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1. P a p i l d a u Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją BDS-33 Kėlimo kranų 

naudojimas, patvirtintą Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) kokybės, 
aplinkosaugos ir saugos darbe direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. TV1(1.2-1)-433, 
8.21, 9.14 punktais ir juos išdėstau taip: 

„8.21. Kranininkui savaeigiu kranu važiuojant atbuline eiga Bendrovės technologinių 
įrenginių ar kitose teritorijose, kuriose yra susidūrimo su kliūtimis pavojus, manevravimo kontrolei 
paskirti darbuotoją, kuris būdamas saugioje ir kranininkui nuolat matomoje vietoje rankų gestais, 
žodžiais ar kitu sutartu su kranininku būdu rodytų jam saugų važiavimo maršrutą iki savaeigio 
krano pastatymo vietos.“ 

„9.14. Prieš važiuodamas savaeigiu kranu atbuline eiga Bendrovės keliuose apžiūrėti 
esamas kliūtis ir įvertinti atstumus iki jų. Važiuodamas neviršyti 5 km/h greičio ir atidžiai stebėti 
šoniniuose veidrodėliuose matomas erdves. Jeigu kyla abejonių dėl susidūrimo su kliūtimi, sustoti, 
išlipti iš krano kabinos ir dar kartą įvertinti atstumą iki kliūties. Kranininkui draudžiama važiuoti 
atbuline eiga Bendrovės technologinių įrenginių ar kitose teritorijose (išskyrus Bendrovės kelius), 
kuriose yra susidūrimo su kliūtimis pavojus, jeigu manevravimo kontrolei nėra paskirto darbuotojo, 
kuris būdamas saugioje ir kranininkui nuolat matomoje vietoje rankų gestais, žodžiais ar kitu 
sutartu su kranininku būdu rodytų jam saugų važiavimo maršrutą iki savaeigio krano pastatymo 
vietos.“  

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 15 d. 
3. P a v e d u įsakymo išdalinimo rodyklėje nurodytiems Bendrovės padalinių 

vadovams iki 2018 m. liepos 15 d. su šiuo įsakymu supažindinti susijusius darbuotojus. 
4. P a v e d u Sekretoriato atsakingam darbuotojui su šiuo įsakymu supažindinti 

įsakymo išdalinimo rodyklėje nurodytus Bendrovės darbuotojus. 
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