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UAB „EKOBAZĖ“ TRANPORTO PRIEMONIŲ IR PĖSČIŲJŲ SAUGAUS EISMO TVARKA 

ĮMONĖS PADALINIŲ TERITORIJOJE 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Eismas UAB „EKOBAZĖ“ įmonės padalinių teritorijoje organizuojamas vadovaujantis LR Saugaus  

eismo automobilių keliais įstatymu, Kelių eismo taisyklėmis, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais 

nuostatais ir LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. 

1.2. Šios tvarkos reikalavimai privalomi visiems UAB „EKOBAZĖ“ (toliau – Bendrovė) darbuotojams, kitų 

įmonių darbuotojams, vykdantiems darbus Bendrovės teritorijoje, asmenims įeinantiems ir 

įvažiuojantiems visų rūšių transporto priemonėmis.  

1.3. Įvažiuoti ir įeiti į Bendrovės teritoriją leidžiama asmenims pasirašytinai susipažinusiems su šios 

tvarkos reikalavimais. 

1.4. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas tarpusavio pagarba ir atsargumu. 

1.5. Bendrovės teritorijoje viso buvimo metu asmenims leidžiama būti tik su apsauginiais batais, 

signaline liemene. Vykdant krovos ir tento, pertvarų nuėmimo/uždėjimo darbus būtina dėvėti 

apsauginį šalmą bei apsaugines pirštines. 

1.6. Bendrovės teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti ar naudotis atvira ugnimi. Draudimas galioja ir 

esant automobilio viduje. 

1.7. Asmenys, pažeidę tvarkos reikalavimus, atsako už įvykdytus pažeidimus ir traukiami drausminei, 

materialinei ar baudžiamajai atsakomybei, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS  

 

2.1. Eismo dalyvis – asmuo, dalyvaujantis kelių eisme (vairuotojas, pėsčiasis, keleivis). 

2.2. Pavojingos zonos – teritorijos vietos, kuriose vykdomi krovos darbai, dirba bendrovės vidaus 

transporto priemonės.  

2.3. Transporto priemonė – priemonė skirta žmonėms ar kroviniams vežti. Ši sąvoka taip pat apima 

savaeiges mašinas ir lengvuosius, bei krovininius automobilius. 

2.4. Kelias – eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta per visą jos plotį, įskaitant 

važiuojamąją dalį, sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamąsias juostas 

2.5. Pėsčiasis – asmuo, esantis teritorijoje  ne transporto priemonėje.  

2.6. Krovos technika – kaušiniai, ratiniai krautuvai ir traktoriai, elektriniai ir vidaus degimo variklių  

krautuvai.  

2.7. Atsakingi UAB „EKOBAZĖ“ darbuotojai – Bendrovės struktūrinio padalinio vadovas – cecho 

meistras ar pamainos vyresnysis.  

3. EISMO ORGANIZAVIMAS  

 

3.1. Transporto priemonių judėjimas Bendrovės teritorijoje vyksta dešiniąja važiuojamojo kelio puse. 

3.2. Bendrovės teritorijoje į tikslo vietą privaloma važiuoti trumpiausiu keliu, vadovaujantis taisyklėmis ir 

UAB „EKOBAZĖ“ atsakingų darbuotojų nurodymais, bei pirmenybę suteikti krovos technikai.  

3.3. Didžiausias leistinas transporto priemonių važiavimo greitis teritorijoje siekia 10 km/h. 

Gamybinėse patalpose 5 km/h. 

3.4. Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, 

kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, netrukdyti eismo, negadinti kelio, eismo reguliavimo 

priemonių ir želdinių. 



  

3.4. Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar 

pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti – pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais 

būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius.  

3.5. Draudžiama savavališkai perkelti, uždengti, pašalinti arba įrengti eismo tvarką nustatančias technines 

priemones, užtverti kelią, palikti kelyje kokių nors daiktų ar kitaip trukdyti eismui. 

