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0. Juridiskais pamatojums 

Iekraušanas drošība nav pašmērķis, bet ir obligāti ievērojama ar likumu, lai novērstu kaitējumu. Ir 
svarīgi atzīmēt, ka atbildība kaitējuma gadījumā ir attiecināma uz rīcību (neapdomīgu vai 
nepārdomātu), kā arī nolaidības gadījumā (nav ievērota nepieciešamā rūpība — nevērība). 
 
Galvenais princips ir, ka vai nu parastajā uzņēmējdarbības gaitā, kā arī attiecībā uz jebkādu 
līgumsaistību izpildi, personām vienmēr ir jārīkojas/jāveic savi pienākumi saskaņā ar vispārējo 
juridisko pienākumu prasībām, cik rūpīgi vien iespējams (tajā skaitā arī ArcelorMittal veiktās 
pārbaudes, kas apliecina, ka mūsu apakšuzņēmējs atbilst noteikumiem un ir veicis visus 
pasākumus, lai novērstu jebkādus nelaimes gadījumus).  
 
Kravas nokrišanas gadījumā pastāv ļoti nopietnu traumu (pat nāvējošu) gūšanas risks. Saistībā 
ar šādiem negadījumiem var iestāties gan civiltiesiskā atbildība (atlīdzību naudā), gan arī 
kriminālatbildība (soda nauda, cietumsods utt.). Turklāt pie kriminālatbildības var saukt ne tikai 
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tās personas, kas ir tieši atbildīgas par kravas operācijām. Šāda kriminālatbildība var arī 
attiekties (un tas ir lielā mērā atkarīgs no konkrētās valsts krimināltiesību sistēmas) uz to 
ArcelorMittal juridiskās personas vidējo un augstāko vadību, kurai ir būtiska loma šādās 
operācijās un kurai 
i) jāgarantē visu drošības līdzekļu pieejamība; 
ii) jāapmāca attiecīgie darbinieki par riskiem un pareizu praktisku rīcību; 
iii) kura ir tieši atbildīga par visu drošības procesu atbilstības un pienācīgas darba izpildes 
uzraudzību. 
 
 Iekraušanas drošības nepieciešamība 
 
Iekraušanas drošības nepieciešamību regulē nelaimes gadījumu novēršanas standarti, iepriekš 
minētie vispārējie principi par atbildību un daudzas tiesību normas, sākot no ļoti detalizēti 
izstrādātiem likumiem par konkrētām kravu un kravas drošības procedūrām, kas ir spēkā dažās 
valstīs, līdz pat pienācīgas rūpības un administratīvo noteikumu vispārējiem principiem, kas ir 
spēkā citās valstīs, kuras kopumā attiecas uz šādiem darbiem.  
 
Noteikumi par kravas nostiprināšanu pastāv vairākās dalībvalstīs, taču bieži atšķiras pēc satura 
un darbības jomas, kas starptautiskajiem pārvadātājiem ļoti apgrūtina kravas nostiprināšanas 
minimālo prasību pārzināšanu konkrētai starpvalstu pārvadājumu operācijai. Tāpēc jebkurā 
gadījumā kravas nostiprināšana transportlīdzeklim ir jāveic saskaņā ar atbilstošiem standartiem, 
kas jāpiemēro vienādi visā Eiropā, un, visbeidzot, ievērojot labākās prakses vadlīnijas, 
piemēram, Eiropas paraugprakses vadlīnijas attiecībā uz kravas nostiprināšanu ceļu transportam 
(European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport) un Eiropas standartu 
EN 12195-1, kas ir svarīgs iekraušanas drošības priekšnoteikums neatkarīgi no attiecīgo valstu 
konkrētā juridiskā scenārija.  
 
Šādas vadlīnijas ir attiecināmas uz visām valsts vai privātām pusēm, kas tieši vai netieši ir 
saistītas ar kravas nostiprināšanu; tās atspoguļo Eiropas ekspertu uzkrātās zināšanas šajā jomā 
un ir paredzētas tam, lai visas iesaistītās puses piemērotu atbilstošu drošības līmeni, kas 
nepieciešams, lai veiktu starptautisko pārvadājumu operācijas. 
 
