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MODULIS B.3.1. KROVINIŲ GABENIMO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ
ORGANIZAVIMAS
1 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ GABENIMO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ
ORGANIZAVIMAS UAB „SCHENKER” ĮMONĖJE
1.1. UAB „Schenker“ norminė techninė dokumentacija, standartinės vidinės veiklos
procedūros (SOP (Standard operating procedures)).
UAB „Schenker“ tarptautinis tinklas yra išsidėstęs daugiau negu 40-je Europos šalių. Ji yra
vienas iš didžiausių logistikos lyderių, apyvarta 21 bln. eurų, daugiau negu 91.000 darbuotojų,
daugiau negu 2.000 biurų visame pasaulyje.

1 pav. UAB „DB Schenker Lietuva“
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2 pav. UAB „DB Schenker Lietuva“ techninės dokumentacijos pavyzdžiai
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3 pav. UAB „Schenker“ valdymo struktūra

Schenker Lietuva teikiamos paslaugos:
1. Tarptautinis ir vietinis krovinių gabenimas sausumos keliais;
2. Oro ir jūrų transporto paslaugos visame pasaulyje;
3. Geležinkelio transportas;
4. Intermodalinis transportas;
5. Logistikos paslaugos;
6. Terminalo paslaugos;
7. Muitinės tarpininko paslaugos;
8. Krovinių konsolidavimas;
9. Sporto varžybų ir renginių logistika.
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4 pav. UAB „DB Schenker Lietuva“ krovinių vežimo technologinio proceso organizavimas

Mokymų medžiaga

9

Krovinių gabenimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa

5 pav. UAB „Schenker“ standartinės veiklos procedūros
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6 pav. Pagrindinių transporto šakų privalumai ir trūkumai

UAB „Schenker Lietuva“ mokymosi medžiaga pateikta: B.3.1.1., B 3.1.2. ir B.3.1.3. prieduose.
1.2.Įmonės interneto svetainė
Įmonės internetinėje svetainėje www.dbschenker.lt pateikta informacija apie įmonę, norminės
techninė dokumentacijos ir standartinių vidinės veiklos procedūrų pavyzdžiai.

2 MOKYMO ELEMENTAS. MUITINĖS VEIKLOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ
ORGANIZAVIMAS LIETUVOS MUITINĖJE
2.1. Muitinės dokumentai, deklaracijos.
Lietuvos Respublikos muitinės sistemą sudaro Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, Muitinės kriminalinė tarnyba, Muitinės mokymo centras,
Muitinės laboratorija, Muitinės informacinių sistemų centras ir trys teritorinės muitinės – Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos.
Lietuvos muitinės misija – saugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) visuomenę, rinką,
aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant
palankias sąlygas teisėtam verslui.
Lietuvos muitinės vertybės:


partnerystė – patikimas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos ir ES institucijomis, kitų
valstybių muitinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, atviras dialogas su verslu, tarpusavio
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pasitikėjimo skatinimas, palankių sąlygų teisėtam verslui sudarymas ir verslo pagalba muitinei
vykdant savo funkcijas, muitinės pareigūnų komandinis darbas, pasitikėjimas vadovais ir
bendradarbiais, pagarba ir atvirumas tarpusavio santykiuose, darnios institucijos kultūros
ugdymas;


profesionalumas – gilios muitinės pareigūnų ir kitų darbuotojų žinios ir įgyti darbo įgūdžiai,
modernių muitinio tikrinimo priemonių ir technologijų taikymas, gebėjimas maksimaliai
panaudoti savo žinias, įgūdžius ir darbo priemones praktikoje, siekimas nuolat tobulėti,
atsakingas požiūris į patikėtas užduotis, iniciatyvumas, motyvuotumas;



efektyvumas – patikima Lietuvos Respublikos ir ES visuomenės, rinkos, aplinkos ir finansinių
interesų apsauga nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, metodišku ir sistemingu
rizikos valdymu pagrįstas muitinis tikrinimas, ekonominių operacijų vykdytojų, kitų asmenų ir
partnerių teisėtų poreikių ir lūkesčių tenkinimas, kokybiškos muitinės paslaugos, naujausių
darbo metodų ir priemonių taikymas, racionalus išteklių naudojimas.
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7 pav. Muitinės kokybės politika

Lietuvos muitinės ilgalaikiai strateginiai tikslai :


visuomenės, rinkos, aplinkos ir finansinių interesų apsaugos srityje – patikimai saugoti
Lietuvos Respublikos ir ES visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos
tarptautinės prekybos daromos žalos, efektyviai įgyvendinti muitinei patikėtas ES muitų ir
prekybos politikos priemones ir kitus uždavinius, užkirsti kelią muitų teisės aktų pažeidimams
bei kitai neteisėtai veiklai;



bendradarbiavimo su ekonominių operacijų vykdytojais ir partneriais srityje – plėtoti muitinės
partnerystę su ekonominių operacijų vykdytojais ir partneriais, atstovauti Lietuvos Respublikos
interesams ES institucijose, kurti palankesnes verslo aplinkos sąlygas, tobulinti muitinės
teikiamas paslaugas, plėtoti informacijos sklaidą ir mainus;



institucijos stiprinimo srityje – didinti veiklos efektyvumą, tobulinti valdymą, ugdyti pareigūnų
ir darbuotojų žinias ir gebėjimus, atsakingumą, tarpusavio pasitikėjimą, sąžiningumą, diegti ir
taikyti modernius darbo metodus ir priemones, ugdyti darnią institucijos kultūrą.

8 pav. Darbuotojų kontrolės nuostatai

Lietuvos muitinė, vykdydama Bendrijos tarptautinės prekybos priežiūrą, prisideda prie
sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Lietuvos Respublikos vidaus rinkos apsaugos, visos
tiekimo grandinės saugumo užtikrinimo. Glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis ES
institucijomis, muitinė atlieka itin svarbų vaidmenį:


remiant teisėtą prekybą ir stiprinant konkurencingumą;



užtikrinant teisingą muitų ir mokesčių mokėjimą;
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kovojant su klastotėmis ir piratavimu;



apdorojant informaciją, vertinant prekybos pobūdžio pokyčius ir atliekant rizikos vertinimą,



apdorojant informaciją, vertinant prekybos pobūdžio pokyčius ir atliekant rizikos vertinimą,
kad būtų atskleistos finansinės apgaulės, teroristinė ir nusikalstama veikla, ir taip prisidedant
prie kovos su kitų rūšių sukčiavimu, organizuotu nusikalstamumu, narkotikais ir terorizmu;



saugant aplinką ir piliečius nuo visų rūšių pavojingų prekių.
Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, ne tik kūrė ir tvirtino svarbiausias valstybės institucijas,

bet ir netrukus ėmė rengtis naujam išbandymui – integracijai į Europos Sąjungą.
ES bendrosios rinkos pagrindinis elementas yra muitų sąjunga, besiremianti laisvu prekių, asmenų,
paslaugų ir kapitalo judėjimu. Remiantis muitų sąjunga panaikinami visi muitų mokesčiai tarp ES
valstybių, o su trečiosiomis, nepriklausančioms ES, šalimis vykdoma bendra užsienio prekybos ir
muitų politika.
Todėl Lietuvai rengiantis narystei ES ypač dideli darbai teko muitinei. Reikėjo pertvarkyti
administracinę struktūrą, įdiegti informacines sistemas, turinčias sąsajas su ES informacinėmis
sistemomis, modernizuoti postus prie būsimų išorinių ES sienų, parengti teisės aktus, atitinkančius
ES teisės nuostatas ir panašiai.
Stabiliu muitinės funkcionavimo teisiniu pagrindu tapo 1996 m. Seimo priimtas Lietuvos
Respublikos muitinės kodeksas, parengtas pagal Europos Sąjungos muitinės kodekso nuostatas ir
suderintas su šiuo kodeksu bei pagrindinėmis muitinės veiklą reglamentuojančiomis tarptautinėmis
konvencijomis. Muitinė juo vadovavosi nuo 1998 metų iki 2004 m. gegužės 1-osios, kai įstojus į ES
jos veiklą pradėjo reglamentuoti Bendrijos muitinės kodeksas.
Lietuvai rengiantis tapti Europos Sąjungos nare ypatingai svarbus buvo tarptautinis
bendradarbiavimas muitinės veiklos srityje. Galimybė plėtoti tarptautinius ryšius atsivėrė dar 1992
m., kai Lietuva tapo Muitinių bendradarbiavimo tarybos (dabar – Pasaulio muitinių organizacija),
turinčios didelę įtaką Europos Sąjungos muitų politikai, nare.
Įsitraukti į šios organizacijos veiklą buvo vienas svarbiausių žingsnių, po kurio Lietuvos
muitinė pradėjo aktyviai dalyvauti visuose svarbiausiuose pasaulio muitinių bendrijos įvykiuose.
Paminėtina, kad 2003 m. gegužę Pasaulio muitinių organizacija Vilniuje surengė regioninę muitinių
konferenciją, kurioje dalyvavo ir šios organizacijos generalinis sekretorius Michel Danet.
Ne be tarptautinės paramos Lietuvos muitinė, pradėjusi veiklą pasienyje laikinuosiuose statybininkų
vagonėliuose, šiuo metu turi įrengtą ne vieną modernų kelio postą. Tai – pasienyje su Baltarusija
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pastatyti Medininkų ir Šalčininkų kelio postai, su Kaliningrado sritimi – Nidos ir 2004 m. įkurtuves
atšventęs Panemunės kelio postai.
Sėkmingas muitinės įsiliejimas į Europos muitinių šeimą buvo neįmanomas be integruotos
informacinės sistemos sukūrimo. Pirmąja kregžde kompiuterizuojant muitinę galima laikyti
pusšimtį personalinių kompiuterių, kurie buvo įsigyti dar 1991 m. O jau kitąmet pradėti kaupti
krovinių deklaracijų duomenys ir savo jėgomis imta kurti deklaracijų apdorojimo sistema. Muitinės
departamente įkūrus Informatikos skyrių buvo pradėta kurti Muitinės informacinė sistema.
2001 m. sausį įsteigtas Muitinės informacinių sistemų centras. 2003 m. įdiegta muitinės deklaracijų
apdorojimo sistema ASYCUDA, elektroninio deklaravimo sistema, Naujoji kompiuterizuota
tranzito sistema (NCTS), kitos sistemos, užtikrinančios spartesnį krovinių judėjimą bei geresnę
prekybos su trečiosiomis šalimis kontrolę.
Rengiantis Lietuvos narystei Europos Sąjungoje, 2002 metų liepos 1d. dešimt iki tol veikusių
teritorinių muitinių buvo pertvarkytos į penkias, veikiančias didžiausiuose Lietuvos miestuose –
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
Europos Sąjungos vidaus rinką saugo muitinės mobiliosios grupės, tikrinančios krovinius
pagal išankstinę informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su teisėtu verslu,
skatinant greitą ir sklandžią užsienio prekybą.
Minėdama 85–mečio jubiliejų 2004 m. Lietuvos muitinė užbaigė vieną svarbiausių pastarojo
dešimtmečio veiklos etapų – įsiliejo į darnią ES muitinių šeimą. Lietuvos narystės ES dieną
nutraukta muitinės postų veikla prie valstybės sienos su Lenkija ir Latvija.
Muitinės dokumentų ir deklaracijų formų pavyzdžiai:
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9 pav. Deklaracijos pavyzdys
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10 pav. Dokumentų pavyzdžiai.

Internetinėje svetainėje www.cust.lt pateikta informaciją apie Lietuvos muitinę, dokumentai ir
deklaracijos.

11 pav. www.cust.lt .

Medininkų/Šalčininkų pasienio kontrolės postas
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos vykdo pasienio kontrolės
punktų ir aikštelių, skirtų transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, stovėti,
statybos užsakovo, turto valdymo ir priežiūros, patekimo į pasienio kontrolės punktus
organizavimo, taip pat Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių
vykdymo funkcijas.
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Vienas iš Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau Direkcija) veiklos prioritetų – tobulinti ir plėsti transporto priemonių, kertančių Lietuvos
Respublikos valstybės sieną eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo paslaugas. Direkcija
vykdo viešąjį konkursą, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti transporto priemonių, laukiančių kirsti
Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinę sistemą. Informacinė sistema
sudarys galimybę iš anksto rezervuoti pageidaujamą valstybės sienos kirtimo laiką pasirinktame
pasienio kontrolės punkte (toliau - PKP). Tai sutrumpins laukimo laiką realiose eilėse, nes
vairuotojai galės optimaliau planuoti savo keliones arba pasirinkti jiems patogią palaukimo ar
poilsio vietą. Efektyviausias eilių formavimas, registravimas ir reguliavimas panaudojant
informacinę sistemą bus tuose PKP, prie kurių yra transporto priemonių palaukimo aikštelės.
Tokias aikšteles, be jau veikiančios Kybartuose, planuojama įrengti ir kituose PKP. Direkcija
valdydama ir organizuodama jai patikėto valstybės turto pasienio kontrolės punktuose prioritetinius
ir būtinus priežiūros darbus, sudaro reikiamas sąlygas sklandžiam ir nepertraukiamam patikrinimus
pasienio kontrolės punktuose atliekančių Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) ir teritorinių muitinių (TM) pareigūnų tiesioginių
funkcijų vykdymui. Laisvas patalpas, siekdama jas racionaliai panaudoti bei surinkti lėšų į
valstybės biudžetą, Direkcija nustatyta tvarka nuomoja įvairiems ūkio subjektams, kurių veikla
leistina PKP. Šiuo metu išnuomotos patalpos muitinės tarpininkų, draudiminei, bankinei,
administracinei, dokumentų apdorojimo, sandėliavimo ir saugojimo, neapmuitinamų parduotuvių
steigimo ir vykdymo, telekomunikacijų veikloms vykdyti.
Internetinėje svetainėje www.pkpd.lt/lt/border pateikta informaciją apie pasienio kontrolės
posto veiklą, dokumentų ir deklaracijų formos.
3 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ GABENIMO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ
ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOJE
3.1. Informacinė medžiaga apie įmonę

Uosto veikla:


Svarbus - Tiesiogiai su Klaipėdos uosto veikla yra susiję daugiau kaip 800 įmonių, sukuriama

per 23 tūkst. darbo vietų bei 4,5 proc. viso Lietuvoje sukuriamo BVP. Dėl aktyvios uosto veiklos

Mokymų medžiaga

18

Krovinių gabenimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa

sukuriama apie 185 tūkst. indukuotų darbo vietų. Klaipėdos uostas tiesiogiai ir netiesiogiai yra
susijęs su 18 proc. viso Lietuvoje sukuriamo BVP.


Patikimas - Klaipėdos uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos jūros

uostas. Tai svarbiausias ir didžiausias Lietuvos Respublikos transporto centras, kuriame susijungia
jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš rytų ir vakarų.. Klaipėda – multimodalinis, universalus,
giliavandenis uostas, kuriame dirba 17 stambių krovos, laivų remonto ir statybos kompanijų,
teikiamos visos su jūros verslu ir krovinių aptarnavimu susijusios paslaugos. Uostas per metus gali
perkrauti iki 45 milijonų tonų įvairių krovinių. Iš čia trumpiausi atstumai sausuma iki svarbiausių
pramoninių Rytų šalių regionų (Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt.). Per Klaipėdos uostą eina
pagrindinės laivybos linijos į Vakarų Europos, Pietryčių Azijos ir Amerikos žemynų uostus. Iš čia
trumpiausi atstumai sausuma iki svarbiausių pramoninių Rytų šalių regionų (Rusijos, Baltarusijos,
Ukrainos ir kt.). Per Klaipėdos uostą eina pagrindinės laivybos linijos į Vakarų Europos, Pietryčių
Azijos ir Amerikos žemynų uostus. Uostas dirba 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ištisus metus

Neužšąlantis - Šalčiausiomis žiemomis neužšąlantis uostas garantuoja sklandžią
laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus. Klaipėdos uostas, būdamas tarptautinių transporto
koridorių sankirtoje, yra tiltas tarp NVS bei Azijos regiono šalių ir Europos Sąjungos bei kitų rinkų.

Aktyvus - Keturių tarptautinių organizacijų narys. Reguliariai organizuoja ir dalyvauja
tarpvalstybinėse

derybose

transporto

klausimais,

tarptautinėse

transporto

parodose

ir

konferencijose.


Novatoriškas - Uoste veikianti naujausia informacinė krovinių ir prekių, gabenamų

per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinė sistema KIPIS paspartina krovinių judėjimą per
Klaipėdos uostą, didina uosto konkurencinį pranašumą, palengvina agentų, ekspeditorių darbą.
KIPIS sistema užtikrina galimybę uoste veikiančioms įmonėms keistis elektroniniais duomenimis,
vykdant krovinių apdorojimo procedūras.
Uoste įdiegtas GIS (geografinis informacijos sistemų) modulis leidžia vartotojams naudotis
geografiniais duomenimis ir paprastina informacijos pateikimą.

3.2. Įmonės interneto svetainė
Įmonės internetinėje svetainėje http://www.portofklaipeda.lt pateikta informaciją apie uosto
veiklos organizavimą.
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4 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ GABENIMO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ
ORGANIZAVIMAS AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJOJE“ (KLASCO)
4.1. Informacinė medžiaga apie įmonę
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) yra aukšto technologinio lygio uosto
įmonė. Pagrindinė ir didžiausia Klaipėdos uosto krovos kompanija valdo vienintelę uosto jūrų
perkėlą, giliausias sausakrūvio uosto krantines, turi plačiausias krovos galimybes uoste. Atliekami
stividoriniai darbai: skystų, birių, generalinių krovinių krova; ro-ro terminalo paslaugos. Krovinių
sandėliavimas, ekspedicinės ir logistikos paslaugos.
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) išsivystė iš Klaipėdos prekybos uosto.
Lietuvos pramonininkų konfederacija už spartų gamybinį ir technologinį augimą 2000 ir 2005
metais KLASCO suteikė sėkmingai dirbančios įmonės statusą. 2007 metais Lietuvos logistikos
įmonių asociacija apdovanojo KLASCO pirmą kartą įsteigtu prizu už pasiekimus logistikos srityje.
Keletas įmonės specialistų yra įvertinti jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu.
Atsinaujinimo ir verslo dinamikos požiūriu didžiausia Klaipėdos uosto krovos kompanija yra
pripažinta verslo lyderė. KLASCO užima daugiau kaip trečdalį uosto paslaugų rinkos. Gamybos
efektyvumas, socialinė atsakomybė ir lankstus verslas daro reikšmingą įtaką Klaipėdos uosto
ekonomikai ir rezultatams.Atsinaujinimo ir verslo dinamikos požiūriu didžiausia Klaipėdos uosto
krovos kompanija yra pripažinta verslo lyderė. KLASCO užima daugiau kaip trečdalį uosto
paslaugų rinkos. Gamybos efektyvumas, socialinė atsakomybė ir lankstus verslas daro reikšmingą
įtaką Klaipėdos uosto ekonomikai ir rezultatams. Pagal investicijų programą per pirmąjį po
KLASCO privatizavimo 1999 metais penkmetį į specializuotų terminalų bei sandėlių statybos ir
aplinkosaugos projektus buvo investuota daugiau kaip 150 mln. Lt, pastaruoju laikotarpiu
technologiniams tobulinimams ir krovos technikai atnaujinti skiriama po 10-20 mln. Lt per metus.
Taikantis prie kintančių konkurencijos sąlygų daug lėšų naudojama įmonės veiklos pertvarkai pagal
tarptautinius ISO standartus ir ISPS (uostų saugumo) kodo reikalavimus.
Patikimos ir naudingai investuojančios KLASCO įvaizdį kuria tobulinamas gamybinių
padalinių valdymas ir profesionalus kolektyvo darbas. Didelė dalis darbuotojų yra prekybos uosto
veteranai, dirbantys 20 ir daugiau metų. Pastaruoju metu, kai gamybos organizavimo procesai vis
labiau automatizuojami ir svarbią vietą užima informacinės technologijos, valdyme daugėja jaunų
aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų.Pagal bendradarbiavimo su Klaipėdos universitetu sutartį,
KLASCO finansuoja mokslo pritaikymo gamyboje darbus, skatina iniciatyvas krovinių logistikos ir
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jūrų verslo srityse, priima studentus praktikai ir į darbą. Plačiai atvertos karjeros galimybės įmonės
specialistus skatina mokytis, kelti kvalifikaciją ir sėkmingai atlikti įmonės užduotis. 2006 - 2008
metais Europos socialinio fondo ir KLASCO lėšomis įgyvendintas darbuotojų mokymo projektas
apėmė kelis šimtus žmonių ir padėjo jiems įgyti gilesnių vadybos, anglų kalbos, ekonomikos,
informacinių sistemų valdymo įgūdžių. Prie rekonstruotų ar atnaujintų krantinių įrengtos inžinerinės
komunikacijos, laivų gesinimo įranga, išilgai krantines eina geležinkelio bėgiai, įrengta vagonų
paskirstymo stotis, sunkvežimių stovėjimo aikštelės. Į laivus teikiama elektra, gėlas vanduo.
Teritorijoje veikia valgykla, medicinos punktas, Vitės ir Malkų įlankos jūrų uosto kontrolės
postuose teikiamos muitinės paslaugos.
4.2. Įmonės interneto svetainė
Įmonės interneto svetainėje http://www.klasco.lt pateikta informaciją apie krovinių gabenimo
kompanijos veiklą.
5 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ GABENIMO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ
ORGANIZAVIMAS „BALTIC AIR LOGISTICS TERMINAL“ KOMPANIJOJE
5.1. Informacinė medžiaga apie įmonę
„Baltic Air Logistics Terminal" - krovinių gabenimas oru ir žeme, aptarnavimas ir saugojimas,
muitinės tarpininko paslaugos.
Balt-cargo aptarnauja tokius vežėjus kaip Finnair, Scandinavian Airlines SAS, LOT Polish
Airlines, Aer Lingus Cargo, Aeroflot, Kales Airline Services, EAT, Norwegian Air Shuttle, Aero
Charter Airlines.
„Baltic Air Logistics Terminal":


terminalo plotas yra 2000 m²;



brangių krovinių sandėlys užima - 17,6m²;



prekių (krovinių) muitinio tikrinimo vieta – 282,08m²;



pavojingų medžiagų saugojimo sandėlys - 114,32m²;



šildomas sandėlys užima – 100,44m²;



izotopinių medžiagų sandėlys – 35,73m² (JSŠS - jonizuotos spinduliuotės šaltiniams

sandėliuoti);
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šaldytuvas – 50m³ (temp -5 +5°C);



šaldiklis – 8,5m³ (temp -18-25°C).
Terminale dirba 28 darbuotojai.
2011 m. liepos mėn. UAB "Baltic Air Logistics Terminal" gavo AEO sertifikatą, kuris

įsigaliojo nuo 2011-07-19. Nuo 2007-01-22 dienos Baltic Air Logistics Terminal aviacijos saugumo
inspektoriai eksportuojamus krovinius ir paštą tikrina neseniai įsigytu krovinių patikros rentgeno
įrenginiu PX 160P. Tai vienintelis Baltijos šalyse esantis toks krovinių patikros įrenginys, kuris
atitinka visus ICAO (Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) ir ES saugumo reikalavimus.
Įrenginys pasižymi didele skiriamąja geba ir skvarbumu. Neišardant pakuotės galima patikrinti
1500mmx1650mm išmatavimų ir iki 3000kg svorio krovinį.
5.2. Įmonės interneto svetainė
Įmonės interneto svetainėje http://www.lalcargo.lt pateikta informaciją apie krovinių gabenimo
kompanijos veiklos organizavimą.