 

4. BENDROSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PAREIGOS 

 

4.1. Transporto priemonių vairuotojai privalo žinoti ir vykdyti eismo dalyvių pareigas, mokėti Kelių eismo 

taisykles ir jų laikytis, vykdyti atsakingų Bendrovės darbuotojų nurodymus dėl eismo tvarkos. 

4.2. Bendrovės teritorijoje išlipus iš automobilio privaloma dėvėti signalinę liemenę ir apsauginius batus. 

Būti teritorijoje nedėvint signalinės liemenės ir apsauginių batų griežtai draudžiama. 

4.3. Kur nėra įrengtų pėsčiųjų takų ir pėstieji eina ne pėsčiųjų takais, pėstieji privalo praleisti krautuvus ir 

kitas transporto priemones, o vairuotojai važiuoja tik įsitikinę, kad juos praleidžia pėstieji ir kitos 

transporto priemonės ir važiuoti yra saugu. 

4.4. Transporto priemonės vairuotojas turi užtikrinti, kad : 

 Transporto priemonių junginiai, į kuriuos bus kraunama, nepradėtų riedėti; 

 Būtų nuleista  rankinio stabdžio svirtis; 

 Įsitikinti, kad transporto priemonė nepajudės.  

 Užkeliant  neslankiojantį tentą naudoti tik tam skirtus specialius kablius/įrankius. Draudžiama 

permesti diržus ant/per transporto priemonę, nes galima sužeisti aplink esančius  žmones; 

 Pritvirtinti tentą taip, kad jis nenuslinktų pakrovimo metu ir nesužalotų aplink esančių  žmonių; 

 Prieš atlaisvinant diržus įvertinti situaciją ar pakuotė ir/ar krovinys stabilus (ar pakuotė nepakrypusi 

ir tvarkingai stabiliai supakuota) bus atlaisvinus diržą.  Jei yra pavojus ar įtarimas, kad pakuotė 

nestabili, diržų neatlaisvinkite ir nedelsiant praneškite padalinio vadovui – cecho meistrui , kuris 

organizuos saugų krovinio iškrovimą. 

 Iškrovimo metu stovėti leidžiama vykdantiems krovimo darbus tiek darbuotojams, tiek vairuotojams 

tik saugioje zonoje nuo galimos krovinio kritimo zonos. Jei vairuotojas, darbuotojas ar pan.  yra 

nesaugioje zonoje, būtina perspėti jį ir neatlikinėti krovos darbų, kol nepasitrauks į saugią zoną.  

 Vykdant krovos ir tento, pertvarų nuėmimo/uždėjimo darbus būtina dėvėti apsauginį šalmą bei 

apsaugines pirštines. 

 Vairuotojas privalo žiūrėti, kad keliant ir nuleidžiant krovinį, esantį šalia sienos, rietuvės ar 

įrenginio, nebūtų pašalinių daiktų, žmonių. 

4.5. Draudžiama vykdyti krovos darbus jei  darbuotojas, lankytojas, rangovas ar/ir kitas asmuo nesilaiko 

įmonės nustatytų saugos reikalavimų,  yra nesaugioje krovinių krovimo/potencialioje krovinio kritimo 

zonoje, ir /ar nedėvi reikalingų asmeninių apsaugos priemonių. Tokiu atveju darbuotojas privalo imtis 

priemonių, kad sustabdyti pavojingą elgesį ir situaciją, kad nekiltų pavojus darbuotojų saugai ir 

sveikatai. 

4.6. Draudžiama vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų 

svaigiųjų medžiagų. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus 

saugiam eismui, duoti transporto priemonę vairuoti asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš 

nurodytų veiksnių. 

4.7. Transporto priemonių vairuotojų ir pėsčiųjų blaivumas, esant būtinybei, gali būti patikrintas 

Bendrovėje nustatyta tvarka. 

4.8. Važiuojant pro įvažiavimus, šalia cecho ar sandėlio durų, vartų, iš vienos patalpos į kitą, kur matymo 

laukas nepakankamas, pro įrenginius, žmonių susibūrimo vietas, važiuojant atbuline eiga ar kitose 

pavojingose vietose reikia sulėtinti greitį  ir duoti garsinį signalą. 

