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GALVENIE RĀDĪTĀJI 

 Pasažieri dienā      15 000 

 Autobusi dienā      400  

 Autoostas kopējā platība   13 000 m2 

 Peronu skaits       26 

 Darbinieku skaits:  

•   Rīgas autoosta    71 

•   Jelgavas autoostā   9                    



RISKI UN DRAUDI 

Vides riski  

 Ierobežota teritorija  

Dzelzceļa uzbēruma ietekme 

Meteoroloģisko apstākļu ietekme 



RISKI UN DRAUDI 

Tehniskie riski 

Būvkonstrukciju tehniskais stāvoklis 

Komunikācijas un tehniskie palīglīdzekļi  

Transporta infrastruktūra 

 

 



RISKI UN DRAUDI 

IT riski  

Datorvīrusu radītie traucējumi 

Uzņēmuma datorsistēmas ārējie draudi  

 Fiziski uzbrukumi IT tehniskajiem līdzekļiem 



Noziedzīgie apdraudējumi  

Dzīvības vai veselības kaitējumi 

 Personu mantas vai dokumentu aizskārumi 

 

 

 

RISKI UN DRAUDI 



Terora draudi 

Uzbrukumi regulārajiem reisu autobusiem 

 Pasažieru bagāža – pamestas mantas 

 Ieroču vai sprāgstvielu pielietošana 

 Ļaunprātīga dedzināšana 

 

 

 

RISKI UN DRAUDI 
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 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

autoostas teritorijā. 

 Palīdzības nodrošināšana pārvadātājiem un 

pasažieriem.  

 Civilās drošības pasākumi ārkārtas situācijā. 

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 

AUTOOSTA” DROŠĪBAS 

KONCEPCIJAS SADAĻAS 



 Ugunsdrošības pasākumi un risku analīze. 

 Iespējamo terora draudu risku profilakse. 

 Informatīvās sistēmas un datu aizsardzība. 

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 

AUTOOSTA” DROŠĪBAS 

KONCEPCIJAS SADAĻAS 



 Transporta līdzekļu kustības organizācija 

un uzskaite. 

 Autoostas apmeklētāju plūsmu pētīšana 

un analīze. 

 Sadarbība ar valsts un pašvaldības 

drošības iestādēm. 

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 

AUTOOSTA” DROŠĪBAS 

KONCEPCIJAS SADAĻAS 



 Būvju un konstrukciju drošības uzraudzība. 

 Autoostas darbinieku aizsardzības 

pasākumi. 

 Personāla apmācības. 

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 

AUTOOSTA” DROŠĪBAS 

KONCEPCIJAS SADAĻAS 



SITUĀCIJAS ANALĪZE 

 Teritorijas un konstrukciju apsekošanas, ekspertīzes 

 Plānota krastmalas nostiprināšana 

 Risku novērtēšana un kontrole 

 

 

 

 

 



 Investīciju un remonta plāns 

Datortīkla drošības plānošana 

Civilās aizsardzības plāns 

Resursu plānošana 

 

 

 

 

 

PLĀNOŠANA UN  

DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE 



PLĀNOŠANA UN  

DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE 

Autobusu un cilvēku plūsmu plānošana 

un organizēšana 

Apsardzes instrukciju uzlabošana 

 Sadarbība ar pārvadātājiem un citiem 

partneriem 
 

 

 

 

 

 



PERSONĀLA APMĀCĪBAS 

 Praktiskās nodarbības evakuācijas 

nodrošināšanai  

Darbinieku apmācības 

Apsardzes darbinieku apmācības 

 

 

 

 

 

 



RĪCĪBA 

 Serveru telpas fiziskā drošība 

Ugunsmūru uzturēšana un modernizācija 

 Informācijas tehnoloģiju efektīva izmantošana 

Naudas detektoru uzstādīšana 

 

 

 

 

 



RĪCĪBA 

Videonovērošanas izmantošana 

Drošības dienesta darbība 

 Pastāvīga tehniskās un tehnoloģiskās drošības 

uzlabošana (iekārtu remonts un modernizācija) 

 

 

 

 

 



RĪCĪBA 

 Autobusu manevrēšanas iespēju uzlabošana 

 Platformas drošības aspekti: 

• konstrukciju apsekošana, pāļu nostiprināšanas 

projektēšana 

• piekļuves ierobežošana drošības nolūkos 

• monitorings konstrukciju deformācijām 

 

 

 

 

 

 



PALDIES ! 

Dr.sc.ing. Vaira Gromule 

AS «Rīgas starptautiskā autoosta» Valdes priekšsēdētāja 

«The Association of  Paneuropean Coach terminals (APC)» 

Ģenerālsekretāre 

E-mail: vaira@autoosta.lv 