 
Svarīgi! 
 
Ņemot vērā vispārējos iepriekš minētos atbildības principus, šādi standarti ir jāuzskata par 
obligāti ievērojamu prasību.  
 
Tas ir uzdevums darba izpildītājiem, iekraušanas darbiniekiem un transportlīdzekļu vadītājiem, 
kas tādējādi garantē bīstamības nepieļaušanu. 
 
 Atbildība/materiālā atbildība par kravas drošību 
 
Īsumā: potenciāli atbildīgās personas par iekraušanas drošību ir: 
1. Krāvējs (persona, kura kravu novieto kravas automobilī) 
2. Šīs personas darbu vadītājs 
3. Šīs personas uzņēmums 
4. Transportlīdzekļa vadītājs 
5. Šīs personas darbu vadītājs 
6. Šīs personas uzņēmums 

 2. lpp. no 11 



 

 3. lpp. no 11 

 
 
Slēdziens: vienīgais veids, kā pārvaldīt kriminālatbildību, ir:  
1. Darīt visu iespējamo, lai izvairītos no jebkādiem riskiem. 
2. Spēt sniegt pierādījumus par riska analīzi/veiktajiem pasākumiem. 
 
Šo standartu ir izveidojuši iekšējie un ārējie eksperti, un uzņēmums ArcelorMittal to atzīst par 
vispiemērotāko metodi kravas nostiprināšanai. Tomēr tas neatbrīvo transportlīdzekļa vadītāju, šīs 
personas darbu vadītāju vai šīs personas uzņēmumu no pienākuma brīdināt ArcelorMittal, ja 
transportlīdzekļa vadītājs konstatē jebkādu mūsu ieteikumu pārkāpumu.  
Apsardzes/iekraušanas vieta 
 Ja uzņēmums ArcelorMittal uzskata to par vajadzīgu, tā darbinieki: 
- pārbauda transportlīdzekļa stāvokli, nostiprināšanas ierīču, individuālā aizsargaprīkojuma un 
licenču esamību, un kravas nostiprināšanu pēc tās pacelšanas; 
- iejaucas, ja notiek nelaimes gadījums vai tiek konstatēta nepiemērota 
pārvadātāju/transportlīdzekļa vadītāju izturēšanās; 
- liedz piekļuvi personām to neatbilstības gadījumā. 
 
 

1. Darbības joma, atsauces dokumenti un definīcija 

Šis standarts attiecas uz izstrādājumu iekraušanu un transportēšanu Eiropā1 ArcelorMittal 
pārraudzībā vai pēc ArcelorMittal pasūtījuma. 
Šī standarta saturs attiecas uz: 
• autotransporta pārvadājumu uzņēmumiem; 
• iekšējām un ārējām noliktavām; 
• transporta nodaļām uzņēmumā ArcelorMittal vai ārpus tā. 
 
Šis dokuments ir jāizmanto kā vadlīnijas ArcelorMittal atrašanās vietās ārpus Eiropas. 
 
Grupas uzņēmumi, kā minimums, sekos esošajiem vietējiem noteikumiem attiecībā uz visiem 
darbiem saistībā ar izstrādājumu pārkraušanu un pārvietošanu. Vietās, kur šis standarts ir 
striktāks, tas tiek arī attiecīgi piemērots. 
Vietējie noteikumi ir jāievieš atbilstoši riska novērtējumam un Eiropas standartam EN12195. 
 
