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LĒMUMS 

2022.gada 7.aprīlī Ventspilī Nr.61 

  (protokols Nr.7; 26.§) 

 

 

Par pieprasījumu Ministru prezidentam A.K.Kariņam  

virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par  

SIA “Ventamonjaks” šķidrā amonjaka termināla  

drošu darbību unVentspils valstspilsētas pašvaldības  

iedzīvotāju dzīvības un veselības apdraudējuma nepieļaušanu 

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2022.gada 23.martā ir 

saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ventamonjaks” (turpmāk – SIA “Ventamonjaks”) 

vēstule “Par šķidrā amonjaka termināla drošas darbības nodrošināšanu, atļauju izvest amonjaku 

un atļauju veikt maksājumus”, kurā SIA “Ventamonjaks” vērš Pašvaldības uzmanību uz 

pilsētas iedzīvotāju dzīvības un veselības apdraudējumu, kas varētu rasties, ja netiks risināti 

jautājumi par amonjaka uzglabāšanu SIA “Ventamonjaks” piekrastes izotermiskajos 

rezervuāros, Dzintaru ielā 66, Ventspilī.  

Tāpat Pašvaldībā 2022.gada 24.martā saņemta SIA “Ventamonjaks” sadarbības partnera 

SIA “VK Terminal Services” vēstule Nr.21-02/041, kurā SIA “VK Terminal Services” vērš 

uzmanību uz nepieciešamajām preventīvajām darbībām saistībā ar piemērotajām sankcijām 

SIA “Ventamonjaks”, lai nodrošinātu šķidrā amonjaka drošu uzglabāšanas cikla funkcionēšanu 

SIA “Ventamonjaks” terminālā bez pārtraukumiem un rūpniecisko avāriju riskiem. 

Amonjaks ir toksiska, indīga gāze, kura tiek glabāta sašķidrinātā veidā -330C 

temperatūrā. SIA “Ventamonjaks” amonjaku glabā 2 (divos) izotermiskos rezervuāros ar 

pastāvīgu dzesēšanas temperatūru -330C. Dabīgā atmosfēras siltuma ietekmē šķidrais amonjaks 

uzņem siltumenerģiju un, paaugstinoties temperatūrai, tiecas pāriet no šķidra agregātstāvokļa 

uz gāzveida, kas nozīmē tā iztvaikošanu un spiediena paaugstināšanos rezervuārā. Lai 

nodrošinātu pastāvīgu amonjaka dzesēšanas temperatūru, diennaktī nepieciešama 

elektroenerģija 1,1 MW/h (792 MW mēnesī). Par izmantoto elektroenerģiju jāveic samaksa 

atbilstoši sadarbības līgumam ar SIA “VK Terminal Services”, reģ.Nr. 40003885483. 

Lai amonjaka pārkraušanas termināls turpinātu drošu darbību un amonjaka drošu 

uzglabāšanu, nepieciešams garantēt drošības lāpas iekārtas darbību dežūrrežīmā, tam 
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nepieciešami 16 kg propāna gāzes stundā (11520 kg mēnesī), slāpekļa piegāde (vidējais 

patēriņš 60 m3 stundā) un citi SIA “Ventamonjaks” vēstulē minētie tehniskie nosacījumi. Kā 

norāda SIA “Ventamonjaks” savā vēstulē, propāna gāzes rezerves pagaidām pietiek vienam 

mēnesim, t.i., līdz 2022.gada 22.aprīlim. Savukārt par izlietoto elektroenerģiju 

SIA “Ventamonjaks” apmaksu kavē jau no 2022.gada marta sākuma.  