6 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO ATASKAITA

6.1. Ataskaitos forma

Forma

MOKYTOJO ATASKAITA
Ši savarankiško darbo užduotis padės Jums sisteminti informaciją apie aplankytų įmonių technologinio proceso
organizavimą, prisiminti svarbias temas, kurias turėtumėte aptarti lankomose įmonėse, prisiminti pavyzdžius, kuriuos
bus galima aptarti su kolegomis ir įgyvendinti profesiniame mokyme.
Mokytojo ataskaitoje nereikia aprašinėti visko ką Jūs matėte įmonėse. Informacija turi būti glausta, konkreti ir
naudinga.
Eil.

Mokytojo ataskaitos

UAB

Medininkų /

Klaipėdos

AB „Klaipėdos

„Baltic Air

Nr.

klausimas

„Schenker“

Šalčininkų

Valstybinio

jūrų krovinių

Logistics

pasienio

Jūrų uosto

kompanija“

Terminal“

postai

direkcija

(KLASCO)

1.

Apibūdinkite
įmonės

aplankytos
teikiamas

paslaugas, reikšmingiausius
projektus
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(išvardinkite ir aprašykite
pagrindines

įmonių

teikiamas

paslaugas,

apibudinkite ir palyginkite
kelis

reikšmingiausius

projektus)
Apibendrinimas:

2.

Apibūdinkite

aplankytos

įmonės krovinių gabenimo
technologinio

proceso

organizavimo ypatumus.
(aprašykite ir palyginkite
kelis

pastebėtus

pagrindinius technologinių
procesų

organizavimo

ypatumus)
Apibendrinimas:

3.

Stipriosios

ir

silpnosios

įmonės veiklos pusės.
(SSGG analizė)
Apibendrinimas:

Kuo konkrečiai mokymasis Jums buvo naudingas:

Mokytojas:

............................................................................

Data, parašas

...........................................................................
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6.2. Klausimai diskusijai
1. Kurioms paslaugoms būdingas tarptautinis rinktinių krovinių pervežimas? Ką tai duoda
klientui?
2. Kurios paslaugos garantuoja pristatymą nustatytu laiku?
3. Kurios paslaugos teikia pinigų grąžinimo garantiją? Už ką grąžinama?
4. Pagal kurias paslaugas kroviniai gabenami nuo durų iki durų ir ką tai reiškia bei kaip tai
paaiškinti klientui?
5. Kurias paslaugas verta rinktis, kai reikia pervežti itin didelius krovinius ( daugiau kaip 2500
kg.)?
6. Kurios paslaugos skirtos vietiniam gabenimui?
7. Kurios paslaugos turi tiesioginį krovinių sekimą?
8. Kuri paslauga turi reguliarius importus iš tolimųjų šalių?
9. Kurios paslaugos garantuoja klientui punktualumą?
10. Kurios paslaugos yra pigiausios ir kokie iš to išplaukia privalumai ir nepatogumai klientui?
11. Kurios paslaugos yra brangiausios, bet kodėl jas verta pirkti?
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MODULIS B.3.2. KROVINIŲ GABENIMO TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS IR
PLĖTROS TENDENCIJOS
1 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ VĖŽIMO TECHNOLOGINIO PROCESO
ORGANIZAVIMO NAUJOVĖS

1.1. Konspektai, pristatymai
TRANSPORTO RŪŠIŲ SĄVEIKOS YPATUMAI
Keičiant pusiausvyrą tarp transporto rūšių, reikia atsižvelgti į teisėtai kiekvienai transporto
rūšiai priklausančią vietą ir užtikrinti jų tarpusavio bendradarbiavimą Svarbiausia trūkstama
jungiamoji grandis yra tai, kad nėra pakankamai glaudaus ryšio tarp jūros, vidaus vandenų
transporto ir geležinkelio. Ištisus amžius pervežant prekes Europoje dominavo jūra ir upė.
Svarbiausi miestai buvo statomi prie upių arba upių žiotyse, o viduramžiais didelės mugės visuomet
vykdavo upių ar jūros uostuose. Šiais laikais, nepaisant nedidelio pagyvėjimo, vandens transportas
vis dar yra prastas ryšys, nors ši transporto rūšis nėra brangi ir daro mažiau žalos aplinkai nei kelių
transportas.
Europos laivynas sumažėjo patogių vėliavų naudai, t.y. prekybinius laivus imta registruoti
naudingesnes sąlygas siūlančiose šalyse. Šiuo metu, norinčiųjų tapti jūreiviais vis mažiau. Europos
Sąjungoje juntamas vis didesnis jūreivių stygius. Nuo 9 dešimtmečio pradžios jūreivių skaičius
Europos Sąjungoje sumažėjo 40 proc. Ypač trūksta prekybinių laivų kapitonų. Nuo dabar iki 2006
m. Sąjungoje truks apytikriai 36 000 jūreivių. Jei jūreiviai yra kompetentingi ir tinkamai parengti,
jie užtikrina laivybos saugumą, efektyvų laivo valdymą, tinkamą eksploataciją, sumažina avarijų ir
aukų skaičių bei jūros taršą. Pagaliau egzistuoja strateginiai aspektai, susiję su Bendrijos naftos
tiekimu; Europos Sąjunga reikalauja patyrimo laivyboje tam, kad galėtų griežtai kontroliuoti savo
tanklaivių flotilę.
Nepaisant to, laivais pergabenama daugiau nei du trečdaliai (70 proc.) prekių tarp Bendrijos ir
likusio pasaulio. Kasmet apytikriai du milijardai tonų įvairių prekių “pereina” per Europos uostus.
Šios prekės yra būtinos Europos ekonomikai ir prekybai su kitomis pasaulio dalimis
(angliavandeniliai, kietas ir mineralinis kuras, pagaminti produktai).
Paradoksalu, tačiau mes nematėme, kad taip pat augtų ir kabotažas tarp Europos uostų, nors tai
galėtų sumažinti grūstis Bendrijoje, ypač aplenkiant Alpes ir Pirėnus. Vis gi esmė ta, kad trumpi
gabenimai jūra negali pasiūlyti realaus alternatyvaus sprendimo, nebent prekes toliau būtų galima
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gabenti vandens keliais ir geležinkeliu, o ne keliais. Apskritai, bendradarbiavimui tarp rūšių būtina
suteikti tvirtą ir realų pavidalą
Stambaus masto programa (Marco Polo), kuri paremtų kelias rūšis apimančias programas ir
alternatyvas kelių transportui ankstyvose jų formavimosi stadijose, kol jie taps komerciškai
perspektyvūs. Bendradarbiavimas tarp rūšių taip pat reikalaus greitai įvesti tam tikras technines
priemones, pirmiausiai skirtas konteineriams, pakrovimo sektoriui ir krovinių integravimo
specialybei.
Jūros, vidaus vandenų ir geležinkelio transporto sąsaja
Bendrijos vidinis jūrų transportas ir vidaus vandenų transportas yra dvi pagrindinės
tarprūšiškumo sudedamosios dalys, kurios turi padėti susidoroti su nuolat augančiu kelių ir
geležinkelių infrastruktūros perkrovimu bei spręsti oro taršos problemą. Iki dabar šios dvi
transporto rūšys buvo panaudojamos nepakankamai, nors Bendrija ir turi milžinišką potencialą (35
000 km kranto linijos ir šimtai jūrų ir upių uostų) ir iš esmės neribotus transporto pajėgumus.
Tiesiant jūrų kelius bei siūlant efektyvias ir supaprastintas paslaugas būtų galima atgaivinti šias
dvi transporto rūšis. Norint padėti sukurti šį transeuropinį laivybos tinklą, pirmenybė turėtų būti
teikiama uostams, kurie turi gerus ryšius su šalių vidaus tinklu, ypač prie Atlanto vandenyno ir
Viduržemio jūros krantų, ir kurie galėtų būti patikimos logistinės grandinės dalimi.
Trumpi gabenimai jūra egzistuoja jau labai seniai: aplink Viduržemio jūrą galima aptikti
tūkstančius sudužusių laivų, likusių dar nuo romėnų laikų. Bendrijos ribose tokiu būdu
pergabenamas 41 proc. prekių. Tai vienintelė transporto rūšis, naudojama pervežti prekėms, kurios
augimo tempai (+27 proc.) pasivijo kelių transporto augimo lygį (+35 proc.). Skaičiuojant pagal
tonas-kilometrus (milijonais), prekybos apimtys išaugo 2,5 proc. ir sudarė 44 proc. bendro rodiklio
ir 23 proc. bendro Europoje pergabentų prekių kiekio. Yra pavyzdžių, parodančių, kad gerai veikia
transportas tarp pietinės Švedijos ir Hamburgo, tarp Antverpeno ir Roterdamo uostų, tarp pietryčių
Anglijos ir Duisburgo vidaus uosto. Tačiau dabartinis transporto srautas Europoje yra kur kas
mažesnis nei leidžia galimybės. Jūrų transportas nėra tik būdas pervežti prekes iš vieno žemyno į
kitą; tai ir konkurencinga alternatyva sausumos transportui.
Konteinerių gabenimui, prieš metus Italijos bendrovė pristatė greito kelto paslaugą. Šiuo keltu
per 12 valandų visas sunkvežimis (priekaba ir vilkikas) buvo nuplukdomas iš Genujos į Barseloną.
Ši nauja greitį ir punktualumą siūlanti paslauga buvo akivaizdžiai sėkminga. Ji leido krovinių
pervežimo bendrovėms išvengti judriausių Europos greitkelių už konkurencingą kainą. Šį pavyzdį
būtų galima pritaikyti ir kituose maršrutuose. Ši paslauga suderina jūrų transporto pajėgumus su
kelių transporto lankstumu.
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Dėl šios priežasties, tam tikri laivybos ruožai, ypač tie, kurie padėtų išvengti susigrūdimų
Alpėse ir Pirėnuose, turėtų būti prijungti prie transeuropinio tinklo kaip ir magistralės ar
geležinkeliai. Valstybiniu lygiu, reikės pasirinkti laivybos maršrutus tarp Europos uostų tam, kad
būtų galima sukurti tinklus, pavyzdžiui tarp Prancūzijos ir Ispanijos ar tarp Prancūzijos ir Jungtinės
Karalystės. Taip pat reikės paskatinti sukurti panašius ryšius tarp Lenkijos ir Vokietijos. Vis dėlto,
šios linijos nesusiformuos spontaniškai. Parengus šias linijas pagal iš valstybių narių gautus
pasiūlymus, jas dar reikės “pareguliuoti”, ypač suteikiant Europos lėšų (pagal Marco Polo programą
ir iš Struktūrinių fondų) jų kūrimuisi paskatinti ir padaryti komerciškai patrauklias.
Pagrindinių Europos pramoninių uostų žemėlapis
Europos Sąjunga turi svarbų gamtinį turtą - tankų upių ir kanalų, jungiančių į Atlanto
vandenyną ir Šiaurės jūrą įtekančių upių baseinus, tinklą, kuris visai neseniai buvo prijungtas prie
Dunojaus baseino per Reino – Meino – Dunojaus kanalą. Šešiose valstybėse narėse, kurios gali
naudotis šiuo tinklu, 9 proc. prekių yra gabenama vidaus vandenų transportu. Jei dar įtrauksime
šalis, besirengiančias stoti į ES, o Dunojaus baseiną išplėsime iki Juodosios jūros, šiuo tinklu iš viso
galės naudotis dvylika valstybių narių, o pervežamų prekių apimtis sieks 425 milijonus tonų per
metus.
Europos vidaus vandenų kelių žemėlapis
Vidaus vandenų transportas puikiai papildo jūrų transportą. Šią transporto rūšį vis daugiau ima
naudoti pagrindiniai Šiaurės jūros uostai, kurie naudoja vidaus vandenis gabenti didžiajai daliai
savo įvežamų ir išvežamų konteinerių. Kai kurios šalys, kurios nėra prisijungusios prie šiaurės
vakarų Europos tinklo, turi savo pačių sistemas, tokias kaip Rona, Po ar Douro, kurios tampa vis
svarbesnės regioniniame lygmenyje, o taip pat atlieka svarbų vaidmenį upių – jūrų transporto
raidoje. Technikos pažangos dėka dabar jau kuriami laivai, tinkantys ir upėms, ir jūroms.
Vidaus vandenų transportas yra ekonomiškas energijos požiūriu, tylus bei užima nedaug
vietos.
Energijos taupumo ir prekių svorio, kurį galima nugabenti vieną kilometrą su vienu litru
degalų, aspektu, skaičiai būtų tokie: gabenant keliais – 50 metrinių tonų, geležinkeliu – 97 metrinės
tonos, ir vidaus vandenimis – 127 metrinės tonos.
Be visų kitų dalykų, tai labai saugi transporto rūšis, todėl ji ypač tinkama transportuoti
pavojingas prekes, tokias kaip chemikalai. Pervežamų krovinių apimties požiūriu, avarijų procentas
faktiškai lygus nuliui. Upių transportas yra patikimas ir idealiai tinka sunkių mažaverčių prekių
gabenimui ilgais atstumais (sunkios medžiagos, didelių gabaritų pramoninės prekės, statybinės
prekės, atliekos ir t.t.). Laivai gali nuplaukti iš Duisburgo į Roterdamą, t.y. 225 kilometrus, per pusę
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dienos, nepaisant aplinkybių, kurios veikia kitas transporto rūšis. Dėl šių priežasčių, vidaus vandenų
transportas yra labai konkurencinga alternatyva kelių transportui ir geležinkeliui tuose maršrutuose,
kur yra galimybė juo pasinaudoti. Po Europos Sąjungos plėtros, ši transporto rūšis gali žymiai
palengvinti transporto sąlygas rytų-vakarų maršrutuose.
Gerai išplėtoto geležinkelių tinklo siūlomos galimybės
Geležinkelis vis dar išlaiko virš 40% Vidurio ir Rytų Europos šalių krovinių rinkos (neskaitant
jūrų kabotažo), kas yra panašu į Jungtinių Amerikos Valstijų lygį, lyginant su 8% Europos
Sąjungoje. Remiantis dabartinėmis tendencijomis, ši transporto rūšies užimama dalis turėtų nukristi
iki 30 Šis nuosmukis sekė paskui tradicinės sunkiosios pramonės žlugimą ir ekonominę krizę,
palietusias šias valstybes. Geležinkelių įmonės turėjo prisiderinti prie radikalių ekonomikos
pokyčių, kuriems jos buvo prastai pasirengusios. Jų valdomos krovinių pervežimo paslaugos iš
esmės buvo susiję su sunkių ir nedidelės pridėtinės vertės prekių gabenimu tarp jų gavybos
teritorijų ir pramonės kombinatų. Ši “tradicinė” transporto rūšis nepaliaujamai nyksta šiose šalyse
įsiviešpataujant šiuolaikinei ekonomikai. Vos prieš porą metų tokios sąvokos, kaip “pačiu laiku” ir
įvairių transporto rūšių naudojimas buvo niekam nežinomos, o dabar teks peržiūrėti visą
geležinkelių transporto sistemą: visa sistema yra absoliučiai pasenusi, investicijos į infrastruktūrą ir
naują judantį inventorių pastaraisiais metais smuktelėjo žemyn.
EISMO SAUGUMO IR EKOLOGIJOS NAUJOVĖS
Eismo saugumo naujovės atsispindi Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais
įstatyme. Šis įstatymas nustato eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius
pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką, eismo
dalyvių mokymą, pagrindines eismo dalyvių, už kelių priežiūrą atsakingų asmenų, policijos, muitinės
pareigūnų ir kitų tikrinančių pareigūnų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius su transporto priemonių
technine būkle, techninės būklės tikrinimu, transporto priemonių registravimu susijusius reikalavimus, eismo
saugumo reikalavimus keliams, siekiant apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą,
gerinti transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas.

http://www.istatymas.lt/istatymai/saugaus_eismo_automobiliu_keliais_istatymas.htm
Transportas, ypač automobilių, šiuo metu yra didžiausias aplinkos taršos šaltinis. Transporto
priemonės, teršiančios aplinką – automobiliai, geležinkelių transporto riedmenys, laivai bei
orlaiviai..
Automobilių transporto degalų tarša tai - kenksmingi degalų degimo produktai, triukšmas, kuro
nutekėjimai, nugaravimai, atitarnavę tepalai, agregatai bei atliekos po aptarnavimo, padangų ir kelių
dangos nusidėvėjimo dulkės.
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Automobiliai ir kitos transporto priemonės teršia orą veikiant varikliui. Judant, iš transporto
priemonių į orą patekusios cheminės medžiagos išsisklaido (tai vadinama emisija), dalis jų
transformuojasi į kitas medžiagas ar junginius ir oro masių pernešamos tolyn nuo šaltinio.
Didžiausias teršalų emisijos į atmosferą šaltinis Lietuvoje, kaip ir anksčiau, yra mobilūs taršos
šaltiniai (autotransportas ir kitokios žemės ūkio bei savaeigės autotransporto priemonės,
geležinkelis, civilinė aviacija, jūrų ir upių laivynas), su kurių išmetamomis dujomis į atmosferą
patenka po kelis šimtus tūkstančių tonų teršalų kiekvienais metais. Autotransporto tarša šiuo metu
sudaro apie 70-80% visos oro taršos didžiuosiuose miestuose. Šis procentas pastoviai auga, nes
didėjant automobilių skaičiui Lietuvoje sunaudojama daugiau kuro ir į aplinką išmetama daugiau
teršalų.
Degalai yra sudeginami transporto priemonių vidaus degimo varikliuose ir degant kurui
išsiskiria dujos, kurios patenka į aplinką ir teršia ją. Daugiausiai oras yra teršiamas automobilio
pajudėjimo iš vietos metu, stabdant ir lėtai važiuojant. Nustatyta kad krovininis automobilis
pajudėdamas iš vietos orą užteršia 50 kartų daugiau nei lengvasis automobilis. Europos Sąjungos
šalys jau 1970 m. parengė bendrą strategiją dyzeliniais vidaus degimo varikliais išmetamų į aplinką
kenksmingų degimo produktų atžvilgiu. Neigiamas transporto išmetamų dujų poveikis vertinamas
kompleksiškai – kaip poveikis žmonių sveikatai, pramonei, komunaliniam ūkiui, žemės ūkiui ir
želdiniams, rekreaciniams ištekliams. Tam taikomos tarptautinės metodikos. Neigiamas poveikis
aplinkai vertinamas tuomet, kai kurių nors išmetamųjų dujų koncentracija aplinkoje viršija leistinas
trumpalaikes vienkartines koncentracijas.
1 lentelė
Didžiausios leidžiamos vienkartinės toksinių medžiagų koncentracijos
Medžiagos pavadinimas

DLK mg/m3 LR normos

DLK mg/m3 buv. VFR normos

Anglies monoksidas CO

5,0

50,0

Angliavandeniliai CH

1,0

5,0

0,085

0,2

Sieros dvideginis SO2

0,5

1,0

Kietos dalelės KD

0,15

0,3

Azoto oksidai NO2

Švinas ir neorganiniai junginiai Pb

0,000006

Benzpirenas BZP

0,000001

Autotransporto žalai sumažinti taikomos įvairios technologinės, urbanistinės ir organizacinės
priemonės: skatinamas mažiau aplinką teršiančio kuro naudojimas, optimaliai paskirstomi ir
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reguliuojami autotransporto srautai, ribojamas greitis, apmokestinamas automobilių stovėjimas,
didinamas sankryžų pralaidumas, mažinamas jų skaičius, įrengiamos žaliosios apsauginės juostos ir
pėsčiųjų zonos, plėtojamas visuomeninis bei dviračių transportas, nuolat kontroliuojama oro tarša,
atleikama pastovi automobilių išmetamųjų dujų, eksploatuojant automobilius, kontrolė. Be šių
priemonių, kurios reikalauja didesnių ar mažesnių investicijų, vykdomos įvairios kampanijos
populiarinančios keliones visuomeninių transportu, dviračiais, vaikščiojimą pėsčiomis.
Transporto infrastruktūros silpnybės – dauguma Lietuvoje esančių lengvųjų automobilių
senesni nei 10 metų ir labai teršia orą. Teršalų kiekis, išmetamas į atmosferą, priklauso nuo
sudegintų degalų kiekio ir nuo automobilio konstrukcijos.
Automobilių skaičius sparčiai didėja, 1995 metais 1000 gyventojų jų teko vos 190, tai 2004
skaičius daugiau nei padvigubėjo. Kaip buvo minėta Lietuvos automobiliai yra pakankamai seni ir
labiau teršia aplinką nei nauji automobiliai(net 91,8% lengvųjų automobilių sudaro senesni kaip 10
metų).
Remiantis „Еuro-5“ aplinkosaugos standartais, nuo 2011 metų sausio 1-osios Europos Sąjungos
rinkoje nebus galima prekiauti naujais automobiliais, neatitinkančiais naujųjų dujų išmetimo normų.
Europos Komisija nutarė griežtai apriboti anglies dioksido išmetimą į atmosferą ir vidutinį
leistiną automobilių išmetamų dujų kiekį. Briuselyje vykusiame susitikime nuspręsta, kad iki 2012
m. naujai gaminami automobiliai turės išmesti kur kas mažiau anglies dvideginio nei dabar
gaminami automobiliai, antraip gamintojai turės mokėti Daugelyje valstybių, taip pat ir Lietuvoje,
priimami teisės aktai, kuriais remiantis taikoma įvairių ekonominių apribojimų ar paskatų, siekiant
išsaugoti aplinkos kokybę. Tai mokesčiai už aplinkos teršimą. Mokesčiai už aplinkos taršą yra
ekonominė priemonė, skatinanti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, neviršyti aplinkos taršos
normatyvų, kurti naujas technologijas. Mokesčių mokėjimą už tarša reglamentuoja „Mokesčio už
teršimą įstatymas 1991m.. Europos Sąjungos oro valdymo kokybės politika pradėjo taikyti teisės
aktais nustatytus standartus, skirtus aplinkos oro kokybei apsaugoti , teršalų emisijai iš automobilių
riboti. Šiuo metu oro kokybę reglamentuoja apie 23 ES direktyvos. Jos nustato pagrindinius
reikalavimus automobiliams teršiantiems orą, ir lementiems oro kokybę, šie reikalavimai yra
svarbūs siekiant oro kokybei palaikyti ir gerinti, išvengti pavojingo taršos poveikio aplinkai ir
sveikatai, kuro kokybei gerinti. Už šių normų nesilaikymą arba teršalų normų viršijimą skiriamos
nemažos baudos įmonėms ir pavieniams fiziniams asmenims.
Klimato kaita turi įtakos vežimų rinkos tendencijoms. Pagrindinės vežimų rinkos tendencijos
yra šios:


globalizacija;
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klimato kaita ir išteklių trūkumas



liberalizacija;



demografinė padėtis.
Tausojant gamtą, reikia imtis veiksmų, kadangi išmetamų dujų kiekis transporte pastoviai

didėja.

