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1. BENDROJI DALIS 

1.1. Dirbti krautuvais gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų (toliau vadinama — 

darbuotojas), turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą, nustatyta tvarka priimtas į darbą, išklausęs 

įvadinį darbuotojo saugos ir sveikatos, įvadinį priešgaisrinės saugos instruktavimą bei pirminį 

instruktavimus darbo vietoje, pasirašius instruktavimų registracijos žurnaluose. Asmuo turi būti 

pasitikrinęs sveikatą ir turėti asmens medicininę knygelę (apsk. F.048/a).  

1.2. Darbuotojas turi laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti savo ir nekenkti kitų 

darbuotojų sveikatai, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, atlikti tik paskirtą 

darbą, neleisti dirbti pašaliniams asmenims, žinoti ir vykdyti šios instrukcijos reikalavimus. 

1.3. Negalima dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, kitų toksinių medžiagų, 

sergant, vartojant stiprius raminamuosius vaistus. Pastebėjus neblaivų darbuotoją privalu 

nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir imtis visų priemonių nelaimei užkirsti. 

1.4. Vairuotojų žinios periodiškai tikrinamos kaip numatyta mokymų tvarkoje. 

Asmenims,  neišlaikiusiems egzaminų, dirbti krautuvu neleidžiama. 

1.5. Krautuvo vairuotojas atsakingas už jam priskirtas kėlimo-transportavimo priemones 

ir už pervežamus krovinius, todėl jis privalo susipažinti su visomis krautuvo techniniame pase 

pateiktomis charakteristikomis, reikalavimais krautuvą eksploatuojant ir žinoti krovinių 

pervežimo bei sandėliavimo taisykles. 

1.6. Krautuvų eksploatacija leidžiama dienos ir nakties metu (esant apšviestai aikštelei) 

ir oro sąlygomis nuo -40oC iki + 40oC. 

1.7. Krautuvą savininkas gali sukomplektuoti, vietoj šakinio griebtuvo, įvairiomis 

krovinio paėmimo priemonėmis (strėle su kabliu, replėmis, kaušu ir kt.). 

1.8. Krautuvo vairuotojas turi stebėti ir vadovauti kabinėtojo-kroviko darbui. 

1.9. Krautuvo vairuotojas privalo: 

1.9.1 mokėti saugiai dirbti; 

1.9.2 vykdyti tik darbdavio arba darbdavio įgaliotų asmenų nurodymus; 

1.9.3 neužsiimti pašaliniais darbais; 

1.9.4 žinoti pavojingus veiksnius darbo vietoje; 

1.9.5 mokėti suteikti pirmą medicininę pagalbą nukentėjusiajam. 

1.10. Dirbantysis privalo žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus. 

Žinoti, kur darbo vietoje laikomos gaisro gesinimo priemonės, mokėti jomis naudotis, vengti 

gaisrą sukeliančių veiksmų. 

1.11. Apie darbo metu gautas traumas ar pastebėjus kito darbuotojo traumavimą, kitus su 

darbu susijusius sveikatos sutrikimus, būtina nedelsiant pranešti padalinio vadovui ar jį 

pavaduojančiam asmeniui ir direktoriui, asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. 

 

 



2. PROFESINÉS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

2.1.  Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

 Elektros srovės poveikis 

Galimos traumos, širdies 

darbo sutrikimas, mirtis. 

Pačiam neremontuoti elektrinių 

įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukinių 

lizdų, nekeisti saugiklių. 

 Krautuvo ir įrankių 

eksploatavimo reikalavimų 

nesilaikymas 

Galimos traumos. 

Vizualiai tikrinti įrankių ir įrenginių 

techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti 

su netvarkingais įrankiais ir 

įrengimais, juos naudoti pagal paskirtį 

ir laikytis jų eksploatavimo 

reikalavimų. 

 Apsinuodijimas dyzelinu, 

dujomis ar variklio išmetamomis 

dujomis (leistina anglies oksido 

(monoksido) koncentracija - 20 

mg/m3)  

Galimas apsinuodijimas, 

neigiamas poveikis 

kvėpavimo organams 

Vengti laikyti užvestą variklį uždaroje 

patalpoje. Jeigu tenka dirbti šalia 

veikiančių mechanizmų ir transporto 

priemonių variklių, reikia dirbti 

priešvėjinėje pusėje. 