SIA “Ventamonjaks” piekrastes izotermiskajos rezervuāros ST-1 un ST-2 atrodas 40 

235 tonnas sašķidrinātā amonjaka. Lai būtiski samazinātu rūpniecisko avāriju risku šajā objektā 

un arī nodrošinātu pilsētas iedzīvotāju un objektā strādājošo darbinieku drošību ilgtermiņā, 

SIA “Ventamonjaks” vērsusies virknē ministriju un citās kompetentajās iestādēs ar lūgumiem:  

- sniegt piekrišanu rezervuāros esošā sašķidrinātā amonjaka izvešanai, nosūtīšanai ar 

jūras transportu; 

- rast risinājumu atļaut veikt nepieciešamos tekošos finanšu maksājumus, lai dzēstu 

parādus, kas radušies pret sadarbības partneriem, izmaksāt darba algas, samaksāt nodokļus 

(iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kā arī 

nepieciešamos komunālos maksājumus. 

Tāpat arī SIA “VK Terminal Services” nosūtījusi kompetentām iestādēm vēstuli ar 

lūgumu izveidot speciālu komisiju (darba grupu): 

- lai risinātu jautājumu par šķidrā amonjaka drošas uzglabāšanas cikla 

funkcionēšanu SIA “Ventamonjaks” terminālā bez pārtraukumiem un  riskiem; 

- lai risinātu jautājumu par SIA “Ventamonjaks” termināla atbrīvošanu no 

amonjaka (amonjaka atkraušana uz kuģiem); 

- lai risinātu jautājumu par maksājumu veikšanu SIA “VK Terminal Services” 

darba spēka un enerģētikas izmaksu segšanai amonjaka glabāšanas (vai atkraušanas) 

nodrošināšanai, tajā piešķirot kompensāciju, ja SIA “Ventamonjaks” nav līdzekļu, lai veiktu 

samaksu par SIA “VK Terminal Services” sniegtajiem pakalpojumiem. 

Apzinoties esošo situāciju, valsts atbildīgajām institūcijām nerodot neatliekamu 

risinājumu SIA “Ventamonjaks” un SIA “VK Terminal Services” izklāstītajām problēmām, var 

rasties rūpnieciskās avārijas riski, apdraudot Ventspils pilsētas un Ventspils novada iedzīvotāju 

dzīvību un veselību. 

Ņemot vērā SIA “VK Terminal Services” vēstulē izklāstīto, kā arī pārbaudot oficiālajās 

datu bāzēs publiski pieejamo informāciju, Pašvaldība ir konstatējusi, ka SIA “Ventamonjaks” 

patiesā labuma guvējs Dmitrijs Mazepins ir sankcijām pakļauta persona.  

Atbilstoši Eiropas Savienības Padomes Regulai Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par 

ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta 

Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība sankcijām ir pakļauti visi līdzekļi un 



3 

 

saimnieciskie resursi, kas ir jebkuru sankcionēto fizisko personu vai ar tām saistītu fizisko vai 

juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā. Savukārt 

darbības, kādas visām personām atbilstoši to kompetencei ir pienākums nekavējoties un bez 

iepriekšēja brīdinājuma veikt, ja attiecībā uz sankciju subjektu noteikti finanšu un civiltiesiskie 

ierobežojumi, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 5. 

pantā. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko 

avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” SIA “Ventamonjaks” ir 

viens no astoņiem potenciāli bīstamajiem objektiem, kas izvietoti Ventspils pilsētas 

administratīvajā teritorijā un atrodas Ventspils brīvostas teritorijā, Ventas upes labajā krastā. 

Tuvākā dzīvojamā apbūve no SIA “Ventamonjaks” atrodas 700-1000 m attālumā austrumu 

virzienā, tāpat dzīvojamās mājas atrodas 1000 m attālumā dienvidu virzienā – Ventas upes 

pretējā krastā, ieskaitot Ventspils vecpilsētu. Aptuveni 500 m attālumā no termināļa teritorijas 

dienvidaustrumu virzienā atrodas ostas dzelzceļa mezgls “Jūras parks”, bet uz dienvidiem 

aptuveni 500 m no amonjaka tehnoloģijas izvietots “Pieostas parks”. Minētajos dzelzceļa 

mezglos var atrasties dažādas Ventspils uzņēmumos pārkrauto bīstamo ķīmisko vielu kravas. 

