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                                         KROVIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigos Krovikas 

2. Padalinys Transporto ir eksploatacijos skyrius 

3. Tiesioginis vadovas Transporto ir eksploatacijos skyriaus vadovas 

4. Pavaldinių skaičius Nėra 

5. Kas pavaduoja Krovikas 

6. Ką pavaduoja Kroviką 

7. Skyrimas eiti 

pareigas ir atleidimas 
Direktoriaus įsakymu 

8. Dokumentai, kuriais 

privaloma vadovautis 

Pareiginiai nuostatai; Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Įmonės 
vadovo įsakymai; Bendrovės darbo tvarkos taisyklės; Saugos ir 
sveikatos instrukcijos; Priešgaisrinės saugos instrukcija; Darbo vietos 
instrukcija 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

9. Krovikas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

9.1 turi būti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus; 

9.2 turi turėti galiojančią sveikatos patikrinimo medicininę pažymą suteikiančią teisę dirbti 

kroviko darbą; 

9.3 krovikas, atliekantis kranu pakeliamų konteinerių aptarnavimo darbus (toliau – 

Krovinių kabinėtojas), privalo turėti atitinkamą pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti krovinių 

kabinėtojo darbą; 

9.4 turi žinoti atliekų rūšiavimo ir tvarkymo taisykles; 

9.5 turi gebėti dirbti tiek komandoje, tiek ir savarankiškai; 

9.6 kompetencijos ribose žinoti higienos ir sanitarijos reikalavimus, darbo laiko, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimus; 

9.7 privalo būti lankstus, mandagus, iniciatyvus ir socialiai aktyvus, diplomatiškas su 

klientais ir kitais įmonės darbuotojais, nesivelti į konfliktines situacijas su klientais; 

9.8  privalo dalyvauti bendrovės veikloje, būtinoje bendram interesui užtikrinti, dirbant 

orientuotis į rezultatą. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGOS 

 

10. Kroviko darbo vieta yra mobili, apimanti Panevėžio apskrities fizinius ir juridinius 

asmenis. Krovikas, atlikdamas savo pareigas, privalo: 

10.1 darbo metu atlikti tik jam vyr. dispečerio, dispečerio ar juos pavaduojančio asmens 

pavestus darbus; 

10.2 būtinai darbo metu dėvėti darbo rūbus ir asmenines apsaugos priemones; 

10.3 savarankiškai informuoti vyr. dispečerį, dispečerį ar juos pavaduojantį asmenį, kad 

darbas nutrūko dėl autotransporto priemonės gedimo ir laukti kol bus nurodyta, su kuria transporto 
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priemone toliau tęsti darbą, t.y. krovikas negali savavališkai pasišalinti iš darbo, nebaigęs atlikti 

užduoties, be tiesioginio vadovo nurodymo; 

10.4 atlikti konteinerių ir (ar) kitų atliekų surinkimo priemonių aptarnavimo darbus: išpilti į 

specialų automobilį atliekų surinkimo priemonėse esančias atliekas, užtikrinti šalia atliekų surinkimo 

priemonių esančių atliekų surinkimą;  

10.5 surinkus atliekas iš konteinerių ir (ar) kitų atliekų surinkimo priemonių, jas palikti 

pradinėje jų išvežimui skirtoje vietoje; 

10.6 uždaryti konteinerių dangčius, užfiksuoti stabdžius, jeigu jie yra įrengti atliekų 

surinkimo priemonėse; 

10.7 surinkti atliekų surinkimo ir vežimo metu išsibarsčiusias atliekas; 

10.8 užtikrinti tvarkingą atliekų surinkimą, kai nėra naudojami konteineriai: likusias ir 

mechanizmų nesurinktas atliekas tvarkingai sugrėbti ir (ar) sušluoti; 

10.9 atlikti grąžintų iš linijos, techniškai netvarkingų ir pateiktų remontui konteinerių 

išvalymo darbus; 

10.10 pagal patvirtintus grafikus plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendro naudojimo) 

mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius; 

10.11 vykdyti techniškai netvarkingų, susidėvėjusių konteinerių pakeitimą kitais, to paties 

dydžio ir tos pačios paskirties konteineriais; 

