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TVIRTINU 

Integre Trans direktorius 

Žana Kel 2021 09 01 

 

____________________________ 

 

 

INTEGRE TRANS  SAUGUMO INCIDENTŲ IR AVARINIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS  

SUBRANGOVŲ (VEŽĖJŲ) DARBUOTOJAMS 

 

Galima avarija, 

saugumo 

incidentas  

Galimas poveikis aplinkai 

/ kroviniui, pavojus 

žmonių sveikatai ir 

saugai, kroviniui 

Prevenciniai veiksmai  
Veiksmai avarijos, 

incidento atveju 

Įrenginiai ir 
priemonės 

Integre trans 

įmonių grupės 
atsakingi asmenys, 

kontaktai/Subran

govo paskirti 

atsakingi asmenys 

Kitos 

suinteresuotos 

šalys, kurios 

yra 

informuojamos 

Atsitiktinis naftos 

produktų 
išsiliejimas 
autoįvykio ar kitos 
avarijos metu (pvz., 

automobilių 
stovėjimo 
aikštelėje) 
 

Aplinkos (grunto) taršos 
išsiliejusiais tepalais, kuru 
galimybė. 
 

1. Techniškai tvarkingi 

tarnybiniai automobiliai. 

2. Instruktuoti tarnybinius 

automobilius vairuojantys 

darbuotojai. 

 

1.Atitinkamų pagalbos 
tarnybų informavimas (žr. 
Priedas Nr. 2) 

2.Subrangovo vairuotojas 

privalo informuoti 

subrangovo paskirtą 
atsakingą asmenį.  
3. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo informuoja 

Integre Trans ekspedijavimo 

vadybininką.   

Subrangovas 

atsakingas už savo 
transporto  

priemonių 
techninės priežiūros 
ir remonto 

organizavimą, 

periodinės 
transporto 

priemonių ir kito 
turto patikrą. 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo 

įmonėje atsakingas 
asmuo už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 

ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo 

vadybininkas 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2. 

Netinkamas 

krovinio 

pakrovimas ir (ar) 

pritvirtinimas 

1. Aplinkos (grunto, oro) 

taršos galimybė išsiliejus 
vežamoms cheminėms ir 
(ar) kitokioms medžiagoms 

2. Transporto priemonės 
avarija 

1. Teisingas krovinio 

pakrovimas ir tvirtinimas 

transporto priemonėje 

2. Krovinio tvirtinimo 

patikra 

3. Subrangovo vairuotojų 
mokymai 

1.  Kilus įtarimams dėl 
krovinio nestabilumo/ 

netinkamo tvirtinimo ir 

galimo pažeidimo, sustoti 
leidžiamoje ir saugioje 
vietoje.  

2. Informaciją apie incidentą/ 

galimą pavojų subrangovo 

vairuotojas turi perduoti 

Telefonai, 

kompiuteriai, 

internetinis ryšys. 

Transporto 

priemonių 

techninės priežiūros 
ir remonto 

organizavimas, 

periodinės 
transporto 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo 

įmonėje atsakingas 
asmuo už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą 

ir 

 

Kliento 

atstovas, 

krovinio gavėjas 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2 

(pagal situacijos 

aplinkybes) 
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subrangovo paskirtam 

atsakingam asmeniui. 

3.  Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo informuoja 

Integre Trans ekspedijavimo 

vadybininką.   
4. Subrangovo transporto 

vairuotojas privalo laikytis 

saugumo reikalavimų, 

apžiūrėti krovinį (jei 
įmanoma) ir laukti jam 

priskirto Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininko 

nurodymų.  
5. Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininkas 

paaiškina kaip pritvirtinti 
krovinį užtikrinant saugumą, 
jei krovinys pakrautas 

netinkamai vadybininkas 

organizuoja krovinio tinkamą 
perkrovą tiesiogiai su klientu, 
informuoja vairuotoją. 

priemonių ir kito 
turto patikra 

atliekama 

subrangovo. 

 

 

Integre Trans 

ekspedijavimo 

vadybininkas 

Krovinio 

pažeidimas krovos 
metu (terminale) 

 

1. Aplinkos (grunto) taršos 
išsiliejusiais tepalais, kuru 
galimybė. 
2. Aplinkos (oro) taršos 
degimo produktais 

galimybė – gaisro atveju. 

