Objekti, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131
"Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"
16. punkta prasībām jāizstrādā DROŠĪBAS PĀRSKATS un civilās aizsardzības plāns
Objektu saraksts izveidots saskaņā ar objektu atbildīgo personu un Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

Objekta nosaukums un
atrašanās vieta
SIA "Baltic Agro",
Akmeņu ceļš 1 , Cenu
pagasts, Ozolnieku
novads
Olaines ķīmiskā rūpnīca
SIA “BIOLARS”,
Rūpnīcu iela 3, Olaine

AS “B.L.B. Baltijas
Termināls”,
naftas – ķīmijas
terminālis,
Ezera iela 22, Rīga
SIA "Cargo Concept",
Birztalu iela 4A, Rīga

SIA “Circle K Terminal
Latvia”,
Rīgas terminālis,
Laivinieku iela 7, Rīga

Bīstamās vielas

Kontakti

2. tabulas 2.
punkts:
minerālmēsli

tālr.: 29214182, pie vadītāja
tālr.: 29173370, uz vietas

1. tabulas H1, H2,
P5a, P5c, P8, E1,
E2, O1 iedaļa, 2.
tabulas 15., 16.,
22., 33., 35.
punkts, 34. punkta
c) apakšpunkts:
hlors,
hlorūdeņradis,
amonjaks,
metanols,
hidrazīns, naftas
produkti un citas
uzliesmojošas,
toksiskas,
oksidējošas un
videi bīstamas
vielas, kā arī
vielas, kas reaģē
ar ūdeni
un citas
uzliesmojošas
vielas
1. tabulas E1, E2
iedaļa, 2. tabulas
34. punkta b), c),
d) apakšpunkts
naftas produkti un
videi bīstamas
vielas
1. tabulas P8, E1
iedaļa, 2. tabulas
6. punkts:
oksidējošas un
videi bīstamas
cietvielas un kālija
nitrāts
1. tabulas P5c, E2
iedaļa, 2. tabulas
34. punkta a), c)
apakšpunkts:
naftas produkti un
citas
uzliesmojošas un
videi bīstamas
vielas

tālr.: 27964395, pie apsarga:

1

tālr.: 67345830,
e-pasts: info@blb.lv

tālr.: 26514699
e-pasts: andron@carcon.lv

tālr.: 67088192, 26594525

6.

AS “Conexus Baltic
Grid”,
ekspluatācijas iecirknis
“Inčukalna pazemes
gāzes krātuve”,
Ragana, Krimuldas
novads

7.
LSEZ SIA "DG
TERMINĀLS", naftas un
ķīmisko produktu
terminālis, Pulvera iela
33, Liepāja

8.

LSEZ SIA "GI
Termināls", Ziemeļu iela
19 c, Liepāja

9.

10.

11.

12.

SIA “INTERGAZ”,
sašķidrinātās gāzes
termināls,
Vaļņu iela 30, Daugavpils

KS “LATRAPS”, Elejas
graudu pirmapstrādes
komplekss, Lietuvas iela
16a, Eleja, Jelgavas
novads

SIA “LatRosTrans”,
LRDS “Ilūkste”,
Pašulienes ciems,
Šēderes pagasts, Ilūkstes
novads
AS “LATVIJAS
FINIERIS”,
rūpnīca “Lignums”,
Finiera iela 6, Rīga

2. tabulas 18., 22.
punkts:
dabas gāze,
metanols

1.tabulas P5c un
E2 iedaļa, 2.
tabulas 18., 22.,
34. punkta a), b),
c), d)
apakšpunkts:
metanols,
naftas produkti,
dabas gāze un
citas
uzliesmojošas un
videi bīstamas
vielas
1.tabulas P5a, P5c
un E2 iedaļa, 2.
tabulas 18., 22.,
34. punkta a), b),
c), d)
apakšpunkts:
metanols,
naftas produkti,
dabas gāze un
citas
uzliesmojošas un
videi bīstamas
vielas
2. tabulas 18.
punkts:
sašķidrināta naftas
gāze
2. tabulas 2., 18.
punkts, E2 iedaļa,
34. punkta c)
apakšpunkts:
sašķidrināta naftas
gāze, minerālmēsli
un videi bīstamas
vielas (augu
aizsardzības
līdzekļi)
34. punkta c)
apakšpunkts:
naftas produkti
1. tabulas H2
iedaļa,
2. tabulas 18.
punkts, 34 c)
apakšpunkts:
sašķidrināta naftas
gāze, naftas
produkti un citas
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Objekta galvenajā caurlaidē
pie apsarga
AS “Latvijas Gāze” interneta
mājas lapā

tālr.: 63424604, objektā pie
direktora vietnieces vides
aizsardzības jautājumos,
e-pasts: maya@dgterminals.lv

tālr.: 29332289, Objektā pie
tehniskā direktora

tālr.: 65426032, Objektā

tālr.: 63025898

tālr.: 65401325, caurlaides
dežūrtelpā vai administrācijas
telpās
tālr.: 67067112

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SIA “LATVIJAS
PROPĀNA GĀZE”,
Kurzemes reģionālā
pārvalde,
Kustes dambis 33,
Ventspils
SIA “LATVIJAS
PROPĀNA GĀZE”,
Latgales reģionālā
pārvalde,
Jelgavas iela 2,
Daugavpils
SIA “LATVIJAS
PROPĀNA GĀZE”,
Rīgas eksporta gāzes
uzpildes stacija,
Zilā iela 20, Rīga
SIA “LATVIJAS
PROPĀNA GĀZE”,
Valmieras gāzes uzpildes
stacija,
Cempu iela 12, Valmiera
SIA “NAFTIMPEKS”,
Laivinieku iela 11, Rīga

SIA “NESTE LATVIJA”,
Rīgas terminālis,
Laivinieku iela 5, Rīga

19.
SIA "PARS
TERMINĀLS", Tvaika iela
7a un 9, Rīga

20.