10.12 esant gamybiniam būtinumui ir turint Krovinių kabinėtojo pažymėjimą, atlikti Krovinių 

kabinėto darbą: 

10.13 darbo metu vykdyti kėlimo kranų vadovo ir (ar) hidromanipuliatorių operatoriaus 

nurodymus, jeigu šie neprieštarauja krovinių kabinėtojo saugos ir sveikatos instrukcijos 

reikalavimams; 

10.14 žinoti krano, prie kurio kabina krovinius, mechanizmus ir kokia krano keliamoji galia; 

10.15 mokėti nustatyti, ar tinkamos ir techniškai tvarkingos pakabos ir kiti kabinimo prietaisai 

bei tara; 

10.16 mokėti taisyklingai krovinį aprišti ir užkabinti ant krano kablio; 

10.17 žinoti, kokios taros užpildymo normos; 

10.18 mokėti perduoti hidromanipuliatorių operatoriui krovinių pakėlimo ir nuleidimo 

ženklus; 

10.19 padėti hidromanipuliatorių operatoriui uždengti pervežamus krovinius; 

10.20 pašalinti nuo pakeliamo krovinio ar šalia jo esančius visus pašalinius daiktus, kurie gali 

kliudyti tinkamai užkabinti krovinį ir jį pakelti; 

10.21 perduoti hidromanipuliatorių operatoriui krovinio pakėlimo ir (ar) nuleidimo ženklą tik 

tokiu atveju, jeigu jis yra visiškai įsitikinęs, kad krovinys yra tinkamai užkabintas, krovinio pakėlimo 

zonoje nėra pašalinių asmenų; 

10.22  perspėti pašalinius asmenis, kad šie pasitrauktų iš krovinio pakėlimo zonos; 

10.23  nestovėti po pakeliamu ir (ar) nuleidžiamu kroviniu bei kranu; 

10.24 nuleisti ir atkabinti krovinį nuo krano tik įsitikinus, kad jis pastatytas lygioje vietoje, 

tiesia linija. Esant būtinybei, pašalinti krovinio nuleidimo ir (ar) pastatymo vietoje esančius pašalinius 

daiktus; 

10.25 eismo įvykio, nelaimingo atsitikimo, atliekų surinkimo konteinerių ir (ar) kitų atliekų 

surinkimo priemonių sugadinimo, vagystės ar kitais atvejais, trukdančiais ar ribojančiais teikti atliekų 

tvarkymo paslaugas, nedelsiant apie tai informuoti vyr. dispečerį, dispečerį ar kitą atsakingą asmenį 

ir nesitraukti iš įvykio vietos negavus tam leidimo; 

10.26 į darbą atvykti blaivus ar neapsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių 

medžiagų; 

10.27 saugoti ir racionaliai naudoti degalus, tepalus, transporto priemonės detales bei 

medžiagas, kitas jam perduotas materialines vertybes; 

10.28 saugoti ir racionaliai naudoti jam perduotas materialines vertybes; 

10.29 rūkyti tik tam skirtose vietose; 

10.30 surenkant ir vežant atliekas atvirais konteineriais, laikytis aplinkos apsaugos keliamų 

reikalavimų, padėti vairuotojui krovinį uždengti tentu ar kitu uždangalu;  
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10.31 atlikdamas Panevėžio miesto kapinėse esančių atliekų surinkimo konteinerių 

aptarnavimo darbus, laikytis rimties ir drausmės: vykstant laidojimo procedūrai, sustabdyti atliekų 

tvarkymo darbus, kad atliekų tvarkymo paslaugų teikimas netrukdytų laidojimo procedūroms, darbus 

pradėti tik tuomet, kai yra baigiamos laidojimo procedūros; 

10.32 atsargiai, saugiai ir atsakingai, laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų, padėti 

eksploatuoti transporto priemonę vairuotojui: esant siauriems, užstatytiems įvairiomis kliūtimis, 

apaugusiais tankia medžių ar krūmų lapija keliams ar pravažiavimams, toliau vykdyti darbus tik 

įsitikinus, kad transporto priemonė ar jos dalys nebus kliudomos ir sugadinamos. Esant būtinybei, 

išlipti iš transporto priemonės ir padėti vairuotojui  nuspręsti dėl saugaus pravažiavimo sąlygų 