3. Aplinkos (grunto, oro) 

taršos galimybė išsiliejus 
vežamoms cheminėms 
medžiagoms. 
4. Žmonių nudegimo ir 
apsinuodijimo  toksiškais 
degimo produktais 

(dūmais, nuodingomis 

Tinkamo tiekėjo parinkimas 
(techniškai tvarkingi 
krautuvai, kvalifikuoti 

krovinius kraunantys 

darbuotojai). 

1. Informaciją apie avariją 
terminalo darbuotojas teikia 

savo įmonei (terminalui) 
iškart po įvykio.  
2. Subrangovo transporto 

vairuotojas privalo laikytis 

saugumo reikalavimų ir imtis 
veiksmų, nurodytų Priede Nr. 
3. Terminalo atstovas apie 

avariją praneša Integre Trans 
verslo plėtros vadybininkui, 
kuris rūpinosi kroviniu. 
Integre Trans verslo plėtros 

Telefonai, 

kompiuteriai, 

internetinis ryšys. 

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos, transporto 
priemonių 
atitinkamą 
priežiūrą. 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo 

įmonėje atsakingas 
asmuo už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 
ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo 

vadybininkas 

 

Kliento atstovas, 

krovinio gavėjas 
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dujomis), žūtis dėl 
sumažėjusio deguonies 
kiekio ir (ar) apsinuodijimo 

toksiškais degimo 
produktais galimybė – 

gaisro atveju. 

5. Žmonių nudegimo ir 
apsinuodijimo galimybė – 

išsiliejus vežamoms 
cheminėms medžiagoms. 
6. Krovinio apgadinimo/ 

pažeidimo / sunaikinimo 
galimybė krovos metu. 

vadybininkas informuoja 

kliento atstovą.  
4. Informaciją apie incidentą/ 
galimą pavojų subrangovo 
vairuotojas turi perduoti 

subrangovo paskirtam 

atsakingam asmeniui. 

Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo informuoja 

Integre Trans ekspedijavimo 

vadybininką.   

Krovinį vežančio 
transporto avarija 

 

1. Aplinkos (grunto) taršos 
išsiliejusiais tepalais, kuru 
galimybė. 
2. Aplinkos (oro) taršos 
degimo produktais 

galimybė – gaisro atveju. 

3. Aplinkos (grunto, oro) 

taršos galimybė išsiliejus 
vežamoms cheminėms ir 
(ar) kitokioms 

medžiagoms. 
4. Žmonių nudegimo ir 
apsinuodijimo dūmais 
galimybė – gaisro atveju. 

5. Žmonių nudegimo ir 
apsinuodijimo galimybė – 

išsiliejus vežamoms 
cheminėms medžiagoms. 
6. Krovinio pažeidimo / 
sunaikinimo galimybė 
avarijos atveju. 

1. Tinkamos transporto 

priemonės parinkimas 
(tvarkinga techninė būklė, 
būklė patikrinta, 
kvalifikuoti ir apmokyti 

vairuotojai) 

2.Subrangovų transporto 

priemonių techninės būklės 
periodinė kontrolė pagal 
planą. 
3.Kasdieninis transporto 

priemonės techninis 
patikrinimas (atsakingas 

subrangovo transporto 

priemonės vairuotojas). 

1. Subrangovo vairuotojas 

nedelsiant privalo informuoti 

subrangovo paskirtą 
atsakingą asmenį.  
2. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo informuoja 

Integre Trans ekspedijavimo 

vadybininką.  

3. Subrangovo transporto 

vairuotojas privalo laikytis 

saugumo reikalavimų ir imtis 
veiksmų, nurodytų Priede 
Nr. 1. 

4. Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininkas 

perduoda informaciją Integre 
Trans verslo plėtros 
vadybininkui, kad 

informuotų kliento atstovą. 

5. Subrangovas organizuoja 

krovinio saugumo 

užtikrinimą, transporto 

priemonės keitimą bei 
iškviečia tos šalies avarinę 

Telefonai, 

kompiuteriai, 

internetinis ryšys, 
kad būtų galima 
užtikrinti nuolatinį 
krovinio sekimą. 

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos, transporto 
priemonių 
atitinkamą 
priežiūrą. 
 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo 

įmonėje atsakingas 
asmuo už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 
ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo ir 

verslo plėtros 
vadybininkai 

 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2 

Kliento atstovas, 

krovinio 

gavėjas. 
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tarnybą kroviniui nugabenti į 
saugią aikštelę.  
6. Atvykus pakaitinei 

transporto priemonei, 

krovinys perkraunamas ir 

pristatomas į galutinį tašką. 
7. Krovinio gavėjas įvertina 
dėl krovinio sugadinimo 
patirtą žalą ir informuoja 
Integre Trans verslo plėtros 
vadybininką laikydamasis 
CMR konvensijos 32 

straipsnio terminų. 