Paskaitos medžiaga pateikta B.3.2.1. priede.
KROVINIŲ PRISTATYMO NAUJOVĖS
Klaipėdoje geležinkelio stotyje „Draugystė“ yra formuojamas konteinerinis traukinys „Saulė“,
kuris be performavimo važiuoja maršrutais:


per 8 dienas 4 valstybių teritorijomis: Kazachstanas – Rusija – Baltarusija – Lietuva.



Per 19 dienų 9 valstybių teritorijomis: Kinija - Kazachstanas – Rusija – Baltarusija –
Lietuva – Lenkija – Vokietija – Olandija – Belgija. Atstumas 11065 km

Traukinio „Saulė“ sąstatas formuojamas iš 40, 60 arba 80 vagonų.

Klaipeda/
Shyashtokai

Moscow

EU

Ozinki

Astana

Antwerpen

Frankfurt

RUS

Moscow

Minsk
Varsaw

Astana
Ozinki

KZ

Dostyk/Alashankou

Karaganda
Almata

Urumqi
CN

Chongqing

8 DAYS
4 COUNTRIES

Kazakhstan – Russia – Belarus – Lithuania

18 DAYS
9 COUNTRIES

China – Kazakhstan – Russia – Belarus – Lithuania –
Poland – Germany –Netherlands
Netherlands – Belgium = 11065 Km

12 pav. Traukinys „Saulė“
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Paskaitos medžiaga pateikta B.3.2.2. priede.
1.2. FIATA mokymų medžiaga
Medžiaga bus pateikta įmonėje mokymosi metu.
2 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ VĖŽIMO TECHNOLOGINIO PROCESO
ORGANIZAVIMO TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS TENDENCIJOS

2.1. Konspektai, pristatymai
KROVINIŲ VEŽIMO TECHNOLOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO LIETUVOJE
APŽVALGA, PLĖTROS TENDENCIJOS
Iki 2025 metų Lietuvoje turi būti sukurta moderni ir subalansuota multimodalinė transporto
sistema, savo parametrais, sauga ir paslaugomis prilygstanti ES valstybių senbuvių lygiui.
Ji leis verslo sektoriui sėkmingai plėsti veiklą, o Lietuvos gyventojams – patogiai susisiekti su
svarbiausiais Europos turizmo, kultūros ir verslo centrais. Lietuvos transporto sektorius taps svarbiu
Baltijos jūros pietinio regiono transporto sistemos elementu ir, puikiai tarnaus bendriems Lietuvos
ir išsiplėtusios ES poreikiams bei interesams. Lietuvos transporto sistemos misija – užtikrinti
nepertraukiamą visuomenės narių mobilumą ir prekių transportavimą palaikant dinamišką šalies
ūkio plėtrą, didinti Lietuvos ir išsiplėtusios ES konkurencinį pajėgumą tarptautinėse rinkose.
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13 pav. Lietuvos transporto plėtros strategija
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14 pav. Lietuvos transporto plėtros strategija

Paskaitos medžiaga pateikta B.3.2.3. priede.
2.2. FIATA mokymų medžiaga
Medžiaga bus pateikta įmonėje mokymosi metu.
3 MOKYMO ELEMENTAS. ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS PROFESINIO RENGIMO
PROCESE
3.1. Projekto struktūra

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS
PROJEKTAS „PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“ (NR. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001)

Mokytojo vardas, pavardė
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Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga
Kvalifikacijos tobulinimo programa

KROVINIŲ GABENIMO TECHNOLOGINIŲ NAUJOVIŲ IR PLĖTROS
TENDENCIJŲ PRITAIKYMAS PROFESINIO RENGIMO PROCESE
PROJEKTAS

-----------------------(data)

Vilnius

Krovinių vežimo technologinio proceso organizavimo naujovės
Krovinių

vežimo

technologinio

proceso organizavimo

Naujovės esmė

naujovės

Dalyko pavadinimas ir tema, kurioje
bus dėstomos naujovė

pavadinimas
X
Y
Z

Krovinių vežimo technologinio proceso organizavimo plėtros tendencijos
Krovinių vežimo technologinio
proceso organizavimo plėtros

Studijų programa

Dalyko pavadinimas ir tema, kurioje
bus dėstomos plėtros tendencijos

tendencijos
X
Y
Z

Mokytojas
(vardas, pavardė)

(parašas)
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Klausimai diskusijai:
1. Pagrindinės strateginės transporto vystymosi kryptys.
2. Konteinerinių traukinių formavimo privalumai ir trūkumai.
3. Ekologija ir transportas.

MODULIS S.3.1. PAVOJINGŲ IR GREITAI GENDANČIŲ KROVINIŲ
PERVEŽMŲ ORGANIZAVIMAS
1 MOKYMO ELEMENTAS. PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ
TAISYKLIŲ IR STANDARTŲ TAIKYMAS PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMUI,
ATSIŽVELGIANT Į JŲ APSAUGOS LYGMENĮ.
1.1 Įmonėje įdiegtų ISO ir TAPA sistemų standartų reikalavimai pavojingiems kroviniams.
Standartinės vidinės veiklos procedūros SOP (Standard operating procedures).
SCHENKER

TAPA

FSR

2009

Galioja nuo: 2010 m. vasario mėn. 04 d.
Bendras saugos sistemų aprašymas

1 lapas iš 3
TAPA FSR 2009

TAPA – Technology Asset Protection Association - Turto apsaugos įmonių asociacija
FSR – Freight Security Requirements - Transportavimo saugumo reikalavimai
UAB “ SCHENKER “ nuomojamose patalpose ir teritorijoje, esančioje Sausių k., Trakų raj.,
UAB „ Vingės transphere logistics „ patalpose yra įdiegta fizinė ir techninė materialinių vertybių
apsaugos sistema.
Sistemos sudedamosios dalys :
I . Fizinė apsauga,
II . Išorinė pastatų ir teritorijos video stebėjimo sistema,
III . Pastatų vidinė apsaugos sistema, susideda iš :
-

apsaugos signalizacija,
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-

CCTV – spalvoto vaizdo video stebėjimo sistema,
Praėjimo kontrolės elektroninių kortelių sistema,
Mechaninės spynos,
Skubios pagalbos iškvietimo sistema,
Saugos tarnyba Eurocash1.

I . Fizinės apsaugos funkcijos :
1. Įleidžia į teritoriją transporto priemones :
- su Schenker CMR, inv., transporto priemonės registracijos dokumentais 24 valandas
7 dienas per savaitę,
- su kitais dokumentais – paslauga mokama,
- pagal Schenker vietinių gabenimų transporto sąrašą.
2. Išleidžia transporto priemones iš teritorijos :
- su Schenker raštiškais leidimais,
- pagal Schenker vietinių gabenimų transporto sąrašą.
Esant reikalui, fizinės apsaugos darbuotojai tikrina dokumentus ir krovinius
3.
4.
5.
6.

Stebi teritorijos perimetrą video kamerų pagalba.
Priima į apsaugos pultą priduodamas sandėlių signalizacijas,
Turi “ pavojaus “ mygtuką, esant reikalui, iškviečia apsaugos policiją,
Rakina vidinę administracinio pastato laiptinę ne darbo metu.

II . Išorinė pastatų ir teritorijos video stebėjimo sistema.
Pagal sutartį su UAB “ Vingės transphere logistics “ – Terminalo savininku, atlieka teritorijos
fizinę apsaugą , stebi video kamerų pagalba. Tai atlieka 24 val ,7 d per savaitę.
III . Pastatų vidinė apsaugos sistema, susideda iš :
1.
2.
3.
4.
5.

Apsaugos signalizacija,
CCTV – spalvoto vaizdo video stebėjimo sistema,
Praėjimo kontrolės elektroninių kortelių sistema,
Mechaninės spynos.
Skubios pagalbos iškvietimo sistema.

TAPA reikalavimai vietinių gabenimų transporto priemonėms :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kietašonė būda,
Rakinamas krovinių skyrius,
Krovinių skyrius paruoštas plombavimui,
Transporto priemonėje įrengta garsinė signalizacija su variklio užvedimo blokavimu,
Dvigubas ryšys Vairuotojas – Schenker,
Įvažiavimo į Schenker teritoriją ID kortelė / SCHENKER Įgaliojimas,
Vairuotojas turi prašyti krovinį priimančio asmens parodyti darbo pažymėjimą
Vairuotojas privalo turėti Vežėjo įmonės darbuotojo pažymėjimą ir Schenker
įgaliojimą,

9. Rašytinės instrukcijos Vairuotojui
- Vairuotojų darbo tvarka Schenker teritorijoje,
- Vairuotojų darbo tvarka iškrovimo vietoje,
- avarinio sustojimo,
- transporto kamščių,

Mokymų medžiaga

37

Krovinių gabenimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa

-

vėlavimo,
vagystės,
apiplėšimo,
kitais nenumatytais atvejais .

Vykdant instrukcijas, atkreipti dėmesį į saugumo technikos ir priešgaisrinius reikalavimus.

RAŠYTINĖS INSTRUKCIJOS VAIRUOTOJUI PAGAL TAPA
Bendrieji nuostatai:
1. Vairuotojai darbo metu privalo būti blaivūs;
2. Bendrovės patalpose ir jai priklausančioje teritorijoje leidžiama rūkyti tik tam skirtose
vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama;
3. Bendrovėje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera;
4. Sandėliuose bei kitose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos
reikalavimų;
5. Vairuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų, su kuriomis jie susipažino
prieš pradedant darbą;
6. Įeiti ir išeiti iš bendrovės patalpų, sandėlių galima tik per tam tikslui įrengtą praėjimą.
Negalima laipioti per tvorą.
Vairuotojų darbo tvarka UAB “Schenker” teritorijoje:
Vairuotojas privalo laikytis darbo grafiko bei vidaus darbo tvarkos taisyklių;
Neatitraukti savo ir kitų dėmesio pašalinėmis šnekomis ir darbais;
Draudžiama dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, toksinių medžiagų;
Įvažiuojant į teritoriją, pateikti vairuotojo ID kortelę ir turėti įmonės darbuotojo
pažymėjimą;
5. Judėjimo greitis teritorijoje neturi viršyti 20 km/h;
6. Parkuoti transporto priemonę prie krovinių terminalo pakrovimo/iškrovimo vartų, o nesant
laisvų vietų – tiesiog bendrovės teritorijoje;
7. Pateikti krovimui techniškai tvarkingą, pagal Lietuvos Respublikos Kelių policijos prie
VRM keliamus reikalavimus, bei švarią viduje ir išorėje transporto priemonę;
8. Vairuoti transporto priemonę tik turint su savimi vairuotojo pažymėjimą, autotransporto
priemonės techninį pasą, techninės apžiūros taloną;
9. Gauti krovinio dokumentus ir pamainos užduotis, kurias paruošia ir suplanuoja vietinių
pervežimų operatorius; Krovimo metu prižiūrėkite krovos darbus, sekite krovinių išdėstymą
treileryje, krovinių markiravimą.
10. Jei yra ADR krovinys, Vairuotojas turi gauti iš Schenker Terminalo operatorių /
vadybininkų krovinio Saugos Duomenų Lapus ir krovinio pakrovimo schemą.
11. Reguliariai tikrinkite transporto priemonės ADR komplekto sudėtį, vairuotojo ADR
pažymėjimo galiojimo terminą.
12. Stebėkite ar kroviniai dedami pagal markiravimą, ar galima juos dėti vienus ant kitų,
paprašykite Terminalo ar krovinio Siuntėjo darbuotojų pakeisti krovinio padėtį, jei pakrauta
neteisingai.
1.
2.
3.
4.
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13. Patikrinkite ar visi kroviniai yra pakrovimo lape ( loading list ) / CMR
14. Po krovinio pakrovimo, pritvirtinkite jį treileryje.
15. Uždarykite bortą, patikrinkite , ar gerai uždaryti visi bortai, paruoškite treilerį plombavimui.
16. Prieš važiuojant , jei yra, perskaitykite specialią SCHENKER instrukciją, Saugos Duomenų
Lapus.
17. Vykdyti transporto priemonės krovos priežiūros arba pakrovimo bei iškrovimo darbus,
panaudojant rankinę, krovos darbams skirtą, įrangą;
18. Stebėti, kaip automobilis pakraunamas. Krovinys turi būti tinkamai išdėstytas, stabiliai
padėtas ir pritvirtintas. Neleisti automobilio perkrauti. Kraunant pačiam vairuotojui - laikytis
aukščiau nurodytu reikalavimu.
19. Pakraunant ar iškraunant automobilį, vairuotojas privalo patikimai jį sustabdyti ir pastatyti
galu;
20. Priimti pakrovimui prekes ir krovinius tik su lydimaisiais dokumentais, patikrinti išorinį
krovinio stovį, vietų skaičiaus atitikimą, nurodytą krovinio važtaraščiuose ar sąskaitose;
21. Baigus krovos darbus, nedelsiant užrakinti transporto priemonės krovinių skyrių;
22. Iškrauti prekes ir krovinius į krovinių terminalą tik su lydimaisiais dokumentais, patikrinti
išorinį krovinio stovį, vietų skaičiaus atitikimą, nurodytą krovinio važtaraščiuose ar
sąskaitose, perduoti krovinius terminalo operatoriui;
23. Pranešti vietinių pervežimų operatoriui, jei yra pažeidžiama transporto priemonės
pakrovimo-iškrovimo tvarka, aptinkamas krovinio neatitikimas dokumentams, krovinys yra
pažeidžiamas ir kt.;
24. Pasibaigus darbui ar atlikus pavestas užduotis vairuotojas privalo grąžinti vietinių pervežimų
operatoriui įteiktų krovinių važtaraščius su atitinkamomis atžymomis, bet nevėliau kaip iki
sekančios darbo dienos 10 val.;
25. Vykdyti administracijos bei vietinių pervežimų operatoriaus nurodymus bei teisėtus
reikalavimus.
26.
Vairuotojų darbo tvarka iškrovimo vietoje:
1. Atvykus į iškrovimo vietą, susisiekti su krovinio važtaraštyje ar rašytinėse
instrukcijose nurodytu asmeniu bei pareikalauti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
2. Pakraunant ar iškraunant automobilį, vairuotojas privalo patikimai jį sustabdyti ir pastatyti
galu;
3. Krovinių skyrių leidžiama atrakinti tik dalyvaujant priimančios bendrovės atstovui;
4. Iškrauti prekes ir krovinius gavėjo patalpose tik su lydimaisiais dokumentais, patikrinti
išorinį krovinio stovį, vietų skaičiaus atitikimą, nurodytą krovinio važtaraščiuose ar
sąskaitose, perduoti krovinius ir krovinį lydinčius dokumentus nurodytam gavėjo atstovui,
gauti atitinkamas atžymas krovinio važtaraštyje;
5. Baigus krovos darbus, nedelsiant užrakinti transporto priemonės krovinių skyrių;
6. Turėti ryšio priemones bei, esant reikalui, informuoti vietinių pervežimų operatorių apie
neatitikimus, prastovas ir jų priežastis.
Vairuotojų darbo tvarka avarinio sustojimo atveju:
1. Pastebėjus kokį nors automobilio gedimą arba išgirdus nuolat besikartojančius bildesius,
stengtis rasti priežastį ir imtis priemonių gedimui pašalinti;
2. Sugedusią transporto priemonę kelyje remontuoti galima tik stovėjimo aikštelėje ar už kelio
ribų, jei to padaryti negalima, nuvilkti į kelkraštį;
3. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar autoįvykiui, iškart sustoti, įjungti šviesos avarinę
signalizaciją arba pastatyti avarinio sustojimo ženklą;
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4. Nukentėjus žmonėms, nedelsiant suteikti pirmąją medicinos pagalbą, o reikalui esant,
iškviesti greitąją medicinos pagalbą tel. Nr. 03, o jei tai neįmanoma – pasirūpinti, kad
pakeliui važiuojanti transpoto priemonė nugabentų nukentėjusius į artimiausią gydymo
įstaigą:
5. Pranešti apie autoįvykį kelių policijai tel. Nr. 112 bei vietinių pervežimų operatoriui ir
Vežėjo atstovui;
6. Pasilikti autoįvykio vietoje, imtis priemonių, kad būtų išsaugoti jos pėdsakai, užrašyti
liudininkų pavardes ir adresus;
7. Apžiūrėti krovinių skyrių, esat reikalui pasirūpinti krovinio saugumu;
8. Nukentėjus kroviniui, reikalauti policijos ataskaitos, kurioje būtų užfiksuotas krovinio
pažeidimo faktas;
9. Jeigu užsidegė transporto priemonės variklis, elektros laidai ar krovinių skyrius, reikia
gesinti ugnies židinį turimomis priemonėmis – gesintuvu, nedegiu audeklu, smėliu. Esant
galimybei, atjungti elektros laidus nuo akumuliatoriaus;
10. Vairuotojas privalo visomis įmanomomis priemonėmis bandyti iškviesti ugniagesių
komandą.
Vairuotojų darbo tvarka transporto spūsčių, vėlavimo, atvejais
1. Nedelsiant pranešti apie vėlavimo priežastis vietinių pervežimų operatoriui telefonu arba
SMS žinute, pvz.: “Vėluosiu 30 min.”, “Transporto spūstis”;
2. Transporto spūstyje atidžiai stebėti apliką, kurioje stovi automobilis idant išvengti vagystės
atvejų, rūpintis krovinio saugumu;
3. Draudžiama bendrauti su pašaliniais asmenimis ir skleisti informaciją apie vežamą krovinį
bei jo turinį;
11. Esant reikalui apžiūrėti transporto priemonės krovinių skyrių, pastebėjus įsilaužimo ar
pažedimo pėdsakus, nedelsiant pranešti policijai tel. Nr 112 bei vietinių pervežimų
operatoriui ir Vežėjo atstovui;
Vairuotojų darbo tvarka vagystės, apiplėšimo atveju:
1. Elgtis ramiai, nepasimesti, blaiviai įvertinti susidariusią situaciją;
2. Laimėti laiko, savo elgesiu nesukelti sąmyšio, neprovokuoti užpuolėjų. Būtina atminti, kad
žmogaus gyvybė brangesnė už pinigus;
3. Stengtis įsiminti užpuolėjų išvaizdą ir ypatingus požymius, automobilio modelį, spalvą,
valstybinius numerius;
4. Pranešti apie užpuolimą (jeigu nebuvo galimybės to padaryti anksčiau) vietinių pervežimų
operatoriui ir Vežėjo atstovui, teisėsaugos darbuotojams tel. Nr. 112;
5. Saugoti įvykio vietą, neliesti daiktų, kol atvyks teisėsaugos darbuotojai;
6. Nepasakoti užpuolimo detalių (aplinkybių) pašaliniams asmenims, pažįstamiems, kad
netapti nepageidaujamu liudininku užpuolėjams;
7. Nukentėjus kroviniui, reikalauti policijos ataskaitos, kurioje būtų užfiksuotas krovinio
pažeidimo arba vagystės faktas.
ISO
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Kas yra ISO 9001?
ISO 9000 šeimos standartai atspindi tarptautinį susitarimą dėl gerosios kokybės vadybos praktikos.
ISO 9001:2008 yra standartas, pateikiantis reikalavimus kokybės vadybos sistemai, pagal kurį gali
būti sertifikuojama. Tai žinomiausias pasaulyje standartas, tinkantis visoms organizacijoms,
nesvarbu kokio dydžio, tiek verslo, tiek valstybinėms, gamybos, paslaugų bei prekybos.
Standartas remiasi aštuoniais kokybės vadybos principais (visi jie yra svarbūs gerai verslo
praktikai):
• Orientavimasis į vartotoją
• Lyderystė
• Darbuotojų įtraukimas
• Procesinis požiūris
• Sisteminis požiūris į vadybą
• Nuolatinis gerinimas
• Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas
• Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais

1. TAIKYMO SRITIS
Šis kokybės vadovas apibrėžia mūsų bendrovės reikalavimus kokybės valdymo
sistemai, kurios pagalba bendrovė įsipareigoja:
a) parodyti sugebėjimą nuolatos teikti kliento ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimus tenkinančias
paslaugas,
b) rezultatyviai naudojant sistemą užtikrinti, kad klientai bus patenkinti.
1.2 Taikymas
Bendrovė taiko kokybės valdymo sistemą sekančiose veiklos srityse: krovinių
ekspedijavimas žemės, oro ir jūrų transportu, krovinių sandėliavimas, logistikos
sprendimai. KVS galioja visuose bendrovės padaliniuose.