Šis standarts ir papildināts ar atsevišķām brošūrām, īpaši attiecībā uz konkrētiem izstrādājumu 
veidiem, piemēram, BROŠŪRA — minimālās prasības tērauda lokšņveida izstrādājumu 
nostiprināšanai pirms pārvadāšanas pa ceļu (ats. ST019) (Minimum requirement for securing of 
steel flat products before shipment by road).  
Šajā standartā vārds „rūpnīca” tiek izmantots attiecībā uz ArcelorMittal rūpnīcām, kā arī citām 
telpām, kas pieder ArcelorMittal, no kurām tiek piegādāti mūsu izstrādājumi. 
 

2. Vispārīga informācija 

Šajā standartā ir aprakstītas darbības, kas jāveic mūsu pašu personālam vai kravas automobiļu 
vadītājiem iekraušanas laikā: 

o Kravas automobiļa ierašanās 
o Kravas iekraušana kravas automobilī 
o Kravas nostiprināšana 

                                                 
1 Lūžņi neietilpst šīs procedūras kompetencē, iekšējais transports ArcelorMittal telpās arīdzan neietilpst 
šajā procedūrā. 



 

 4. lpp. no 11 

o Pirms kravas automobiļa izbraukšanas 
 
 

3. Kravas automobiļa ierašanās 

3.1 Kravas automobiļa vadītāji 
Lai saņemtu atļauju iebraukšanai ArcelorMittal iekraušanas vietā, kravas automobiļu vadītāju 
rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem un informācijai: 
- Identifikācijas informācijai 
- Uzņēmuma nosaukumam 
- Detalizētam iekraujamo preču sarakstam 
- Iekraujamās kravas kopējam svaram 
- Galamērķim pēc iekraušanas 
- (ADR2 atļaujai par iekraušanu virs 25 t…) 
Iebraukšanas atļauja tiek atteikta, ja transportlīdzekļa vadītājs: 

- lieto alkoholu vai narkotikas vai ienes tos telpās; 
- ir uzņēmis pasažierus vai mājdzīvniekus; ir atļauta otra transportlīdzekļa vadītāja klātbūtne. 

Kravas automobiļu vadītājiem ir jāuzrāda savs individuālais aizsargaprīkojums (Personal 
Protective Equipment — PPE), ja to lūdz uzrādīt iebraukšanas atļaujas pieprasīšanas brīdī. 
Kravas automobiļu vadītājiem ir jābūt un jāizmanto, kā minimums, šāds individuālais 
aizsargaprīkojums: 
 
  drošības ķivere  

 droši apavi 
 

un, ja to pieprasa vietējie noteikumi, šīm personām ir arī jābūt un jāizmanto: 
 aizsargbrilles  

 aizsargcimdi pret sagriešanos 
kraušanas/pārvietošanas darbību 
laikā 

 apģērbs, kas nosedz visu ķermeni 

  

ausu aizsargi 

un jebkuri citi līdzekļi, kas var būt norādīti vietējos noteikumos (piemēram, pretskābju 
aizsarglīdzekļi, atstarojošās jakas u.c.). 
 
                                                 
2 Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)). 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obligation/panneaux-rigide�


 

Vispārīgi drošības noteikumi kravas automobiļu vadītājiem 
• Prioritāte dzelzceļa satiksmei, autokrāvējiem, kravas pārvadātājiem 
• Ievērot un respektēt signalizēšanas noteikumus 
• Ievērot ātruma ierobežojumu 
• Izslēgt dzinēju stāvēšanas laikā 
• Sakārtot visus priekšmetus, kas atrodas piekabē 
• Saudzēt vidi (izmantot atkritumu tvertnes, ziņot par naftas produktu noplūdēm utt.) 
• Aizliegts apdzīt braucošus transportlīdzekļus 
• Ievērot vispārējos ceļu satiksmes noteikumus (mobilo tālruņu, drošības jostu lietojums u.c.) 
• Novietot transportlīdzekli tikai norādītajās stāvvietās 
• Izmantot norādītās labierīcības (duša, tualete, ēdnīca) 
 
Arī ieteicams (dažās rūpnīcās pat obligāta prasība) 
•  Nav atļauta cilvēku atrašanās kabīnē laikā, kad tiek veiktas darbības ar kravu 
 