 Dujų nutekėjimas 

dėl netvarkingų balionų, 

nepatikimai neuždengtų 

apsauginių gaubtų 

Galimos traumos, 

apsinuodijimai, 

sprogimas, įvairūs 

sužeidimai, akių gleivinės 

nudegimai, neigiamas 

poveikis kvėpavimo 

takams. 

Dujų balionai turi atitikti „Slėginių 

indų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisykles“. Dirbti 

reikia veikiant ištraukiamajai 

ventiliacijai. Nuolat tikrinti dujinės 

įrangos tvarkingumą, sujungimų 

sandarumą. Reikalui esant atlikti 

patikrą. 

 Besisukančios ar kitaip 

judančios neuždengtos įrenginio 

dalys 

Galimos traumos. 

Neliesti rankomis besisukančių ar 

kitaip judančių dirbančio įrenginio 

dalių, kurių negalima uždengti 

apsaugomis, skydais. Nedėvėti darbo 

rūbų palaidais skvernais, atsegtomis 

rankovėmis, nenešioti raiščių, 

grandinėlių. 

  Darbo vietos, 

praėjimo kelių užkrovimas, 

užgriozdinimas daiktais, 

paslydimas, pargriuvimas 

Galimi įvairūs sužeidimai, 

įvairaus sunkumo 

traumos: kaulų lūžiai, 

raumenų sistemos 

sužalojimai.  

Darbo vietoje grindų, grindinio 

dangos turi būti neslidžios, lygios. 

Esant slidžioms grindims (kabinos, 

laiptų, praėjimų), nedelsiant jas 

išvalyti. Nuolat palaikyti tvarką darbo 

vietoje, neužgriozdinti daiktais. 

Nepakankamas darbo vietos 

apšvietimas 

Didėja akių nuovargis, 

regos susilpnėjimas, 

galimos darbo klaidos. 

Jeigu bendras apšviestumas yra 

mažesnis už nurodytą teisės aktuose, 

siūlyti tiesioginiam vadovui įrengti 

papildomą apšvietimą. 

Krovinių kėlimo reikalavimų 

nesilaikymas 
Galimos traumos. 

Nuolat tikrinti įrenginio, šakių 

techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti 

su netvarkinga krovimo įrenginio 

įranga, naudoti pagal paskirtį ir 

prisilaikant jos eksploatavimo 

reikalavimų. Nestovėti po keliamu 

kroviniu.  
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Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

Vibracija 
Neigiamas poveikis visam 

organizmui, nuovargis. 

Jei negalima pašalinti vibracijos 

šaltinio ar jos sumažinti, darbo metu 

daryti pertraukas. 

    Naftos produktų 

garų su oru sprogimo pavojus 

Galimos traumos, 

nudegimai. 

Nelaikyti darbo vietoje tepalų ir kitų 

degių bei sprogių medžiagų, tepaluotų 

skudurų. Benzino garų sprogimo 

koncentracija ore 1,0 % - 6,0 % tūrio. 

Esant sprogimo koncentracijai, naftos 

produktų garų ir oro mišinys nuo 

menkiausios kibirkšties sprogsta. 

 Krovinių kritimas, 

krentantys daiktai 

Galimi galvos, galūnių 

sužalojimai ir kitos 

traumos 

Nestovėti po keliamu kroviniu. 

Daiktus, įrankius, priemones darbo 

vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų 

nukristi. 

 Kritimas iš aukščio  
Galimi įvairūs sužeidimai. 

Palipimui naudoti tik stabilias, 

tvarkingas paaukštinimo priemones. 

Draudžiama nuo paaukštinimo 

priemonių šokti. 

Slėgis technologinėje sistemoje Galimi įvairūs sužeidimai. 
Nuolat tikrinti sujungimų sandarumą 

ir patikimumą. 

Fizinė perkrova 
Galimos traumos, 

raumenų patempimai. 

Nekelti vienam daiktų, krovinių, 

viršijančių leistiną krovinio kėlimo 

normą. Leidžiama nepavojinga 

vienkartinė keliamo ir pernešamo 

krovinio masė kartu dirbant kitą darbą 

ne daugiau kaip:  vyrams - iki 30 kg; 

moterims - iki 10 kg. Jeigu svoris yra 

didesnis, kelti dviese. 