2.NORMATYVINĖ NUORODA
Šis kokybės vadovas turi skyrius, atitinkančius standarto ISO 9001:2008 elementus.
KVS parengta pagal SCHENKER Kokybės vadovą.
Bendrovė yra sukūrusi, dokumentavusi šiame KV ir VP, įdiegusi ir praktiškai įgyvendina kokybės
valdymo sistemą bei nuolatos tobulina jos efektyvumą pagal ISO 9001:2008 standarto
reikalavimus.
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Siekdama, kad kokybės valdymo sistema užtikrintų kokybės politikos ir kokybės tikslų
įgyvendinimą, bendrovė:
a) identifikavo procesus, kuriems reikalinga kokybės valdymo sistema ir juos taiko visoje
bendrovėje

ISO 9000 - kokybės valdymo sistemų standartų šeima. Tai tik vienas iš vadybos ir kontrolės
standartų. ISO 9000 prižiūri ISO, Tarptautinė standartizacijos organizacija, o administruoja
akreditavimo ir atestavimo organizacijos. Kai kurie iš ISO 9001 (kuris yra vienas iš ISO 9000
standartų) reikalavimų yra tokie:







procedūros, apimančios visus svarbiausius verslo procesus;
priežiūros procesas, leidžiantis įsitikinti, kad procedūros efektyvios;
atitinkamų dokumentų laikymas;
defektų tikrinimas, jų koregavimas esant reikalui;
pastovus individualaus proceso ir kokybės sistemos efektyvumo peržiūrėjimas; ir
pastovus tobulėjimas

Kompanija arba organizacija, kuri buvo patikrinta ir patvirtinta, kaip atitinkanti ISO 9001, gali
viešai skelbti, kad turi ISO 9001 sertifikatą arba, kad yra registruota ISO 9001. ISO 9001
sertifikatas garantuoja, kad buvo pritaikytas formalizuotas verslo procesas. Iš tikrųjų, kai kurios
kompanijos priima ISO 9001 sertifikatą, kaip rinkodaros įrankį.
Nors standartų kilmė buvo gamyba, dabar šie standartai taikomi įvairių tipų organizacijoms.
„Produktas“ ISO kalboje gali reikšti fizinį objektą, paslaugas arba programinę įrangą.
Įmonėje įdiegtos ISO 9000 sistemoje yra aprašytos įmonės veiklos procedūros ir procesai apimantys
visas veiklos sritis:
VP Dokumentų ir įrašų valdymas
VP Kontrolės ir matavimo įrangos valdymas
VP Kokybės planavimas, koregavimo ir prevenciniai veiksmai
VP IT įranga ir valdymas
VP Kokybės vidaus auditai
VP Pardavimai
VP Rinkodara
VP Projektavimas
VP Tiekimas
VP Personalo atranka ir mokymai
VP Rizikų valdymas
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VP Neatitikčių valdymas
VP Pervežimai automobilių transportu
VP Pervežimai oro / jūros transportu
VP Logistika
VP Vadovybinė analizė
Mokymų metų mokytojai bus supažindinti su ISO ir TAPA sistemomis ir reikalavimais.
Pavojingų krovinių pervežimai neturi atskiros VP procedūros tačiau Pavojingų krovinių vežimo
reikalavimai yra aprašyti
Pavojingų ir greit gendančių krovinių vežimo standartas yra aprašytas vidiniame dokumente
„SOP OG04 Dangerous goods“. Šis procedūra yra skirta visoms DB Schenker įmonėms todel ši
informacija negali būti pateikta naudojimui už įmonės ribų. Dėl šios priežasties šiame mokymų
aprašyme bus pateiktos tik pagrindinės temos, kurios yra apibrėžtos minėtame dokumente.


Ši veiklos instrukcija apima visas transportavimo rūšis: Sausumos transportą,

pervežimus oru ir jūra.


Vidinių taisyklių/standartų laikytis privalo: darbuotojai turintys tiesioginį kontaktą su

kroviniu, darbuotojai dirbantys su pavojingų krovinių dokumentais, pervežimo paslaugos
pardavėjai, tiekimo grandinės darbuotojai.


Saugos specialisto funkcija pervežant ADR krovinius.



Draudžiamų pervežti pavojingų krovinių sąrašas ir taisyklės.



Subkontraktorių tiekėjų atranka ir reikalavimai jiems vežant ADR krovinius (teisių ir

įsipareigojimų pasidalijimas, veiklos sąlygų įvertinimas, auditai).


Bendrosios Pavojingų krovinių vežimo taisyklės: ADR, RID, IMDG, ICAO, IATA,

MoU.


ADR krovinių klasifikacija, žymėjimas.



Taisyklės vežant ADR krovinius sausumos transportu, ADR krovinio pervežimo

leižiamas kiekis.


Taisyklės vežant ADR krovinius geležinkelių transportu – RID, kombinuotas

pervežimas.


Taisyklės vežant ADR krovinius jūros transportu – IMDG.



Taisyklės vežant ADR krovinius oro transportu - ICAO-TI/IATA-DGR.



Taisyklės sandėliuojant ADR krovinius.



Baltijos jūros susitarimas – MoU
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Pavojingų atliekų pervežimas.



Reikalavimai pervežimo priemonei, kuri transportuoja ADR krovinį: reikalavimai

mašinai/konteineriui, saugus pakrovimas, priemonės privalančios būti ADR gabenimo metu.


Verslo procesai - Užsakymo priėmimas - sąlygos ir taisyklės, papildomi

transportavimo draudimai, siuntėjo, vežėjo atsakomybė, „pilna“ informacija apie krovinį.


EXW sąlygos



Grąžinami kroviniai: siuntėjo klaida, DB Schenker biuro klaida.



Verslo procesai – Krovinio paėmimas iš siuntėjo - užsakymo perdavimas vairuotojui:

transportavimo mašinos patikra, dokumentų patikrinimas (pervežant sausumos, geležinkelių, jūros,
oro transportu, kombinuojant transportą), krovinio patikrinimas krovos metu.


Verslo procesai – Mašinos iškrovimas – dokumentų patikrinimas, Iškrovimo

procedūra, terminalo darbuotojo darbo procedūra,


Verslo procesai – Tarptautinio transporto mašinos pakrovimas – fizinė krova, mašinos

„išleidimas“, „priimančio“ terminalo įspėjimas dėl ADR krovinio.


Verslo procesai – Tranzito procedūros.



Verslo procesai – Tarptautinio transporto mašinos iškrovimas – dokumentų

patikrinimas, iškrovimas.


Verslo procesai – Vietinio transporto mašinos pakrovimas – pakrovimas, mašinos

„išleidimas“.


Verslo procesai – Pristatymas gavėjui.



Ataskaitos – neatitikčių valdymas, incidentų, nelaimingų atsitikimų fiksavimas.



Darbų sauga, veiksmų planas įvykus nelaimingam atsitikimui ar incidentui.

1.2 . Ištraukos iš Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
bei nacionalinės teisės aktų.
TEISINĖS NUOSTATOS
Pavojingų krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Europos sutartis dėl
tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR), pasirašyta 1957 m. Ženevoje ir šiuo metu
vienijanti 40 šalių. 1995 m. sutarties susitariančiąja šalimi tapo ir Lietuvos Respublika.
Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą ES
valstybių narių teritorijoje, nuostatas, buvo priimti atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai,
Vyriausybės nutarimai, atskirų sričių ministrų įsakymai bei kiti teisės aktai. Pagrindiniai iš jų –
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Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų
transportu įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337
„Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“, nustatantis, kad pavojingi
kroviniai Lietuvos Respublikos teritorijoje vežami vadovaujantis jau minėtos ADR sutarties
nuostatomis. Kiti svarbesni šią sritį reglamentuojantys teisės aktai nurodyti Valstybinės kelių
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. 2B5 „Dėl Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą automobilių
transportu, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-169).
PAVOJINGŲ KROVINIŲ IR JŲ VEŽIMO SAMPRATA
Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios
medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar
saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų
priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių
pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus
vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.
Pagal ADR ir nacionalinę teisę sąvoka „vežimas“ apima pavojingo krovinio parengimą išsiųsti
(identifikavimą, klasifikavimą, pakavimą, dokumentų paketo parengimą), visas krovos operacijas
(krovimą, iškrovimą, perkrovimą), gabenimą transporto priemone bei laikiną sandėliavimą. Todėl
visi vežimo dalyviai (siuntėjas, krovėjai, vežėjas, gavėjas ir kt.) privalo išmanyti ADR
reikalavimus.
ATSAKOMYBĖ PAGAL ADR
Už tinkamą pavojingų krovinių vežimą atsakingi visi vežimo dalyviai – siuntėjas, vežėjas
(vairuotojas) ir gavėjas. Vežėjas turi pasirūpinti, kad vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius,
turėtų reikiamą kvalifikaciją patvirtinantį vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal
ADR pažymėjimą, atsako už transporto priemonės tinkamumą vežti pavojingus krovinius ir tam
būtiną įrangą, privalo teikti vairuotojui informaciją apie maršrutus, kuriais draudžiama ar
rekomenduojama vežti pavojingus krovinius. Vairuotojas privalo patikrinti, ar siuntėjas pateikė
visus dokumentus: transporto (važtos) dokumentus, siuntėjo deklaraciją, raštišką instrukciją (ar
instrukcijas tarptautinio vežimo atveju). Jis atsakingas už transporto priemonės ženklinimą, rūpinasi
transporto priemonės įrangos sauga, tvirtina krovinį transporto priemonėje.

KLASIFIKAVIMAS
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Pagal ADR nuostatas, vadovaujantis pagrindiniu pavojingos medžiagos ar gaminio keliamu
pavojumi, šie kroviniai skirstomi į šias 13 pavojingų krovinių klasių: 1 klasė – sprogstamosios
medžiagos ir gaminiai (pvz., juodasis parakas), 2 klasė – dujos (pvz., aerozoliai), 3 klasė – liepsnieji
skysčiai (pvz., benzinas), 4.1 klasė – degios kietos medžiagos (pvz., siera), 4.2 klasė – savaime
užsidegančios medžiagos (pvz., anglis, aktyvuota), 4.3 klasė – medžiagos, kurios liesdamosi su
vandeniu išskiria liepsniąsias dujas (pvz., cinko milteliai), 5.1 klasė – oksiduojančios medžiagos
(pvz., kalio permanganatas), 5.2 klasė – organiniai peroksidai (pvz., acetilacetono peroksidas), 6.1
klasė – toksiškos medžiagos (pvz., pesticidai), 6.2 klasė – infekcinės medžiagos (pvz., vakcinos), 7
klasė – radioaktyviosios medžiagos (pvz., uranas), 8 klasė – ėdžios medžiagos (pvz., sieros rūgštis),
9 klasė – įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai (pvz., sausas ledas).
PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO BŪDAI
Vadovaujantis ADR nuostatomis, pavojingi kroviniai gali būti vežami:
– palaidai/suverstinai, t. y. kietų nesupakuotų medžiagų ar gaminių vežimas transporto
priemonėse, konteineriuose piltiniams/biraliniams kroviniams;
– pakuotėse, t. y. atitinkamoje taroje (statinėse, kanistruose, dėžėse, maišuose, vidutinės talpos
konteineriuose (VTK), balionuose, slėginiuose būgnuose ir pan.), supakuotų medžiagų ar gaminių
vežimas, taip pat gaminių vežimas rėme, apkaloje ar transporto pakrovimo įtaisuose atvirose,
uždarose ar dengtose transporto priemonėse, konteineriuose;
– cisternose, t. y. skystų, kietų (piltinių/biralinių) krovinių, suspaustų, suskystintų bei ištirpintų
slegiant dujų vežimas konteinerinėmis, kilnojamomis, nuimamomis ar stacionariomis cisternomis,
įskaitant transporto priemonių baterijų ir daugiaelemenčių dujų konteinerių (DDK) cisternas.
1.3. Standartinės vidinės veiklos procedūros SOP (Standard operating procedures)
Mokymo medžiaga pateikta B.3.1. modulyje 1 mokymo elemento 1.1. dalyje.
1.4. Nuotolinė ADR mokymų medžiaga (mokymų kursas prie kompiuterio).
DB Schenker turi sukūrusi savo nuotolinę interaktyvią mokymo sistemą/programą, siekiant
apmokyti darbuotojus dirbančius su Pavojingais kroviniais. Mokymosi sistemoje pateikta
teorinė/praktinė medžiaga, kaip atpažinti pavojingus krovinius, kaip juos klasifikuoti, grupuoti,
sandėliuoti ir transportuoti.
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Visi DB Schenker darbuotojai, kurie turi arba tiesioginį kontaktą ar dirba su Pavojingus
krovinius lydinčiais dokumentais, privalomai turi „pereiti“ šiuos mokymus ir išlaikyti egzaminą.
Mokymai kartojami kasmet.
Šie mokymai sukurti vidiniam DB Schenker naudojimui, todėl prie jų „prieiti“ galima tik
prisijungus iš UAB Schenker biuro.
Profesijos mokytojams bus sukurtas vartotojas, kad jie galėtų prisijungti ir dalyvauti
mokymuose.
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15 pav. Įvadinės skaidrės į mokymus.

2 MOKYMO ELEMENTAS. DOKUMENTŲ RENGIMASIS ĮFORMINIMAS VEŽANT
PAVOJINGUS KROVINIUS
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2.1 Ištraukos iš Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)

DOKUMENTAI
Priklausomai nuo pavojingų krovinių vežimo būdo, reikalingi šie dokumentai: pavojingų
krovinių transporto (važtos) dokumentas, jei pavojingi kroviniai dideliame konteineryje/transporto
priemonėje vežami prieš gabenimą jūra – konteinerio/transporto priemonės sukrovimo sertifikatas,
raštiška instrukcija vairuotojui (ar instrukcijos keliomis kalbomis tarptautinio vežimo atveju),
transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatas,
kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR
pažymėjimas, leidimas atlikti transporto operaciją, leidimas kai kurias pavojingas medžiagas įvežti į
Lietuvą, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu, pavojingų atliekų vežimo lydraštis.
ŽENKLINIMAS
Transporto priemonės ženklinamos:
– oranžinėmis lentelėmis
– skaitmeninėmis oranžinėmis lentelėmis
– dideliais pavojaus ženklais
– kitais pavojaus ar įspėjamaisiais ženklais
Oranžinė lentelė ir jos tvirtinimas:
– oranžinės spalvos
– šviesą atspindinti
– ne mažesnė kaip 40×30 cm (gali būti sumažinta iki 30×12 cm)
– juodu, ne platesniu kaip 15 mm apvadu
– tvirtinama transporto vieneto priekyje ir gale
Skaitmeninė oranžinė lentelė ir jos tvirtinimas:
– oranžinės spalvos
– šviesą atspindinti
– ne mažesnė kaip 40×30 cm
– juodu, ne platesniu kaip 15 mm apvadu
– skaičiai juodos spalvos 10 cm aukščio
– lentelės viršuje nurodytas medžiagos pavojaus identifikacinis numeris
– lentelės apačioje nurodytas medžiagos JT numeris
– po 15 min. buvimo ugnyje pavojaus identifikacinis numeris ir JT numeris turi išlikti įskaitomi
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– tvirtinama dviejuose autocisternos ar transporto vieneto su viena ar keliomis cisternomis
šonuose, dviejuose transporto vieneto ar konteinerio, kuriuose vežamos kietos pavojingos
medžiagos palaidai, šonuose, taip pat gali būti tvirtinama transporto vieneto priekyje ir gale.
Medžiagos pavojaus identifikacinis numeris susideda iš dviejų ar trijų skaitmenų, kuriais
nurodomi šie pavojai:
2 – dujų išsiskyrimas dėl slėgio ar cheminės reakcijos
3 – skysčių (garų) ir dujų ar savaime įkaistančio skysčio liepsnumas
4 – kietų medžiagų arba savaime įkaistančios medžiagos liepsnumas
5 – oksiduojantis (degimo intensyvumo) efektas
6 – toksiškumas ir infekcijos pavojus
7 – radioaktyvumas
8 – ėdumas
9 – spontaniškos intensyvios reakcijos pavojus (apima galimą sprogimo, skilimo ir
polimerizacijos riziką, kurią lemia medžiagos savybės, lydimą didelio šilumos ir liepsniųjų ir (ar)
toksiškų dujų kiekio išsikyrimo
Du vienodi skaičiai nurodo atitinkamo pavojaus sustiprėjimą. Jei medžiagai būdingam pavojui
nurodyti pakanka vieno skaičiaus, po jo rašomas nulis. Jei prieš pavojaus identifikacinį numerį
nurodyta raidė „X“, tai reiškia, kad medžiaga pavojingai reaguoja su vandeniu. Šiuo atveju vanduo
naudojamas tik ekspertams leidus.
Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės:
22 – atšaldytos suskystintos dujos, troškinančios
323 – liepsnus skystis, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas
333 – piroforinis skystis
382 – liepsnus skystis, ėdus, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas
44 – degi kieta medžiaga, išlydyto būvio, paaukštintoje temperatūroje
446 – degi kieta medžiaga, toksiška, išlydyto būvio, paaukštintoje temperatūroje
482 – ėdi kieta medžiaga, reaguodama su vandeniu išskiria liepsnias dujas
539 – degus organinis peroksidas
606 – infekcinė medžiaga
623 – toksiškas skystis, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas
642 – toksiška kieta medžiaga, reaguodama su vandeniu išskiria liepsnias dujas
823 – ėdus skystis, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas
842 – ėdi kieta medžiaga, reaguodama su vandeniu išskiria liepsnias dujas
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90 – aplinkai pavojinga medžiaga; kitos pavojingos medžiagos
99 – kitos pavojingos medžiagos, vežamos paaukštintoje temperatūroje

16 pav. Dideli pavojaus ženklai
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17 pav. Kiti pavojaus ženklai

2.2 Įmonės vidinė interneto svetainė (intranetas).
Įmonėje naudojama vidinė intraneto svetainė (intranetas) naudojama sandėlio valdymui.
Pagrindinis šios sistemo tikslas yra užtikrinti efektyvią įmonės atsargų kiekinę bei vertinę
apskaitą.

Sistemose

registruojamos

visos

atsargų

judėjimo

operacijos.

Registravimo

automatizavimui naudojami brūkšninių kodų skaitytuvai, radijo dažnių atpažinimo ir kiti įrenginiai.
Šiuolaikinė sandėlio valdymo sistema užtikrina atsargų galiojimo laiko kontrolę, jų sandėliavimo
vietos parinkimą, atsargų likučių sekimą pagal maksimalias ir minimalias normas, savalaikį
užsakytų atsargų komplektavimą. Pristatymas apie sandėlio valdymo sistemą pateikiamas priede
S.3.1.1.

18 pav. sandėlio valdymas
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Intraneto svetainės naudojimas aprašomas naudojimas svetainės naudotojo vadove.

19 pav. Įmonės vidinės interneto svetainės vartotojo vadovas

2.3. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures)).
Vadovaujantis

Standartinės

vidinės

veiklos

procedūros

(SOP

(Standard

operating

procedures)).yra parengti apribojimai pavojingų krovinių vežimui.

3

MOKYMO ELEMENTAS. PAVOJINGŲ KROVINIŲ PRIĖMIMAS, IŠDAVIMAS
PAKROVIMAS, PERKROVIMAS IR SAUGOJIMAS ĮMONĖJE
3.1 Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures)).

Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures)) standartas
numato griežtus reikalavimus pavojingų krovinių transportavimui, krovimui ir sandėliavimui, kurių
visi vežimo dalyviai privalo griežtai laikytis.
3.2 Priešgaisrinės ir kitos saugos priemonės naudojamos vežant pavojingus krovinius.
PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
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21 pav. Transporto vienete, vežančiame pavojingus krovinius, turi būti šios priešgaisrinės priemonės

Mokymų medžiaga

54

Krovinių gabenimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa
22 pav. Kita įvairi įranga

ADR IŠIMTYS
1. Išimtys vežant ribotais kiekiais supakuotus pavojingus krovinius.
Kai kurių pavojingų krovinių, supakuotų ribotais kiekiais, vežimui ADR nuostatos gali būti
netaikomos, jei laikomasi atitinkamų sąlygų:
– pavojingos medžiagos ar gaminiai supakuotos ADR 3.4.6 lentelėje nurodytais kiekiais (LQ0–
28);
– vežant naudojama atitinkama kombinuota tara arba vidinė tara, sudėta ant padėklų, kurie
apvynioti tampria ar tąsia plėvele;
– kiekviena pakuotė pažymėta raidėmis „UN“ ir pavojingo krovinio JT numeriu, o vežant
pakuotėje keletą skirtingų pavojingų krovinių – raidėmis „UN“ ir jų JT numeriais arba raidėmis
„LQ“.
2. Išimtys dėl vienu transporto vienetu vežamų kiekių.
Jei pavojingų krovinių, vežamų vienu transporto vienetu, kiekis neviršija ADR 1.1.3.6.3 lentelės
atitinkamai transporto kategorijai nurodytų verčių (vežant vienos transporto kategorijos pavojingus
krovinius), arba vertės, apskaičiuotos pagal ADR 1.1.3.6.4 punkto nuostatas (vežant skirtingų
transporto kategorijų pavojingus krovinius), jie gali būti vežami pakuotėse nesilaikant šių ADR
nuostatų:
– 5.3 skyriaus;
– 5.4.3 skirsnio;
– 7.2 skyriaus, išskyrus 7.2.3 skirsnio V5, V7 ir 7.2.4 skirsnio V8;
– 7.5.11 skirsnio CV1;
– 8 dalies, išskyrus 8.1.2.1.a ir c, 8.1.4.2–8.1.4.5, 8.2.3, 8.3.4, 8.4 skyrių, 8.5 skyriaus S1(3) ir
(6), S2 (1), S4 ir S14–S21;
– 9 dalies.
3. Išimtys dėl specialiųjų nuostatų.
Kai kurios ADR 3.3 skyriaus specialiosios nuostatos leidžia vežti atskirus pavojingus krovinius
iš dalies arba visiškai nesilaikant ADR reikalavimų. Ši išimtis taikoma tuo atveju, jei 3.2 skyriaus A
lentelės 6 stulpelyje atitinkamo pavojingo krovinio eilutėje yra nuoroda į specialiąją nuostatą.
PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU SAUGOS
SPECIALISTAS
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Nuo 2003 m. sausio 1 d. visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, jų
pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo
saugos specialistas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, vežančioms pavojingus krovinius tik
minimaliais kiekiais, nustatytais Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose
pavojingų krovinių vežimą, taip pat kurios ne dažniau kaip kartą per mėnesį šalies viduje veža
pavojingus krovinius pakuotėse, priskirtose III pakavimo grupei, pagal Lietuvos Respublikos
tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, reikalavimus.
Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto skyrimo tvarka reglamentuota
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. 3-343 „Dėl pavojingų
krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų
krovinių vežimu, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2949).
Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis ne mažesnį kaip
aukštesnįjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs
egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie
Susisiekimo ministerijos. Mokymo ir egzaminavimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3-274 „Dėl pavojingų krovinių vežimo
automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo
tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 58-2369).
KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAI, VEŽANTYS PAVOJINGUS
KROVINIUS
Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo, ne
jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą,
išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs egzaminą ir gavęs
atitinkamą pažymėjimą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.
Mokymo ir egzaminavimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002
m. liepos 1 d. įsakyme Nr. 3-336 „Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus
krovinius, mokymo ir egzaminavimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2947).
3.3 Vidinė informacinių technologijų sistema (SEAL).
Su sistema bus supažindinta įmonėje mokymosi metu.
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS
Pirma užduoties dalis:
Testas Nr 1. Atpažinti ir priskirti pavojingą krovinį pagal tarptautinį žymėjimo standartą.
TAIP
1. ADR klasės

2.1 ir 4.1

2. ADR klasės

3 ir 1.4S

3. ADR klasės

5.2 ir 6.1

4. ADR klasės

1.5 ir 8

5. ADR klasės

4.3 ir 4.1+1

6. ADR klasės

6.2 ir 5.2+1

7. ADR klasės

4.1 ir 4.1

8. ADR klasės

5.2 ir 5.2+1

9. ADR klasės

1.1 ir 5.2

10. ADR klasės

7 A ir 5.1

NE

Testas Nr 2. Ar galima vežti ADR krovnį DBSHENKERsystem;
TAIP

NE

1. ADR klasė 2.2 į Belgiją
2. ADR klasė 5.1 , pakavimo klasė 1, į Norvegiją
3. ADR klasė 4.2, pakavimo klasė 1, į Latviją
4. ADR klasė 1.4 , UN 0445, Į Belgiją
5. ADR klasė 4.1, UN 1345
6. ADR klasė 6.2, į Estiją
7. ADR klasė 7, UN 2910 į Latviją
8. ADR klasė 5.2 UN 3110,į Vokietiją
9. ADR klasė 4.1 UN 1324, į Lietuvą
10. ADR klasė 1.6, į Lietuvą
Antroji užduoties dalis:
Patikrinti pakuotę, vežėjo dokumentus.
1.