8. Integre Trans verslo 

plėtros vadybininkas 

informuoja dėl žalos 
kompensavimo subrangovą.  

Gaisras krovinį 
gabenančioje 
transporto 

priemonėje 

1. Aplinkos (grunto) taršos 
išsiliejusiais tepalais, kuru 
galimybė. 
2. Aplinkos (oro) taršos 

degimo produktais 

galimybė. 
3. Aplinkos (grunto, oro) 

taršos galimybė išsiliejus 
vežamoms cheminėms ir 
(ar) kitokioms 

medžiagoms. 
4.Žmonių nudegimo ir 
apsinuodijimo dūmais 
galimybė – gaisro atveju. 

5.Žmonių nudegimo ir 
apsinuodijimo galimybė – 

išsiliejus vežamoms 
cheminėms medžiagoms. 

1.Tinkamos transporto 

priemonės parinkimas 
(tvarkinga techninė būklė, 
būklė patikrinta, 
kvalifikuoti ir apmokyti 

vairuotojai, aptarnaujantis 

personalas) 

2. Transporto priemonių 
techninės būklės periodinė 
kontrolė pagal planą. 
3. Kasdieninis transporto 

priemonės techninis 
patikrinimas (atsakingas 

subrangovo transporto 

priemonės vairuotojas).  

 

 

1.Subrangovo vairuotojas 

privalo nedelsiant sustoti, 

nutraukti degalų tiekimą ir 
atjungti akumuliatorių. 
2.Ugnį gesinti gesintuvu, 
smėliu, žeme arba uždengiant 
nedegia medžiaga, jei tai 
negresia vairuotojo gyvybei. 

3. Subrangovo vairuotojas 

privalo laikytis saugumo 

reikalavimų ir imtis veiksmų, 
nurodytų Priede Nr. 1.  

4. Informuoti atitinkamas tos 

šalies institucijas (žr. Priedas 
Nr. 2)  

5.Subrangovo vairuotojas 

nedelsiant privalo informuoti 

subrangovo paskirtą 
atsakingą asmenį.  

Telefonai, 

kompiuteriai, 

internetinis ryšys, 
kad būtų galima 
užtikrinti nuolatinį 
krovinio sekimą.  

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos, transporto 
priemonių 
atitinkamą 
priežiūrą. 
 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo įmonėje 
atsakingas asmuo 

už galimos 

avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 
ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo ir 

verslo plėtros 
vadybininkai 

 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2 

Kliento atstovas, 

krovinio 

gavėjas, tos 

šalies 
institucijos 
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6.Krovinio pažeidimo / 
sunaikinimo galimybė. 

6. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo informuoja 

Integre Trans ekspedijavimo 

vadybininką.   

7. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo nedelsiant 

organizuoja krovinio apsaugą 
(jei reikia) transporto 

priemonės keitimą bei 
iškviečia tos šalies avarinę 
tarnybą kroviniui nugabenti į 
saugią aikštelę.  
8. Atvykus pakaitinei 

transporto priemonei, 

krovinys perkraunamas ir 

pristatomas į galutinį tašką. 
9. Esant krovinio pažeidimui 
gaisro metu, krovinio gavėjas 
įvertina dėl krovinio 
sugadinimo patirtą žalą ir 
informuoja Integre trans 

verslo plėtros vadybininką 
laikydamasis CMR 

konvensijos 32 straipsnio 

terminų 

10. Integre Trans verslo 

plėtros vadybininkas 

informuoja dėl žalos 
kompensavimo subrangovą 

Krovinį vežančio 
vairuotojo 

sveikatos būklės 
pablogėjimas 

vairavimo metu, 

ūminis susirgimas, 
ligos paūmėjimas, 

nelaimingas 

1.  Vairuotojo sužeidimas, 
nelaimingas atsitikimas, 

mirtis. 

2.  Krovinio išsiliejimas, 

patekimas į aplinką, 
užteršimas atsižvelgiant į 
krovinio pobūdį. 

1. Darbas laikantis 

darbuotojų sveikatos ir 

saugos, poilsio režimo 
reikalavimų, darbuotojų 
mokymai ir bendravimas 

vežimo metu. 