SIA “Pirmas”,
Olaines naftas bāze,
Jelgavas šosejas 16. km,
Olaines novads

uzliesmojošas un
toksiskas vielas
2. tabulas 18.
punkts:
sašķidrināta naftas
gāze

tālr.: 63664143, 29131272;
e-pasts: ventspils@lpg.lv

2. tabulas 18.
punkts:
sašķidrināta naftas
gāze

tālr.: 5431364, 29219510;
e-pasts: vasilonoks@lpg.lv

2. tabulas 18.
punkts:
sašķidrināta naftas
gāze

tālr.: 67462625, Stacijas
apsardzes telpā Nr. 1

2. tabulas 18.
punkts:
sašķidrināta naftas
gāze

tālr.: 64231415, pie apsardzes:

1. tabulas P5c, E2
iedaļa, 2. tabulas
34. punkta a), b),
c) apakšpunkts:
naftas produkti un
citas
uzliesmojošas un
videi bīstamas
vielas
1. tabulas P5c, E2
iedaļa, 2. tabulas
22. punkts, 34.
punkta a), b), c)
apakšpunkts:
metanols, naftas
produkti un citas
uzliesmojošas un
videi bīstamas
vielas
1. tabulas P5c
iedaļa, 2. tabulas
18. punkts, 34.
punkta a), b), c)
apakšpunkts:
naftas produkti,
sašķidrināta naftas
gāze, citas
uzliesmojošas
vielas
1. tabulas P5c
iedaļa, 2. tabulas
18. punkts, 34.
punkta a), c)
apakšpunkts:
naftas produkti,

tālr.: 67353323, apmeklējot
personīgi vai zvanot
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tālr.: 673537, 67353776,
terminālī

tālr.: 67162439

uz vietas naftas bāzē darba
dienās no pulksten10:00 līdz
16:00, vispirms piesakoties pa
tālr.: 67301600 vai 67301602

21.

22.

SIA "Riga fertilizer
terminal",
Minerālmēslu īslaicīgas
uzglabāšanas un
pārkraušanas
komplekss, Kundziņsalas
8.līnija 5, Rīga
AS “Saldus naftas
bāze”,
“Torņi”, Saldus novads

23.
SIA "TRANSIT
TERMINĀLS", naftas
produktu terminālis, Jaunā
ostmala 33/35, Liepāja

24.

SIA “VARS”,
Dzintaru iela 66H,
Ventspils

25.
SIA “Ventall Termināls”,
Dzintaru iela 66, Ventspils

26.
SIA “VENTAMONJAKS”,
Dzintaru iela 66, Ventspils

27.

AS “Ventbunkers”,
Dzintaru iela 90, Ventspils

28.

SIA ““Ventspils nafta”
termināls”,
Talsu iela 75, Ventspils

sašķidrināta naftas
gāze, citas
uzliesmojošas
vielas
2. tabulas 2.
punkts:
minerālmēsli

1. tabulas P5c
iedaļa, 2. tabulas
22. punkts, 34.
punkta a), b), c)
apakšpunkts:
metanols, naftas
produkti,
citas
uzliesmojošas
vielas
1. tabulas P5c, E1,
E2 iedaļa, 2
tabulas 34. punkta
c), d)
apakšpunkts:
naftas produkti un
citas
uzliesmojošas un
videi bīstamas
vielas
1. tabulas H2
iedaļa: toksiska
viela
1. tabulas P5c, E2
iedaļa, 2. tabulas
22. punkts, 34.
punkta a), b), c)
apakšpunkts:
metanols, naftas
produkti un citas
uzliesmojošas un
videi bīstamas
vielas
2. tabulas 18., 35.
punkts. 34. punkta
c) apakšpunkts
amonjaks,
sašķidrināta naftas
gāze,
naftas produkti
2. tabulas 34.
punkta c), d)
apakšpunkts:
naftas produkti
1. tabulas P5a,
P5c, E2 iedaļa, 2.
tabulas 18. punkts,
34. punkta a), b),
c) apakšpunkts:
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tālr.: 67329816

tālr.: 63821043,
e-pasts:
kurzemesdegviela@inbox.lv

tālr.: 25919919

tālr.: 63663003

tālr.: 63660995,
e-pasts: office@vent-all.lv

tālr.: 63660902,
epasts:office@ventamonjaks.lv

tālr.: 63602683

tālr.: 63666334

sašķidrināta naftas
gāze,
naftas produkti
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