Į kiek ir kokias klases skirstomos pavojingos medžiagos? Pateikite bent po vieną pavyzdį.
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Pagal ADR nuostatas, vadovaujantis pagrindiniu pavojingos medžiagos ar gaminio keliamu
pavojumi, šie kroviniai skirstomi į šias 13 pavojingų krovinių klasių: 1 klasė – sprogstamosios
medžiagos ir gaminiai (pv. juodasis parakas). 2 klasė – dujos (pvz. aerozoliai). 3 klasė – liepsnieji
skysčiai (pvz. benzinas). 4.1 klasė – degios kietos medžiagos (pvz. siera). 4.2 klasė - savaime
užsidegančios medžiagos (pvz. aktyvuota aglis). 4.3 klasė – medžiagos kurios liesdamosis su
vandenių išskiria liepsniąsias dujas (pvz. cinko milteliai). 5.1 klasė – oksiduojančios medžiagos
(pvz. kalio permanganatas). 5.2 klasė – organiniai peroksidai (pvz. acetilacetono peroksidas). 6.1
klasė - toksiškos medžiagos (pvz. pesticidai). 6.2 klasė – infekcinės medžiagos (pvz. vakcinos). 7
klasė – radioaktyvios medžiagos (pvz. uranas). 8 klasė – ėdžios medžiagos (pvz. sieros rūgštis). 9
klasė – įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai (pvz. susas ledas)
2. Kokia įranga turėtų būti transporto vienete, vežančiame pavojinguosius krovinius?
Gesintuvas. Bent po vieną ratų atsparą kiekvienai transporto priemonei, kurio dydi turi atitikti
transporto priemonės svorį ir ratų skersmenį. Du įspėjamieji kelio ženklai su atrama. Tinkama
įspėjamosios spalvos liemene ar įspėjamosios spalvos drabužiai kiekvienam transporto priemonės
ekipažo nariui. Vienas kišeninis prožektorius kiekvienam transporto priemonės ekipažo nariui.
Kvėpavimo saugos įtaisai (jei jų reikalaujama). Individualios saugos priemonės ir įranga , būtina
raštiškose instrukcijose numatytiems papildomiems ir specialiems veiksmams atlikti.
3. Kokie būtini dokumentai vežant pavojinguosius krovinius?
Priklausomai nuo pavojingų krovinių vežimo būdo, reikalingi šie dokumentai: pavojingų
krovinių transporto (važtos) dokumentas, jei pavojingi kroviniai dideliame konteineryje/transporto
priemonėje vežami prieš gabenima jūra – konteinerio/transporto priemonės sukrovimo sertifikatas,
raštiška instrukcija vairuotojui ( ar instrukcijos keliomis kalbomis, tarptautinio vežimo atveju),
transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatas,
kelių transporto priemonių vairotuojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR
pažymėjimas, leidimas atlikti transporto operaciją, leidimas kai kurias pavojingas medžiagas įvežti į
Lietuvą išveėti iš jos ar vežti per ją tranzitu, pavojingų atliekų vežimo lydraštis.
Trečioji užduoties dalis:
Sukurti ADR krovinio užsakymą, suruošti dokumentu
Ketvirta užduoties dalis:
Terminale atpažinti pavojingą krovinį pagal žymėjimą, patikrinti vežėjo mašiną, ar atitinka
saugos reikalavimus.
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MODULIS S.3.2. MUITINĖS KONTROLIUOJAMŲ KROVINIŲ
PERVEŽAMŲ PAGAL TARPTAUTINĘ GARANTIJŲ SISTEMĄ
ORGANIZAVIMAS
1 MOKYMO ELEMENTAS. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI KROVINIAMS GABENAMIEMS
„PER“ MUITINĘ.

1.1. Muitinės departamento reikalavimai krovinių pervežimams.
Muitų teisė – sritys, už kurių įgyvendinimą atsako muitinė
importo, eksporto ir tranzito tvarka
importo ir eksporto mokesčiai
importo, eksporto ir tranzito draudimai ir apribojimai
kova su muitų teisės aktų pažeidimais
muitinės pareigūnų teisės, pareigos ir atsakomybė
muitinės administracijos vidaus tvarka

Europos Sąjungos sandara

Europos Sąjunga
Antrasis ramstis
Užsienio ir
saugumo
politika
Demokratija
Žmogaus
teisės
Taikos
išsaugojimas
 Tarptautinis
saugumas

Pirmasis ramstis
EB

Teisingumas
ir vidaus
reikalai

Muitų sąjunga ir
bendroji rinka
Pinigų sąjunga
Prekybos,
konkurencijos, žemės
ūkio, žvejybos ir
transporto politikos
Kt.

EURATOM

Trečiasis ramstis

Bendradarbiavimas
kovojant su:
Organizuotu
nusikalstamumu
Nusikaltimais
prieš asmenis
Neteisėtu
narkotikų ir ginklų
gabenimu
Korupcija

24 pav. Europs Sąjungos sandara

Pagrindiniai ES muitų teisės aktai
Bendrijos muitų teisės aktai – tai teisės aktų visuma, kurią sudaro:
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▪ Bendrijos muitinės kodeksas,
▪ Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos ir kitos Bendrijos lygiu priimtos
nuostatos,
▪ Bendrasis muitų tarifas,
▪ teisės aktai, nustatantys Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą,
▪ tarptautiniai susitarimai, kuriuose yra su muitų teise susijusių nuostatų.
Bendrijos muitinės kodeksas
Bendrijos muitinės kodeksas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92) – tai pagrindinis
Bendrijos muitų teisės aktas.
Bendrijos muitinės kodekso taikymo sritį apibrėžia šie trys principai:
▪ galioja Bendrijos muitų teritorijoje (apibrėžimas pateikiamas 3 straipsnyje),
▪ taikomas prekybai prekėmis (daiktai, įskaitant elektros energiją, galintys būti užsienio
prekybos objektais),
▪ reglamentuoja apmokestinimą importo/eksporto muitais (įskaitant mokesčius, turinčius tą patį
poveikį kaip ir muitai, ir žemės ūkio išlyginamuosius mokesčius). Pristatymas apie Europos
Pristatymo medžiaga apie Sąjungos muitų teisę muitų teisę pateikiama prieduose S.3.2.1. ir S.3.2.2.

EB muitų teisės aktų hierarchija

ES steigiamosios
sutartys
Tarptautinės sutartys
(pvz., TIR konvencija)
Tarybos reglamentai ir direktyvos (pvz.,
EB muitinės kodeksas)
Komisijos reglamentai ir direktyvos (pvz., EB
muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos)
Gairės, paaiškinimai, administraciniai susitarimai,
rekomendacijos ir kt. neprivalomi teisės aktai

25 pav. EB muitų teisės aktų hierarchija

1.2. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures)).
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Medžiaga pateikta B.3.1. modulio 1 mokymo elemento 1.1. dalyje.
2 MOKYMO ELEMENTAS. DEKLARACIJŲ APDOROJIMAS, PINIGŲ IR PREKIŲ DEKLARAVIMAS

2.1. Muitinės teisinė, norminė, techninė dokumentacija.
Iš trečiųjų šalių į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos prekės, kol nėra išleistos į laisvą apyvartą, yra
muitinės prižiūrimos, nes nesumokėti už tas prekes nustatyti importo mokesčiai ir neįvykdyti tų
prekių išleidimo į Bendrijos vidaus rinką reikalavimai. Todėl disponavimo tokiomis prekėmis laisvę
būtina apriboti sudarant sąlygas jų muitinės priežiūrai ir užtikrinant, kad prekės be muitinės žinios
nepateks į vidaus rinką padarydamos žalą sąžiningai konkurencijai ir valstybės narės arba Bendrijos
finansiniams interesams. Disponavimo muitinės prižiūrimomis prekėmis apribojimai priklauso nuo
daugelio veiksnių:
- prekių rūšies ir charakteristikų;
- jomis disponuojančio asmens;
- prekių paskirties;
- veiksmų, kuriuos norima su jomis atlikti neišleidžiant prekių į laisvą apyvartą ir kt.
Tam, kad ir prekėmis disponuojančiam asmeniui, ir muitinei būtų aišku, kaip galima disponuoti
prekėmis priklausomai nuo jų paskirties ir kitų veiksnių, Bendrijos muitinės kodekse nustatytos
prekėms taikytinos muitinės procedūros ir kiti muitinės sankcionuoti veiksmai.
Muitinės sankcionuoti veiksmai – veiksmai, kuriuos asmenys, turėdami muitinės sutikimą,
atlieka su muitinės prižiūrimomis prekėmis.
Kiti muitinės sankcionuoti veiksmai
Kitais muitinės sankcionuotais veiksmais (ne muitinės procedūromis) vadinami:
prekių įvežimas į laisvąją zoną arba padėjimas į laisvąjį sandėlį;
muitinės prižiūrimas prekių sunaikinimas;
prekių perdavimas valstybės nuosavybėn;
prekių reeksportas iš Bendrijos muitų teritorijos.
Muitinės procedūros
Muitinės procedūromis vadinami šie muitinės sankcionuoti veiksmai (muitinės procedūros
įforminimas taip pat laikomas muitinės sankcionuotu veiksmu):
-

išleidimas į laisvą apyvartą;

-

laikinasis įvežimas;
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-

laikinasis įvežimas perdirbti;

-

muitinės prižiūrimas perdirbimas;

-

muitinis sandėliavimas;

-

eksportas;

-

laikinasis išvežimas perdirbti;

-

tranzitas.

Sąlyginio neapmokestinimo
muitinės procedūros

Ekonominio poveikio turinčios
muitinės procedūros

Sąlyginio
neapmokes
tinimo
muitinės
procedūros

Išorinis
tranzitas

Muitinis
sandėliavim
as

Laikinasis
įvežimas
perdirbti

Ekonominio
poveikio
turinčios
muitinės
procedūros

Muitinės
prižiūrimas
perdirbimas

Laikinasis
įvežimas

Muitinio
sandėliavimo
procedūra

Laikinojo
įvežimo
perdirbti
procedūra

Muitinės
prižiūrimo
perdirbimo
procedūra

Laikinojo
įvežimo
procedūra

Laikinojo
išvežimo
perdirbti
procedūra

26 pav. Muitinės procedūros

Muitinės procedūros vykdytojas – asmuo, kurio vardu buvo pateikta muitinės deklaracija, arba
asmuo, kuriam buvo perduotos su muitinės procedūra susijusios pirmiau minėto asmens teisės ir
pareigos.
Muitinės procedūra įforminama, jeigu prekėmis disponuojantis asmuo:
-

pateikia muitinės deklaraciją, kurioje nurodyta prašoma įforminti muitinės procedūra

ir -pateikta atitinkamai muitinės procedūrai įforminti reikalinga informacija;
-

pateikia visus dokumentus, kurių reikia atitinkamai muitinės procedūrai įforminti;

-

pateikia muitinei deklaruojamas prekes;

-

turi leidimą taikyti atitinkamą muitinės procedūrą (jeigu jo reikia);

-

pateikia garantiją (jeigu jos reikia);

-

pateikia įrodymus, kad įvykdyti atitinkamai procedūrai taikyti teisės aktų nustatyti

-

- reikalavimai ir netaikomi draudimai arba apribojimai, dėl kurių atitinkama

procedūra negalėtų būti įforminta.
Muitinės procedūros pradžia laikomas prekių išleidimas – muitinės veiksmas, kuriuo asmeniui
suteikiama teisė su prekėmis atlikti veiksmus, leidžiamus taikant joms įformintą muitinės
procedūrą.
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Muitinės procedūra laikoma baigta, kai įvykdomos visos muitų teisės aktų nustatytos prievolės,
susijusios su atitinkama muitinės procedūra.
Prekės į Bendrijos muitų teritoriją gali būti įvežamos tik per pasienio kontrolės punktus, įskaitant
veikiančius oro arba jūrų uostuose. Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 37 straipsniu į
Bendrijos muitų teritoriją įvežtos prekės nuo jų įvežimo momento yra muitinės prižiūrimos ir
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais jos gali būti muitinės tikrinamos.
Muitinės priežiūra – visuma priemonių, kurias taiko muitinė, siekdama užtikrinti, kad būtų
laikomasi muitinės veiklos taisyklių ir, atitinkamais atvejais, kitų nuostatų, taikomų prekėms, kurios
yra muitinės prižiūrimos.
Bendrijos prekės – tai iš Bendrijos muitų teritorijos kilusios prekės, kurių sudėtyje nėra
importuotų prekių, arba toje teritorijoje į laisvą apyvartą išleistos prekės, taip pat įvairūs šių dviejų
tipų prekių deriniai.
Ne Bendrijos prekės – prekės, neatitinkančios Bendrijos prekėms taikomų kriterijų.
Muitinei pateiktos prekės nuo jų pateikimo momento iki tol, kol joms įforminami muitinės
sankcionuoti veiksmai, vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 50 straipsniu turi laikinai
saugomų prekių statusą ir vadinamos „laikinai saugomomis prekėmis“.
Laikinasis saugojimas – ne Bendrijos prekių laikymas muitinės nustatytoje vietoje ir
nustatytomis sąlygomis, kol šioms prekėms įforminami muitinės sankcionuoti veiksmai,
neapmokestinant jų muitais ir kitais mokesčiais.
Su laikinai saugomomis prekėmis leidžiama atlikti tik tokius veiksmus, kurie būtini jų
nepakitusiai būklei išsaugoti ir nepakeičia prekių išvaizdos bei techninių charakteristikų. Šie
veiksmai skiriasi nuo didesnės apimties įprastinių prekių tvarkymo operacijų, kurias leidžiama
atlikti su prekėmis, laikomomis muitinės sandėliuose, įforminus muitinio sandėliavimo procedūrą,
laisvuosiuose sandėliuose arba laisvosiose zonose. Be muitinės leidimo laikinai saugomos prekės
negali būti išgabenamos iš jų buvimo (laikinojo saugojimo) vietos.
Visos importuojamos, eksportuojamos arba tranzitu per Bendrijos muitų teritoriją gabenamos
prekės privalo būti deklaruojamos suinteresuoto asmens pasirinktai muitinės procedūrai įforminti ir
pateikiamos muitiniam tikrinimui.
Prekių deklaravimas – tai muitinės deklaracijos, kartu su ja privalomų pateikti dokumentų
(informacijos) ir deklaruojamų prekių pateikimas muitinės įstaigai, turinčiai teisę priimti atitinkamą
muitinės deklaraciją.
Lietuvoje deklaruojamos prekės turi būti pateikiamos muitinės įstaigai jos darbo atitinkamoje
muitinio tikrinimo vietoje laiku, kurį nustato Muitinės departamento generalinis direktorius arba, jo
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įgaliojimu, teritorinės muitinės viršininkas. Jeigu muitinė sutinka, prekėmis disponuojančio asmens
prašymu prekės gali būti pateiktos muitinei ir ne muitinės įstaigos darbo laiku, tačiau tokiais
atvejais asmuo privalo atlyginti visas su tokiu prekių muitiniu tikrinimu susijusias muitinės išlaidas.
Visos prekės, pateikiamos kuriai nors muitinės procedūrai įforminti, turi būti deklaruojamos
konkrečiai nurodant atitinkamą muitinės procedūrą.
Prekes galima deklaruoti:
-

raštu;

-

žodžiu arba veiksmu, kuriuo asmuo, turintis disponavimo prekėmis teisę, pareiškia

norą pateikti jas muitinės procedūrai arba kitam muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti;
-

naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (elektroninio

deklaravimo būdu).
-

Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje muitinės deklaracijos turi būti pateikiamos

muitinės postams, kuriems pagal kompetenciją priklauso jas priimti ir įforminti
Muitinės deklaraciją ir prekes muitinės įstaigai pateikti turi teisę bet kuris asmuo, disponuojantis
atitinkamomis prekėmis. Šis asmuo taip pat gali, laikydamasis Bendrijos muitinės kodekso 64
straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, paskirti savo atstovą, įgaliodamas jį atstovauti jam muitinėje
atliekant muitų teisės aktų nustatytus veiksmus ir formalumus.
Deklarantas – asmuo, pateikiantis muitinės deklaraciją savo vardu, arba asmuo, kurio vardu
deklaracija pateikiama.
Jeigu rašytinę muitinės deklaraciją pateikiantis asmuo (deklarantas) yra juridinis asmuo, jo vardu
muitinės deklaraciją pateikiantis deklaranto darbuotojas arba kitas fizinis asmuo privalo turėti ir
muitinės reikalavimu pateikti dokumentus, liudijančius, kad jis turi teisę deklaruoti prekes
deklaranto vardu, pateikti jas muitinei tikrinti ir dalyvauti atliekant prekių muitinį tikrinimą.
Prekėmis disponuojančių asmenų atstovais dažnai būna muitinės tarpininkai, teikiantys
asmenims prekių deklaravimo ir kai kurias kitas paslaugas.
Muitinės tarpininkas – tai Lietuvoje įregistruota ir veikianti įmonė, įstaiga, organizacija, užsienio
juridinio asmens arba kitos organizacijos atstovybė, filialas arba kitoks padalinys, arba kitas
Lietuvoje įregistruotas ir veikiantis asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs teisę
atstovauti kitam asmeniui atliekant muitinės formalumus.
Muitinės tarpininkų registravimo ir veiklos Lietuvoje tvarką išsamiai reglamentuoja finansų
ministro patvirtintos Muitinės tarpininkų registravimo ir veiklos taisyklės.
Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 5 straipsniu santykiuose su muitine galimi du
atstovavimo būdai:
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-

tiesioginis atstovavimas;

-

netiesioginis atstovavimas.

Tiesioginio atstovavimo atveju atstovas veikia atstovaujamojo asmens vardu, jo sąskaita ir dėl jo
interesų.
Netiesioginio atstovavimo atveju atstovas veikia savo vardu ir asmens, kuriam atstovaujama,
arba savo sąskaita, bet dėl atstovaujamojo asmens interesų.
Bendrijos muitinės kodekso 5 straipsnis numato, kad kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė
savo nacionaliniais teisės aktais gali nustatyti, kad tos valstybės teritorijoje tiesioginiais arba
netiesioginiais atstovais gali būti tik toje valstybėje savo verslu užsiimantys muitinės tarpininkai.
Todėl vadovaujantis Muitinės įstatymu [8] Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje tiesioginiais
atstovais gali būti tik Lietuvoje įregistruoti muitinės tarpininkai, o netiesioginiais atstovais – visi
Bendrijoje įsteigti asmenys.
Muitinės tarpininkas įgyja teisę atstovauti aptarnaujamam asmeniui pagal atitinkamą sutartį su
šiuo asmeniu (įgaliotoju) arba jo įgaliojimą. Pagal muitinės tarpininko ir aptarnaujamo asmens
sutartį arba įgaliojimą aptarnaujamas asmuo perduoda muitinės tarpininkui visas deklaranto teises ir
pareigas, išskyrus pareigą vykdyti skolininko įsipareigojimus, kuri perduodama tik tada, kai
muitinės tarpininkas veikia kaip aptarnaujamo asmens netiesioginis atstovas. Muitinės tarpininkai
privalo būti apdraudę savo civilinę atsakomybę ne mažesne kaip 500 minimalių gyvenimo lygių
dydžio pinigų suma. Tai užtikrina, kad muitinės tarpininko jo aptarnaujamam asmeniui padaryta
žala, neviršijanti nurodytos pinigų sumos, būtų atlyginta.
Deklarantas turi teisę:
-

deklaruoti prekes bet kuriai pasirinktai muitinės procedūrai (muitinės sankcionuotam

veiksmui) įforminti;
-

laikydamasis šios muitinės procedūros (muitinės sankcionuoto veiksmo) atlikimo

tvarkoje nustatytų reikalavimų dalyvauti atliekant prekių muitinį tikrinimą;
-

tuomet, kai taikomos supaprastintos procedūros, savarankiškai atlikti kai kuriuos jų

atlikimo tvarkoje nustatytus muitinės formalumus;
-

Bendrijos muitinės kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti muitinės

įstaigos sprendimą arba muitinės pareigūno veiksmus.
Deklarantas privalo:
-

laikytis Bendrijos muitinės kodekso ir kitų jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų,

susijusių su muitinės deklaracijoje nurodytos muitinės procedūros arba kito muitinės sankcionuoto
veiksmo vykdymu;
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nustatyta tvarka muitinės įstaigai pateikti muitinės deklaraciją, kitus muitiniam

-

tikrinimui privalomus pateikti dokumentus ir deklaruojamas prekes;
paskirti (įsakymu arba kitu raštišku sprendimu) asmenį (asmenis), įgaliotą deklaruoti

-

prekes deklaranto vardu;
pateikti prekes muitinei ir muitinės įstaigai pareikalavus, dalyvauti atliekant jų muitinį

tikrinimą;
-

laiku sumokėti muitus ir (arba) kitus mokesčius;

-

muitinės įstaigai pareikalavus pakeisti deklaranto įgaliotą asmenį (asmenis);

-

vykdyti kitus teisėtus muitinės pareigūnų reikalavimus.

Pagal Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 199 straipsnį deklarantas atsako už
muitinės deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą ir už kartu su muitinės deklaracija pateiktų
dokumentų tikrumą.
Deklaruojant prekes raštu (įprastinė procedūra) muitinei pateikiamas nustatyta tvarka užpildytas
bendrasis

administracinis

dokumentas.

