
ACI pret ACI ar 
COVID-19



Lielākais un tehnoloģiski 

modernākais naftas un naftas 

produktu pārkraušanas 

uzņēmums Baltijā

60 gadus darbojas 

neaizsalstošajā Ventspils 

ostā

Termināla platība –

147 futbola laukumi

Kopējais rezervuāru 

skaits- 105

VNT cauruļvadu kopējais 

garums 

ir garāks par ceļu 

Rīga-Sigulda

KAS MĒS ESAM? 



DAĻA NO VTTI TERMINĀLU GRUPAS
ĀZIJA UN VIDĒJIE AUSTRUMI

ATB – Malaizija

HTL – Pakistāna

VTD – Ķīna

VTTI Fujaira – AAE

EIROPA

ATPC – Beļģija

ATT – Horvatija

ETA – Nīderlande

ETT – Nīderlande

VNT – LATVIJA

VTTV - Kipra

ĀFRIKA

BCT – Dienvidāfrika

NAVGAS – Nigērija

VTTI Kenija – Kenija

ZIEMEĻAMERIKA

IPOS – ASV Virdžīnijas salas

SEEPORT CANAVERAL – ASV 

PATSA – Panama

DIENVIAMERIKA

VITCO - Argentīna



SĀKUMS … … …

2000. gada janvāris

− Pirmie iekšējie tiesību akti;

− Tiek iegādātas medicīniskās maskas, dezinfekcijas 
līdzekļi, vienreizējie cimdi;

− Darbinieki tiek nodrošināti ar individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas 
līdzekļiem



SĀKUMS … … …

2000. gada februāris

− Katru drošības sanāksmi runājam par COVID – 19;

− Rekomendācijas darba komandējumiem uz 
ārvalstīm;

− Reizi nedēļā tiek sasaukta Krīzes vadības 
komanda;

− Jauns un liels izaicinājums – IAL iegāde 



COVID-19 IENĀK LATVIJĀ

− Jauni «Dzīvības Glābšanas noteikumi» (Life saving Rules);



COVID-19 IENĀK LATVIJĀ

− Darba vides risku novērtējums; 

− Drošības (COVID-19) risku novērtējums ar BowTie XP metodi;

− Krīzes vadības komanda savācas reizi dienā;



COVID-19 ienāk Latvijā. RISKI 

Nodrošināt Termināla nepārtrauktu darbību:

− Vīrusa izplatības fāžu noteikšana;

− Definēt nepieciešamos resursu darbības 
nodrošināšanai – materiālie, cilvēku;

− Pasākuma plāna izveide katrai fāzei.



− Atrast un pielāgot telpas darba;

− Katrs darbinieks un tā ģimenes locekļiem tika izsniegti daudzreizējas 
lietošanas sejas maska;

− «HSE laboratorija» dezinfekcijas līdzekļu gatavošanā;

− Telpu dezinfekcija ar ultravioleto starojumu. 

COVID-19 ienāk Latvijā. MŪSU PASĀKUMI



− Darbs «Burbuļos» un attālināti;

− Izolēta Maiņu nodošana/pieņemšana;

− Plaša informatīva kampaņa;

− Virtuālās «ballītes»;

− Virtuālās iknedēļas vadības tikšanās ar 
darbiniekiem;

− COVID-19 Politika darbuzņēmējiem;

COVID-19 ienāk Latvijā. MŪSU PASĀKUMI



COVID-19 ienāk Latvijā. MŪSU PASĀKUMI

HSE maratons «Līderība drošībā šodien un nākotnē». 



COVID-19 ienāk Latvijā. MŪSU PASĀKUMI



− Iemācījāmies strādāt no jebkuras vietas;

− Kļuvām atbildīgāki;

− Esam kļuvuši ilgtspējīgāki;

− Palielinājām savas digitālās prasmes;

− Vairāk laika pavadījām ar ģimeni.

COVID-19. IEGUVUMI 



COVID-19. IEGUVUMI 



COVID-19. IEGUVUMI 

Pozitīvais rezultāts, kas izriet no šīs 
krīzes, ir apziņa, ka 

MĒS, CILVĒKI, 
esam spējīgi uz globālu, kolektīvu 

rīcību



Level 3 - Strictly Confidential

Dagnis Garais

SIA ««Ventspils nafta» termināls» Procesu drošības 
inženieris

dga@vnt.vtti.com

Kam drošība kā hobijs


