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SAUGAUS ELGESIO UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE 
BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS 

TAISYKLĖS 
 
I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Saugaus elgesio uždarojoje akcinėje bendrovėje Birių krovinius terminalas taisyklės nustato          
bendrąsias elgesio taisykles svečiams, norintiems patekti į teritoriją, tam, kad jų atvykimas ir             
buvimas bendrovėje būtų saugus ir patogus. 

2. Taisyklės skelbiamos Bendrovės internetinėje svetainėje www.bkt.lt 
3. Svečio saugumu rūpinasi ir jį lydi teritorijoje bendrovės darbuotojas, iniciavęs svečio           

atvykimą į bendrovę. 
4. Bendrovės darbuotojas, organizuojantis svečio vizitą bendrovėje, su šiomis Taisyklėmis         

supažindina svečią jam patogiu būdu (persiunčiant el. paštu iš anksto ar informuojant žodžiu             
iki vizito pradžios). 

 
II.BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 
 

5. Svečias bendrovės teritorijoje privalo vilkėti signalinę apsaugos liemenę, o lankantis krovos           
zonoje ar gamybinėse patalpose privalo nešioti šalmą, kuriais pasirūpina Bendrovės          
darbuotojas, atsakingas už svečio priėmimą. 

6. Svečiui draudžiama: 
6.1.fotografuoti ir filmuoti be bendrovės generalinio direktoriaus leidimo; 
6.2.į bendrovės teritoriją įsinešti šaunamųjų, sprogstamųjų bei šaltųjų ginklų, alkoholio bei           

narkotinių medžiagų; 
6.3.lipti į bendrovės teritorijoje esančią krovos techniką ar kitą transporto priemonę be            

bendrovės atstovo leidimo; 
6.4.valdyti bendrovės krovos techniką ar vairuoti kitas bendrovės transporto priemones; 
6.5.eiti važiuojamąja kelio dalimi; 
6.6.lipti per sustojusį geležinkelio sąstatą; 
6.7.šiukšlinti teritoriją; 
6.8.vaikščioti teritorijoje ar gamybinėse patalpose be lydinčio bendrovės darbuotojo; 
6.9.įsinešti į teritoriją maistą ar kitus daiktus, kurie gali padidinti biologinio saugumo riziką. 

7. Svečias, įtariamas esantis neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, į           
bendrovės teritoriją neįleidžiamas. 

8. Rūkyti bendrovės teritorijoje ar gamybinėse patalpose leidžiama tik tam tikslui skirtose ir            
pažymėtose vietose. 

9. Visais atvejais būtina saugotis judančių transporto priemonių, ypač būti atsargiems išeinant           
iš už matomumą trukdančių vietų. 

10. Laikytis saugaus atstumo nuo įrenginių (krovos technikos, geležinkelio transporto ir kitų           
įvairių įrenginių). 

11. Geležinkelio kelio perėjimas leidžiamas tik tam nurodytose vietose – pervažose. 
12. Pavojaus atveju skambinti bendrovės pamainos viršininkui telefonu Nr.+370 682 32797. 

 
 
 
 

http://www.bkt.lt/


 
 
 
 
III.SVEČIŲ, VYKSTANČIŲ SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, SAUGUS JUDĖJIMAS 
 

13. Įvažiuoti/įeiti į bendrovės teritoriją svečias gali tik užsiregistravęs ir gavęs leidimą (žodinį ar             
el. paštu) iš bendrovės atstovo. 

14. Įvažiuojant ar išvažiuojant į/iš bendrovės teritoriją (-os) transporto priemone, svečias          
vairuojantis transporto priemonę, privalo sustoti prie pravažiavimo vartų, pateikti asmens          
dokumentą ir atidaryti bagažinę patikrinimui. 

15. Važiuojant bendrovės teritorijoje privaloma vadovautis KET, kelio ženklais ir ženklinimu. 
16. Bendrovės teritorijoje transporto judėjimo greitis leidžiamas ne didesnis kaip 30 km/h. 
17. Svečiai į bendrovės teritoriją atvykę su savo transporto priemone sustoti ir stovėti gali tik              

automobilių stovėjimo aikštelėje. 
18. Vairuojant transporto priemonę kalbėtis telefonu draudžiama. 

 
IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19. Bendrovė pasilieka teisę, dėl nenumatytų aplinkybių, neįleisti svečio į teritoriją,          
informuojant jį apie tai iš anksto. 

20. Įtarus svečią esant neblaiviam, Bendrovė turi teisę patikrinti jo blaivumą alkotesteriu. 
21. Nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, bendrovė turi teisę nutraukti svečio vizitą, palydint           

apsaugos tarnybai iki išvykimo iš bendrovės teritorijos vartų. 
  
                                        _____________________________ 


