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Pārvadājot balonus, ir svarīgi pievērst uzmanību 
drošībai. Zemāk ir minēti svarīgākie punkti, kas 
jāievēro: 
→ Pārbaudiet vai balona ventiļi ir cieši aizgriezti
→  Pārvadājiet balonus telpā, kas ir nodalīta no 

salona, vai piekabē
→  Nodrošiniet vēdināšanu, ja iespējams, turiet 

logus atvērtus
→  Noņemiet balona aprīkojumu, piemēram, 

reduktorus, šļūtenes, degļus
→  Nodrošiniet, lai visi baloni ir stingri nostiprināti 

un brauciena laikā nevar pārvietoties 
→  Neatstājiet balonus automašīnā vai citā 

nevēdināmā vietā ilgstoši
→  Pēc ierašanās gala punktā nekavējoties 

izkraujiet balonus vai nodrošiniet to 
uzglabāšanu vietā ar labu ventilāciju

→  Nepārvadājiet balonus kopā ar citām vielām, 
kas varētu reaģēt ar gāzēm vai ir bīstamas, 
piemēram, eļļa, smērvielas

→  Vienlaicīgi ar balonu mašīnas salonā nepārva-
dājiet uzliesmojošu vai oksidējošu šķidro gāzu 
traukus, sausā ledus konteinerus, toksiskas 
gāzes

→ Nesmēķējiet! Izvairieties uzņemt pasažierus
→  Cik iespējams izvairieties no balonu 

pārvadāšanas mašīnas salonā (att.2)
→  Ja balons tomēr ir salonā, tad iespējams 

drošākā vietā ir uz grīdas salona aizmugurē, 
alternatīva – uz grīdas priekšējā sēdvietā, tā,  
lai tas nevarētu pārvietoties

→  Sašķidrināto gāzu, piemēram, propāna, CO2, 
acetilēna, amonjaka un citus balonus ir ietei-
cams pārvadāt vertikāli (att.3, 4)

→ Neriskējiet, tas nav tā vērts (att.6)

Noteikumi drošai balonu pārvadāšanai.
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1.  Nostiprināts balons bagāžas 
nodalījumā.

2.  Nepārvadājiet nenostiprinātus 
balonus.

4.  Pareizi nostiprināti baloni horizontālā stāvoklī. Guļus 
nav ieteicams pārvadāt sašķidrinātas gāzes

3.  Pareizi nostiprināti baloni vertikālā 
stāvoklī.

5.  Nenostiprināts, nepareizi novietots 
balons
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6. Neriskējiet, tas nav tā vērts!

Prasības transportējot balonus lielākos 
 apjomos.
Gāzu baloni tiek klasificēta kā bīstama krava, 
līdz ar to balonu transportēšanu regulē īpaši ADR 
noteikumi (ADR - Eiropas valstu nolīgums par 
bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotranspor-
tu), kas Latvijā ir spēkā no 1996 g. Lai pārvadātu 
balonus ir svarīgi noskaidrot, vai uz konkrēto kravu 
attiecas ADR noteikumi. Galvenokārt tas ir atkarīgs 
no produkta daudzuma un bīstamības klases. 
Pērkot balonu no AGA, Jūs pavadzīmēs varat 
redzēt kopējo punktu skaitu, kas uz to norāda:

 Kopējais piegādāto balonu skaits: 24
 Kopējais piegādāto konteineru skaits: 2

 Kopējais bruto svars piegādei: 2.369  KG
 Kopējais neto svars piegādei: 456,6  KG
 ADR punkti :  1200

Ja ADR punktu skaits pārsniedz 1000, tad automā-
tiski pārvadātājam ir jāievēro visas likumdošanas 
prasības, kas ietvertas ADR noteikumos par 
bīstamās kravas pārvadāšanu.

BĪSTAMĀ KRAVA
Kas nepieciešams, lai uzņēmums varētu pārvadāt 
bīstamo kravu, atbilsoši ADR prasībām?
→  jābūt Bīstamo kravu drošības padomniekam 

autopārvadājumu jomā
→  autovadītājam jābūt atbilstošai apliecībai par 

bīstamo kravu pārvadāšanu
→  atbilstoši aprīkotam un marķētam 

transportlīdzeklim

Ievērībai!
Pārkāpjot minētos noteikumus Jūs:
→  apdraudat savu un apkārtējo drošību
→  varat tikt sodīts no LVL 50 līdz pat LVL 3000 

saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu

Kas regulē bīstamo kravu pārvadāšanu:
→  ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo 

kravu pārvadājumiem ar autotransportu 
→  Autopārvadājumu likums, Satiksmes likums, LR 

Ministru kabineta noteikumi nr. 156, nr. 665, nr. 
674, nr.127, nr. 234

AGA speciālisti ir apmācīti un transportvienības 
ir aprīkotas atbilstoši visām ADR prasībām drošai 
balonu pārvadāšanai.
Uzticiet piegādes profesionāļiem! Mēs 
parūpēsimies, lai jūs veiksmīgi saņemtu savu 
pasūtījumu!



AGA SIA
www.aga.lv

AGA ir līderis tehnoloģiju jomā ar virzību uz jauniem sasniegumiem. Mūsu uzņēmums izstrādā jaunus,
augstas kvalitātes produktus un inovācijas ražošanas procesu optimizācijai.

Mēs esam partneris, kas rada pievienoto vērtību, līdz ar to arī augstāku rentabilitāti klientu biznesam. 
Ikviena koncepcija ir īpaši izstrādātā, lai atbilstu mūsu klientu vajadzībām – piedāvājot kā standarta, tā 
individuālus risinājumus jebkurā nozarē neatkarīgi no uzņēmumu lieluma.

Mēs esam partneris, kas uzņemas veikt piegādes vislabākajā un drošākajā veidā.

AGA – idejas pārtop risinājumos.

Inovāciju virzīta attīstība.
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