 
3.2 Transportlīdzekļi 
Transportlīdzekļi ir jāuztur tādā kārtībā, lai darbs ar tiem vai uz tiem būtu drošs. 
Kravas platforma: tai ir jābūt līdzenai, cietai, stabilai, labi uzturētai (nav trūkstošu vai bojātu 
bortu), tīrai, slēgta tipa un sausai (izņemot vaļējās piekabes). 
Tīra — nozīmē bez netīrumiem un šķidrumiem. Ja ArcelorMittal dispečers uzskata, ka piekabe 
nav tīra, krava tajā netiek iekrauta. 
1. un 2. att. Sliktā stāvoklī esošas kravas platformas piemērs  

    
 
Starpsiena: transportlīdzeklim starp kabīni un kravas platformu ir jābūt aprīkotam ar starpsienu. 
Ja starpsiena tiek izmantota kravas nostiprināšanai, tai ir jābūt licencētai noteiktam slodzes 
lielumam, kuru nedrīkst pārsniegt, nostiprinot kravu. 
 

 5. lpp. no 11 



 

Stiprinājuma punkti 
Kravas nostiprināšanas punktiem pietiekamā daudzumā ir jābūt iekļautiem transportlīdzekļa 
konstrukcijā. 
Piekabes rāmis nav uzskatāms par stiprinājuma punktu (ja vien tam nav vietēja apstiprinājuma). 
Katram stiprinājuma punktam ir jābūt aprīkotam ar āķi, kas spēj izturēt noteikto stiepes izturību 
nostiprināmajiem materiāliem. 
Stiprinājuma punktiem ir jābūt labā stāvoklī (nav stipri sarūsējuši utt.). 
3. un 4. att. 

  
 
 
 
3.3 Stiprināšanas ierīces 
Stiprināšanas ierīču lietošana ir obligāta: atkarībā no rūpnīcas tās var būt sintētiskās šķiedras 
siksnas, tērauda ķēdes vai troses.  
(Dažās rūpnīcās izmantot ķēdes ir aizliegts: noskaidrojiet šo informāciju jau savlaicīgi) 
Kravas siksnu skaits ir pietiekams, lai nostiprinātu kravu. 
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Šīs kravas siksnas nav nodilušas vai bojātas. To pārbauda ar vizuālu apskati kravas automobiļa 
vadītājs un/vai iekraušanas personāls. Ja ierīce ir bojāta (iegriezumi, mezgli u.c.), tā nav 
izmantojama. 
5-1., 5-2., 5-3., 5-4., 5-5. att. Sliktā stāvoklī esošu siksnu piemērs 

 
 
Spriegotājiem (sprūdiem) ir jābūt tādiem, lai atsaites būtu viegli pievelkamas un nostiprinātas pret 
nejaušu kļūšanu vaļīgām. 

• Ja tiek izmantotas neilona siksnas, tām ir jāatbilst standartam EN12195-2. 
• Ja tiek izmantotas ķēdes, tām ir jāatbilst standartam EN12195-3. 

Lēmums par trošu izmantošanu ir atstāts rūpnīcas kompetencē (ja tiek izmantotas troses, tām ir 
jāatbilst standartam EN12195-4). 
 
Siksnām/ķēdēm/trosēm ir jābūt marķētām un labā stāvoklī. 
6. att. Stiprinājuma ierīču ar apzīmējumu piemērs 
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4. Kravas iekraušana kravas automobilī 

Kravas iekraušanu pārrauga ArcelorMittal darbinieki. Kravas automobiļa vadītāja pienākums ir 
sniegt padomus par to, kā kravu novietot kravas automobilī. 
Jāņem vērā galamērķī pieņemtajā likumdošanā noteiktais maksimālais kravas svars. 

