INFORMĀCIJA
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirkņa “Inčukalna pazemes gāzes
krātuve” un tā objektu aizsargjoslās
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknis “Inčukalna pazemes gāzes
krātuve” (turpmāk – IPGK) ir struktūrvienība, kas nodrošina dabasgāzes iesūknēšanu,
uzglabāšanu un ieguvi valsts teritorijā padodot to maģistrālajos gāzes vados. Pa gāzesvadiem tiek
pārvadīta dabasgāze ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.
IPGK atgādina, ka Jūsu īpašumā esošā zemes gabala teritoriju šķērso tā objektu aizsargjoslas.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22. un 322 pantu, lai nodrošinātu IPGK un tā objektu
ekspluatāciju un drošību, tiek noteiktas šādas ekspluatācijas* un drošības** aizsargjoslas:
• Gāzes krātuves urbumiem
• Dabasgāzes savākšanas
punkti
• Dabasgāzes kompresoru
cehiem
• Gāzes vadi ar spiedienu
virs 1,6 megapaskāliem

50 m attālumā no
urbuma
* 10 m attālumā no
iežogojuma
* 10 m attālumā no
iežogojuma
* 15 m attālumā katrā
pusē no gāzesvada ass
*

**

300 m no urbuma

** 300

m no iežogojuma

** 450m attālumā no būves ārsienas vai
kompresoru stacijas iekārtām
** ar diametru
- līdz 300 mm-75 m,
- no 300 mm līdz 600 mm-125 m,
- no 600 mm līdz 800 mm-150 m
katrā pusē no gāzesvada ass

Vēlamies pievērst uzmanību tam, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta septīto daļu 56. un
58.2 pantu juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta zemes
īpašnieka likumīgās prasības. Sīkāk ar zemes īpašnieku tiesību ierobežojumiem var iepazīties http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348.
Lai aizsargātu aizsargjoslas no nevēlamas ārējās iedarbības, kā arī pasargātu vidi un cilvēkus no
kāda objekta kaitīgās ietekmes, IPGK aicina rūpēties par drošību un lūdz zemes īpašniekus
(tiesiskos valdītājus):
•

•
•
•
•

•

būt uzmanīgiem ugunsbīstamajā pavasara – vasaras periodā. Uzturēt savā īpašumā esošās
robežas ap IPGK drošības aizsargjoslām ugunsdrošā stāvoklī, attīrot tās no sausas zāles,
krūmiem un kokiem. Nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie
ugunsgrēka,
IPGK tehnikai un personālam ļaut piekļūt Jūsu īpašumā esošām IPGK objektu
aizsargjoslām nepieciešamo darbu veikšanai,
bez vajadzības netuvoties IPGK objektiem, neatrasties ar žogu ierobežotajās IPGK
komunikācijas zonās un nekādā gadījumā neaiztikt komunikāciju virszemes daļas,
pievērst īpašu uzmanību informatīvajām zīmēm gāzesvadu, krātuves un urbumu
aizsargjoslās,
nekavējoties informēt par jebkuriem drošības incidentiem IPGK objektos vai to tiešā
tuvumā un pazīmēm, kas varētu liecināt par potenciālu apdraudējumu (piem. bez
uzraudzības atstātiem priekšmetiem - somām, saiņiem, konteineriem u.c., kas ilgstoši
atstāti bez uzraudzības; automašīnām, kas ilgstoši atstātas bez uzraudzības; sprādzieniem,
ugunsgrēkiem, nozīmīgām tehnoloģiskām avārijām; cita veida aizdomīgām darbībām),
sajūtot dabas gāzes specifisku smaržu, ziņot par tās noplūdi.

Ugunsdrošības noteikumu un aizsargjoslu likuma prasību neievērošana var radīt IPGK objektu
avārijas stāvokli, kā sekas var būt materiālo vērtību un cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs gāzes
piegādes pārtraukums patērētājiem. Tādējādi, fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj
augstākminētās prasības, var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pašvaldības policija vai Valsts policija
konstatē ugunsdrošības noteikumu pārkāpumus, saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 179.pantu var tikt uzsākta administratīvā lietvedība.

KONTAKTTĀLRUŅI:
Gāzes noplūdes, ugunsgrēka vai citu avāriju gadījumā zvanīt pa tālruņiem:
•

67048017, 67048019, mob. tālr. 29440121 - IPGK dispečeri:

•

112 - vienotais ārkārtas situāciju dienests,

•

114 - gāzes avārijas dienests.

Papildinformāciju Jūs variet saņemt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” mājas lapā www.lg.lv vai
vēršoties personīgi pie IPGK vadītāja pa tālruni 67048000.

Ar cieņu,
Ekspluatācijas iecirkņa
„Inčukalna pazemes gāzes krātuve” vadītājs
Grigorjeva, 67048007
irina.grigorjeva@lg.lv
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