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1. Mērķis 

Šī kārtība nosaka prasības, kādas ir jāievēro TEC TVF kravas celtņu, kuri reģistrēti 

bīstamo iekārtu reģistrā, nodošanā lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem.  

2. Vispārīgās prasības 

2.1. Darbuzņēmējs var tikt pielaists pie darba, ja ir iesniegta Pilnvarojuma un caurlaides 

pieteikuma vēstule ar darba izpildē iesaistīto darbinieku sarakstu, kurā ir norādīti darbinieki 

ar speciālajām tiesībām (kravas celtņa operatori un atbildīgie speciālisti par kravas celtņu 

tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju). 

2.2. Lai saņemtu atļauju Darbuzņēmēja celtņa operatoram vadīt TEC TVF valdījumā esošos 

kravas celtņus papildus ir jāiesniedz celtņa operatora apliecības kopija. Darbuzņēmējs 

iesniedz nepieciešamos dokumentus TEC TVF atbildīgajam speciālistam par kravas celtni. 

2.3. Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram veicot darbus ar TEC TVF valdījumā esošu kravas 

celtni, kravas celtņa lietošanas laikā atbildīgais speciālists par kravas celtņa tehnisko 

stāvokli un drošu kravas pārvietošanu ir pārstāvis no Darbuzņēmēju puses, kuram 

iesniegtajā pilnvarojuma vēstulē ir jābūt norādītam kā atbildīgajam speciālistam par kravas 

celtņu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju. 

2.4. Kravas celtņa atslēgām
1
 jāatrodas Rīgas TEC-1 un TEC-2 operatīvā personāla dienesta 

(OPD) darbinieku pārraudzībā vadības pultī. 

2.5. Par kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnāla korektu aizpildīšanu atbild kravas celtņa 

operators, TEC TVF atbildīgais speciālists par konkrēto kravas celtni vai viņa prombūtnes 

laikā OPD darbinieks.  

2.6. Darbuzņēmēju kravas celtņa operatoram, kam ir dota atļauja lietot TEC TVF kravas celtni, 

nav tiesības nodot celtni lietošanā citai personai. 

2.7. Kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālu pirms darba uzsākšanas aizpilda Darbuzņēmēja 

kravas celtņa operators.  

2.8. Bez TEC TVF atbildīgā speciālista atļaujas un norīkojuma noformēšanas Darbuzņēmēja 

kravas celtņa operatoram aizliegts veikt paaugstinātas bīstamības darbus: 

2.8.1. Kravas celtņa lietošana elektropārvades līnijas aizsargjoslā; 

2.8.2. Bīstamu kravu (piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, sprādzienbīstamu vielu) 

pārvietošana ar kravas celtni; 

2.8.3. Kravas pārvietošana ar vairākiem kravas celtņiem vienlaikus; 

2.8.4. Kravas pārvietošana virs ekspluatācijā esošas energoiekārtas. 

 

                                                 
1
 Kravas celtņu vadības pults skapīšu, radio vadības pults vai elektriskās barošanas komutācijas 

iekārtu skapīšu atslēgas 
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3. TEC TVF atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem pienākumi 

3.1. Atbildīgajiem speciālistiem par konkrētu kravas celtni tā tehnisko stāvokli, drošu lietošanu 

un apkopi ir šādi pienākumi: 

3.1.1. uzraudzīt un nodrošināt, lai TEC TVF kravas celtņu operatori, kuri strādā ar kravas 

celtņiem, būtu apmācīti par attiecīgās konstrukcijas kravas celtņu drošu lietošanu un, 

lai savlaicīgi tiktu veiktas darba aizsardzības instruktāžas par kravas celtņa lietošanu; 

3.1.2. uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to saskaņā 

ar lietošanas dokumentāciju; 

3.1.3. nodrošināt kravas celtņa lietošanas dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu; 

3.1.4. uzraudzīt, lai pirms darba ar kravas celtņiem tiktu instruēti kravas celtņu operatori 

darba vietā ar periodiskumu reizi 6 mēnešos un vai viņiem ir atbilstošas 

kvalifikācijas apliecību oriģināli; 

3.1.5. izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos; 

3.1.6. uzturēt katram celtnim atsevišķu Kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālu, kurā 

jānodrošina ieraksts par katru reizi vai periodu, kad tiek lietots kravas celtnis. 

3.2. Kravas celtņa (bīstamajai iekārtai) atslēgas Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram izsniedz 

TEC TVF atbildīgais speciālists par konkrēto kravas celtni, viņa prombūtnes laikā atslēgas 

izsniedz OPD darbinieks. 

