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INSTRUKCIJA ATLIEKŲ VEŽĖJAMS
I.

TAIKYMAS

Instrukcija yra taikoma visiems atliekų turėtojams (toliau – Vežėjas), pristačiusiems atliekas tvarkymui
į VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus (toliau – Įstaiga).
II.

APRAŠYMAS

2.1. Bendri reikalavimai
2.1.1. Vežėjo darbuotojai turi laikytis visų, jiems taikomų Lietuvos Respublikos aplinkosaugos, darbuotojų
saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų taip pat papildomų Įstaigos keliamų reikalavimų.
2.1.2. Komunalinių atliekų Vežėjas turi paskirti asmenį, atsakingą už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę
saugą ir aplinkos apsaugą (Vežėjo atstovą) atliekų vežimo į sąvartyną sutartyje numatytų darbų atlikimo
laikotarpiui.
2.1.3. Sutartyje numatytų darbų atlikimui Vežėjas privalo skirti darbuotojus, turinčius reikiamą paslaugai
teikti kvalifikaciją ir tai patvirtinančius dokumentus.
2.1.4. Įstaigos teritorijoje eksploatuoti tik techniškai tvarkingas transporto priemones ir įrenginius.
2.1.5. Vežėjas atsakingas už savo veiklos metu Įstaigos teritorijoje susidariusių atliekų sutvarkymą (pvz.:
išbėgusius iš transporto priemonės techninius skysčius ar/ir tepalus) pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos teisės aktų reikalavimus.
2.1.6. Vežėjas pilnai atsako už Įstaigos teritorijoje padarytus nuostolius dėl darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymo, nepriimtinų ir nepageidaujamų medžiagų
naudojimo, netinkamo darbo organizavimo arba Vežėjo darbuotojų neprofesionalumo.
2.1.7. Šios Instrukcijos reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas bus traktuojamas kaip sutarties
tarp Vežėjo ir Įstaigos sąlygų pažeidimas ir Įstaiga pasilieka teisę apriboti Vežėjo darbuotojų darbą Įstaigos
teritorijoje, jeigu jie nesilaiko šios Instrukcijos reikalavimų. Apie tai atitinkamai bus informuota Vežėjo
vadovybė.
2.1.8. Dėl riboto teritorijos ploto sąvartyno kaupe, ir dėl minkšto sąvartyno kaupo pagrindo, siekiant išvengti
avarijų ir nelaimingų atsitikimų galimybių į sąvartyno kaupą neįleidžiamos sujungtos transporto priemonės
(vilkikai su puspriekabėmis) ir autotraukiniai (mašinos su priekabomis).
2.2. Supažindinimo tvarka
2.2.1. Susipažinęs su šia Instrukcija, Vežėjo atstovas ją pasirašo 4 punkte. Vežėjo atstovas privalo
supažindinti su šia Instrukcija visus savo įmonės (taip pat subrangovinės jei tokia bus) darbuotojus, kurie atliks
darbus Įstaigos teritorijoje.
2.2.2. Jei Vežėjo atstovo nėra arba jį paskirtį nėra praktiška (pvz.: į sąvartyną atliekas šalinti atveža privatus
asmuo arba gamybinė įmonė, pas kurią susidaro atliekos, tuomet Vežėjas su šia Instrukcija susipažįsta
sąvartyno operatoriaus skelbimų lentoje arba bendrovės internetiniame puslapyje www.sratc.lt.
2.2.3. Prieš pradedant darbus Įstaigos teritorijoje, Vežėjo darbuotojai turi būti susipažinę su šia Instrukcija.
2.2.4. Visais iškilusiais aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais
Vežėjo darbuotojai ar atstovas turi kreiptis į Atliekų tvarkymo tarnybos vadovą.