1. Pirmos pagalbos 

suteikimas nelaimės atveju.  
2. Atitinkamų pagalbos 
tarnybų informavimas (žr. 
Priedas Nr. 2) esant eismo 

įvykiui.  
3. Apie pablogėjusią sveikatą 

subrangovo vairuotojas  

Telefonai, 

kompiuteriai, 

internetinis ryšys. 

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos, transporto 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo įmonėje 
atsakingas asmuo 

už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2 

Kliento atstovas, 

krovinio 

gavėjas. 
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atsitikimas eismo 

įvykio metu ir jo 

įtaka, pasekmė 
vairuotojo sveikatai 

ir saugai 

3. Krovinio pažeidimo/ 

apgadinimo/ sunaikinimo 

galimybė avarijos atveju. 
4. Krovinio vagystė patekus 

į aplinką/ neapsaugotą/ 
nekontroliuojamą teritoriją. 

 

2. Vairuotojo aprūpinimas 
atitinkamomis 

medikamentinėmis 
priemonėmis 

privalo nedelsiant informuoti 

subrangovo paskirtą 
atsakingą asmenį. 
4. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo nedelsiant 

informuoja Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininką. 

5.  Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo 

organizuoja krovinio apsaugą 

(jei reikia), siunčia pakaitinį / 
pavaduojantį vairuotoją 
kroviniui ir transporto 

priemonei perimti bei 

iškviečia tos šalies avarinę 
tarnybą kroviniui nugabenti į 
saugią aikštelę.  
6.Atvykus pavaduojančiam 
vairuotojui, krovinys 

pristatomas į galutinį tašką. 

priemonių 
atitinkamą 
priežiūrą. 
 

ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo 

vadybininkai 

 

Krovinį 
gabenančios 
autotransporto 

priemonės gedimas, 

sekimo sistemos 

(GPS) sutrikimas 

1. Aplinkos (grunto) taršos 
išsiliejusiais tepalais, kuru 
galimybė. 
2. Aplinkos (oro) taršos 
degimo produktais 

galimybė – gaisro atveju. 

3. Aplinkos (grunto, oro) 

taršos galimybė išsiliejus 
vežamoms cheminėms ir 
(ar) kitokioms 

medžiagoms. 
4. Žmonių nudegimo ir 
apsinuodijimo toksiškais 
degimo produktais (dūmais, 

nuodingomis dujomis), 

žūtis dėl sumažėjusio 
deguonies kiekio ir (ar) 

1. Techniškai tvarkingos 
transporto priemonės 
(vilkikai). 

2. Kasdieninis transporto 

priemonės techninis 
patikrinimas (atsakingas 

subrangovo transporto 

priemonės vairuotojas).  

3. Vilkiko sustojimas ir 

stovėjimas tik gerai 

apšviestose degalinėse, 
patikrintose, saugiose 

stovėjimo aikštelėse.  

1. Atitinkamų pagalbos 
tarnybų informavimas (žr. 
Priedas Nr. 2) esant eismo 

įvykiui.  
2.Sugedus automobiliui, 

iškart sustoti, įjungti šviesos 
avarinę signalizaciją arba 
pastatyti avarinio sustojimo 

ženklą. 
3. Subrangovo vairuotojas 

privalo laikytis saugumo 

reikalavimų ir imtis veiksmų, 
nurodytų Priede Nr. 1.  

4. Apie GPS sistemos 

gedimą subrangovo 

vairuotojas nedelsiant 

privalo informuoti 

Telefonai, 

kompiuteriai, 

internetinis ryšys. 

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos, transporto 
priemonių 
atitinkamą 
priežiūrą. 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo įmonėje 
atsakingas asmuo 

už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 
ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo 

vadybininkai 

 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2 

Kliento atstovas, 

krovinio gavėjas 
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apsinuodijimo toksiškais 
degimo produktais 

galimybė – gaisro atveju. 

5. Krovinio vagystės 

tikimybė. 

subrangovo paskirtą 
atsakingą asmenį. 
5. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo privalo 

informuoti Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininką. 
Vairuotojas tiksliai pasako 

savo buvimo vietą, remiantis 
koordinatėmis ir kelio 
ženklais ar savo sustojimo 
vietą.  

5. Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininkas 

informuoja kliento atstovą. 