3.3. Nododot lietošanā kravas celtni, TEC TVF atbildīgajam speciālistam par kravas celtni, 

jāveic: 

3.3.1. jāpieprasa no Darbuzņēmēja kravas celtņa operatora un Darbuzņēmēja atbildīgās 

personas par kravas drošu pārvietošanu kvalifikācijas apliecību oriģinālus un to 

kopijas, salīdzināt ar pilnvarojuma vēstulē vai rīkojumā norādītajiem datiem 

(Darbinieku esamība sarakstā, speciālās tiesības); 

3.3.2. pirms darba sākuma instruēt Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoru par darba 

aizsardzības instrukciju IDA163 “Darba aizsardzības instrukcija darbam ar kravas 

celtni” ar periodiskumu ne retāk kā reizi 6 mēnešos. Instruktāžu reģistrē darba 

aizsardzības instruktāžas darba vietā žurnālā. 

3.3.3. izsniegt Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram kravas celtņa atslēgu un veikt 

ierakstu “Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites 

žurnālā” (turpmāk žurnāls). Žurnāla forma ir pievienota 1.pielikumā. 

3.4. Pieņemot kravas celtni pēc tā lietošanas no Darbuzņēmēja kravas celtņa operatora, jāveic: 

3.4.1. saņemot kravas celtņa atslēgu ir jāpārliecinās, ka kravas celtņa vadības pults atrodas 

tai paredzētā vietā un piekļuve tai ir ierobežota, kā arī jāpārbauda vai kravas celtņa 

lietošanas uzskaites žurnāls ir korekti aizpildīts. 

3.4.2. novietot kravas celtņa atslēgas tām paredzētajā vietā Rīgas TEC-1 vai TEC-2 

vadības pultī. 



Numurs: K299 

Redakcija: 01 

 Kārtība  

 TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuzņēmēju kravas 

celtņu operatoriem  

Lapa 4 (6) 

 

4. TEC TVF operatīvā personāla dienesta darbinieku pienākumi 

4.1. Uzglabāt kravas celtņu atslēgas Rīgas TEC-1 un TEC-2 vadības pultī. 

4.2. TEC TVF atbildīgā speciālista prombūtnes laikā pirms nododot lietošanā kravas celtni, 

Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram, jāveic 

4.2.1. pieprasīt no Darbuzņēmēja kravas celtņa operatora un Darbuzņēmēja atbildīgās 

personas par kravas drošu pārvietošanu kvalifikācijas apliecību oriģinālus un to 

kopijas, salīdzināt ar pilnvarojuma vēstulē vai rīkojumā norādītajiem datiem 

(Darbinieku esamība sarakstā, speciālās tiesības); 

4.2.2. Ārkārtas gadījumos instruēt Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoru par darba 

aizsardzības instrukciju IDA163 “Darba aizsardzības instrukcija darbam ar kravas 

celtni”. 

4.2.3. TEC TVF atbildīgā speciālista prombūtnes laikā izsniegt Darbuzņēmēja kravas 

celtņa operatoram kravas celtņa atslēgu un veikt ierakstu “Darbam ar kravas 

celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites žurnālā”. 

4.3. TEC TVF atbildīgā speciālista prombūtnes laikā pieņemot kravas celtni pēc tā lietošanas no 

Darbuzņēmēja kravas celtņa operatora, jāveic: 

4.3.1. saņemot kravas celtņa atslēgu ir jāpārliecinās, ka kravas celtņa vadības pults atrodas 

tai paredzētā vietā un piekļuve tai ir ierobežota, kā arī jāpārbauda vai kravas celtņa 

lietošanas uzskaites žurnāls ir korekti aizpildīts; 

4.3.2. novietot kravas celtņa atslēgas tām paredzētajā vietā Rīgas TEC-1 vai TEC-2 

vadības pultī. 

5. Prasības kravas celtņu operatoram, lietojot kravas celtni 

5.1. Pirms kravas celtņu atslēgu saņemšanas kravas celtņu operatoram ir jāuzrāda TEC TVF 

atbildīgajam speciālistam vai OPD darbiniekam kravas celtņa operatora kvalifikācijas 

apliecības oriģināls. 

5.2. Par TEC TVF valdījumā esošu kravas celtņa atslēgu saņemšanu kravas celtņu operators veic 

ierakstu un parakstās “Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites 

žurnālā”. 

5.3. Pēc atslēgu saņemšanas un pirms kravas celtņa lietošanas uzsākšanas Darbuzņēmēja kravas 

celtņa operators pārliecinās, ka kravas celtnis nav vizuāli vai tehniski bojāts, par ko veic 

ierakstu kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālā, kurš atrodas pie konkrētā kravas celtņa. 

5.4. Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram aizliegts uzsākt darbu, ja nav aizpildīts kravas 

celtņa lietošanas uzskaites žurnāls.  

5.5. Aizliegts atstāt kravas celtņa vadības pulti bez uzraudzības. Gadījumos, ja darbs ir īslaicīgi 

jāpārtrauc Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram ir jānodrošina, lai piekļuve kravas 

celtnim ir ierobežota. 

