atmosfēras stabilitātes klase  un 

vēja virziens 
3. Ja izplūst degoša viela, identificē visus potenciālos aizdegšanās avotus un katram aizdegšanās 

avotam nosaka tā pastāvēšanas varbūtību. 
4. Katrā režģa laukumā aprēķina cilvēka bojāejas varbūtību pie konkrēta avārijas scenārija ar 

noteiktu ķīmiskās vielas apjomu, konkrētas atmosfēras stabilitātes klases, noteikta aizdegšanās 
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avota un noteikta vēja virziena. Avārijas kaitīgās sekas tiek aprēķinātas viena metra augstumā 
virs zemes. 

5. Tālāk tiek aprēķināta summārā cilvēka bojāejas varbūtība katrā režģa laukumā veicot aprēķinus 
pie visu parametru iespējamām variācijām. 

6. Cilvēka bojāejas varbūtības aprēķinu atkārto tik ilgi kamēr ir aprēķināts summārais Individuālais 
risks visos režģa laukumos, pie visiem avāriju scenārijiem, noplūdes apjomiem, aizdedzināšanas 
avotiem un meteoroloģiskajiem parametriem 
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2.1 attēls. Individuālā riska aprēķina shēma   
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2.4.2. Sociālā riska aprēķins 

Sociālo risku aprēķinam izmanto katrā režģa laukumā noteikto konkrētās avārijas scenārija realizācijas 

gadījuma iespējamās kaitīgās iedarbības pastāvēšanu un aprēķina sagaidāmo upuru skaitu. Tālāk, katrā 

režģa laukumā aprēķina kumulatīvo potenciālo upuru skaitu pie visiem iespējamo avārijas scenārijiem, 

noplūdes apjomiem, aizdedzināšanas avotiem, un visiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

Sociālā riska aprēķina soļi katrā režģa laukumā ir sekojoši: 

1. Katrā režģa laukumā nosaka visu iespējamo avāriju radītās kaitīgās iedarbības pastāvēšanas 
varbūtību, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību 

2. Katrā režģa laukumā nosaka apdraudēto cilvēku skaitu 
3. Aprēķina potenciālo upuru skaitu katrā režģa laukumā. Avārijas kaitīgās sekas tiek aprēķinātas 

viena metra augstumā virs zemes. 
4. Katrā režģa laukumā aprēķina summāro sagaidāmo upuru skaitu pie visiem avāriju scenārijiem, 

noplūdes apjomiem, aizdedzināšanas avotiem un meteoroloģiskajiem apstākļiem iespējamiem  
5. Potenciālo upuru sakaita varbūtības aprēķinu atkārto tik ilgi kamēr ir aprēķināts summārais 

Sociālais risks visos režģa laukumos, pie visiem avāriju scenārijiem, noplūdes apjomiem, 
aizdedzināšanas avotiem un meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

6. Katrā režģa laukumā aprēķina noteikta cilvēku skaita bojāejas biežumu 
7. Atkārto sociālā riska aprēķinu tik ilgi kamēr ir aprēķināta summārā Sociālais riska līkne no visiem 

režģa laukumiem, pie visiem avāriju scenārijiem, noplūdes apjomiem, aizdedzināšanas avotiem 
un meteoroloģiskajiem apstākļiem  
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2.2 attēls. Sociālā riska aprēķina shēma 
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3. Civilās aizsardzības vajadzībām nosakāmās iespējamo 
avāriju seku nevēlamās ietekmes zonas ap rūpniecisko 

avāriju riska objektiem  
Riska zonu noteikšana ap rūpniecisko avāriju riska objektiem un citiem bīstamajiem objektiem, kuros ir 

potenciāli iespējamas industriālās avārijas ar reālu cilvēku dzīvības apdraudējumu, var tikt izmantotas ne 

tikai teritorijas plānošanas nolūkiem, bet arī lēmumu pieņemšanai par kolektīvās aizsardzības līdzekļu 

izveidi noteiktās zonās, evakuācijas ceļu iekārtošanu un par citiem ar civilo aizsardzību saistītajiem 

jautājumiem. 