Cheminės medžiagos  
Galimi apsinuodijimai. 

Vadovautis saugos duomenų lapuose 

nurodytais reikalavimais bei naudoti  

nurodytas asmenines apsaugos 

priemones. 

Darbas mechanizmų ir transporto 

judėjimo zonose 

Galimos avarijos ir 

traumos. 

Saugotis judančio transporto, 

vaikščioti tik numatytais takais ir 

praėjimas. 

Nepalankios meteorologinės 

sąlygos 

Galimi įvairūs susirgimai, 

nušalimai, traumos. 

Įvertinti meteorologines sąlygas, 

apsirengti tinkamus šioms sąlygoms 

darbo rūbus, avalynę.  

Psichologinė įtampa, stresas 
Galimi susirgimai, ūminės 

arba lėtinės ligos 

Stengtis išvengti stresinių situacijų. 

Konfliktus spręsti taikiai 

 

2.2.  Darbuotojas, vairuojantis krautuvą (toliau – darbuotojas), privalo naudotis 

įmonės suteiktomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:  

2.2.1.  apsauginiais darbo drabužiais; 

2.2.2.  kojoms ir pėdoms apsaugoti; 

2.2.3.  rankoms ir plaštakoms apsaugoti; 

2.2.4.    akims ir veidui apsaugoti; 

2.2.5.  galvai apsaugoti. 
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3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ 

 

3.1. Apsivilkti tvarkingais darbo drabužiais ir juos užsagstyti, dėvėti saugią avalynę. 

Draudžiama dirbti su suplyšusiais, be sagų drabužiais su nukabusiais laisvais galais. 

3.2. Patikrinti krautuvo techninę būklę: 

3.2.1 patikrinti rankinį ir kojinį stabdžius; 

3.2.2 patikrinti vairo funkcijas; 

3.2.3 patikrinti kėlimo valdymo įrangą; 

3.2.4 patikrinti rakto spynelę; 

3.2.5 patikrinti krovinio transportavimo priemonę (negali būti jokių šakės įtrūkimų; šakė 

negali būti sulenkta; šakės stiebas negali būti sulenktas; reikia patikrinti stovį, nusidėvėjimą, 

įveržimą ir sutepimą; grandinė negali būti apgadinta); 

3.2.6 patikrinti vairuotojo apsauginį stogą; 

3.2.7 patikrinti ratus; 

3.2.8 kiti patikrinimai (privalo veikti garsinis ir kiti įspėjamieji signalai; patikrinti 

apšvietimo įrangą). 

3.3. Patikrinti darbo priemones: jeigu dirbama šakiniu griebtuvu, griebtuvo galus tiksliai 

pastatyti vienoje horizontalioje plokštumoje; dirbant kaušu, reikia patikrinti šarnyrinius 

sujungimus ir apvertimo mechanizmą. Naudojant strėlinį įtaisą su kabliu patikrinti: strėlės 

tvirtinimą prie krovinio kėlimo vežimėlio, strėlės, kablio ir pakabos techninę būklę, parinkti 

stropus pagal keliamą svorį ir įsitikinti, kad jie tvarkingi, išbandyti ir paženklinti. 

3.4. Jeigu krautuvo vairuotojas negali pašalinti defektų, pastebėtų apžiūros metu, jis privalo 

apie tai pranešti darbų vadovui ir nepradėti darbo krautuvu tol, kol defektai nebus pašalinti. 

Vairuotojas, priėmęs pamainą, atsako už krautuvo saugų darbą. 

 

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU 

4.1. Darbuotojui draudžiama: 

4.1.1 dirbti netvarkingu krautuvu bei jį remontuoti netvarkingais įrankiais. Pastebėjus 

krautuvo mechanizmuose gedimą, būtina tuoj pat pranešti tiesioginiam darbų vadovui; 

4.1.2 kelti krovinį, kurio masė viršija ribinę krautuvo keliamąją galią arba nežinomos 

masės krovinius (užpiltus žemėmis, prišalusius prie žemės, prispaustus arba užpiltus betonu). 