 
Kravas automobiļu vadītāju uzvedība 
Kravas automobiļu vadītājiem ir jāstrādā, ievērojot drošības noteikumus, un jārīkojas saskaņā ar 
standartu attiecībā uz iekraušanas un izkraušanas zonām. 
Transportlīdzekļu vadītājiem: 
• Vienmēr ir jābūt pieklājīgiem un atsaucīgiem 
• Pirms sākas iekraušana, transportlīdzekļa vadītājam ir jāpārliecinās, vai kravas automobilis 

atrodas drošā stāvoklī un jāpārbauda, vai piekabes grīda ir tīra un sausa 
• Jāizmanto atbilstošs individuālais aizsargaprīkojums 
• Stingri jāievēro drošības noteikumi iekraušanas zonās 
• Vienmēr jāuzturas transportlīdzekļa tiešā tuvumā 
• Avārijas gadījumā jārīkojas atbilstoši ārkārtas procedūrām kravas atrašanās vietā: jebkurā 

gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir jānovieto savs transportlīdzeklis tā, lai tas 
netraucētu piekļuvi neatliekamās palīdzības transportlīdzekļiem 

• Jānostiprina krava, kā aprakstīts ArcelorMittal nodrošinātajās papildu brošūrās, vai, ja šādas 
informācijas nav, — kā aprakstīts Eiropas standartā 

• Lai piekļūtu kravas automobiļa platformai, jāizmanto pieejamie līdzekļi (pārnēsājamās 
kāpnes, platformas u.c.), ja tos nodrošina ArcelorMittal 

 
Transportlīdzekļu vadītāji nedrīkst (nepilnīgs saraksts): 
• Atvērt vai aizvērt jumtu nedrošā veidā 
• Atrasties piekabē iekraušanas laikā  

Izņēmums: padarīt vaļīgāku izstrādājuma, kas atrodas uz celtņa, stiprinājumu. 
Piekļuve piekabei ir atļauta tikai saskaņā ar lokālu riska novērtējumu un ievērojot 
drošības pasākumus. 

• Skart kravu vai pacēlāju vai vadīt to ar rokām 
• Kāpt uz sānu malas nedrošā veidā u.tml. 
• Lēkt ārā no piekabes 
• Darbināt ArcelorMittal piederošas iekārtas (autoiekrāvējus, celtņus u.c.)3 
• Iet zem kravas 
• Pārvietot kravu pašam vai stāvēt starp kravu un fiksētu šķērsli 
• … 
 

 

                                                 
3 Rūpnīcu personāls var atļaut kravas automobiļu vadītājiem tās izmantot, bet tikai pēc apmācībām 
ArcelorMittal darbinieku uzraudzībā. 
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5. Kravas nostiprināšana 
Pēc iekraušanas kravas nostiprināšanu pārrauga kravas automobiļa vadītājs saskaņā ar Eiropas 
standartu un citiem dokumentiem, kas minēti šī standarta 1.§. 
Katrs transportlīdzekļa vadītājs: 
• Jāizmanto labā stāvoklī esošs (nostiprināšanas) materiāls. 
• Jāizmanto labā un drošā stāvoklī esošs aprīkojums (piem., kāpnes u.c.) atkarībā no vietējiem 

apstākļiem (kāpnēm ir jābūt labā stāvoklī, skatiet 9.§). 
• Ir jābūt atbildīgam par slodzes sadalījumu uz sava transportlīdzekļa platformas. 
Nostiprināšana un nospriegošana vienmēr ir jāveic pirms transportēšanas sākšanas (pirms 
kravas automobilis atstāj rūpnīcu) pat tad, ja brauciens ir īss. 
Nekāds materiāls (piemēram gropju pārsegi, statņi, paliktņi, atsaites u.c.) uz piekabes nedrīkst 
palikt nenostiprināts.  