Civilās aizsardzības vajadzībām ap bīstamajiem objektiem tiek noteiktas potenciāli iespējamo avāriju 

nevēlamās ietekmes zonas. Tās ir nepieciešamas, lai identificētu jūtīgos objektus apdraudētajā zonā,  

novērtētu apdraudēto cilvēku skaitu un noteiktu nepieciešamos pasākumus un resursus cilvēku un 

materiālo vērtību glābšanai. Par kaitīgās iedarbības robežkritēriju var tikt izmantots cilvēka dzīvības 

apdraudējums. 

Ugunsgrēka radītais siltuma starojums var radīt letālu apdraudējumu, ja siltuma starojuma intensitāte ir 

augstāka par 10 kW/m2 un cilvēks ir pakļauts šādai iedarbībai ilgāk par 20 sekundēm. Sprādziena radītā 

pārspiediena tiešās letālās iedarbības slieksnis cilvēkam klajā laukā ir pārspiediens, kas vienāds un lielāks 

par 1 bāru. Ja cilvēki bīstamā objekta tuvumā var atrasties ārā apbūvētā teritorijā vai ēkās, tad cilvēku 

dzīvības apdraudējums, ņemot vērā ēku sabrukumu un lidojošu priekšmetu radīto apdraudēju, 

iespējams zonā, kur pārspiediens ir vienāds un lielāks par 0,3 bar.  

Nevēlamās ietekmes zonas toksiskās iedarbības gadījumiem noteikt ir ļoti komplicēti. Pirmkārt, ir 

jāizvēlas cilvēka dzīvībai bīstamās robežkoncentrācijas. Šādiem nolūkiem vispiemērotākās ir Akūtas 

ekspozīcijas vadlīniju trešā līmeņa iedarbības koncentrācijas  AEGL-3 (Acute Exposure Guideline Levels), 

ko noteikusi ASV Nacionālās Izpētes padomes komiteja [9]. Šīs koncentrācijas ir noteiktas tieši civilās 

aizsardzības vajadzībām un ņem vērā to, ka jūtīgo iedzīvotāju grupu apdraudējums ir augstāks. Tā kā 

ķīmisko vielu iedarbība vairāk ir atkarīga no dozas nekā no koncentrācijas, tad AEGL koncentrācijas ir 

noteiktas pie dažādiem ekspozīciju ilgumiem. Piemērotākās būtu AEGL-3 30 minūšu koncentrācijas.   

Otrkārt, ir jādefinē meteoroloģiskie apstākļi, pie kuriem aprēķināt AEGL-3 koncentrāciju izplatību. Tipiski 

nelabvēlīgākais ķīmisko vielu noplūdes scenārijs ar lielākajām iedarbības zonām veidojas bezvēja 

apstākļos pie ļoti stabilas atmosfēras – “F” atmosfēras stabilitātes klases pēc Paskvela skalas. Taču tādi 

meteoroloģiskie apstākļi vairāk raksturīgi nakts laikam, kad ārpus telpām uzturas neliels skaits potenciāli 

apdraudēto cilvēku. Dienas laikā atmosfēra ir vairāk vai mazāk dinamiska, un toksisko vielu tvaiki ātrāk 

sajaucas ar tīra gaisa masām. Avārijas apdraudētās teritorijas lielumu un telpisko novietojumu būtiski  

ietekmēs arī vēja ātrums un virziens.  Tāpēc rekomendējams toksiskās iedarbības zonas civilās 

aizsardzības vajadzībām noteikt pie neitrālas atmosfēras – “D” stabilitātes klases – un vēja ātruma 5 m/s.   

Treškārt, ir jānovērtē, vai pie zināmajiem ķīmiskās vielas noplūdes scenārijiem un izvēlētajiem 

meteoroloģiskajiem apstākļiem noteiktā punktā ekspozīcijas laiks, kurā koncentrācija ir lielāka nekā 

AEGL-3 līmenis,  var pārsniegt  30 minūtes. Ja ekspozīcijas laiks ir vismaz 30 minūtes, tad avāriju seku 

nevēlamās ietekmes zonu attēlo kā apli,  kura centrs atrodas ķīmiskās vielas izplūdes vietā, bet rādiuss ir 

attālums, līdz kuram izplatās AEGL-3 līmeņa koncentrācijas. 
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