Sunkiasvorio  krovinio paėmimui, kai tarpas po kroviniu mažas, reikia naudoti specialių pleišto 

formos šakinį griebtuvą; 

4.1.3 kelti arba nuleidinėti vežimėlį su kroviniu krautuvui važiuojant. Krovini pradėti vežti 

galima tik tuomet, kai jis patikimai ir tolygiai stovi ant šakinio griebtuvo, pakeltas nuo žemės ne 

daugiau kaip 30 cm, o krovinio kėlimo rėmas iki galo palenktas atgal; 

4.1.4 palenkti krovinio kėlimo mechanizmo rėmą į priekį keliant arba nuleidžiant krovinį 

šakiniu griebtuvu. Palenkti rėmą į priekį, esant iškeltam kroviniui, galima tik privažiavus prie 

rietuvės ir pastačius krovinį virš iškrovimo plokštumos; 

4.1.5 kelti ir vežti krovinius, kurią svorio centras yra ties šakinio griebtuvo galais; 

4.1.6 krauti ir vežti balionus su suslėgtomis degiomis ir sprogiomis dujomis; 

4.1.7 pakrauti ir iškrauti automobilį, žmonėms esant kėbule arba kabinoje, vežti pakeltą 

krovinį virš kabinos; 

4.1.8 žmonėms būti po pakeltu kroviniu ir po pakeltu griebtuvu arba kitokiu krovinio 

paėmimo ir kėlimo įtaisu; 

4.1.9 išlipti iš kabinos, kai krovinys pakeltas aukščiau vieno metro nuo grindinio ir kai 

specialiai paruoštoje aikštelėje pakeltas žmogus atlieka darbus; 

4.1.10 perduoti krautuvo valdymą pašaliniams asmenims arba stažuotojui, nestebint jo 

darbo;   



4.1.11 kelti ir vežti krautuvu žmones, stovinčius ar sėdinčius ant griebtuvo, ar kitose vietose 

(leidžiama vežti stažuotoją apmokymo metu, jei yra papildoma sėdynė ir tvirtas laikymosi lankas); 

4.1.12 atidarinėti duris arba vartus stumiant šakiniais griebtuvais; 

4.1.13 važiuoti krautuvu arčiau vieno metro atstumu pro žmones, atvirus  šulinius, iškastus 

griovius arba duobes; 

4.1.14 važiuoti statesne nuokalne, nei leidžia krautuvo techninė charakteristika; 

4.1.15 važiuoti į patalpas, kuriose yra lengvai užsiliepsnojančių ir sprogių medžiagų (ant  

patalpų durų turėtų kabėti įspėjančios lentelės). Į minėtas patalpas galima įvažiuoti tik su tam 

darbui specialiai pritaikytais krautuvais; 

4.1.16 vežti degius skysčius netoli atviros ugnies; 

4.1.17 eksploatuoti įtrūkusias arba nudilusiu protektoriumi padangas; 

4.1.18 valdyti krautuvą drėgnomis arba tepaluotomis rankomis; 

4.1.19 dirbti krautuvu, kai neveikia garsinis signalas; 

4.1.20 tvarkyti akumuliatorių nenaudojant individualių apsaugos priemonių; 

4.1.21 daryti pakeitimus krautuvo mechanizmuose, didinti krautuvo keliamąją galią; 

4.1.22 dirbti uždarose nevėdinamose patalpose; 

4.1.23 kabinti ir kelti nestabiliai padėtą krovinį; 

4.1.24 kelti ir perkelti krovinius su esančiais ant jų žmonėmis; 

4.1.25 vilkti krovinius grindimis ir nuo rietuvės; 

4.1.26 krautuvu traukti kroviniu prispaustus stropus; 

4.1.27 kelti krovinį, kai krovinio svorio centras nesutampa su strėlės kablio centru; 

4.1.28 kelti krovinius paketais be specialių paketo sutvirtinimo priemonių; 

4.1.29 lyginti pakeltą krovinį stropuotojui savo svoriu ir taisyti netinkamai uždėtus stropus; 

4.1.30 stropuotojui būti šalia krovinio, pakelto aukščiau 1 m virš paviršiaus ant kurio stovi 

stropuotojas; 

4.1.31 kabinti krovinį viela, lyno gabalais arba tam neskirtais diržais; 

4.1.32 pakabintą ir pakeltą krovinį palikti be priežiūros; 

4.1.33 važiuojant su kroviniu staigiai stabdyti, daryti staigius posūkius ir įsibėgėti; 

4.1.34 įkalti stropo kablius į krovinio kėlimui skirtas kilpas; 

