SIA “KAYDEN”
informatīvais materiāls sabiedrībai
Informatīvais materiāls izstrādāts atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada
1.marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju
riska
novērtēšanas
kārtība
un
riska
samazināšanas pasākumi” 69.punkta prasībām un
paredzēts, lai informētu apkārtnes iedzīvotājus,
komersantus un organizācijas par rīcību
rūpniecisko avāriju un to draudu gadījumos SIA
“KAYDEN”
teritorijā
un
paredzētajiem
aizsardzības pasākumiem.

Informācija par objektu
Objekta izvietojums – Daugavpils, Spaļu iela 12
Uzņēmuma īpašnieks - SIA “KAYDEN”
Atbildīgā persona – SIA “KAYDEN” valdes
loceklis Genādijs Sokolovs

Informācija par bīstamo vielu
Dīzeļdegviela
3.bīstamības
kategorijas
bezkrāsains vai dzeltenbrūns gaistošs šķidrums ar
raksturīgu ētera (saldenu) smaku. Uzliesmojošs
šķidrums. Tvaiki ir smagāki nekā gaiss un var
radīt eksplozīvu maisījumu vidi. Viela kairinoši
iedarbojas uz ādu, acīm, degunu un rīkli, kaitīgs
ieelpojot var izraisīt reiboni, galvassāpes,
nelabumu un bezsamaņu. Iekļūšana plaušās var
izraisīt
nāvējošu
ķīmisko
pneimonītu.
Dīzeļdegviela var saturēt ievērojamu daudzumu
aromātisko ogļūdeņražu savienojumus, daži no
tiem tiek uzrādīti kā iespējamie vēža izraisītāji.
Ilglaicīga vai atkārtota atrašanas vielas ietekmē
var
izraisīt
orgānu
bojājumus.
Pastāv
gruntsūdeņu piesārņojuma un saindēšanas risks.
Toksisks ūdens organismiem un var izraisīt
ilgstošu, nelabvēlīgu ietekmi uz ūdens vidi.

Objekta darbības apraksts
SIA “KAYDEN” naftas bāzes pamatdarbības
profils ir dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība.
Naftas produktu saimnieciska aprite (piegāde,
izvešana) naftas bāze notiek ar autotransportu un
dzelzceļa cisternām. Cauruļvadu sistēma ar
aizbīdņiem savieno sava starpa rezervuāru parka
izvietotos
naftas
produktu
uzglabāšanas
rezervuārus, dzelzceļa cisternu noliešanas
estakādi un autocisternu uzpildes vietu,
izmantojot atbilstošos stacionāros sūkņus, veido
vienotu uzņēmuma tehnoloģisko shēmu. Naftas
produktu uzglabāšanai izmanto rezervuāru parku,
kas sastāv no 5 rezervuāriem, tik izmantoti 2
rezervuāri ar kopējo ietilpību 10000 m3.
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Informācija par brīdināšanu un rīcībām
rūpnieciskās avārijas gadījumā
Brīdināšana par rūpniecisko avāriju
Lai
brīdinātu
apkārtnes
iedzīvotājus,
komersantus un organizācijas par rūpniecisku
avāriju un to draudu gadījumos, tiks iedarbināta
objektā esošā sirēna un atbilstoši sakaru un
apziņošanas shēmai veikta atbildīgo dienestu,

blakus esošo komersantu un iedzīvotāju
apziņošana. Dzirdot trauksmes sirēnas signālu,
jāieslēdz šādi plašsaziņas līdzekļi: radio –
Latvijas radio (LR1 - 90.7 MHz un LR2 – 91.5
MHz), radio SWH (105.2 MHz), radio Skonto
(107.2 MHz) un televizors - LTV1, LTV2, TV3,
lai saņemtu informāciju par notikušo unturpmāko
rīcību. Papildus vari sekot informācijai sociālajā
tīklā Twitter: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
@ugunsdzeseji,
Valsts policija
@Valsts_policija,
Neatliekamā medicīniskā
palīdzība @NMPDienests. Neizslēdz radio vai
TV un seko turpmākajiem paziņojumiem un
norādījumiem. Ievēro un izpildi operatīvo
dienestu norādījumus. Nezvani bez vajadzības
operatīvajiem dienestiem. Novērtē situāciju!
Rīcība, atrodoties telpās
Saņemot brīdinājumu par rūpniecisko avāriju vai
sajūtot dīzeļdegvielas specifisko smaku no
ārpuses, aizver ārdurvis, iekšdurvis, logus un visas
iespējamās atveres, lai gaiss no ārpuses neieplūst
telpās. Noslēdz vai izslēdz ventilāciju, gaisa
kondicionierus, aiztaisi ar līmlenti, plēvi vai
alumīnija foliju atveres nosūces mehānismiem
virtuvē, vannas istabā un citās telpās. Aiztaisi
atveres zem durvīm ar mitriem dvieļiem vai plēvi
un līmlenti. Ej uz telpu, kas ir virs zemes līmeņa
un kurai ir vismazāk atveres uz ārpusi. Ja naftas
produktu tvaiki vai degšanas produkti iekļūst ēkā,
veic seklas ieelpas caur dvieli vai citu audumu.

