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PAR MUMS



VNT UN KRĪZES VADĪBA

✓ VNT ir viens no 69 objektiem, kurs atbilst
«SEVESO» direktīvas prasībām;

✓ VNT ir ieviesta DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA;
✓ VNT ir PAAUGSTINĀTĀS BĪSTAMĪBAS objekts;
✓ VNT ir skaidri definētas KRĪZES, kas var iestāsties;
✓ VNT ir izaicinājums nodrošināt VIENOTU UZTVERI

par KRĪZI un vienādu GATAVĪBAS LĪMENI krīzes
situācijām.



PASĀKUMI, LAI MAZINĀTUI KRĪZES IESTAŠANOS
✓VNT objekti  un teritorija aprīkoti ar  ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizāciju;
✓Uzstādītas ugunsgrēka automātiskās dzēšanas vadības 

sistēmas un  sprādzienbīstamības monitoringa iekārtas;

✓Darbiniekiem pieejami individuālie gāzes 
analizatori;

✓Darbuzņēmēji nodrošināti ar ugunsgrēka 
dzēšanas mobilajām piekabēm; 

✓Visā teritorijā izvietotas evakuācijas 
maskas;



PASĀKUMI, LAI MAZINĀTU KRĪZES IESTAŠANOS

✓Vietās, kur pastāv liels apliešanās risks, izvietotas 
avārijas dušas un acu skalošanas izlietnes;

✓VNT ir 2 Drošas pulcēšanās vietas;
✓ VNT ieviesta cilvēku skaitīšanas sistēma;

✓VNT izveidoti 2 KRĪZES VADĪBAS CENTRI un 
darbojas KRĪZES VADĪBAS KOMANDA;

✓VNT rīko DAŽĀDAS MĀCĪBAS KRĪZES 
PĀRVALDĪBĀ

✓VNT ir savs ugunsdzēsības, glābšanas un 
apsardzes dienests;



MĀCĪBAS KRĪZES PĀRVALDĪBĀ

EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS:

✓ Plānotas un neplānotas;

✓Gadā vismaz 12 reizes (reizi mēnesī);

✓ Terminālis tiek evakuēts 15 minūšu laikā; 



MĀCĪBAS KRĪZES PĀRVALDĪBĀ

UGAD profesionālie treniņi. Gadā 96 dažādi treniņi:

✓ Dažādu ugunsgrēku likvidācijā;
✓ Darbs elpošanai nepiemērota vidē;
✓ Cilvēku glābšana no Slēgtas telpas;
✓ Cilvēku nocelšana pēc kritiena no 

augstuma;
✓ Pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem;
✓ Dzelzceļa vagonu sadalīšana;
✓ Ķīmisku avāriju likvidācija;
✓ Noplūžu likvidācija gan uz sauszemes, gan 

akvatorijā u.c.



MĀCĪBAS KRĪZES PĀRVALDĪBĀ

Krīzes vadības komandas mācības, simulētas reālistiskas krīzes 
situācijas – 6 reizes gadā:

✓ Katru reizi cits scenārijs;
✓ Gan teorētiskas, gan ar praktiskiem 

elementiem;
✓ Mēdz būt pārsteigumi;
✓ Nav saskaņotas ar vadību.



MĀCĪBAS KRĪZES PĀRVALDĪBĀ

Reizi gadā kompleksās Civilas aizsardzības mācības:

✓ Piedalās visi Ventspils uzņēmumi, 
kuros ir ugunsdzēsības dienesti;

✓ Piedalās gan fiziski, gan kā 
novērotāji valsts institūcijas – VP, 
VUGD, VVD, DP, ZEMESSARDZE, 
NMPD, LJA;

✓ Tiek pieaicināti vizāžisti;
✓ Tiek pieaicināti kā statisti aktieri, 

studenti, praktikanti, žurnālisti;
✓ Maksimāli tuvu reālām situācijām.



MĀCĪBAS KRĪZES PĀRVALDĪBĀ
Reizi gadā komunikācijas apmācības Krīzes vadības komandai:

✓ Organizē profesionāli ārējie treneri;
✓ Vairāki scenāriji katram KVK loceklim;
✓ Par «Krīzi» interesējas īsti žurnālisti;
✓ Intervijas tiek filmētas un analizētas  



MĀCĪBAS KRĪZES PĀRVALDĪBĀ

VNT piedalās citu organizāciju organizētajās
mācībās:

✓ Dalība blakus esošo uzņēmumu rīkotajās 
kompleksajās CA mācībās;  

✓ Dalība Ventspils brīvostas organizētajās ISPS 
mācībās;

✓ Dalība Eiropas līmeņa mācībās «Stormex» 
u.c.

✓ Speciālistu apmācības ISPS kodeksa 
Ieviešanas praksē Eiropā;

✓ Praktiskās apmācības poligonā Baltkrievijā;



IEGUVUMI NO CA MĀCĪBAM

✓ Iegādāts elektroģenerators ugunsdzēsības sūkņu 
darbināšanai un papildu ugunsdzēsības dīzeļsūkņi;

✓ Iegādāts aprīkojumu cilvēku ar kustību 
traucējumiem evakuēšanai;

✓ Izstrādāja preses relīzes veidnes par 
iespējamām krīzes situācijām;

✓ Izveidota apziņošanas shēmu, kas krīzes 
situācijā atslogo cilvēkus, atbildīgus par 
lēmumu pieņemšanu un lielu informācijas 
apjoma apstrādi;

✓ Ikdienā un krīzes mācību plānošanā/rīkošanā 
izmanto datorprogrammas un aplikācijas;



IEGUVUMI NO CA MĀCĪBAM

✓ Izvērtē ārējos drošības riskus, kuri rada vai var 
radīt uzņēmumi, kas robežojas ar VNT 
teritoriju, un uz kuriem VNT nav tiešas 
ietekmes;

✓ Iedrošināja darbiniekus neklusēt un ziņot par 
jebkuru situāciju, kuru viņi uzskata par 
neierastu u.c.

✓ Visā teritorija uzstādītā balss apziņošanas sistēma;
✓ Veicam ikdienas plašsaziņas līdzekļu/sociālo tīklu monitoringu operatīvai 

reaģēšanai un saziņai ar sabiedrību;
✓ Sastādīts darbinieku ārkārtas kontaktpersonu saraksts, kas krīzes situācijā ļautu 

operatīvi sazināties ar darbinieku tuviniekiem;



REZULTĀTĀ
✓Ugunsdzēsības dienesta darbinieki spēj sniegt KVALIFICĒTU pirmo

palīdzību
✓ Kopš 2014. gada organizētas 68 EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS un 34 KRĪZES

MĀCĪBAS, kuru scenāriji nav atkārtojušies
✓ Šobrīd VNT ir izstrādāti rīcības plāni 24 SITUĀCIJĀM, un tas vēl nav viss
✓ VNT spēj nodrošināt PILNU termināļa EVAKUĀCIJU no 105 ha 15

MINŪŠU laikā
✓ VNT ir ATVĒRTS dalīties pieredzē par RĪCĪBU KRĪZES SITUĀCIJĀ.

Sadarbība notikusi ar Aizsardzības Ministriju, Latvijas Finieri, Valsts
Kanceleju.
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Dace Edžiņa,
SIA « «Ventspils nafta» termināls»
Vides un darba aizsardzības dienesta vadītāja