4.1.35 naudoti stropus su nutrūkusia lyno vija; 

4.1.36 važiuoti krautuvu, kai darbo aikštelėje yra žmonės, išskyrus mažus  atstumus (keletą 

cm), kai reikia prisiartinti prie darbo vietos; 

4.1.37 statyti ant darbo aikštelės grindų papildomus paaukštinimus: dėžes, kopėčias ir kt.; 

4.1.38 krautuvo vairuotojui palikti krautuvą, kai darbo aikštelėje yra žmonės (nulipimas 

nuo vairuotojo sėdynės, laikomas kaip krautuvo palikimas). Visą laiką krautuvo vairuotojas turi 

būti pasirengęs nuleisti darbo aikštelę su žmonėmis žemyn; 

4.1.39 užšalusią krautuvo degalų tiekimo sistemą šildyti ugnimi; 

4.1.40 remontuoti degalų sistemos įrangą, nepašalinus iš jos pačių degalų; 

4.1.41 perduoti vairuoti krautuvą kitam asmeniui, neturinčiam teisės jį valdyti, 

neišklausiusiam instruktažo, kaip saugiai ji eksploatuoti; 

4.1.42 laikyti krautuvą uždaroje patalpoje, jeigu joje yra hermetiškai neuždengtų apžiūros 

duobių, rūsių ar kitos paskirties įgilinimų. Patalpos privalo turėti natūralią ir ištraukiamąją 

ventiliaciją. 

4.2. Darbo metu krautuvo vairuotojas privalo vykdyti šiuos saugos darbe reikalavimus: 

4.2.1 krovinį imti šakiniu griebtuvu nuo grindų leidžiama tik pakreipus kėlimo 

mechanizmo rėmą į priekį, o kelti tik pakreipus — į save. Prieš keliant krovinį, naudojantis 

krautuvo apkrovų diagrama, įsitikinti, ar keliamo krovinio masė neviršija krautuvo keliamosios 

galios. Šakinį griebtuvą pastatyti simetriškai krovinio kėlimo vežimėlio centro atžvilgiu, o 

keliamas krovinys turi stovėti simetriškai šakinio griebtuvo atžvilgiu ir kuo arčiau krovinio 

mechanizmo rėmo. Draudžiama kelti krovinį viena šakinio griebtuvo svirtim; 



4.2.2 paimto ant šakinio griebtuvo krovinio svorio centras turi sutapti su krautuvo išilgine 

simetrijos ašimi. Krovinys neturi išsikišti (už šakinio griebtuvo galo) daugiau kaip 1/3 šakinio 

griebtuvo ilgio. Kroviniams, kurie netelpa ant šakinio griebtuvo, naudoti prailgintuvus ir krovinį 

pririšti prie vežimėlio; 

4.2.3 krovinį kelti atsargiai, netrūkčiojant. Jei keliamo krovinio masė artima ribinei 

krautuvo  keliamajai galiai, pakelti krovinį 10 - 20 cm nuo grindų ir patikrinti kėlimo mechanizmo 

veikimą. Krautuvui praradus stabilumą (galiniai ratai pakyla nuo grindų), krovinį nuleisti žemyn; 

4.2.4 keliant arba nuleidžiant krovinį, į esantį šalia sienos, rietuvės ir kitų įrenginių, stebėti 

ar  šalia nėra žmonių; 

4.2.5 pradedant važiuoti atgal, posūkiuose, važiuojant pro vartus ir kitose blogo matomumo 

vietose būtina sumažinti greitį ir duoti įspėjamąjį garsinį signalą; 

4.2.6 išlaikyti iki priekyje važiuojančio transporto ne mažesnį kaip 10 m atstumą; 

4.2.7 važiavimo greitį pasirinkti tokį, kad atsiradus nenumatytam pavojui arba kliūčiai, 

krautuvą būtų galima saugiai sustabdyti. Važiuojant prisisegti vairuotojo apsaugos diržą. Krautuvo 

greitis posūkiuose, dirbant sandėliuose, ant rampų ir blogo matomumo vietose neturi viršyti 3 - 5 

km/val. (greičio ribas nustato darbdavys); 

4.2.8 vežant krovinius, posūkius reikia daryti didžiausiu spinduliu. Nuokalnėse arba 

įkalnėse draudžiama daryti posūkius arba važiuoti įstrižai jų. Krovinius stačiomis nuokalnėmis 

vežti atbuline eiga; 