Bendrasis

administracinis

dokumentas

(Single

Administrative Document – SAD)
Bendrasis administracinis dokumentas – tai Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų
31 priede nustatytos formos dokumentas (muitinės deklaracija), kuriame nurodomi muitinės
reikalaujami duomenys apie deklaranto pasirinktai muitinės procedūrai arba kitam muitinės
sankcionuotam veiksmui įforminti pateikiamas prekes.
Automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis parengtos muitinės deklaracijos
(elektroninės muitinės deklaracijos) duomenų turinys privalo atitikti rašytinės muitinės deklaracijos
duomenų turinį.
Pateikus deklaraciją muitinei tikrinti ir įforminti deklaracija gali būti taisoma tik gavus muitinės
įstaigos raštišką sutikimą. Po muitinio įforminimo deklaracijas galima taisyti tik teisės aktų
nustatytais atvejais ir tvarka. Deklaracija gali būti pripažinta negaliojančia po to, kai prekės buvo
išleistos, vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 66 straipsniu deklarantui pateikus
kompetentingai muitinės įstaigai rašytinį prašymą, jeigu:
-

deklarantas pateikia įrodymų, kad prekės deklaracijoje nurodytai muitinės procedūrai

įforminti buvo deklaruotos per klaidą ir visiškai atitinka kitos jo norimos įforminti muitinės
procedūros taikymo sąlygas;
-

prašymas pateiktas per 3 mėnesius nuo deklaracijos priėmimo muitinės įstaigoje

dienos (išimties tvarka muitinė gali priimti prašymą ir pasibaigus nustatytam 3 mėnesių
laikotarpiui);
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-

prekės nebuvo naudojamos pažeidžiant muitinės procedūros, kuriai įforminti jos turėjo

būti pateiktos, taikymo sąlygas;
-

prekėms iš karto įforminama muitinės procedūra, kuriai įforminti jos turėjo būti

pateiktos.
Žodinės muitinės deklaracijos gali būti pateikiamos deklaruojant išleisti į laisvą apyvartą ir
eksportuoti skirtas nekomercinio pobūdžio prekes:
-

gabenamas asmeniniame keleivio bagaže;

-

siunčiamas fiziniams asmenims;

-

kitais nereikšmingais atvejais, muitinei leidus.

Kai prekės yra atgabenamos į muitinės įstaigą arba į kitą muitinės nustatytą arba muitinei
priimtiną vietą, muitinės deklaracijos pateikimu deklaruojant prekes veiksmu pripažįstami šie
veiksmai:
-

vykimas per žaliąjį kanalą, pažymėtą užrašu „deklaruojamų daiktų nėra“, jeigu

muitinės įstaigoje taikoma dviejų kanalų (žaliojo ir raudonojo) sistema;
-

vykimas per muitinės įstaigą, kurioje netaikoma dviejų kanalų sistema, nepareiškiant

noro pateikti kitokią muitinės deklaraciją;
-

priekinio keleivinės transporto priemonės stiklo pažymėjimas lipduku „deklaruojamų

daiktų nėra“ arba apvaliu muitinės deklaracijos ženklu, jeigu tai numatyta atitinkamos Europos
Sąjungos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose.
Pristatymų medžiaga apie Muitinės teisinę, norminę, techninė dokumentaciją pateikiama
prieduose S.3.2.3. ir S.3.2.4.
3 MOKYMO ELEMENTAS. MUITINĖS DEKLARACIJOS PILDYMAS

3.1. Teisinė, norminė, techninė dokumentacija.
TARIFINIS PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS
Tarifinis prekių klasifikavimas– tai prekių priskyrimas konkrečiai pozicijai pagal tam tikrą
prekių klasifikavimo sistemą.
Lietuvoje prekės klasifikuojamos pagal Europos Bendrijos kombinuotąją Nomenklatūrą (KN).
Prekės klasifikavimas lemia, kaip Jūsų prekė bus apmokestinama muitais ir kitais mokesčiais, ar jos
gabenimui, importui ir eksportui bus taikomos teisingos reguliavimo priemonės)
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Teisingas klasifikavimas reiškia, kad jūs, kaip importuotojas arba eksportuotojas :
- mokate nustatytą muito mokestį ir kitus mokesčius bei rinkliavas;
- gaunate tinkamą paramą tam tikrų žemės ūkio produktų eksportui;
- padedate kaupti teisingus prekybos statistinius duomenis.
Tarptautinė Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos konvencija (toliau SS
konvencija) priimta 1983 m. birželio 14 d. Briuselyje.
Plečiantis tarptautinei prekybai, siekiant supaprastinti prekių kodavimą ir muitų tarifų
nustatymą tarptautinėje viso pasaulio šalių prekyboje Bruselyje buvo pasirašyta SS konvencija
kurią sudaro
- preambulė
- 20 straipsnių
- priedas – Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo
(Harmonized Commodity Description and Coding system (HS) – tai Konvencijos priede
pateikta Nomenklatūra, sudaryta iš pozicijų ir subpozicijų bei jas atitinkančių skaitmeninių kodų,
skyrių, skirsnių ir subpozicijų pastabų bei suderintos sistemos bendrųjų taisyklių (toliau – BAD).
SS konvencijos tikslas – palengvinti tarptautinę prekybą, sumažinti tarptautinių mainų kaštus,
palengvinti statistinių duomenų rinkimą.
Prie

SS konvencijos Lietuva prisijungė

1995 m. sausio 1 d. Prie šios konvencijos yra

prisijungusi 131 šalis, o šią nomenklatūrą naudoja 204 šalys.
EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS (EEB) KOMBINUOTOJI NOMENKLATŪRA
Siekiant patenkinti EEB poreikius, išplėtus SS nomenklatūrą, buvo sukurta Kombinuotoji
nomenklatūra (KN), kurią sudaro SS kodas bei septintas ir aštuntas skaitmenys ( Tarybos
reglamentas Nr. 2658/87).
Kombinuotoji nomenklatūra (KN) pilnai apima SS nomenklatūrą:
- Bendrosios aiškinimo taisyklės (BAT);
- Skyrių, skirsnių ir subpozicijų pastabos;
- Skyriai, skirsniai, pozicijos, SSsubpoZicijos
Taip pat į KN įvestos:
- Bendrosios taisyklės, taikomos vertės ir masės charakteristikoms;
- Bendrosios taisyklės, taikomos pakavimo talpykloms ir pakavimo medžiagoms;
- Papildomos pastabos ir KN subpozicijos – 8 skaitmenys.
KN yra dar 9 priedai:
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- 2 žemės ūkio produktų;
- Vaistinių preparatų sąrašai PVM lengvatai;
- 1 kvotų sąrašas;
- Netinkamos vartoti maistui prekės;
- Sertifikatai.

KN struktūra
•
•
•
•
•

XXI skyriai (SS-XXI)grubiai grupuoja prekes;
97 skirsniai (SS-96) (77 skirsnis nenaudojamas);
Kai kurie skirsniai skirstomi į poskirsnius 9kaip ir SS);
Pozicijos – 1221;
Subpozicijos :
- SS subpozicijos 6 ženklų lygmuo) – 5052;
- KN subpozicijos ( 8 ženklų lygmuo ).

•
•
•
•
•
•

KN Bendrosios taisyklės;
SS Paaiškinimai;
Klasifikavimo patarimai;
PMO rekomendacijos;
EB Komisijos reglamentai ir nutarimai dėl prekių klasifikavimo;
PMO sprendimai ir paaiškinimai dėl prekių klasifikavimo (PMO atsakymai į
užklausas)
SS ir SS Paaiškinimų Abėcėlinė rodyklė;
SS duomenų bazė
EPTI duomenų bazė.

KLASIFIKAVIMO ŠALTINIAI

•
•
•

• Kombinuotoje nomenklatūroje prekės klasifikuojamos:
- pagal medžiagą, iš kurios pagaminta prekė (pavyzdžiui plastikinis rūbų segtukas
klasifikuojamas KN 3926 pozicijoje, o medinis – 4421 pozicijoje);
- pagal

prekės paskirtį ar atliekamą funkciją ( pavyzdžiui visų rūšuių laikrodžiai

klasifikuojami KN 91 skirsnyje);
- pagal prekių kilmę, pavyzdžiui, gyvūninės, augalinės klmės ir t.t.;
- pagal medžiagą, iš kurios pagamintos prekės, pavyzdžiui oda, kailiai, mediena ( 41- 49
skirsniai);
- Pagal atliekamą funkciją, pavyzdžiui, maisto produktai, transporto priemonės ir pan. (16-24,
64-67 skirsniai.
• Skyrių ir skirsnių pastabos
- leidžia nustatyti klasifikavimo prioritetus
- nurodo kas neklasifikuojama skirsnyje;
- nurodo kai kuriuos prekių klasifikavimo ypatumus
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Skyrių ir skirsnių pastabų studijavimas yra pirmas žingsnis į teisingą prekių klasifikavimą.

SKYRIŲ IR SKIRSNIŲ PASTABOS
• Skyriuose dažniausiai naudojamas principas – klasifikavimas
pagal medžiagos apdorojimo laipsnį: žaliava – pusfabrikačiai
–gatavi dirbiniai. Paprastai tai skirsniai kuriuose
klasifikuojamos prekės pagal medžiagą
(pavyzdžiui, 44 skirsnis “Mediena ir medienos dirbiniai: medžio anglys” – 4401-4403
pozicijos žaliavinė mediena; 4407- 4413 pozicijos pusgaminiai iš medienos ir 4414 –
4421 medienosdirbiniai.
Pozicijos

Pozicijos tekstas
gyvos kiaulės
kiauliena, šviežia, atšaldyta ir sušaldyta
šoninė (rūkyta)

0103
0203
0210

Pristatymo medžiaga apie tarifinį prekių klasifikavimą pateikiama priede S.3.2.5.
PREKIŲ MUITINIS ĮVERTINIMAS
Jeigu prekės kartą arba kelis kartus perparduodamos, jų muitiniam įvertinimui naudojama
dokumentais pagrįsta:
- Paskutiniojo iš nurodytųjų sandorių, kurį sudarius prekės įvežtos į BMT, vertė;
- arba sandorio, sudaryto BMT (pavyzdžiui, parduodant prekes muitinės sandėlyje, laisvajame
sandėlyje ar laisvojoje zonoje) prieš išleidžiant prekes į laisvą apyvartą, vertė.

Pirmas pardavimas po importo

M

A
B

Pardavimas iš A į B
27 pav. Pirmo pardavimo po importo schema
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- Bendri principai:
- - Sandorio vertės naudojimas;
- - Vieningas vertinimas;
- - Teisingumas ir objektyvumas;
- - Paprasti ir nešališki kriterijai;
- - Komercinės praktikos atitikimas;
Pristatymo medžiaga apie prekių muitinį įvertinimą pateikiama priede S.3.2.6.

INTEGRUOTAS TARIFAS TARIC ARBA LITAR
Teisės aktai, reglamentuojantys užsienio prekybą, kinta kasdien – kiekviename Oficialiame
leidinyje visuomet yra mažiausiai vienas ES teisės aktais, kažką keičiantis užsienio prekybos
reikalavimuose. Tuo tarpu LITAR, sudarytas iš TARIC duomenų, papildytų duomenimis apie
nacionalinių mokesčių – PVM ir akcizo – tarifus – tai visų, kasdien skelbiamų teisės aktų,
susijusių su tarptautinės prekybos reikalavimais kompiliacija, pateikiama vienoje vietoje ir
internetu – patogiu būdu, su aiškiomis paieškos tasyklėmis. Nereikia skaityti šimtų OJ.
Bet kuris importuotojas arba eksportuotojas gali susirasti aktualią – visada atnaujintą informaciją apie jį dominančios prekės importo ar eksporto sąlygas.

TARIC
TARIC

LITAR

versus

LITAR

TARIC_DDS
nelygu
LITAR-web

TARICDDS
Sąsaja su
EUR-Lex

LITARWEB
Sąsaja su
LR t/a

28 pav TARIC ir LITAR schema
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LITAR sistema – pagrindinė ir vienintelė tarifinės ir netarifinės informacijos duomenų
saugykla Lietuvos muitinėje. Duomenys joje atnaujinami kasdien, nes kiekvieną darbo dieną
gaunami duomenų papildymai ir pakeitimai iš ES mastu dirbančios ES integruoto tarifo sistemos
TARIC
Rizikos:
- Jeigu sutriktų LITAR darbas, sutriktų ir duomenų atnaujinimas. Visi muitinės duomenų
apdorojimo procesai pradėtų naudoti su kiekviena diena vis labiau pasenusią, neatnaujintą
informaciją.
- MAPS dalyvauja kiekvienos elektroniniu būdu pateiktos muitinės deklaracijos apdorojimo
procese. Jeigu sutriktų MAPS sistema, elektroninių deklaracijų apdorojimo procesas sutriktų visos
Lietuvos muitinės mastu.
LITAR naršyklės pagalba galima atlikti paiešką ir elektroniniu būdu gauti kasdien
atsinaujinančią informaciją apie užsienio prekybos tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemones
(ES muitus ir mokesčius, nacionalinius mokesčius (pridėtinės vertės mokestį ir akcizus), tarifines
ir netarifines kvotas, draudimus ir apribojimus) bei elektroninėje erdvėje sumodeliuoti konkrečios
prekės importo arba eksporto situaciją, automatiškai gaunant informaciją apie mokėtinus muitus ir
mokesčius bei šiai prekei taikomas netarifinio reguliavimo priemones

•
29 pav. http:litarweb.cust.lt
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LITAR arba Lietuvos Respublikos integruotas tarifas, yra informacijos apie ES muitus ir
nacionalinius mokesčius bei kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus rinkinys,
sudarytas ir tvarkomas kaip kompiuterinė duomenų bazė. Būtent sistemos – LITAR ir MAPS –
yra tie instrumentai, kurie padeda verslui prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
Nauda – patikimas muitinės administruojamų mokesčių apskaičiavimo instrumentas,
užtikrinantis MDAS veikimą esamuoju laiku.
Integruotą tarifą sudaro nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikoje galiojantys Europos
Bendrijos integruoto tarifo TARIC duomenys, papildyti nuo 2004 m. gegužės 1 d. galiojančiais
duomenimis apie muitinės administruojamus nacionalinius mokesčius (akcizą ir PVM). LITAR
neturi juridinio statuso. Norintys pasitikslinti muitų ar mokesčių tarifus bei jų taikymo sąlygas
turėtų ieškoti atitinkamo teisės akto (ES reglamento, LR Akcizų ar Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymų ir pan.). Pažymėtina, kad ne visos užsienio prekyboje taikomos draudimų ir/arba
apribojimų priemonės yra integruotos LITAR (pvz., neintegruotos veterinarinės, fitosanitarinės,
produktų saugos ir kai kurios kitos priemonės).

LITAR naršyklė naudojama:
tarifiniam prekių klasifikavimui, t. y. konkrečios
Kombinuotosios (arba TARIC) nomenklatūros subpozicijos
(kodo) paieškai

Prekių klasifikavimas
12- Skirsnis
1234- HS pozicija
123456- HS subpozicija
12345678 – KN subpozicija
12345678 9 10- Taric subpozicija
12345678 910 1112 1314 1516

30 pav. Prekių klasifikavimas

LITAR naršyklė naudojama:
- konkrečiai tarifinei subpozicijai (prekių nomenklatūros kodui) taikomų muitų ir mokesčių
tarifų, kai kurių draudimų ir apribojimų bei susijusios informacijos paieškai;
- šalių ar šalių grupių kodų ir pavadinimų paieškai
- dokumentų, kurie nustatyta tvarka turi būti pateikti muitinei, kodų ir pavadinimų paieškai;
- informacijos apie tarifines kvotas paieškai;
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- automatiniam muitų ir mokesčių apskaičiavimui, bendrojo administracinio dokumento
fragmento modeliavimui.
Mokesčių apskaičiavimo modeliavimo paslauga galima pasinaudoti, norint sužinoti, kokie
turės būti mokami mokesčiai ir taikomi reikalavimai konkrečios prekės importo ar eksporto
atveju.
Pristatymo medžiaga apie prekių tarifinį reguliavimą pateikiama priede S.3.2.7.

TIR TRANZITO SISTEMA
1975 m. lapkričio mėnesį įvykusioje JT baigiamoje konferencijoje buvo pristatyta TIR
konvencija, kuri įsigaliojo 1978 m.
Šiuo metu TIR konvencija jungia 67 Susitariančiąsias šalis.
TIR konvencijos raida:
- Nuo 1975 m. TIR konvencija buvo keičiama 27 kartus;
- 1997 metais buvo sėkmingai užbaigtas TIR peržiūrėjimo proceso I etapas
- Antrasis TIR konvencijos pataisų paketas (II etapas) įsigaliojo 2002 m.
- 2000 m. prasidėjo TIR peržiūrėjimo proceso III etapas, siekiant numatyti elektroninių
duomenų apdorojimo mechanizmų naudojimą TIR sistemoje.

TIR SISTEMOS VEIKIMO PRINCIPAI
JTEKE

Patekimo kontrolė

Abipusis muitinės kontrolės
pripažinimas

TIR knygelė

Tarptautinė garantija

Transporto priemonių ir
Konteinerių saugumas

Penkios TIR muitinės tranzito sistemos atraminės kolonos

31 pav. TIR sistemos veikimo principai
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TIR konvencija numato, kad siekiant užtikrinti saugų krovinių pervežimą jie bus gabenami
konteineriuose arba transporto priemonių krovininiuose skyriuose, sukonstruotose taip, kad
pasiekti krovinį nepažeidus plombų būtų neįmanoma. Konvencija numato konstrukcijų standartus
ir leidimo vežti krovinį išdavimo tvarką. Lietuvoje tinkamumo liudijimus išduoda Lietuvos
muitinė. Jei nacionalinis tvirtinančios ar tikrinančios institucijos abejoja, ar naujos gamintojų
siūlomos konstrukcijos atitinka technines TIR konvencijos nuostatas, jos gali kreiptis į TIR
Vykdomąją tarybą ir TIR sekretoriatą, TIR Administracinį komitetą, kad būtų pareikšta šiuo
klausimu nuomonė.
Tarptautinė garantijų sistema numato, kad kiekvienas Susitariančios šalies garantuojantis
susivienijimas atstovaujantis vežėjui ir pripažintas šios šalies muitinės, garantuoja sumokėti visus
muitus ir mokesčius tuo atveju, jei bus nustatytas koks nors pažeidimas vykdant tos šalies
teritorijoje TIR operaciją.
Visi nacionaliniai garantiniai susivienijimai sudaro vientisą garantijų sistemą, kurią valdo ir
administruoja Tarptautinė kelių transporto Sąjunga. Įvykus pažeidimui, muitinės tarnybos, prieš
kreipdamosi į garantinį susivienijimą, pagal galimybę turi pareikalauti mokesčių apmokėjimo iš
tiesiogiai atsakingo asmens. Garantijos dydis nustatomas atskirai kiekvienai valstybei. Maksimali
rekomenduojama draudimo suma negali būti didesnė kaip 50 000 JAV dolerių.

VEŽĖJAS

IRU PRETENZIJŲ SCHEMA
CIURICHO DRAUDIMO
KOMPANIJA
(tarptautinis pool’as)
Gauna pranešimą iš ĮRU

Gauna pranešimą iš
muitinės

MUITINĖ
Įvykis muitinėje
Siunčiamas pranešimas
g. asociacijai ir vežėjui

MUITINĖ
Gauna dokumentus iš
Garantinės asociacijos
Atliekama TIR knygelės
ekspertizė ir
pateikiamas mokestinis
Reikalavimas
Garantiniai asociacijai

GARANTINĖ ASOCIJCIJA
ASMAP
Gauna pranešimą iš
muitinės informuoja IRU

GARANTINĖ ASOCIJCIJA
ASMAP
Gauna dokumentus iš IRU ir
Persiunčia į muitinę
GARANTINĖ ASOCIJCIJA
ASMAP
Gauna iš muitinės mokestinį
reikalavimą su išvadomis ir
perduoda IRU
GARANTINĖ ASOCIJCIJA
ASMAP
Gauna iš IRU nurodymą
apmokėti mokestinį
Reikalavimą Muitinei. Apmoka
Muitinei ir reikalauja oficialaus
bylos užbaigimo.
Informuoja IRU apie apmokėjimą
MUITINĖ – ASMAP
grandis užbaigta

CIURICHO DRAUDIMO
KOMPANIJA
(tarptautinis pool’as)
Gavęs informaciją, grąžina
Pinigus IRU. Informuoja
nacionalinį draudiką apie
Įvykdytą operaciją
IRU - Tarptautinis pool’as
Grandis užbaigta

NACIONALINIS DRAUDIKAS
Grąžina pinigus tarptautiniam
Pool’ui. Kreipiasi į vežėją
arba jo draudimo kompaniją
dėl nuostolių padengimo
Tarptautinis pool’ as N. Draudikas grandis užbaigta
VEŽĖJAS
arba jo draudimo kompanija
Gauna mokestinį reikalavimą
apmokėjimui
Apmoka arba ne

IRU
Gauna pranešimą apie įvykį
iš garantinės asociacijos.
Tikrina duomenis ir siunčia
LINAVAI ir draudikams
IRU
Gauna pranešimą iš LINAVA
Ir siunčia į garantinę
asociaciją ASMAP

IRU
Gauna iš ASMAP mokestinį
reikalavimą su ekspertizės
išvadomis ir priima
sprendimą pateikti šį
reikalavimą. Informuoja
LINAVA ir tarptautinį pool’ą
bei praneša ASMAP
vykdyti mokestinį
reikalavimą muitinei pranešimą

LINAVA
Gauna pranešimą apie
Įvykdytą pažeidimą iš IRU
su prašymu pateikti
pateisinančius dokumentus

VEŽĖJAS
Gauna pranešimą iš LINAVOS
Ir atsako į užklausą

LINAVA
Gauna atsakymą iš vežėjo ir
Siunčia dokumentus į IRU

LINAVA
Gauna informaciją apie
Mokestinį reikalavimą iš IRU ir
Informuoja vežėją bei jo
draudimo kompaniją
VEŽĖJO DRAUDIMO KOMPANIJA
Gauna iš nacionalinio draudiko
Mokestinį reikalavimą ir jį
Patenkina
Byla uždaroma

IRU
Gauna pranešimą apie
apmokėjimą ir grąžina
pinigus ASMAP Informuoja
Tarptautinį pool’ą
ASMAP-IRU grandis užbaigta
LINAVA
Informuojama
(Nacionalinio draudiko)
Apie bylos užbaigimą
Byla uždaroma

NACIONALINIS DRAUDIKAS
Pateikia mokestinį reikalavimą
Vežėjo draudimo
kompanijai

LINAVA
Nacionalinis draudikas prašo
Linavos pateikti vežėjo
piniginį depozitą teisę
regresui į draudimo kompaniją
kuri garantavo už vežėją.
Įvykdo Nacionalinio draudiko
reikalavimą

NACIONALINIS DRAUDIKAS
Gauna piniginį
depozitą iš Linavos
Byla uždaroma

32 pav. IRU pretenzijų sistema
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TIR KNYGELĖ
TIR knygelė – tarptautinis muitinės dokumentas, yra visos tranzito sistemos kertinis akmuo.
Knygelė įrodo, jog krovinys vežamas su tarptautine garantija pagal TIR konvenciją. IRU yra
vienintelė tarptautinė organizacija, kuri, prižiūrint TIR Vykdomajai tarybai (TIRExB) , šiuo metu
įgaliota spausdinti ir platinti TIR knygeles.
Pirmas viršelio puslapis, taip pat atplėšiami lapai ir šaknelės, sugrupuoti po du, yra
svarbiausios TIR knygelės dalys, skirtos muitinės kontrolei ir garantijų sistemos veikimui
užtikrinti. Komplektas iš dviejų atplėšiamų lapų ir šaknelių naudojamas kiekvienoje valstybėje,
kurioje vykdomos TIR operacijos.
Tinkamai vežėjo užpildytos vardinės TIR knygelės, patvirtintos IRU ir knygelę išdavusio
garantinio susivienijimo antspaudais ir parašais pateikimas yra ir tarptautinės garantijos pateikimo
įrodymas.
TIR OPERACIJOS ELEKTRONINIS DEKLARAVIMAS
2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1192/2008, iš dalies keičiantis
Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio
Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas.
Elektroninio deklaravimo būdai:
- skiltyje Tranzito kontrolės sistema (NCTS);
- Lietuvos

nacionalinės

vežėjų

automobiliais

asociacijos

,,LINAVA”

suteiktomis

prisijungimo teisėmis;
- pasinaudoti muitinės tarpininkų paslaugomis.
TIR operacijos įforminimas:
- Tranzito deklaracija.
- TIR knygelė.
Išvykimo/įvažiavimo įstaigai vėžėjas pateikia:
- deklaracijos- verslininko registracijos numerį (VRN),
- TIR knygelę,
- CMR važtaraščius,
- sąskaitas-faktūras,
- specifikacijas.
Paskirties muitinės įstaigai vežėjas pateikia:
- tranzito lydintįjį dokumentą,
- TIR knygelę,
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- prekes lydinčiuosius dokumentus.
MUITINĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS
Ketvirtas TIR sistemos elementas yra sąlyga, kad muitinės kontrolės priemonės, taikytos
krovinio išvykimo šalyje, būtų pripažintos ir valstybių, per kurias vykdomas tranzitas, ir
valstybės, į kurią siunčiamas krovinys. Vadovaujantis šia sąlyga, kroviniai, gabenami
užplombuotose transporto priemonėse, paprastai transporto operacijos metu netikrinami
muitinėse. TIR sistemos sėkmingam funkcionavimui lemiamą reikšmę turi išvykimo šalies
muitinės kontrolės priemonių kokybė.
1999 m., TIR peržiūrėjimo I etapo metu TIR konvencijoje buvo padaryta nemažai pakeitimų,
kurie nustato reikalavimus ir prievoles TIR sistemos dalyviams bei transporto priemonėms.
Parengtas Konvencijos 9 priedas, kuriame apibrėžiami nacionalinių kompetentingų institucijų
leidimai nacionalinėms asociacijoms išduoti TIR knygeles. Muitinės tarnybos privalo kontroliuoti
visų sistemos vartotojų patekimą į TIR sistemą. Informacija apie visus vežėjus, kuriems yra leista
naudoti TIR knygeles, yra saugoma TIRExB duomenų banke.
• Informaciją galima rasti:
•

www.cust.lt – verslui – TIR tranzito sistema.