Līdz ar to iespējamā avārija amonjaka terminālī var izraisīt “domino efektu” pakļaujot tās 

sekām citu uzņēmumu un iestāžu darbību, to darbiniekus, kā arī visus Ventspils (~35 tūkst.) un 

daļu Ventspils novada iedzīvotāju. Objektam izstrādāts drošības pārskats, kurā sniegtas ziņas 

par objekta izvietojumu un tā apkārtni, informācija par bīstamajām vielām, tehnoloģiskajām 

iekārtām, veiktajām un plānotajām bīstamo iekārtu pārbaudēm, tehnoloģisko procesu drošības 

uzraudzību,  riska faktoriem un rūpniecisko avāriju riska novērtējumu.  

No termināla drošas darbības ir atkarīga Ventspils iedzīvotāju veselība un dzīvība. 

Normālos apstākļos amonjaks ir gāzveida viela. Uzglabājot to sašķidrinātā veidā, nepieciešama 

nepārtraukta elektroenerģijas padeve tā dzesēšanai. Ja tā netiek nodrošināta, amonjaks iztvaiko, 

tiek izjaukts amonjaka sistēmas hermētiskums un amonjaks nonāk atmosfērā. Amonjaka 

ietekme uz cilvēka veselību atkarīga no koncentrācijas. Tā ir toksiska viela un lielās 

koncentrācijās tā izraisa elpošanas sistēmas traucējumus, kas var izraisīt arī  nāvi. Minētais 

nozīmē, ka gadījumā, ja līdz 2022.gada 22.aprīlim netiks rasts risinājums esošajai situācijai, var 

iestāties katastrofālas sekas iedzīvotājiem.  

No Pašvaldībā saņemtās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022.gada 25.marta 

vēstules Nr. 04.02.19.01/1147, kas adresēta SIA “Ventamonjaks”, Pašvaldība nav guvusi 

pārliecību, ka valsts institūcijas apzinās situācijas bīstamību un sekas. 

Satversmes 89.pantā ir noteikts valsts (termins ietver arī pašvaldības) pienākums 

aizsargāt cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem 
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starptautiskajiem līgumiem. No minētā izriet valsts institūciju pienākums atturēties no 

darbībām, kas objektīvi riskē pārkāpt privātpersonu pamattiesības1. Satversmes 93.pantā ir 

konstitucionāli nostiprinātas tiesības uz dzīvību, saskaņā ar kurām valstij ir pienākums aizsargāt 

cilvēka dzīvību, kā ietvaros valsts institūcijām ir pienākums piemērot savas varas pilnvaras 

gadījumos, ja apdraudēta cilvēka dzīvība, un veicināt faktoru, kas apdraud dzīvību, 

samazināšanu līdz minimumam2. Savukārt Satversmes 115.pants paredz, ka valsts aizsargā 

ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. No minētās 

tiesību normas izriet valstij noteikts konstitucionālais pienākums aizsargāt vidi un personas 

subjektīvās tiesības dzīvot labvēlīgā un drošā vidē.  

Ņemot vērā izklāstītos apstākļus, pamatojoties uz Satversmes 89., 93. un 115.pantu, 

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta sestās daļas 1.punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 87.pantu,  kā arī Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības Finanšu  komitejas 2022. gada 7.aprīļa atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 Pieprasīt Ministru prezidentam A.K.Kariņam steidzami, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 

22. aprīlim, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā ar 

Ventspils valstspilsētas pašvaldību saistīto jautājumu, kas paredz pašvaldības iedzīvotāju 

veselības un dzīvības apdraudējuma risku novēršanu, kā arī rast nekavējošu risinājumu, lai 

nodrošinātu tādu SIA “Ventamonjaks” rezervuāros esošā šķidrā amonjaka uzglabāšanas 

tehnoloģiju ievērošanu, tādējādi neradot neatgriezeniskas bīstamības sekas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš  

 

Ojārs Rudzītis 

63624729 

ojars.rudzitis@ventspils.lv 

 

 
1Sk. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs. Latvijas 

vēstnesis, 2011., 33.lpp. 
2 Sk. turpat 179.lpp. 
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