4.2.9 vežant didelių gabaritų krovinius, uždengiančius kabinos stiklą, vairuotojas gali 

naudotis signalizuotojo nurodymais arba vežti krovinius atbuline eiga. Tokius krovinius reikia 

pririšti prie vežimėlio. Smulkius gabalinius arba birius krovinius vežti specialioje taroje, 

pritvirtintoje prie šakinio griebtuvo; 

4.2.10 krovinius krauti į rietuves nepažeidžiant gabaritų, paliekant laisvus pravažiavimus 

ir praėjimus. Draudžiama krovinius krauti šalia iškastų griovių, duobių ir šlaitų, užstatyti elektros 

skydus, judėjimo kelius, avarinius išėjimus, ugnies gesinimo postus ir priešgaisrinių patalpų 

vartus; 

4.2.11 būti ypač atsargiam paimant ir padedant krovinius dideliame aukštyje. Kraunant 

krovinius į rietuves būtina vykdyti sandėliavimo instrukcijų nurodymus. Rekomenduojamas 

rietuvės aukštis atviroje teritorijoje gali būti ne daugiau kaip 3 kartus didesnis už rietuvės plotį, o 

uždarose patalpose  ne daugiau kaip 4 kartus didesnis už rietuvės plotį; 

4.2.12 sunkiasvorius ir didesnių gabaritų krovinius galima kelti ir vežti dviem krautuvais, 

tuomet kelias turi būti atitinkamo pločio, lygus be nuolydžių. Krovinį būtina tolygiai paskirstyti 

ant abiejų krautuvų, neviršijant jų keliamosios galios. Krovinį vežti ne didesniu kaip 5 - 6 km/val. 

greičiu. Krovinio vežimui privalo vadovauti darbų vadovas. Vairuotojas, važiuodamas pro žmonių 

susibūrimo vietas šalia pastato durų, vartų, išvažiuodamas pro vartus, turi sulėtinti greitį ir įjungti 

garsinį signalą; 

4.2.13 apvalius rąstus kelti ir vežti repliniu griebtuvu; 

4.2.14 krautuvu leidžiama traukti priekabas, jeigu jis turi tam skirtą prikabinimo įtaisą. 

Traukimo jėga neturi būti didesnė už vardinę krautuvo keliamąją galią (ją tiksliai gali nurodyti 

krautuvo gamintojas). 

4.3. Papildomi reikalavimai naudojant strėlinį įtaisą su kabliu: 

4.3.1 krovinius užkabinti ir atkabinti turi teisę tik apmokyti, atestuoti, turintys pažymėjimą 

stropuotojai; 

4.3.2 krovinių užkabinimui leidžiama naudoti tvarkingus, išbandytus ir paženklintus 

stropus; 

4.3.3 darbų vykdymo vietose neleidžiama laikyti brokuotų, nepaženklintų ar nepatikrintų 

kėlimo įtaisų; 



4.3.4 kroviniams, neturintiems specialių įtaisų (kilpų, asų, kakliukų), turi būti sudarytos 

krovinių kėlimo stropavimo schemos. Neturint stropavimo schemos, krovinys keliamas 

vadovaujant kranų darbo vadovui; 

4.3.5 krovinių kėlimo vieta turi būti gerai apšviesta; 

4.3.6 stropai turi būti parenkami pagal krovinio svorį, stropavimo taškų skaičių ir atstumą 

tarp jų; keliant krovinius bendros paskirties stropais, kampas tarp jų šakų neturi viršyti 90o; 

4.3.7 krovinys keliamas tik po to, kai pakėlus jį į 200 - 300 mm aukštį patikrinamas stabdžių 

ir stropavimo patikimumas; 

4.3.8 krovinys, perkeliamas iš vienos vietos į kitą, turi būti ne mažesniame nei 0,5 m 

aukštyje virš daiktų, esančių jų kelyje; 

4.3.9 pervežamą krovinį reikia prilaikyti (kad jis nesiūbuotų) kabliu arba virve. Laikyti 

pervežamą krovinį ranka — draudžiama; 

4.3.10 perkeliamą krovinį leidžiama nuleisti tik į parengtą vietą, kurioje krovinys negalėtų 

nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Po kroviniu reikia padėti padėklus tam, kad rankomis būtų galima 

lengvai ištraukti stropus; 

4.3.11 perkelti krovinius virš patalpų, kuriose yra žmonių, leidžiama tik išimtinais atvejais, 

naudojant atitinkamas darbų saugos priemones; 

4.3.12 keliant ir vežant krovinį, kurio masė artima krautuvo keliamajai galiai, turi dalyvauti 

darbu vadovas. 