• www.linava.lt – informacija vežėjams - TIR elektroninis deklaravimas.
• Verslininko modulio vartojimo instrukciją:
www.cust.lt – Verslui – Tranzito kontrolės sistema (NCTS) – Elektroninė tranzito
deklaracija–Verslininko modulis (demo versija) – Atsisiųsti „Verslininko modulio vartotojo
vadovą”.
• „Verslininko modulis” turi išsamų pagalbos mechanizmą - ,,Help”.
Pristatymo medžiaga apie prekių tarifinį reguliavimą pateikiama S.3.2.8.
4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS
4.1. Užduoties aprašymas
Užpildyti muitinės dokumentus, naudojant IT programas
Užpildyti muitinės dokumentus reikalingus vežant nurodytas prekes
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MODULIS S.3.3. KROVOS DARBAI IR JŲ ĮFORMINIMAS
1 MOKYMO ELEMENTAS. KROVOS ZONŲ PASKIRSTYMAS
1.1. Teisinė, norminė ir techninė dokumentacija
Sandėliavimą galima apibrėžti, kaip firmos logistikos sistemos dalį, apimančią:
- produkcijos sandėliavimą (žaliavos, atsarginės dalys, gamybos stadijoje esančios ir jau
pagamintos prekės) pagaminimo vietoje,
- taip pat produktų saugojimą tarp pagaminimo ir vartojimo vietų bei informacijos teikimą
vadybininkams apie sandėliuojamų produktų būklę ir išdėstymą.
Sandėliavimo būtinumo priežastys :
1) pasiekti transportavimo išlaidų ekonomiją;
2) pasiekti gamybos išlaidų ekonomiją;
3) pasinaudoti išankstinio pirkimo nauda bei pirkimų kiekio nuolaidomis;
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4) išsaugoti tiekimo šaltinį;
5) pagerinti firmos klientų aptarnavimo kokybę;
6) aktyviai reaguoti į besikeičiančias rinkos sąlygas (sezoniškumą, paklausos svyravimą,
konkurenciją);
7) įveikti tarp gamintojo ir vartotojo esančius laiko bei nuotolių skirtumus;
8) pasiekti pageidaujamą klientų aptarnavimo kokybę, esant mažiausiai galutinei logistikos
(transportavimo, tiekimo bei paskirstymo) kainai;
9) garantuoti produktų pristatymą laiku tiekėjams, pardavėjams bei vartotojams.
Sandėlio vidaus planas
Geras sandėlio vidaus planas leidžia:
1) didinti apimtis,
2) gerinti produktų srautą,
3) mažinti kaštus,
4) gerinti klientų aptarnavimo lygį ,
5) sudaryti geresnes darbo sąlygas sandėlio personalui.
Keletas visų rūšių firmoms tinkančių sandėlių parinkimo kriterijų:
1. Visų gaminių erdvės poreikiai turėtų būti kruopščiai apskaičiuoti.
2. Kur įmanoma, naudotinas aukštuminis sandėliavimas.
3. Praėjimų dydžiai svarbūs. Per daug siauri praėjimai riboja medžiagų srautus ir efektyvų
krovos įrangos naudojimą. Per daug plačios praeigos netaupo erdvės.
4. Perkeldami medžiagas iš vienos zonos į kitą, naudokitės erdve viršuje.
5. Administracines patalpas įrenkite sandėlių palėpėse (antresolėse).
6. Erdvės naudojimo standartus pasitelkite reikiamos ir naudojamos erdvės apimčiai bei
plėtimosi poreikiams įvertinti.
7. Standartai gali būti pateikiami kaip naudojamo tūrio ir visos sandėliavimo erdvės santykis
arba kaip naudojamo sandėliavimui ploto ir viso sandėlio ploto santykis.
Produktus sandėlyje grupuojant turi būti įgyvendinti šie tikslai:
- paklausūs gaminiai yra dedami arčiausiai išsiuntimo zonos, nes tai sumažina krovos įrangos
ridą ir laiką, reikalingą paieškoms;
- mažą paklausą turintys gaminiai yra dedami toliausiai nuo išsiuntimo zonos;
- vidurinė sandėlio zona rezervuojama periodiškai gaunamiems gaminiams, kuriuos reikia
apdoroti prieš išsiunčiant ir kurie yra suderinami su paklausiais produktais bei tarnauja kaip
rezervas perpildant greitos apyvartos zonas;
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- praėjimai yra perprojektuojami taip, kad būtų galima užtikrinti efektyvesnį gaminių judėjimą
sandėlyje.
Didelis sandėliavimo produktyvumas yra labai svarbus firmoms (mažėja gamybos sąnaudos) ir
klientams (kyla aptarnavimo lygis). Firmos stengiasi gerinti
sandėliavimo našumą dėl trijų priežasčių:
1) tipinė gamybinė firma turi vidutiniškai nuo 30 iki 35% savo teritorijos skiria žaliavų ar
pagamintos produkcijos atsargoms saugoti;
2) gamintojo sandėliavimo sąnaudos sudaro vidutiniškai 6−8% produkto kainos;
3) sandėlio darbo rodikliai turi daug įtakos nustatant firmos našumo rodiklius ir analizuojant
darbą.
Sandėlio produktyvumui gerinti:
1) plėsti esamas saugojimo vietas, darant siaurus praėjimus ir naudojant specializuotus padėklus
vietoje standartinės įrangos;
2) smulkių produktų pakavimas naudojant automatizuotą aptarnavimo įrangą gali sumažinti
praėjimų skaičių, reikalingą nustatytam produktų vienetų skaičiui aptarnauti;
3) naudoti kintamo aukščio saugojimo stelažus, derinti papildomus stelažus ir lentynas bei geriau
išnaudoti sandėlio erdvę;
4) virš smulkių siuntų sandėliavimo plotų įrengti antresoles, nes bus geriau užpildyta erdvė;
5) didelę apyvartą turinčią produkciją sandėliuoti kuo arčiau išsiuntimo ir priėmimo zonų, kad
būtų galima mažinti pristatymo trukmę į išsiuntimo zoną;
6) krauti tą pačią produkciją toje pačioje vietoje; tai leistų maksimaliai išnaudoti personalą ir
įrengimus;
7) diegti paprastesnius veiksmus, kurie didintų tarnautojų darbo kokybę;
8) panaudoti ABC analizę retai ir lėtai judančių produktų sandėliavimui tobulinti;
9) diegti šiuolaikinę technologinę įrangą išvežamoms ir atrenkamoms siuntoms apdoroti;
10) naudoti efektyvesnį įpakavimą, kad būtų sumažintas krovos įrangos naudojimas ir
transportavimo išlaidos;
11) grupuoti individualias siuntas į didesnes transportavimo siuntas;
12) dažniau taikyti atsargų ciklų operatyvinės apskaitos metodus, nei metinę fizinę atsargų
apskaitą, kartu mažinant darbo sąnaudas ir padidinant atsargų prieinamumą;
13) parengti programas, kurios tikrintų ilgai sandėliuojamų produktų paklausą ir padėtų nustatyti,
kokie produktai gali būti išimti iš atsargų;
14) naikinti neekonomiškus ir blogose vietose išdėstytus sandėlius.
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Sandėliavimo veikloje itin svarbu subalansuoti krovimo ir sandėliavimo automatizuotas ir
neautomatizuotas sistemas.
Sandėliavimo įrenginių pasirinkimą lemia daugelis veiksnių. Štai keletas klausimų, kuriuos firma
turėtų iškelti pati sau:
1) ar ne per daug rankų, fizinio darbo dirba darbininkai?
2) ar ne per dideli plotai stovi tušti?
3) ar turimi įrenginiai nėra pasenę ir ar reikia juos tobulinti?
4) ar automobilinių krautuvų su prekėmis judėjimo takai yra pakankamo pločio?
5) ar nesusidaro grūstis medžiagų priėmimo ir išsiuntimo zonose?
6) ar darbo sąnaudos ir išlaidos nėra didesnės palyginti su kitų sandėlių, veikiančių tokioje pat
verslo šakoje, darbo sąnaudomis ir išlaidomis?
7) ar įrenginiai pakankamai modernūs ir pritaikytini keičiantis darbo procesams?
8) kokie yra materialinio aprūpinimo reikalavimai ir įvairių aptarnavimo sričių kaštai?
9) ar įsigytos aptarnavimo sistemos ekonomiškai pasiteisino?
10)ar yra papildomų galimybių didinti produktyvumą (darbo našumą) ir gerinti paslaugų
kokybę?
Sandėlyje vykdomi darbai
- transporto priemonių priėmimas ir iškrovimas;
- produktų patalpinimas į tam skirtą vietą;
- saugojimas;
- atsargų papildymas;
- užsakymų atrinkimas;
- patikrinimas (kontrolė);
- pakavimas ir žymėjimas;
- produkcijos kaupimas;
- pakrovimas ir išsiuntimas;
- administracinių reikalų tvarkymas;
- ūkinės operacijos;
- materialinis techninis aptarnavimas.
Svarbiausi klausimai analizei ir įvertinimui
• Augantys reikalavimai
• Trumpesnis maršruto laikas
• Didėjantis pristatymų dažnis
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• Mažesnis užsakymo dydis
• Didėjantis pristatymo tikslumas
• Darbo jėgos išlaidos
• Darbuotojų kaitos išlaidos
• Aukštos grąžinimo išlaidos (įskaitant nuvežimą per didelio kiekio, blogu adresu ir pan.)
• Laiko minimizavimas atrenkant prekes pagal galiojimo datas
• Didėjantys reikalavimai gerai ergonomikai.
Artimiausios užduotys ir išbandymai
• Trumpesnis prognozės periodas
• Mažesnis prekių partijų dydis
• Sureagavimas realiu laiku
• Dažnesnis tiekimas
• Informacija apie krovinio buvimo vietą
• Sumažintas atrinkimo užsakymo laikas
• Geresnis srauto pralaidumas (valandinio/dienos)
• Didėjantis operacijų tikslumas – atrinkimo klaidų išlaidos yra didelės.
• Didesni reikalavimai prekių atrinkimui.
Sėkmingas 3PL veiklos modelis
• Teisingai parinktas sandėlio išplanavimas ir sandėliavimo sistema
• Prekių išdėstymo sandėlyje optimizavimas
• ABC analizė
• Technologinių įrenginių panaudojimas
• Procesų optimizavimas
• IT sprendimų diegimas
• Darbuotojų produktyvumo didinimas
1. Situacijos analizė
2. Surinkimo operacijos svarba
3. Strategijos parinkimas
4. Įrangos parinkimas
5. Darbo procesų organizavimas
6. Informacinių sistemų panaudojimas
Situacijos analizė
Logistinės grandinės reikalavimai
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• Prekių fizinės ir logistinės charakteristikos
• ABC populiarumo analizė
• Tūrinio apyvartumo analizė
• Klasifikavimas pagal
– Fizinius parametrus (svoris, tūris, išmatavimai, pakuočių tipai)
– Loginius ryšius (kategorija, gamintojas, parduodamos kartu)
– Papildomus reikalavimus (higieniniai, muitinės)
• Užsakymų struktūra
– Parduotuvių, distribuciniai, gamybos
– Periodiškumas, eilučių kiekis ir dydis
– Užsakymų registracijos laikas
• Užsakymai žinomi ir nesikeičia iki konkrečios valandos
• Užsakymai registruojami ir keičiami bet kada
– Užsakymo įvykdymo laikas
– Siektinas atsargų lygis
– Transportas
• Maršrutai
• Pristatymų gavėjams grafikas
Pagrindinės prekių sandėliavimo koncepcijos
• Statinė sistema
Už:
• Iš anksto žinoma prekės vieta
• Leidžia nuoseklų prekių išdėstymą ir jų pozicionavimą pagal tam tikras charakteristikas
Prieš:
• Nėra efektyviai išnaudojama sandėlio vieta
• Dinaminė padėjimo sistema
Už:
• Geras sandėliavimo erdvės išnaudojimas
Prieš:
• Darbuotojams sunku įsiminti, kur guli prekė
• Norint padėti prekę, reikia surasti laisvą vietą

Krovos darbai vykdomi terminaluose.
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Daugiau informacijos Priedas S.3.3.1.

Mokymų medžiaga

85

Krovinių gabenimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa

Fiziniai srautai sandėliuose
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1.2. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures))
UAB „Schenker“ būdama tarptautinio tinklo DB Schenker dalis savo procedūrose turi paisyti
motininės įmonės sukurtų ir privalomų standartų, kurie yra taikomi ir galioja visoms DB Schenker
tinklo narėms. Šios procedūros / procesai aprašyti „Standartinėse vidinės veiklos procedūrose“
(SOP - Standard of Performance). Šios procedūros yra laikoma konfidencialia įmonės informacija,
todėl negali būti kopijuojamos ar kitokiu būdu platinamos už įmonės ribų. Dėl šios priežasties
mokymų medžiaga, kuri bus naudojama mokymų procese apie krovos darbų organizavimą bus
pateikta tik mokytojams atvykusiems į įmonę ir tik naudojimui įmonės viduje.
Standartinėje vidinės veiklos procedūroje aprašoma krovininės mašinos iškrovimo procedūra ir
technika, įranga reikalinga krovinio pritvirtinimui ir saugumo užtikrinimui. Reikalavimai kroviniui
tvirtinti treileryje (13,6LDM, bei „swap body“ (puse treilerio)). Krovinių pakrovimo planas
mašinoje. Krovinio saugumo užtikrinimas. Barkodai, barkodavimo įrangos naudojimas.

2 MOKYMO ELEMENTAS. KROVOS TECHNIKOS DARBO ORGANIZAVIMAS
2.1. Terminale naudojamos krovos technikos aprašymai, naudojimo instrukcijos
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Krovos darbų įrenginiai bei mašinos naudojami gamyboje, krovinių pakrovimo ir iškrovimo
punktuose, sandėliuose. Krovos darbų įrenginiai bei mašinos pagerina darbo sąlygas gamyboje ir
sumažina rankinį darbą 15 - 20 proc.
Gamyklose tarp gamybos cechų, cechuose ir sandėliuose bei iš jų į gamybines patalpas reikia
transportuoti žaliavas, medžiagas, pusgaminius, įrankius, gatavą produkciją bei gamybos atliekas.
Priklausomai nuo gaminamos produkcijos kiekio ir charakterio krovinių pakrovimas,
transportavimas, iškrovimas ir kitos perkrovimo operacijos įvairiuose gamyklų baruose atliekamas
įvairiomis mašinomis ir pagalbiniais įrenginiais.
Gamyklos teritorijoje praktiškai transportuojami visų grupių kroviniai: metalai ir jų gaminiai,
konteineriuose pakuoti komplektavimo gaminiai, kroviniai ant padėklų, miško ir biri medžiaga,
ratinė technika ir įrenginiai. Didžiulė gaminių dalis (detalės, surinkimo vienetai, metaliniai gaminiai
ir kt.) transportuojami gamybinėje taroje.
Metalo gaminiai: supakuoti į ryšulius, pakelius, didelio skersmens vamzdžiai, metalo laužas.
Lakštinis metalas pakuose, surištas metaline juosta sudaro paketus, kurių apačioje tvirtinami
išilginiai arba skersiniai mediniai tašai. Ilgesnis kaip 3 metrų rūšiuotas metalas, surišamas metaline
viela ar juosta, pakuojamas į pakus. Į pakelius, kurių masė iki 80 kilogramų pakuojamas
spyruoklinis plienas, žalvariniai strypeliai; presuoti profiliai iš aliuminio - pakais iki 300 kilogramų.
Viela vyniojama ritiniais iki 80 kilogramų, o iki 700 kilogramų masės ritiniais vyniojamas lynas iki
30 mm skersmens.
Ketiniai luitai, liejiniai ir metalo laužas pervežami suverstinai. Stambūs liejiniai turi kilpas arba
ąsinius varžtus, kuriais tvirtinami prie krautuvo griebtuvo. Smulkūs liejiniai pakuojami į paketus,
kurie sudedami ant medinių padėklų arba tašų, arba surišami į didesnius paketus.
Krovos darbų įrenginių ir mechanizmų klasifikavimas
Krovos įrenginių bei mašinų nomenklatūra įvairi. Krovos įrenginiai bei mašinos klasifikuojamos
pagal techninius eksploatacinius požymius. Klasifikavimas pagal techninius požymius skirtas
susipažinti su mašinomis, o pagal eksploatacinius – teisingai įvertinti jų taikymo galimybes ir
parinkti krovos darbų mechanizavimo reikiamą schemą.
Pagal techninius požymius visos krovos darbų mašinos skirstomos į dvi pagrindines grupes:
mašinos, kuriose darbo padargas yra nepertraukiamo veikimo ir mašinos, kuriose darbo padargas
yra pertraukiamo (ciklinio) veikimo.
Pirmai grupei priklauso mašinos, kuriose darbo padargas nesustoja kroviniui užgriebti arba jam
išlaisvinti, krovinys juda tolygiai. Tokioms mašinoms priskiriami juostiniai, kaušiniai, sraigtiniai
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(šnekiniai) transporteriai, daugiakaušiai krautuvai, pneumatinis transportas, hidraulinis transportas
ir pan.
Mašinos, kuriose darbo padargas yra pertraukiamo veikimo, atlieka krovinio pakrovimo ir
iškrovimo kompleksą pagal tam tikrą ciklą. Jose darbo padargas veikia periodiškai, t. y. slenka su
kroviniu nuo pakrovimo vietos iki iškrovimo ir po to grįžta atgal užgriebti krovinį. Šiai grupei
priskiriami visų rūšių kranai, krautuvai, suktuvai, ekskavatoriai, mechaniniai kastuvai ir pan.
Pakrovimo ir iškrovimo mašinos pagal eksploatacinius požymius klasifikuojamos priklausomai
nuo perkraunamo krovinio grupės, krovinio judesio krypties ir eigos įrenginių.
Priklausomai nuo perkraunamo krovinio grupės mašinos skirstomos į šias rūšis:
- vienetiniams kroviniams (įvairių tipų kranai, autokrautuvai, telferiai ir pan.);
- suvestiniams kroviniams (ekskavatoriai, vienakaušiai ir daugiakaušiai krautuvai ir pan.);
- biriems kroviniams (grūdų krautuvai, pneumatiniai krautuvai ir pan.);
- įvairiems kroviniams: vienetiniams ir suvestiniams (autokrautuvai, įvairūs kranai ir pan.).
Tokios mašinos eksploatuojamos pagal paskirtį, naudojant pakeičiamus krovinio griebtuvus
(šakes, strėlę, kaušą, greiderį).
Pagal krovinio judesio kryptį mašinos ir įrenginiai skirstomi į keturias grupes:
- horizontalios judesio krypties (mechaniniai kastuvai ir pan.);
- vertikalios judesio krypties (keltuvai, bunkeriai);
- nuožulnios judesio krypties (transporteriai);
- vertikalios ir horizontalios (kombinuotos) krypties (kranai, autokrautuvai ir pan.).
Dauguma krovos mašinų priklauso ketvirtai grupei.
Priklausomai nuo eigos įrenginių visos mašinos ir įrenginiai gali būti klasifikuojami į dvi grupes:
stacionariniai ir judamieji.
Stacionarioms mašinoms ir įrenginiams priskiriami tokie, kurie neturi eigos įrenginių. Jie
paprastai pastatomi vienoje vietoje pastoviai ir naudojami punktuose su stabilia darbų apimtimi.
Judamosios mašinos, priešingai nuo stacionarių, turi eigos įrenginius ir gali būti plačiai
naudojamos pervežant iš vieno sandėlio į kitą. Dauguma judamų mašinų pervažiuoja dėka nuosavo
energijos šaltinio (vidaus degimo ar elektros variklio) ir priskiriamos savaeigiams mašinoms.
Dauguma iš jų yra mobilios (automobiliniai kranai, autokrautuvai), todėl per vieną pamainą
naudojamos keliems objektams aptarnauti.
Kaip stacionarios, taip ir judamos krovos mašinos dar skirstomos į dvi kategorijas: universalias ir
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specialias mašinas. Universalioms krovos mašinoms priklauso tokios mašinos, kurios gali pakrauti
arba iškrauti įvairius krovinius: vienetinius, gabalinius, supiltinus, ir kt. Joms priklauso kranai,
krautuvai, ekskavatoriai, transporteriai ir pan.
Specialios krovos mašinos skirtos tiktai atitinkamos kategorijos kroviniams pakrauti ir iškrauti
(pavyzdžiui cukrinių runkelių, grūdų, ir pan.).
Technologiniams procesams terminaluose vykdyti reikia turėti šiuos technologinius įrengimus:


krovos;



rūšiavimo;



krovinių transportavimo terminalo teritorijoje.