 
 

6. Pirms kravas automobiļa izbraukšanas (garu izstrādājumu gadījumā) 
Pirms kravas automobiļa izbraukšanas ArcelorMittal darbiniekam un kravas automobiļa 
vadītājam kopīgi ir jāveic iekraušanas un kravas nostiprināšanas kvalitātes revīzija. (Piemērs: 
skatiet pielikumu.) 
Viņiem ir jāparaksta kopīgs dokuments, kurā, kā minimums, ir norādīta šāda informācija: 
• Datums 
• Uzņēmuma nosaukums 
• Kravas automobiļa vadītāja vārds 
• Kravas automobiļa reģistrācijas numurs 
• Nostiprinātās kravas attēli (ar datumu un transportlīdzekļa vadītāja parakstu) 
 
7. Detalizēta dažu kravas automobiļu pārbaude (lokšņveida izstrādājumu un 

AMDS gadījumā) 
Pārbaudes kravas automobiļiem ir jāveic saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem. 
Pārbaužu biežums 
Visām rūpnīcām ir jāveic regulāras pārbaudes uz vietas vismaz 5% gadījumu4 (obligāti), 10% 
gadījumu (ieteicams) reizi mēnesī (ieteicams katru dienu), pirms kravas automobilis atstāj 
rūpnīcu. 
Pārbaudēm uz vietas ir jābūt īpaši orientētām attiecībā uz jauniem transporta uzņēmumiem, 
jauniem kravas automobiļu vadītājiem vai gadījumā, ja rodas šaubas (piemēram, ja no 
iepriekšējas pieredzes ir zināms, ka pārvadātāja uzņēmums ne vienmēr ir bijis uzticams). 
Ir jābūt regulāriem ziņojumiem par pārvadātāja neatbilstību (no katras rūpnīcas). 
Šie ziņojumi ir daļa no pārvadātāja novērtējuma rūpnīcas veiktā vērtējuma procesa ietvaros. 
Pārvadātāji, kuri sistemātiski nespēj ievērot noteikumus, ir jāiekļauj ArcelorMittal melnajā 
sarakstā.  
 
8. Pēc izbraukšanas 
Katrs transportlīdzekļa vadītājs: 
• Ir atbildīgs par atkārtotu stiprinājumu ierīču pievilkšanu transportēšanas laikā  
Preču pārvietošana 
• Pārvadātājam/kravas automobiļa vadītājam ir aizliegts pārvietot preces transportēšanas laikā 

vai pēc tās 
 

 

                                                 
4 Brošūrās vai pēc vietējo atrašanās vietu lēmuma var tikt noteikts obligātā minimālā ierobežojuma 
palielinājums attiecībā uz īpašiem izstrādājumiem. 



 

9. Paraugprakse 
9.1. Pielāgotas platformas, kas piemērotas kravas automobiļa jumta atvēršanai (aizvēršanai) 

(skatiet piemēru tālāk) 
7. att. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Lai vieglāk piekļūtu piekabei un izvairītos no kritieniem, varat izmantot fiksētās vai 
pārnēsājamās kāpnes 

8-1. un 8-2. att. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Lai samazinātu iespējamo paslīdēšanas risku, zem precēm ir jānovieto pretslīdes paklājs 
(ja pieejams). 

Noteiktiem izstrādājumiem pretslīdes paklāja izmantošana ir obligāta (skatiet brošūras vai 
vietējos noteikumus). 

9. att. 
 
 
 
 
 
 

 10. lpp. no 11 



 

 11. lpp. no 11 

Pielikums 
 
 

Pārbaude pēc kravas automobiļa piekraušanas 
 
 

Datums: 
 
Transporta uzņēmuma nosaukums: 
Kravas automobiļa reģistrācijas numurs: 
Piekabes reģistrācijas numurs: 
Kravas automobiļa vadītāja uzvārds: 
 
Preču veids: 
Pasūtījuma Nr.: 
Galamērķis pēc iekraušanas (klients): 
Kopējais svars: 
 
Attēli: 

- vispārējs iekraušanas skats 
- vispārējs kravas nostiprināšanas skats 
- detalizēts kravas nostiprināšanas skats 

 
 
 
 
Paraksti:  Kravas automobiļa vadītājs  ArcelorMittal auditors 
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