4.4. Greiferio, stropų ir taros ženklinimas ir brokavimas: 

4.4.1 nuimamieji krovinio kabinimo įtaisai turi būti ženklinami arba prie jų pritvirtinama 

metalinė lentelė, kurioje užrašomas numeris, keliamoji galia ir bandymo data. Ant taros, išskyrus 

technologinę, turi būti nurodyta jos paskirtis, numeris, svoris ir didžiausias svoris krovinio, kuriam 

transportuoti ji yra skirta. Taros talpa turi būti tokia, kad kėlimo mašinos nebūtų galima perkrauti; 

4.4.2 prie greiferio turi būti pritvirtinta lentelė, kurioje nurodoma gaminančioji gamykla, 

numeris, greiferio svoris, medžiaga, kuriai perkrauti greiferis skirtas, pasemiamos medžiagos 

didžiausias svoris. Greiferio konstrukcija turi būti tokia, kad jis savaime neatsidarytų; 

4.4.3 lyno pagaminti stropai brokuojami pagal nutrūkusių vielelių skaičių viename vijimo 

žingsnyje. Stropo su nutrūkusia gysla naudoti neleidžiama. Grandininiai stropai brokuojami pagal 

grandies išsidėvėjimą. Leidžiamas išsidėvėjimas — ne daugiau kaip 10 proc. grandies strypo 

skersmens. 

4.5. Papildomi reikalavimai naudojant darbo aikštelę: 

4.5.1 kelti žmones aukštyn arba pakėlus nuleisti žemyn krautuvu su šakiniu griebtuvu 

leidžiama tik naudojant specialias, tam skirtas, iš plieno suvirintas, aikšteles. Aikštele aplink turi 

būti aptverta dviem eilem turėklų: 500 mm ir ne manau kaip 1000 mm aukštyje, aikštelės apačia 

aplink apsiūta 100 mm aukščio plienine juosta. Aikštelė tvirtinama prie šakinio griebtuvo taip, kad 

negalėtų nei nuslysti, nei nuvirsti. Aikštelės šonas prie krautuvo kėlimo mechanizmo rėmo turi 

būti atitvertas smulkių akių metaliniu tinklu; 

4.5.2 bendras darbo aikštelės, dirbančių ašmenų ir krovinio svoris neturi viršyti 75% 

vardinės krautuvo keliamosios galios; 

4.5.3 prieš keliant darbo aikštelę būtina patikrinti, ar patikimai uždarytos aptvaro durelės; 

4.5.4 keičiant krautuvo stovėjimo vietą, dirbantieji aikštelėje nuleidžiami žemyn ir 

išlaipinami. 

4.6. Darbui žiemą būtina atlikti šiuos darbus: 

4.6.1 patikrinti ir įkrauti akumuliatorinę bateriją; 

4.6.2 patikrinti ir sutvarkyti uždegimo sistemą: išvalyti ir sureguliuoti tarpus tarp žvakių 

elektrodu, skirstymo kontaktų. Patikrinti, ar veikia dyzelinio variklio pašildymo žvakės; 

4.6.3 patikrinti ir sureguliuoti variklio maitinimo sistemą. Reguliariai tikrinti ir išleisti 

vandens kondensatą iš maitinimo sistemos filtro nusodintuvo; 

4.6.4 užpildyti aušinimo sistemą reikiamos koncentracijos aušinimo skysčiu;   



4.6.5 pakeisti tepimo ir hidraulinėje sistemose vasarines alyvas žieminėmis arba 

universaliomis alyvomis; 

4.6.6 patikrinti krautuvo padangų būklę ir, reikalui esant, jas pakeisti; 

4.6.7 ypač atsargiai važiuoti ir vežti krautuvu krovinius, esant slidžiai kelio dangai 

(važiuoti saugiu greičiu posūkiuose, nuokalnėmis, nedaryti staigiu posūkių, staigiai nestabdyti, 

laikytis saugaus atstumo iki priekyje važiuojančio transporto, mažinti leistiną greitį pavojingose 

vietose). 