Krovos įrengimai
Griebtuvai, užkabinami ant kėlimo mašinų (daugumoje atvejų kranų) kablių – priskiriami
paprasčiausių griebtuvų kategorijai, kuriuose nėra pavarų ir jie skirti įvairios formos ir masės
vienetiniams ir ilgiems kroviniams paimti.

a)

b)

c)

d)

Įvairių griebtuvų pavyzdžiai: a) traversa - ilgiems kroviniams kelti; b) šakinis griebtuvas; c)
griebtuvas statinėms kelti; d) griebtuvas bėgiams.
Stropai naudojami įvairiems vienetiniams kroviniams kelti ir pernešti. Juos sudaro lanksčios
krovinio užgriebimo priemonės, kurios yra įvairių tipų ir formų. (Vietoje žodžio „stropai“ –
kalbininkai pataria naudoti „kobinys“.) Stropai yra dažniausiai naudojamos krovinių užgriebimo
priemonės dėl savo universalumo ir paprastumo.
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a)

b)

Elektromagnetiniai griebtuvai: a) elektromagnetas reguliuojamas vienetiniams kroviniams
kelti; b) elektromagnetų grupė ant traversos ilgiems kroviniams (metalo armatūrai,
vamzdžiams ir pan.)

Griebtuvas – spreideris sumontuotas ant automobilinio krautuvo bazės, skirtas konteinerių
krovos darbams.
Platforminiai vežimėliai yra skirti transportuoti įvairių gabaritų bei masės krovinius,
nesupakuotus ant padėklų. Pagrindiniai tokių vežimėlių rodikliai yra keliamoji galia bei platformos
matmenys.

a)

b)

c)
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Platforminis vežimėlis a) vieno lygio; b) dviejų lygių; c) su bortais.

a)
b)
c)
a) Paprastas dviratis vežimėlis; b) Vežimėlis transformeris; c) Savaeigis vežimėlis su valdymo
rankena greta einančiam operatoriui
Ritininiai ir diskiniai konvejeriai pagal paskirtį yra kilnojami, pervežami ir perkeliamieji. Jie gali
būti tiesialinijiniai, kreivaeigiai ir sraigtiniai.
Konvejerius charakterizuoja vieno metro ilgio arba vieno velenėlio ar disko leistina statinė
apkrova. Dėl konvejerių panaudojimo padidėja sandėlių tūrio efektyvumas, sutrumpėja krovos
darbų trukmė.

a)

b)

Konvejeriai: a) ritininis – diskinis, b) ritininis
Krautuvai naudojami krovos darbams atlikti iš vertikalios judesio krypties įrenginių.
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Šakinis krautuvas

Elektrinis šakinis krautuvas

Terminaluose naudojami įvairios keliamosios galios, konstrukcijų ir eksploatacinių parametrų
kranai:
 mobilieji;
 stacionarūs;
 ožiniai
 tiltiniai;
 strėliniai;
 gembiniai
Terminalų sandėliai yra įrengiami atsižvelgiant į kraunamų krovinių tipą.
Mokymo medžiaga pateikta S.3.3.1 ir S.3.3.2. prieduose.

2.2. Darbo saugos instrukcijos
Dirbant su krovos įrenginiais, vadovas ir darbuotojas turi vadovautis „Darbo įrenginių
naudojimo bendraisiais nuostatais”, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102. (Žin. 2000, Nr. 3 – 88; 2002, 90-3882; 2005,1254452 )

Įmonės vadovas organizuoja darbuotojų mokymą ir jų saugaus darbo žinių tikrinimą:
• priimant į darbą;
• perkeliant į kitą darbą;
• pakeitus darbo organizavimą;
• pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones ar technologijas;
• pakeitus ar priėmus naujus DSS teisės aktus.
Darbdaviui atstovaujantys asmenys mokosi mokymo institucijose arba pasirengia atestavimui
savarankiškai.
Kiekvienas darbdaviui atstovaujantis asmuo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
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atestuojamas prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau ne rečiau kaip kas
5 metai.
Įmonių DSS tarnybų specialistai baigę aukštųjų arba aukštesniųjų mokyklų DSS mokymo
programas, arba darbuotojai, turintys įmonės ekonominės veiklos rūšį atitinkantį aukštąjį arba
aukštesnįjį išsilavinimą ir atestuoti nustatyta tvarka, mokomi ir atestuojami įmonės vadovo
nuožiūra.
Specialistai, turintys neatitinkantį įmonės ekonominės veiklos rūšies aukštąjį ar aukštesnįjį
išsilavinimą, mokosi pagal atitinkančią įmonės ekonominės veiklos rūšį darbuotojų saugos ir
sveikatos tarnybų specialisto mokymo programą.
Padalinių vadovai mokosi savo įmonėje arba pasirengia atestavimui savarankiškai, arba
darbdavio siuntimu mokosi mokymo institucijoje.
Įvadinį instruktavimą, sudarydami darbo sutartį, privalo išklausyti visi darbuotojai. Instruktuoja
darbdavys arba jo įgaliotas asmuo (darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas), turintys
atestavimo pažymėjimus. Įvadinio instruktažo žurnalas saugomas įmonėje 75 metus po paskutinio
įrašo.
Pirminį instruktavimą darbo vietoje privalo išklausyti darbuotojai, kurių darbas susijęs su rizikos
veiksniais, potencialiai pavojingais įrenginiais. Instruktuoja padalinio vadovas.
Periodinis instruktavimas vykdomas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.
Papildomai instruktuoti darbuotojus darbo vietoje privalu pasikeitus gamybos, technologiniams
procesams, patvirtinus naujas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas arba padarius jose
pakeitimų, pakeitus darbo viet¹ ar darbo pobūdį, įsitikinus, kad darbuotojo žinių nepakanka, įvykus
nelaimingam atsitikimui.
Tikslinį instruktavimą privalo išklausyti darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus arba
rašytinius nurodymus, taip pat darbuotojai, kuriems tam tikrais atvejais gali būti pavedama
vienkartinė užduotis, nesusijusi su nuolatiniu jų darbu ar profesija (krovos darbai, teritorijų
tvarkymas, avarijų ar stichinių nelaimių padarinių likvidavimo ir kiti panašūs darbai).
Instruktavimas įforminamas paskyroje leidime, rašytiniame nurodyme ar specialioje instruktavimų
registravimo kortelėje.
Įvadinis, pirminis ir periodinis instruktavimai atliekami pagal įmonėje sudarytas ir darbdavio
patvirtintas instrukcijas. Jei įmonėje yra darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, prieš tvirtinant
instrukcijos suderinamos su komitetu. Kiekviena instrukcija privalo turėti pavadinimą ir numerį.
Patvirtintą instrukciją darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba registruoja instrukcijų apskaitos
žurnale.
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Padalinio vadovas privalo turėti visų to padalinio profesijų atliekamų darbų instrukcijų
komplektą.
Įmonės darbuotojų, kuriems nerengiamos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, sąrašą
sudaro darbdavys, suderinęs su Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio inspektavimo skyriaus
viršininku.
Papildomas ir tikslinis instruktavimai gali būti atliekami be instrukcijos – darbuotojas
supažindinamas su saugiais veikimo būdais, informuojamas apie profesinę riziką ir jos pokyčius
darbo vietoje, saugos priemones nuo rizikos veiksnių poveikio.
http://www.istatymas.lt/darbas.php
2.3. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures)).
Medžiaga pateikta S.3.3. modulio 1 mokymo elemento 1.2. dalyje.
3 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ PRIĖMIMAS, IŠDAVIMAS, PAKROVIMAS,
IŠKROVIMAS, PERKROVIMAS IR SAUGOJIMAS UAB „SCHENKER“ ĮMONĖJE.
3.1. Įmonės norminė, techninė dokumentacija
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3.2. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures)).
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3.3. IT sistema (SEAL).
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Krovos darbų ir jų įforminimo medžiaga pateikta S.3.3.1 ir S.3.3.2. prieduose.
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS
4.1. Užduoties aprašymas
Objektas – Krovos darbai.
Tikslas – Organizuoti krovos darbų atlikimą., parinkti krovos mechanizmus, krovinio išdėstymo
kėbule būdą, tvirtinimo būdą bei priemones.
Užduotis :
4.1.1. Naudojantis UAB „DB Schenker Lietuva“ dokumentais organizuoti (X krovinio) krovos
darbų atlikimą
4.1.2. Parinkti krovos mechanizmus (X kroviniui) pakrauti/iškrauti.
4.1.3. Nustatyti (X kroviniui) krovos darbų atlikimo laiką.
4.1.4. Parinkti (X krovinio) išdėstymo kėbule būdus.
4.1.5. Parinkti (X kroviniui) tvirtinimo būdą ir priemones.
Užduoties atlikimo kokybės vertinimo kriterijus - Užduotis atlikta. Atliekant užduotį
mokytojas laikėsi jos aprašyme nurodytos technologinės dokumentacijos reikalavimų.
4.2. Krovos technikos aprašymai ir naudojimo instrukcijos
Medžiaga pateikta S.3.3. modulio, 2 mokymo elemento 2.1. dalyje.

4.3. Darbo saugos instrukcijos
Medžiaga pateikta S.3.3. modulio, 2 mokymo elemento 2.2. dalyje.

MODULIS S.3.4. KROVINIO PERVEŽIMŲ MARŠRUTO PLANAVIMAS IR
JO KONTROLĖ
1 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS SU VEŽĖJAIS
1.1. Teisinė, norminė, techninė įmonės dokumentacija
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UAB „DB Schenker Lietuva“ su krovinių ne nuolatiniais vežėjais yra sudaromos vienkartinės
krovinių vežimo automobiliais sutartys, o su nuolatiniais

- bendradarbiavimo

sutartys.

Vienkartinėse sutartyse yra nurodomos krovinių vežimo sąlygos, šalių įsipareigojimai ir
atsiskaitymo už vežimus tvarka. Bendradarbiavimo sutartyse yra nurodoma:: sutarties šalys,
sutarties dalykas, partnerių įsipareigojimai, sutarties pildymas ir keitimas, nenugalimos jėgos
aplinkybės, taikytina teisė, ginčų sprendimas, informacijos pranešimai ir sutarties vidinė struktūra,
UAB „DB Schenker Lietuva“ teisinės, norminės, techninės dokumentacijos pavyzdžiai:
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1.2. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP

(Standard operating procedures)).

Informacinė sistema (ITMS).

UAB „DB Schenker Lietuva“ pateikčių komplektas pateiktas: S.3.4.1. priede.
UAB „DB Schenker Lietuva“ pasirenka vežėjus įvertindama juos pagal nustatytus kriterijus.
Tam yra pildomi vežėjų įvertinimo patikros lapai, kuriuose yra nurodoma informacija apie vežėją,
kokybės, aplinkos, saugumo ir apsaugos valdymo sistema, transporto priemonių skaičius, tipai,
saugumo prietaisai, turimos licencijos, infrastruktūra, konkurencijos sąlygos. Įvertinus keletą vežėjų
yra išrenkamas patikimiausias.
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Vežant krovinius yra sudaromi krovinių vežimų maršrutai. Maršrutu vadinamas kelias tarp
pakrovimo ir iškrovimo punktų. Kelias – tai aplinka, kurioje arba kuria važiuoja transporto
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priemonės, atlikdamos savo funkcijas. UAB „DB Schenker Lietuva“ panaudojant įvairias
informacinių technologijų programas. Maršrutą galima paringti naudojantis internetiniu puslapiu
www.maps.lt. Jame randami atstumai tarp įvairių miestų. Maršrutams sudaryti panaudojamos ir
kitos informacinės sistemos .
2 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO KAINOS NUSTATYMAS
2.1. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures))
Kaina tai yra pinigų kiekis, kurį klientas turi sumokėti vežėjui už suteiktas paslaugas, tai yra už
krovinių pervežimą. Kaina turi garantuoti reikiamas investicijų proporcijas, tai yra ji privalo
reguliuoti

pasiūlos ir paklausos santykį. UAB „DB Schenker Lietuva“

laikosi šios įkainių

politikos:
1.

stengiasi per daug nekelti kainų tam, kad klientai neieškotų kitos alternatyvos;

2.

nustato tokias kainas, kurios geriausiai leistų išnaudoti turimus pajėgumus;

3.

įmonė taip organizuoja veiklą, kad padengtų išlaidas ir turėtų pelno.

Vežėjai nustatomi šiais metodais:
Į sąnaudas orientuota kainodara Šį metodą naudoja tos įmonės, kurios atsižvelgia į rinkos
veiksnius. Šis metodas leidžia palyginti pelno dydžius, gaunamus, esant įvairiems tarifams .Įmonė
nusistato pelno normą ir parduoda paslaugas tokiu tarifu, kuris, esant tam tikrai gamybos apimčiai,
leidžia gauti maksimalų pelną. Nustatant tarifą šiuo metodu, naudojamas nenuostolingumo grafikas,
kuris rodo visų gamybos kaštų, laukiamų įplaukų ir parduodamų transporto paslaugų kiekio ryšį.
Naudodama šį metodą įmonė turi:
1. nustatyti tam tikrą normatyvinę darbų apimtį, tai yra kokį paslaugų kiekį ji numato atlikti
per planuojamą laikotarpį;
2. įvertinti visas sąnaudas, esant numatomai paslaugų apimčiai;
3. nustatyti kapitalinių investicijų efektyvumą.
Transporto paslaugos tarifas yra apskaičiuojamas dalinant visumines įplaukas iš paslaugų
apimties.
Į paklausą orientuota kainodara. Šis metodas remiasi paslaugų paklausos lygio tyrimais ir
ekonomine verte. Nustatant tarifą, atsižvelgiama į tai, kaip pats vartotojas vertina paslaugą.
Vartotojas nustato santykį tarp paslaugos vertės ir jos tarifo, ir lygina ją su kitų įmonių teikiamų
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analogiškų paslaugų rodikliais. Vartotojo vertinimai priklauso nuo subjektyvaus psichologinio
pasitenkinimo, kurį patiria vartotojas, naudodamasis paslaugomis. Nustatydama tarifą šiuo metodu,
įmonė tiesiogiai nesiremia gamybos kaštais, o į juos atsižvelgia tik kaip į ribojantį veiksnį.
Nustačiusį tarifą šiuo metodu, įmonė keičia savo paslaugos kainą, priklausomai nuo paklausos
pokyčio, tai yra paslaugos paklausai išaugus įmonė didina savo paslaugos kainą ir atvirkščiai.
Gamybos kaštai abiem atvejais gali būti vienodi.
Į konkurentus orientuota kainodara. Šis metodas remiasi konkurencijos sąlygomis. Įmonė
savo paslaugų tarifus nustato truputį žemesnius negu artimiausio ir stambiausio konkurento. Šis
metodas naudojamas

tose rinkose, kuriose teikiamos vienarūšės transporto paslaugos.

Konkurencijos veiksnio įtaka priklauso nuo rinkos struktūros tai yra nuo rinkoje dirbančių
transporto įmonių tipų ir skaičiaus. Nustatydama tarifus įmonė orientuojasi į esančių rinkoje tarifų
lygi: įmonė nekeičia savo paslaugų tarifų jei jų nekeičia konkurentai ir pakeičia tarifus jei juos
keičia konkurentai. Įmonė tai daro neatsižvelgdama į tai kaip keičiasi (didėja ar mažėja) paklausa
paslaugai arba paslaugos gamybos kaštai.
Ekspeditoriaus kainodarą sudaro šie elementai:


transportavimo sąnaudos. Jos būna kintamos(priklausančios nuo ridos) ir pastovios
(nepriklausančios nuo ridos;



tarpinės sąnaudos (terminalų ir dokumentų sąnaudos);



ekspedicinės sąnaudos (draudimo ir rinkodaros sąnaudos bei ekspedicinis pelnas).

Trys kainos nustatymo metodai

Krovinių vežimo kainodara kelių
transporte

• Į sąnaudas orientuota kainodara.
• Į konkurentus orientuota kainodara.
• Į vartotoją (paklausą) orientuota kainodara.
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Utena-Passau-Utena
Ut-Warshava-Piter-Ut
2011 09
Atsrumas km
Maršruto laikas
"Frachto" dydis 1
"Frachto" dydis 2
Kuras RUS
Kuras LT
Keliai LT
Keliai BY eur
Keliai RUS EUR
Keiai SJO EUR
Keliai PL EUR
Keliai Hu EUR
Vairuotojo DU
Kitos išlaidos
Draudimai EUR
Padangos 0, 02 EUR/ km
Remonto išlaidos viso

2011 09
EUR

1070

41
1
-3.4528
-1
-1
-1
-3.4528
-1
3.4528
-1

-6

-36

1

-36

-0.02
-0.067

-64
-214.4

1
1

-64
-214.4

-25.3
-0.9

-0.47

2500
0
-660.268293
0
-23.1696015
-50
0
0
-8.68860056
0
-435.588508
-100

907.8849974
-20

-120

3950

Maršruto laikas

Viso
Aplinka

eur

Atstumas KM

3200
6
2500
0
-27071
0
80
50
0
0
30
0
-1504
100

1

-120

8

"Frachto" dydis 1

260

"Frachto" dydis 2

787.8849974

Į vartotoją (paklausą) orientuota
kainodara
• Pirmiausia išsiaiškinama, ar prekei/paslaugai yra
vartotojas ir kokią vertę prekė jam sudaro.
• Toliau vertinama, ar vartotojo (rinkos) pasirengimas
mokėti atitinkamą kainą už siūlomą prekę nėra
žemesnis bent jau už prekės savikainą.
• Jeigu sąlygos tenkinamos, prekė yra siūloma
vartotojui.

2340

850

Kuras PL

0

Kuras LT

923

400
-1

Keliai LT
Keliai CZ

3500

-440

-923

1

-923

40

-3.4528

-11.5848
-141.914

-490

3.4528

80

-1

-80

Keliai PL

200

-3.4528

-57.924

-1698.5

3.4528

-491.92

15

-1

-15
-48

Vairuotojo DU

-0.14

850
-1.1

Keliai D

-0.43

Kitos išlaidos
Draudimai EUR
Padangos 0, 02 EUR/
km

-6

-48

1

-0.02

-79

1

-79

Remonto išlaidos viso

-0.067

-264.65

1

-264.65

-20

-160

1

Vsievo

637.0078

Aplinka
Rezultatas

2340

Rezultatas

-160
477.0078

Ekspeditoriaus kainodara. Elementai
• Kaštai transportui;
• Tarpiniai kaštai:
• Terminalo kaštai;
• Dokumentų kaštai;
Ekspediciniai kaštai
» Draudimo kaštai;
» Marketingo kaštai;
» Ekspedicinis pelnas.

UAB „DB Schenker Lietuva“ pateikčių komplektas pateiktas: S.3.4.2. priede.
UAB „DB Schenker Lietuva“ organizuoja pilnų ir dalinių krovinių vežimus.
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UAB „DB Schenker Lietuva“ pateikčių komplektas pateiktas: S.3.4.3. priede.

3 MOKYMO ELEMENTAS. KROVINIŲ SRAUTŲ VALDYMAS
3.1. Įmonės norminė techninė dokumentacija

Dokumentacija pateikta S.3.4. modulio 1 mokymo elemento 1.1. skyriuje.
3.2. Standartinės vidinės veiklos procedūros (SOP (Standard operating procedures)). IT
sistemos aprašai
Informacinę sistemą sudaro šie moduliai:


Kelių transporto sistema;



Finansinė sistema;



Operacijų sistema;
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Statistinė sistema.

IT sistemos aprašai:
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UAB „DB Schenker Lietuva“ IT sistemos aprašai pateikti: S.3.4.4. priede.
Krovinių srautai valdymui naudojamos informacines sistemas.
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Krovinių srautų valdymo sistemos aprašai pateikti S.3.4.5. priede.
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS
4.1. Užduoties aprašymas
4.1.1.Objektas – vienkartinė sutartis kroviniui vežti.
Tikslas - parengti vienkartinę sutartį kroviniui vežti
Užduotis - Naudojantis UAB „DB Schenker Lietuva“ dokumentais parengti sutartį vienkartinę
sutartį su vežėju X kroviniui vežti.
Užduoties atlikimo kokybės vertinimo kriterijus - Užduotis atlikta. Atliekant užduotį mokytojas
laikėsi jos aprašyme nurodytos technologinės dokumentacijos reikalavimų.
4.1.2. Objektas –bendradarbiavimo sutartis
Tikslas - parengti bendradarbiavimo sutartį kroviniui vežti su pastoviais klientais
Užduotis - Naudojantis UAB „DB Schenker Lietuva“ dokumentais parengti bendradarbiavimo
sutartį su vežėju.
Užduoties atlikimo kokybės vertinimo kriterijus - Užduotis atlikta. Atliekant užduotį mokytojas
laikėsi jos aprašyme nurodytos technologinės dokumentacijos reikalavimų.
4.1.3. Objektas – Kroviniu vežimo maršruto planavimas ir kainos nustatymas.
Tikslas – suplanuoti krovinių vežimo maršrutą ir apskaičiuoti krovinių vežimo kainą.
Užduotis - Panaudojant IT programas suplanuoti krovinio vežimą maršrutu A – B ir apskaičiuoti
vežimo kainą.
Užduoties atlikimo kokybės vertinimo kriterijus - Užduotis atlikta. Atliekant užduotį mokytojas
laikėsi jos aprašyme nurodytos technologinės dokumentacijos reikalavimų
4.2. Informacinė maršruto planavimo sistema
Sistema bus pristatyta įmonėje mokymosi metu.

Mokymų medžiaga

136