4.9. Draudžiama iš stovinčios transporto priemonės išlipti neapsidairius ir neįsitikinus, kad sveikatai 

negresia pavojus ir šalia nėra kitų manevruojančių transporto priemonių.   

 

5. BENDROSIOS PĖSČIŲJŲ PAREIGOS 

 

5.1  Pėstieji turi eiti paženklintais ir/ar pažymėtais pėsčiųjų takais, o kur jų nėra – važiuojamosios dalies 

pakraščiu, prieš transporto priemonių judėjimo kryptį.  Pėstieji privalo dėvėti apsauginius batus, 



  

signalinę liemenę ir atitinkamais įpareigojimo ženklais pažymėtose vietose, nurodytas asmenines 

saugos priemones. 

5.2. Prieš einant pėstieji privalo įsitikinti, kad eiti saugu ir juos praleidžia krautuvų ir kitų transporto 

priemonių  vairuotojai. 

5.2. Atliekant krovos darbus būti atsargiam, nesusižeisti į aštrius kraštus, saugoti save ir aplinkinius. Ten 

kur yra pavojus susižeisti plaštakas dėvėti apsaugines pirštines. Krovinio svoris, forma, paviršius, 

suėmimo ir paėmimo sąlygos, padėtis prieš ir po kėlimo bei pakėlimų kiekis tarpusavyje turi būti kuo 

geriau suderinti, kad atliekant kėlimo darbus neiškiltų pavojus saugai ir sveikatai. Jei krovinio svoris 

yra didesnis nei leistinas keliamas svoris (vyrams –iki 30 kg, moterims –iki 10 kg), kelti dviese ar 

naudoti tinkamas kėlimo-transportavimo priemones. 

 

6. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS 

 

6.1.   Įvykus nelaimingam atsitikimui Bendrovės teritorijoje arba pastebėjus nelaimingą atsitikimą, 

nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, pranešti Atsakingiems UAB „EKOBAZĖ“ 

darbuotojams. Nekeisti nelaimingo atsitikimo vietos aplinkybių, išskyrus atvejus, kai tai būtina 

siekiant suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, laukti tolimesnių nurodymų. Eismo dalyviams 

draudžiama pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu jie yra susiję su šiuo eismo įvykiu. 

6.2.   Nelaimingi atsitikimai tiriami, apskaitomi ir apie juos turi būti pranešama Valstybinėms institucijoms 

vadovaujantis LR Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais. 

6.3.   Užteršus aplinką, nedelsiant informuoti Atsakingus UAB „EKOBAZĖ“ darbuotojus ir imtis 

priemonių taršai lokalizuoti ir pašalinti. 

 

7. ATSAKOMYBĖ  

 

7.1. Bendrovė neatsako už sugadintą automobilį, kuris stovėjo ne automobilių stovėjimui skirtoje vietoje, 

arba važiavo draudžiama zona ir jį kliudė krovos technika. 

7.2. UAB „EKOBAZĖ“ darbuotojai turi teisę atsisakyti iškrauti, pakrauti ar įsileisti vairuotojus 

nesilaikančius darbo saugos ar šios Tvarkos reikalavimų, bei neatsako už vairuotojų prastovą ar 

sugaištą laiką ir patirtus nuostolius. 

7.2. Asmenys, nesilaikantys Tvarkos ar Atsakingų UAB „EKOBAZĖ“ darbuotojų reikalavimų už 

pažeidimus įspėjami žodžiu, o pasikartojus pažeidimams surašomas pažeidimo aktas, kuriame 

nurodomas pažeidėjo vardas, pavardė, automobilio modelis, valstybinis numeris ir įmonės 

pavadinimas ar padalinio pavadinimas, kuriame asmuo dirba.  

7.3. Asmenims, išskyrus Bendrovės darbuotojams, šiurkščiai pažeidus arba pakartotiniai pažeidus 

Tvarkos reikalavimus trims mėnesiams yra uždraudžiama patekti į Bendrovės teritoriją. 

 
 

   