Rīcība, atrodoties ārpus telpām
Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot
dīzeļdegvielas specifisko smaku un atrodoties
notikuma epicentrā vai tā tuvumā, steidzīgi
dodies projām no bīstamās zonas perpendikulāri
vēja virzienam (tā, lai vējš pūš no sāna) un ej
vismaz 800 metrus uz priekšu ārā no bīstamās
zonas. Informē citus par notikušo. Neej dūmu vai
ķīmiskās vielas tvaiku (gāzu) mākonī. Atstājot
piesārņoto teritoriju, aizklāj muti ar audumu vai
apģērbu, lai pēc iespējas samazinātu bīstamo
vielu tvaiku/gāzu ieelpošanu. Ja esi bijis pakļauts
bīstamo vielu ietekmei un tev ir slikta pašsajūta,
vērsies
pēc
palīdzības
pie
medicīnas
darbiniekiem. Atgriezies telpās tikai pēc
operatīvo dienestu darbinieku atļaujas, atver
logus, lai izvēdinātu telpas.

Evakuācija
Informācija par evakuēšanas nepieciešamību un
papildus norādījumi tiks sniegti ar plašsaziņas
līdzekļu vai VUGD un policijas skaļruņu
palīdzību. Uzmanīgi ieklausies paziņojumā par
evakuācijas norisi, iegaumē un
ievēro
evakuācijas virzienu, galamērķi vai pulcēšanās
vietu.
Ja
iespējams,
izmanto
savu
transportlīdzekli un brauc norādītajā evakuācijas
virzienā uz galamērķi vai uz iepriekš izvēlēto
vietu, kur esi plānojis patverties un kas sakrīt ar
evakuācijas virzienu. Ja nav iespējams izmantot
savu transportlīdzekli, dodies uz tuvāko norādīto
evakuācijas pulcēšanās vietu. Evakuācijas
gadījumā paziņo par to tuviniekiem. Ja
iespējams, pirms evakuācijas atslēdz savam
mājoklim gāzes un elektrības padevi. Paziņo
kaimiņiem
par
izziņoto
evakuācijas
nepieciešamību un palīdziet bērniem, invalīdiem

un vecākiem cilvēkiem sagatavoties evakuācijai.
Ja nepieciešama operatīva un
īslaicīga
evakuācija, ņem līdzi personu apliecinošus
dokumentus (pase, ID karte), naudu, bankas
kartes, mobilo telefonu, tā lādētāju, portatīvo
radioaparātu ar baterijām un medikamentus, ja
tos nepieciešams lietot regulāri. Veselības
stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (galvassāpes,
vājums, līdzsvara traucējumi un vemšana)
vērsties tuvākajā medicīnas iestādē vai, ja
tuvumā ir cietušie, nekavējoties izsauc
Neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu pa
tālruni 113.
Necel paniku un saglabā mieru!

Papildus informācija
SIA „KAYDEN”, saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumiem Nr.131, ir
izstrādājusi un iesniegusi Valsts vides dienestā
iesniegumu par bīstamajām vielām objektā.
Papildinformāciju par uzņēmumu, bīstamajām
vielām, tehnoloģiskajām iekārtām, rūpniecisko
avāriju bīstamību, riska faktoriem, civilo
aizsardzību un drošības sistēmu iespējams iegūt
SIA „ KAYDEN” rūpniecisko avāriju novēršanas
programmā (RANP), kas sabiedrībai ir brīvi
pieejama uzņēmuma administrācijas telpās
Spaļu ielā 12, Daugavpilī. Iepazīties ar RANP,
objekta Civilās aizsardzības plānā sniegto
informāciju un materiāltehniskajām rezervēm
objektā var iepriekš piesakoties pa telefonu
20148677.

KUR ZVANĪT RŪPNIECISKĀS
AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

(ja tiek apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums,
vide u.c.)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests:

112
Valsts policija un pašvaldības policija:

112 vai 110
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests:

112 vai 112
Valsts vides dienesta
Daugavpils (RVP)

65423219 vai 28366886

Glābšanas dienestu
vienotais tālruņa numurs

112
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SIA "KAYDEN"
Spaļu iela 12,
Daugavpils, LV-5404
e-pasts: siajusteco@gmail.com

Par civilās aizsardzības plānu
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) ir izskatījis
SIA “KAYDEN” Spaļu ielā 12, Daugavpilī (turpmāk–objekts) civilās aizsardzības
plānu (turpmāk – CA plāns).
VUGD informē, ka objekta CA plāna struktūra un tajā iekļautās informācijas
kopums atbilst Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr. 658
“Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo
informāciju” IV nodaļā norādītām prasībām.
Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta
pirmās daļas 2.punktam, VUGD objekta CA plānu, saskaņo.

Priekšnieks
ģenerālis

O.Āboliņš

Krauklis, 27899694
andrejs.krauklis@vugd.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

