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REIKALAVIMAI GRŪDŲ VEŽĖJAMS 

1. TAIKYMAS 

1.1. Šie Reikalavimai taikomi visiems grūdų vežėjams (toliau – Vežėjas), pristatantiems grūdus į „Roquette 

Amilina“, AB (toliau – Bendrovė). Reikalavimai vežėjams yra neatskiriama sutarties dalis tarp Bendrovės ir Vežėjo 

arba grūdų Pirkėjo ir Pardavėjo.   

 

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

2.1. Vežėjas turi laikytis visų jam taikomų LR saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų 

reikalavimų, taip pat Bendrovės keliamų reikalavimų.  

2.2. Vežėjas, paslaugų, susijusių su grūdų vežimu Bendrovės teritorijoje, teikimui pasitelkęs trečiuosius asmenis, 

privalo juos pasirašytinai supažindinti su šiais Reikalavimais. Nesant rašytinio trečiojo asmens įsipareigojimo 

laikytis šių Reikalavimų, už trečiojo asmens darbuotojų padarytus Reikalavimų pažeidimus bus atsakingas Vežėjas.  

2.3. Vežėjas pilnai atsako už Bendrovės teritorijoje padarytus nuostolius dėl saugos darbe, aplinkosaugos bei 

priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymo, netinkamo darbo organizavimo ar  nesaugių darbo būdų taikymo, 

nepriimtinų ir nepageidaujamų medžiagų naudojimo, arba Vežėjo darbuotojų neprofesionalumo.  

2.4. Šių Reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas bus traktuojamas kaip sutarties tarp Vežėjo ir 

Bendrovės arba sutarties tarp grūdų Pirkėjo ir Pardavėjo sąlygų pažeidimas.   

2.5. Bendrovė pasilieka teisę taikyti baudas (100 - 500 Eur) Vežėjui arba grūdų Pardavėjui, nutraukti ar apriboti 

Vežėjo darbuotojų buvimą Bendrovės teritorijoje, jeigu jie nesilaiko šių Reikalavimų. Apie pasikartojančius 

Reikalavimų  pažeidimus bus informuojamas Vežėjas arba grūdų Pardavėjas.  

2.6. Draudžiama vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam ar pervargusiam. Vairuotojų ir pėsčiųjų 

blaivumas, esant būtinybei, gali būti patikrintas Bendrovėje nustatyta tvarka. Bendrovėje taikoma leistina etilo 

alkoholio koncentracija – 0,00 ‰ (promilių). 

2.7. Draudžiama rūkyti transporto priemonės kabinoje ir Bendrovės teritorijoje (išskyrus specialias paženklintas 

rūkymo zonas), mėtyti nuorūkas. 

2.8. Draudžiamas bet koks teršimas (pvz., Bendrovės teritorijoje draudžiama plauti transporto priemonę, indus,  

šiukšlinti). 

2.9. Prieš atvykstant į Bendrovę, Vežėjas privalo supažindinti vairuotojus su šiais Reikalavimais ir išduoti 

reikiamas asmenines apsaugines priemones. 

2.10. Reikalavimus Vežėjams galima rasti internetinėje svetainėje https://roquetteamilina.com/reikalavimai-

rangovams/ arba rūpimais klausimais kreiptis elektroniniu paštu: amilina@roquette.com 

 

3. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

3.1. Vežėjas turi laikytis reikalavimų ir taisyklių, išdėstytų žemiau nurodytuose teisės aktuose ir jų pakeitimuose: 

3.1.1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų 

higienos.  
3.1.2. 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 183/2005, nustatančiame pašarų 

higienos reikalavimus.  

3.1.3. 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų 

liestis su maisto produktais.  

3.2. Transporto priemonės (grūdovežiai), skirtos grūdams vežti, turi būti: 

3.2.1. Techniškai tvarkingos, sandarios (tarpų sandarinimui draudžiama naudoti poliuretanines putas).  

3.2.2. Švarios nuo bet kokio likučio prieš tai vežto krovinio, sausos, be pašalinių kvapų, kenkėjų.  

3.3. Transporto priemonėms (grūdovežiams) draudžiama vežti chemikalus, pavojingas medžiagas, įvairią įrangą ir 

medžiagas, ypač stiklą ir metalą, stiprų kvapą skleidžiančius produktus, tokius kaip žuvies miltai, gyvūnų odos, 

kailiai, skerdenos, srutos, organinės trąšos, gyvulių mėšlas ir kt. 

3.4. Bendrovės prašymu, Vežėjas privalo pateikti įrodymus apie tris paskutinius transporto priemone 

(grūdovežiuose) vežtus krovinius.  
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3.5. Bendrovė gali atsisakyti iškrauti grūdus, jei yra pažeistas bent vienas iš aukščiau nurodytų punktų.  