6.Esant rimtesniam 

transporto priemonės 
gedimuiiškviečiama techninė 
pagalba ir organizuojamas 

transporto priemonės 
keitimas.  Iškviečiama tos 

šalies avarinė tarnyba 

kroviniui nugabenti į saugią 
aikštelę.  
7.Atvykus subrangovo 

pakaitinei transporto 

priemonei, krovinys 

perkraunamas ir pristatomas 

į galutinį tašką. 
Nenumatytas 

incidentas maršrute 

(blokavimas, 

uždarymas, kelių 
remontas, apylanka, 

avarija, neramumai, 

gamtos įvykiai,  
potvynis, streikas, 

Krovinio vagystės galimybė 

 

1.Iš anksto suplanuoto 

alternatyvaus maršruto 
parinkimas.  

2. Maršruto planavimas 
atsižvelgiant į esamus ar 
gręsiančius (būsimus) 
įvykius keliuose.  

1. Subrangovo vairuotojas 

privalo likti transporto 

priemonės kabinoje (esant 

galimybei – apsukti 

transporto priemonę ir 
pasirinkti kitą maršrutą).  
2. Apie nenumatytus 

incidentus maršrute 

subrangovo vairuotojas 

nedelsiant privalo informuoti 

Telefonai, 

kompiuteriai, 

internetinis ryšys. 

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos, transporto 
priemonių 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo 

įmonėje atsakingas 
asmuo už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą 

ir 

 

Kliento atstovas, 

krovinio 

gavėjas. 
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transporto 

priemonių spūstys) 
subrangovo paskirtą 
atsakingą asmenį. 
3. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo informuoja 

Integre Trans ekspedijavimo 

vadybininką.   
4. Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininkas 

apie incidentą kelyje (kelio 

blokadą, nepravažiuojamą 
kelią dėl potvynio, spūsties, 
kelių remonto) informuoja 
atsakingą už šį krovinį 
Integre Trans verslo plėtros 
vadybininką. 

5. Integre Trans verslo 

plėtros vadybininkas 

informuoja kliento atstovą. 
6. Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininkas 

sprendžia dėl kito maršruto 
pakeitimo. 

atitinkamą 
priežiūrą. 

Integre Trans 

ekspedijavimo ir 

verslo plėtros 
vadybininkai 

Pavojingas 

(įtartinas) radinys 
transporto 

priemonėje, 
teroristinė veikla 

1. Vairuotojo sužeidimas, 
nelaimingas atsitikimas, 

mirtis. 

2. Krovinio pažeidimo/ 
apgadinimo/ sunaikinimo 

galimybė avarijos atveju. 
 

1. Kasdieninis transporto 

priemonės techninis 
patikrinimas (atsakingas 

subrangovo vairuotojas).  

2. Transporto priemonės 

sustojimas ir stovėjimas tik 
gerai apšviestose 
degalinėse, patikrintose, 
saugiose stovėjimo 
aikštelėse. 

1. Atitinkamų pagalbos 
tarnybų informavimas (žr. 
Priedas Nr. 2) apie įtartiną 
radinį transporto priemonėje. 

2. Apie įtartiną radinį 
transporto priemonėje arba 
teroristinę veiklą subrangovo 

vairuotojas nedelsiant privalo 

informuoti subrangovo 

paskirtą atsakingą asmenį. 
3. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo privalo 

informuoti Integre Trans 

ekspedijavimo vadybininką.   
4. Aptikus įtartiną radinį 
transporto priemonėje 

Telefonai, 

internetinis ryšys. 

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos atitinkamą 
priežiūrą. 
 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo 

įmonėje atsakingas 
asmuo už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 
ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo ir 

verslo plėtros 
vadybininkai 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2 

Kliento atstovas.  
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subrangovo vairuotojas turi 

nedelsiant evakuotis ir 

vykdyti teisėsaugos 
nurodymus.  

5. Integre Trans verslo 

plėtros vadybininkas 

informuoja kliento atstovą.  
Trečiųjų šalių 
asmenų (migrantų) 
neteisėtas 
patekimas į 
transporto 

priemonę (siekiant 
neteisėtai kirsti 
šalių sienas) 

1. Krovinio pažeidimo/ 
apgadinimo/ 

sunaikinimo galimybė. 

2. Krovinio vagystės 

galimybė. 
3. Transporto priemonės 

apgadinimo galimybė. 