 

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 

5.1. Sutrikus darbo režimui arba įvykus avarijai, būtina darbus nedelsiant nutraukti, 

perspėti šalia dirbančius darbuotojus apie galimą grėsmę, pagal savo kompetenciją imtis priemonių 

rizikai pašalinti, nedelsiant pranešti apie susidariusią situaciją padalinio vadovui, asmenims 

atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos 

ir sveikatos tarnybos specialistams. 

5.2. Darbuotojas, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo apie 

nelaimingą atsitikimą darbe nedelsdamas pranešti padalinio vadovui arba Centro direktoriui, 

asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams, suteikti nekentėjusiam pirmąją medicinos 

pagalbą, prireikus iškviesti gydytoją tel. 112. 

5.3. Apie nelaimingą atsitikimą darbe, įvykusį profesinio mokymo įstaigos 

moksleiviui, aukštesniosios arba aukštosios mokyklos studentui per jų praktiką Centre, direktorius, 

asmenys atsakingi už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, arba Centro 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai privalo nedelsdami pranešti mokymo įstaigai, 

kurios atstovas turi teisę dalyvauti tiriant nelaimingą atsitikimą darbe. 

5.4. Darbo vieta ir įrenginiai, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, turi būti išsaugoti 

tokie, kokie buvo nelaimingo atsitikimo metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi, jeigu jų 

nepadarius kiltų pavojus aplinkinių sveikatai ir gyvybei, tačiau visa tai turi būti įforminta raštu, 

pagal galimybes nufotografuota ar nufilmuota. 

5.5. Pastebėjus gaisrą, nedelsiant pranešti ugniagesiams tel. 112, iškviesti į gaisravietę 

vadovaujančius darbuotojus, asmenis atsakingus už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą 

padaliniuose, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir gesinti gaisro židinį turimomis 

gesinimo priemonėmis. 

5.6. Užsidegusius elektros įrenginius pirmiausia reikia atjungti nuo srovės šaltinio, 

tada gesinti angliarūgštės gesintuvais, pakabintais Centro ir jo padalinių koridoriuose, išlaikant ne 

mažesnį kaip vieno metro atstumą nuo gesintuvo antgalio iki įrenginių su įtampa. Apie įvykį būtina 

nedelsiant pranešti asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą 

padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams. Esant reikalui, 

pranešti ugniagesiams tel. 112. 

5.7. Nelaimingu atsitikimu kelyje į darbą ir iš darbo laikomas tik toks nelaimingas 

atsitikimas, kuris įvyko po darbo ir prieš darbo pradžią tiesioginiame kelyje tarp darbuotojo namų 

ir Centro. Apie tokį įvykį darbuotojas privalo kuo greičiau informuoti savo tiesioginį vadovą, 

asmenis atsakingus už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarnybą. 

 

6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ 

6.1. Pastatyti krautuvą į stovėjimo vietą, nuleisti šakinį griebtuvą į žemutinę padėtį, įjungti 

stabdžius, išimti degimo įjungimo raktelį arba kitokiu būdu užblokuoti krautuvo valdymą. 

6.2. Pastatyti visas valdymo svirtis į neutralią padėtį (išskyrus stovėjimo stabdžio svirtį). 

6.3. Atjungti akumuliatorių nuo krautuvo elektros schemos (jei yra jungiklis). 

6.4. Patikrinti, ar hermetiškos tepimo, hidraulikos aušinimo ir stabdžių sistemos. 



6.5. Žiemą, jei krautuvas laikomas lauke arba neapšildomoje patalpoje, iš aušinimo 

sistemos išleisti vandenį, atidarius radiatoriaus kamštį. 

6.6. Sutvarkyti darbo vietą. Nuvalyti krautuvą ir panaudotus skudurus sudėti į metalinę 

uždaromą dėžę. 

6.7. Nuplauti rankas vandeniu ir muilu. Draudžiama plauti rankas ir drabužius benzinu, 

žibalu arba kitais degiais skysčiais, bei sveikatai kenksmingomis medžiagomis. 

6.8. Apie pastebėtus darbo metu gedimus pranešti padalinio vadovui. 

 

 

Instrukciją parengė:  

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas                 Audrius Sasnauskas 

 