2.3. Nelaimės atveju
2.3.1. Įvykus nelaimingam atsitikimui Įstaigos teritorijoje su Vežėjo darbuotojais arba pastebėjus nelaimingą
atsitikimą, nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, pranešti Atliekų tvarkymo tarnybos vadovui.
Nekeisti nelaimingo atsitikimo vietos aplinkybių, laukti tolimesnių nurodymų.
2.3.2. Pastebėjus gaisrą, nedelsiant sustabdyti darbus bei pranešti Atliekų tvarkymo tarnybos vadovui ir
bendruoju pagalbos telefonu 112. Evakuotis statmenai vėjo krypčiai.
2.3.3. Gaisro metu DRAUDŽIAMA eiti per ugnį ir dūmus.
2.3.4. Užteršus aplinką, nedelsiant informuoti Atliekų tvarkymo tarnybos vadovą ir imtis visų priemonių taršai
lokalizuoti ir pašalinti.
2.4. Eismo organizavimas ir eismo dalyvių pareigos
2.4.1. Vairuotojai privalo laikytis kelių eismo taisyklių bei transporto priemonių judėjimo sąvartyne
organizavimo plano. Transporto priemonių saugus eismas Įstaigos teritorijoje reguliuojamas kelio ženklais.
2.4.2. 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.
Transporto priemonių vairuotojų ir pėsčiųjų blaivumas, esant būtinybei, gali būti patikrintas įmonėje nustatyta
tvarka.
2.4.3. 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,
želdinių.
2.4.4. 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 bei Atliekų tvarkymo tarnybos vadovą.
2.4.5. DRAUDŽIAMA užtverti kelią, palikti kelyje kokių nors daiktų ar kitaip trukdyti eismui.
2.4.6. DRAUDŽIAMA transporto priemonėmis užstatyti pravažiavimus, pastatų ir elektros pastočių duris
gaisrinius hidrantus, judėjimo kelius, avarinius išėjimus, gelbėjimosi kelius, ugnies gesintuvus, priešgaisrinius
stendus.
2.4.7. Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir pėsčiųjų saugumui darbo metu užtikrinti.
2.4.8. Transporto priemonių maksimalus greitis teritorijoje 10 km/valandą.
2.4.9. Važiuojant sąvartyno teritorijos keliais DRAUDŽIAMA užvažiuoti ant neasfaltuoto kelkraščio,
automobiliai privalo prasilenkti tik tam tikslui pritaikytose apsilenkimo salelėse – įvažiuojantis į sąvartyną
privalo praleisti išvažiuojantį iš sąvartyno automobilį.
2.4.10. Vairuotojas privalo atsisakyti vežti krovinį, kuris yra netinkamai pakrautas, netinka vežti tam tikra
transporto priemone dėl masės, matmenų ir pan., trukdo vairuotojui matyti. Siekiant išvengti galimo transporto
priemonės virtimo, iškraunant krovinį, transporto priemonės vairuotojai privalo užtikrinti, kad krovinys turi
būti užkrautas ir paskirstytas tolygiai.
2.4.11. Įvažiuodamas į kelią iš šalia kelio esančių teritorijų, išvažiuodamas iš kelio arba sukdamas į dešinę ar
į kairę sankryžose, vairuotojas privalo duoti kelią pėsčiajam, kurio judėjimo kryptį jis kerta. Vairuotojas visais
atvejais privalo duoti kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas.
2.4.12. Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra – kelkraščiu. Jeigu
šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba jais eiti negalima, leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies
pakraščiu. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys pėstieji turi eiti prieš transporto
priemonių važiavimo kryptį.
2.4.13. Ypač būti atidiems važiuojant ir/arba einant pro tas vietas, kur vyksta atliekų iškrovimo ir kaupo
formavimo darbai. Būtina palaukti, kol bus pabaigti vykstantys darbai arba apeiti tą zoną, kur atliekami
iškrovimo, kaupo formavimo darbai, saugiu atstumu. Nelįsti ir nebūti po krautuvo pakeltu kroviniu, nesiartinti
prie dirbančio buldozerio, atliekų kompaktoriaus ir kitų dirbančių mechanizmų.
2.4.14. Būti atsargiems esant slidžiai kelio dangai važiuojant ir/arba einant Įstaigos teritorija.