 

4. EISMO ORGANIZAVIMAS 

4.1. Transporto priemonėms į Bendrovės teritoriją įvažiuoti galima leidus apsaugos darbuotojui ir nurodžius 

važiavimo kryptį. Draudžiama į Bendrovės teritoriją įvežti keleivius ar kt. su kroviniu nesusijusius lydinčiuosius 

asmenis.  

4.2. Eismas Bendrovės teritorijoje organizuojamas vadovaujantis LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, 

Kelių eismo taisyklėmis, kelio ženklais, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir Darbo įrenginių naudojimo 

bendraisiais nuostatais.  

4.3. Bendrovės teritorijoje transporto priemonių greitis negali viršyti 20 km/val. Važiuojant Bendrovės teritorijoje 

privaloma vadovautis  transporto judėjimo schema (pridedama) ir kelių eismo ženklais. 

4.4. Bendrovės teritorijoje eksploatuoti leidžiama tik techniškai tvarkingas transporto priemones.  

4.5. Į Bendrovę atvykęs vairuotojas privalo dėvėti signalinę liemenę, avėti uždaro tipo avalynę su pirštų apsauga. 

Specifinėse darbo vietose turėti ir teisingai naudoti  ženkluose nurodytas asmenines apsaugines priemones. 

4.6. Eismo dalyviai privalo netrukdyti eismo, negadinti kelio, eismo reguliavimo priemonių, važiuoti tik asfaltuota 

kelio danga, negadinant želdinių.  

4.7. Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję pavojingą kliūtį kelyje, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami 

to padaryti, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir įspėti Bendrovę apie gresiantį pavojų.  

4.8. Vairuotojas pasitraukti iš savo vietos ir palikti transporto priemonę gali tik įsitikinęs, kad ji savaime nepajudės, 

t.y., išjungti variklį, užtraukti rankinį stovėjimo stabdį, ratus užblokuoti ratstabdžiais. 

4.9. Draudžiama sustoti ir stovėti: geležinkelių pervažose, ant vejos, šaligatvio, pėsčiųjų tako, ten, kur sustojusi 

transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams kelio ženklus arba kliudytų kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų 

eismui. 

4.10. Draudžiama transporto priemonėmis užstatyti pėsčiųjų takus, judėjimo kelius, pravažiavimus, pastatų ir 

elektros pastočių duris, avarinius išėjimus, gaisrinius hidrantus, priešgaisrinius skydus ir pan.  

 

5. KROVOS TVARKA 

5.1. Prieš patenkant į Bendrovės teritoriją privaloma nusivalyti autotransporto priemones aplipusias sniegu ar purvu.  

5.2. Transporto priemonių (grūdovežių) vairuotojai po mėginio paėmimo, prieš įvažiuojant į teritoriją, privalo 

užsidengti priekabas tentu. 

5.3. Jei krovos vieta užimta, vairuotojas privalo palaukti kol bus leista prisiparkuoti. Transporto priemonę pastatyti 

taip, kad nekliudytų kitų transporto priemonių judėjimui.  

5.4. Transporto priemonė prie nurodytos krovos vietos turi būti patikimai sustabdyta, variklis išjungtas, įjungta 

žemiausia pavara ir rankinis stabdis, galiniai ratai užfiksuoti ratstabdžiais.  

5.5. Vairuotojas privalo išklausyti grūdų priėmėjo nurodymus apie vairuotojui privalomus veiksmus krovinio grūdų 

iškrovimo metu ir juos vykdyti.   

5.6. Stovėti ir stebėti iškraunamus grūdus vairuotojas gali tik grūdų priėmėjo nurodytoje vietoje. 

 

6. NELAIMĖS ATVEJU 

5.1. Įvykus nelaimingam atsitikimui Bendrovės teritorijoje arba pastebėjus nelaimingą atsitikimą, nedelsiant 

nukentėjusiajam suteikti pirmąją pagalbą, pranešti Bendrovės darbuotojams apie įvykį, iškviesti pagalbą telefonu 

+370 650 20195 arba 112. 

5.2. Kilus gaisrui nedelsiant gesinti gaisro židinį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Iš pastato evakuotis 

vadovaujantis ženklais ir evakuacijos schemomis. Apie įvykį pranešti Bendrovės darbuotojams, iškviesti pagalbą 

telefonu +370 650 20195 arba 112. 

5.3. Gaisro metu DRAUDŽIAMA: naudotis liftais, eiti per dūmus, palikti atviras duris, langus, grįžti atgal į degantį 

pastatą. 

5.4. Užteršus Bendrovės teritoriją tepalais, kuru, cheminėmis medžiagomis ar pan., nedelsiant imtis priemonių 

taršos lokalizavimui, surinkimui ir pašalinimui. Apie incidentą privaloma informuoti Bendrovės darbuotojus, 

iškviesti pagalbą telefonu +370 650 20195. 

  



 

 
  



 

 

  



 
 

 