įvertinimo ir esant galimybėms pašalinti kliūtis, kad būtų galima saugiai tęsti maršrutą; 

10.33 asmeniškai arba per kitus asmenis kaip galima greičiau pateikti vyr. dispečeriui, 

dispečeriui, personalo administratoriui ar kitam atsakingam asmeniui informaciją apie neatvykimą į 

darbą, neatvykimo priežastis ir numatomą nebuvimo darbe trukmę, jei negali dirbti dėl laikino 

nedarbingumo ar kitų priežasčių. Nepranešimas apie neatvykimą, nepaisant neatvykimo priežastys 

svarbios ar ne, laikytinas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu; 

10.34 žinoti ir vykdyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus; 

10.35 vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir kaip 

galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata; 

10.36 darbo metu nuolat palaikyti tvarką ir švarą automobilyje ir buitinėse patalpose 

(reikiamus darbo ir asmeninius rūbus laikyti tam skirtose vietose (spintelėse), išsiplauti asmeniniam 

naudojimui skirtus indus, valgyti tik tam skirtoje vietoje, nešiukšlinti ir nepalikti asmeninių daiktų 

tam neskirtose vietose ir kt.); 

10.37 įvykus nelaimingam atsitikimui ir (ar) avarijai, nukentėjusiam suteikti pirmąją 

medicinos pagalbą, esant poreikiui, iškviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112, apie įvykį nedelsiant 

pranešti vyr. dispečeriui, dispečeriui ar jį pavaduojančiam, ar kitam užduotį skyrusiam atsakingam 

asmeniui, darbo vietą išsaugoti tokią, kokia ji buvo nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos metu, jei tai 

negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ir sveikatai, nesitraukti iš nelaimingo atsitikimo ir 

(ar) avarijos vietos; 

10.38 savo kompetencijų riboje spręsti visas iškilusias problemas darbo vietoje; 

10.39 iškilus pavojui saugai ir sveikatai, priešgaisrinei, aplinkos saugai, nedelsiant pranešti 

vyr. dispečeriui, dispečeriui, autoaikštelės operatoriui ar kitam atsakingam asmeniui; 

10.40 vykdyti ir kitus jam pavestus direktoriaus, Transporto ir eksploatacijos skyriaus vadovo 

arba tiesioginio vadovo nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

TEISĖS 

 

11. Krovikas turi teisę: 

11.1 reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos; 

11.2 atsisakyti dirbti, jei darbo sąlygos kelia pavojų sveikatai ir gyvybei; 

11.3 reikalauti iš bendrovės skyrių vadovų ir atskirų darbuotojų, kad pateiktų reikiamą 

informaciją darbo funkcijoms vykdyti; 

11.4 reikalauti iš kartu dirbančių darbuotojų darbo drausmės, darbo kokybės, pavaldumo 

subordinacijos laikymosi; 

11.5 informuoti tiesioginį savo vadovą apie iškilusias problemas, kurių sprendimui 

nepakanka kompetencijos; 

11.6 teikti siūlymus vadovybei dėl bendrovės veiklos gerinimo; 

11.7 kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas atliekamų pareigų atlikimui. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

12. Vairuotojas atsako už: 
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12.1 darbo priemones, inventorių, esančius jo žinioje; 

12.2 jam pavestų užduočių vykdymą tiksliai ir laiku; 

12.3 šiame pareigybės aprašyme išvardintų pareigų tinkamą vykdymą; 

12.4 profesinės etikos klaidas, nesklandumus darbe, nustatytų įgaliojimų viršijimą; 

12.5 žalą, padarytą bendrovei dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

12.6 komercinių paslapčių saugojimą; 

12.7 už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų tinkamą vykdymą, 

darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

12.8 bendrovės direktoriaus įsakymuose ir vietiniuose norminiuose teisės aktuose numatytų 

reikalavimų tinkamą vykdymą; 

12.9  visų darbo priemonių ir įrankių perdavimą, nutraukus darbo sutartį ir pabaigus darbo 

santykius; 

12.10 už savo funkcijų netinkamą vykdymą Vairuotojas atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

__________________________ 

 

 

Parengė  

Transporto ir eksploatacijos skyriaus vadovė 

 

Giedrė Raudonaitienė 

2021-09-30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