5.6. Darbuzņēmēja kravas celtņa operators beidzot darbu, sakārto darba vietu un veic ierakstu, kā 

arī parakstās kravas celtņa lietošanas uzskaites žurnālā par darba pabeigšanu. 

5.7. Pēc darbu pabeigšanas Darbuzņēmēja kravas celtņa operators informē TEC TVF atbildīgo 

speciālistu, viņa prombūtnes laikā OPD darbinieku par darbu pabeigšanu ar kravas celtni. 
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5.8. Darbuzņēmēja kravas celtņa operators nodod kravas celtņa atslēgu TEC TVF atbildīgajam 

speciālistam par kravas celtni vai viņa prombūtnes laikā OPD darbiniekam par ko tiek veikts 

ieraksts žurnālā. 

5.9. Ja atbildīgais speciālists par konkrēto kravas celtni ir informēts, ka darbs tiks veikts ārpus 

darba laika, tad atbildīgais speciālists laicīgi informē OPD darbiniekus. Pēc darba 

pabeigšanas kravas celtņa atslēgas tiek nodotas OPD darbiniekiem vadības pultī par ko tiek 

veikts ieraksts žurnālā. 

6. Kārtība, kā tiek pielaisti Darbuzņēmēju kravas celtņu operatori strādājot 

ar kravas celtņiem, kas nav klasificēti, kā bīstamās iekārtas (aprīkojumu)  

6.1. Ja darbu ar TEC TVF valdījumā esošiem kravas celtņiem, kas nav klasificēta kā bīstamā 

iekārta (aprīkojums), atbildīgie speciālisti par šiem celtņiem pielaiž darbuzņēmēja kravas 

celtņa operatorus sekojošā secībā: 

 Pieprasīt no Darbuzņēmēja kravas celtņa operatora un Darbuzņēmēja atbildīgās personas par 

kravas drošu pārvietošanu kvalifikācijas apliecības, salīdzināt ar pilnvarojuma vēstulē 

norādītajiem datiem (Darbinieku esamība sarakstā, speciālās tiesības);  

 Ja darbu ar TEC TVF valdījumā esošu kravas celtni veic darbuzņēmēja kravas celtņa 

operators, tad kravas celtņa lietošanas laikā atbildīgais speciālists par kravas celtņa tehnisko 

stāvokli un drošu kravas pārvietošanu ir pārstāvis no Darbuzņēmēju puses, kuram 

iesniegtajā pilnvarojuma vēstulē ir jābūt norādītam kā atbildīgajam speciālistam par kravas 

celtņu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju. 

 Pirms darba sākuma Darbuzņēmēja kravas celtņa operatoram ir jāinformē atbildīgo personu 

par kravas celšanas aprīkojumu. TEC TVF atbildīgā persona instruē kravas celtņa operatoru 

par darba aizsardzības instrukciju IDA163 “Darba aizsardzības instrukcija darbam ar kravas 

celtni” ar periodiskumu ne retāk kā reizi gadā. Instruktāžu veic TEC TVF atbildīgais 

speciālists par konkrētu kravas celtni vai viņa prombūtnes laikā OPD darbinieks, reģistrējot 

darba aizsardzības instruktāžas darba vietā žurnālā. 
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7. 1.pielikums – Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas 

uzskaites žurnāls 

Tabula. Nr.1. Darbam ar kravas celtņiem atslēgu izsniegšanas/nodošanas uzskaites žurnāls 

 
N.p.k. Kravas 

celtņa 

reģistrācijas 

numurs 

 

Kravas celtņa vadības pults 

skapīšu, radio vadības pults vai 

elektriskās barošanas 

komutācijas iekārtu skapīša 

atslēgas izsniedza 

Pirms darba sākuma atslēga saņemta un celtnis pieņemts 

lietošanā 

TEC TVF 

darbinieka 

vārds, uzvārds 

Paraksts Darbuzņēmēja 

kravas celtņa 

operatora vārds, 

uzvārds 

Apliecības 

numurs 

Paraksts Datums, 

laiks 

        

        

 
Kravas celtņa lietošanas laikā 

Darbuzņēmēja norīkotā persona par drošu 

kravu pārvietošanu 

Atslēga vai radio vadāmā 

pults saņemta, piekļuve 

kravas celtnim ierobežota 

 

Pēc darba pabeigšanas kravas celtņa 

atslēga nodota  

Vārds, 

uzvārds 

Apliecības 

numurs 

Paraksts TEC TVF 

darbinieka 

vārds, uzvārds 

Paraksts Darbuzņēmēja 

kravas celtņa 

operatora 

vārds, uzvārds 

Paraksts Datums, 

laiks 

        

        

 

 