2.4.15. Važiuoti Įstaigos teritorijoje leidžiama tik vairuotojui – visi keleiviai turi būti išlaipinami prie
sąvartyno administracinio pastato įrengtoje specialioje zonoje.
2.4.16. Į transporto priemonę įlipti ir išlipti galima tik transporto priemonei visiškai sustojus.
2.4.17. Transporto priemonės vairuotojas, važiuodamas pro žmonių susibūrimo vietas turi sulėtinti greitį ir
įjungti garsinį signalą.
2.4.18. Važiuodami atbuline eiga, vairuotojas privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams tai pat transporto
priemonė privalo būti aprūpinta veikiančia garsine atgalinės eigos signalizacija.
2.4.19. Automobiliams Įstaigos teritorijoje leidžiama stovėti tik nurodytose stovėjimo vietose. Transporto
priemonei stovint ir nevykdant jokių darbų – išjungti variklį.
2.4.20. Sustoti ir stovėti DRAUDŽIAMA:
– važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5m. atstumu nuo jos;
– ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams kelio ženklus arba kliudytų kitų
transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui;
2.4.21. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos ir palikti transporto priemonę tik įsitikinęs, kad ji savaime
nepajudės.
2.4.22. DRAUDŽIAMA iš stovinčios transporto priemonės išlipti neapsidairius ir neįsitikinus, kad sveikatai
negresia pavojus ir šalia nėra manevruojančių transporto priemonių.
2.4.23. Išverčiant atliekas sąvartyne, dėl minkšto paviršiaus visada egzistuoja padidinta transporto priemonės
virtimo rizika, todėl vairuotojas visą laiką privalo būti saugiu atstumu nuo transporto priemonės ir neprileisti
prie transporto priemonės pašalinių žmonių.
2.4.24. Eismo dalyvių elgesys turi būti grindžiamas tarpusavio pagarba ir atsargumu.
2.4.25. Atviromis transporto priemonėmis, ar atvirais atliekų vežimo konteineriais pristatomos atliekos turi
būti uždengtos, siekiant išvengti atliekų išsibarstymo vežimo metu. Uždangalas turi būti nuimamas prieš
užvažiavimą ant svarstyklių, kad būtų sudarytos sąlygos vizualiai įvertinti pristatytas atliekas.
2.4.26. Privažiavus prie svarstyklių vairuotojas privalo sustoti, išjungti transporto priemonės variklį, imtis
priemonių, kad transporto priemonė nepradėtų savaime judėti, saugiai išlipti iš transporto priemonės ir pateikti
reikiamus dokumentus VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmėjui – kontrolieriui.
Gavus atliekų priėmėjo – kontrolieriaus leidimą grįžti į transporto priemonę ir tęsti judėjimą.
2.4.27. Išsipylęs atliekas vairuotojas privalo užsidaryti atliekų konteinerio duris, nuleisti konteinerį į
transportavimui skirtą padėtį. DRAUDŽIAMA važiuoti per teritoriją su pakeltu atliekų konteineriu.
Konteineris turi būti saugiai pritvirtintas prie pagrindinės transporto priemonės.
2.4.28. DRAUDŽIAMA užvažiavus ant svarstyklių išlipti iš transporto priemonės.
III.

DARBŲ ORGANIZAVIMAS

3.1. Darbuotojai turi vilkėti tinkamą ir tvarkingą darbo aprangą pageidautina su Vežėjo logotipu
3.2. Darbuotojai turi dėvėti visas būtinas asmenines apsaugos priemones numatytas LR teisės aktais.
3.3. Darbuotojai turi būti saugiu atstumu nuo judančių mechanizmų, transporto priemonių;
keliamo/nuleidžiamo krovinio.
3.4. Darbuotojai privalo neliesti, neuostyti, neragauti jokių cheminių medžiagų, filtrato, kitų neaiškios kilmės
skysčių
ir atliekų.
3.5. DRAUDŽIAMA lįsti pro apsauginius aptvėrimus, lipti ant jų.
3.6. Darbuotojai, esantys Įstaigos teritorijoje, privalo būti blaivūs, nevartoti ir nebūti apsvaigę.
nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.
3.7. Įstaigos teritorijoje ir objektuose DRAUDŽIAMA rūkyti ir naudoti atvirą ugnį. Rūkyti galima tik
specialiai tam numatytuose ir paženklintose vietose.
3.8. DRAUDŽIAMA teritorijoje išpilti chemines medžiagas ar pilti jas į kanalizaciją.

IV.

VEŽĖJO ATSTOVO ĮSIPAREIGOJIMAS

Pasirašydamas ši dokumentą aš patvirtinu, kad perskaičiau ir susipažinau su VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ Instrukcija Vežėjams ir užtikrinsiu, kad darbuotojai, dirbantys Įstaigos
teritorijoje, šių reikalavimų laikytųsi.

Vežėjo atstovas:

(Įmonės pavadinimas)

(Pareigos, Vardas, Pavardė)

(Telefono numeris)

(Data)

Parengė: Atliekų tvarkymo tarnybos vadovas Tomas Bielskis