 

1. Vairuotojų instruktavimas 
apie krovinio saugumo 

užtikrinimo priemonės 

2. Reiso metu periodinis 

transporto priemonės 
patikrinimas, ar nėra tento 
audinio pažeidimų 

(atsakingas subrangovo 

vairuotojas). 

3. Spynos ir plombos 

užkabinimas ant 
puspriekabės galinių durų 
(atsakingas subrangovo 

vairuotojas). 

 

1. Atitinkamų pagalbos 
tarnybų informavimas (žr. 
Priedas Nr. 2) apie 

nelegalių asmenų 
aptikimą transporto 

priemonėje. 
2. Apie nelegalius asmenis 

transporto priemonėje 
arba subrangovo 

vairuotojas nedelsiant 

privalo informuoti 

subrangovo paskirtą 
atsakingą asmenį. 

3. Subrangovo paskirtas 

atsakingas asmuo privalo 

informuoti Integre Trans 

ekspedijavimo 

vadybininką.   
4. Aptikus nelegalius 

asmenis subrangovo 

vairuotojas turi gauti iš 
policijos pareigūno 
supildytą įvykio protokolą 
ir vykdyti kitus 

teisėsaugos nurodymus.  
5. Integre Trans verslo 

plėtros vadybininkas 
informuoja kliento 

atstovą. 

Telefonai, 

internetinis ryšys. 

 

Subrangovas 

atsakingas už savo 
įrangos atitinkamą 
priežiūrą. 
 

Subrangovo 

individualiai 

paskirtas jo 

įmonėje atsakingas 
asmuo už galimos 
avarijos/saugumo 

incidento valdymą. 
ir 

Integre Trans 

ekspedijavimo ir 

verslo plėtros 
vadybininkai 

Tos šalies 
institucijos 

nurodytos 

Priede Nr. 2 

Kliento atstovas. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

 

Subrangovų vairuotojo veiksmų planas, kurių reikia imtis įvykus nelaimingam incidentui, įvykiui, avarijai arba gaisrui 

 

 Įvykus nelaimingam incidentui, įvykiui arba avarijai vežant, krovinį vežančios transporto priemonės ekipažo nariai turi imtis šių 
veiksmų, kai tai daryti yra saugu ir įmanoma: 

1 įjungti stabdžių sistemą, išjungti variklį ir atjungti akumuliatorių pagrindiniu jungikliu, jei toks yra; 

2 vengti uždegimo šaltinių, būtent nerūkyti, nenaudoti elektroninių cigarečių ar panašių priemonių, neįjungti jokios elektros įrangos; 

3 informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas pateikiant kuo daugiau informacijos apie įvykį arba avariją bei vežamas medžiagas (tel. 112 Lietuvoje 

arba užsienyje); 
4 apsivilkti įspėjamąją liemenę ir atitinkamai pastatyti įspėjamuosius ženklus; 

5 parengti transporto dokumentus atvykstantiems gelbėtojams; 

6 nevaikščioti po pasklidusias medžiagas, jų neliesti ir stovint kur neužpučia, vengti įkvėpti dūmų, suodžių, dulkių ir garų; 

7 jei reikia ir saugu naudoti gesintuvus mažiems ar pradiniams gaisrams padangose, stabdžiuose ir variklio skyriuose gesinti; 

8 transporto priemonės ekipažo nariai neturi gesinti gaisro krovinių skyriuose; 

9 jei reikia ir saugu, naudoti transporto priemonėje esančią įrangą, siekiant išvengti medžiagos nuotėkio į vandens aplinką ar vandens nutekėjimo 
sistemą bei neleisti plisti pasklidusioms medžiagoms; 

10 pasitraukti atokiau nuo nelaimingo įvykio ar avarijos vietos, patarti kitiems asmenims pasitraukti atokiau ir laikytis pagalbos tarnybų patarimų; 

11 nusivilkti bet kokius užterštus drabužius ir nusiimti naudotą užterštą apsauginę įrangą bei saugiai juos sutvarkyti. 
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Priedas Nr. 2 
 

Pagrindiniai kontaktai įvykus saugumo incidentui ar avarijai: 
 

 

 Policija / greitoji / gaisrinė 

Vokietija 

112  

 

Prancuzija 

Šveicarija 

Olandija 

Belgija 

Ispanija 

Italija 

Austrija 

Liuksemburgas 

Vengrija 

Čekija 

Lenkija 

Didžioji Britanija 

Portugalija 

Kroatija 

Bosnija ir Hercogovina 

Danija 

Švedija 

 

 
 


