KAIP GAUTI SAUGOS
SERTIFIKATO A IR (AR) B
DALIS (-Į)
Gidas_2018-09-27

TURINYS


1. Reikalavimai saugos sertifikato A ir (ar) B dalims gauti.



2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti.



3. Pateikiamų dokumentų formatai.



4. Dokumentų pateikimo būdai.



5. Papildoma informacija.

1. REIKALAVIMAI SAUGOS SERTIFIKATO A
IR (AR) B DALIMS GAUTI


Geležinkelio įmonė (vežėjas) ir Lietuvos transporto kodekso 28 straipsnio 3
dalyje
nurodytos
įmonės,
pageidaujančios
naudotis
geležinkelių
infrastruktūra, privalo turėti saugos sertifikatą.



Saugos sertifikato paskirtis – įrodyti, kad siekdama kontroliuoti riziką, teikti
saugias keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais
maršrutais paslaugas geležinkelių tinkle ir (ar) saugiai naudotis geležinkelių
infrastruktūra geležinkelio įmonė parengė savo eismo saugos valdymo sistemą
ir laikosi Europos Sąjungos techninės sąveikos specifikacijų, kituose Europos
Sąjungos teisės aktuose, nacionalinėse eismo saugos ir posistemių techninėse
taisyklėse nustatytų reikalavimų.

2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA
PATEIKTI



2.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti saugos sertifikato A daliai gauti.



2.2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti saugos sertifikato B daliai gauti.

2.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI
SAUGOS SERTIFIKATO A DALIAI GAUTI



2.1.1. Paraiška.



2.1.2. Saugos valdymo sistemos (toliau – SVS) aprašo santrauką pagal
Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnį ir III priedą.



2.1.3. Licencijos kopiją (jei taikoma).

2.1.1. PARAIŠKA
Paraišką turite užpildyti pagal patvirtintą formą, kurią rasite čia.
Paraiškos forma:

Paspauskite du kartus su pelyte ant paveikslėlio.

PARAIŠKOS FORMOS UŽPILDYMO PAAIŠKINIMAI:
Punktai ir paaiškinimai nurodomi pagal paraiškoje pateiktą numeraciją. Pareiškėjas pildo tik žemiau nurodytus punktus:
2.1. Šį punktą pažymėkite, jeigu kreipiatės dėl saugos sertifikato A dalies gavimo. Langelyje pažymėkite x;
2.2. skiltį pažymėkite x „Naujas sertifikatas“;
2.6.-2.14. skiltis pažymėkite x atitinkamai pagal veiklos rūšį ir mastą (jeigu vykdote keleivių vežimą, rinkitės „Keleivių vežimas“ ir jo
mastą; jeigu vykdote krovinių vežimą, rinkitės „Krovinių vežimas“ ir jo mastą; jeigu vykdote tik manevravimą, rinkitės
„Manevravimas“);

2.16-2.19. pasirinkite ir pažymėkite x skiltį atitinkamai pagal Jūsų įmonės dydį;
5.1. įrašykite juridinio asmens pavadinimą (pvz., UAB „Įmonė“);
5.2. įrašykite geležinkelio įmonės (vežėjo) pavadinimą (pvz., UAB „Įmonė“);
5.3. įrašykite akronimo pavadinimą (jeigu neturite, įrašyti nereikia);
5.4. įrašote juridinio asmens registracijos adresą (pvz., Adreso g. 0, LT-0000, Miestas, Šalis);
5.5. įrašykite juridinio asmens telefono numerį (pvz., +000 000 00001);

5.6. įrašykite juridinio asmens fakso numerį (pvz., +000 000 00001);
5.7. įrašykite el. pašto adresą (pvz., epastas@epastas.lt);
5.8. įrašykite interneto adresą (pvz., www.adresas.lt);
5.9. įrašykite registracijos numerį (pvz., 00000000011);
5.10. įrašykite PVM numerį (pvz., LT000000000001);
5.11. įrašykite kitą aktualią informaciją (jeigu tokios informacijos neturite, pildyti nereikia).
6.1.-6.5. įrašykite kontaktinio asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).


Toliau pildoma informacija apie pareiškėją (įrašykite kontaktinio asmens vardą ir pavardę) ir pildymo data.

2.1.2. SVS APRAŠO SANTRAUKA PAGAL
DIREKTYVOS 2004/49/EB 9 STRAIPSNĮ IR 3
PRIEDĄ


SVS aprašo santrauka yra dokumentas, kuriuo apžvelgiate ir pabrėžiate
pagrindinius geležinkelio įmonės SVS elementus. Jame turi būti išsamiai,
pateikiant papildoma informaciją bei įrodymus, apibūdinami įvairūs procesai
ir įmonėje įgyvendintos (ar šiuo metu įgyvendinamos) normos ir (arba)
taisyklės, tvarkos, susijusios su tais punktais, į kuriuos pateikiama nuoroda
Direktyvos 2004/49 EB 9 straipsnyje. Direktyva rasite čia.

2.1.3. LICENCIJOS KOPIJA


Licencijos kopiją teikia geležinkelio įmonė (vežėjas).



Papildomai licencijos kopijos teikti nereikia, jeigu licenciją išdavė ta saugos
institucija, į kurią kreipiatės dėl saugos sertifikato A dalies gavimo.



Kitos Europos Sąjungos valstybės narės geležinkelio įmonės (vežėjai) ir (ar)
menevruotojai privalo pateikti savo valstybėje išduotą licencijos kopiją.

2.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SAUGOS
SERTIFIKATO B DALIAI GAUTI


2.2.1. Paraiška.



2.2.2. A dalies sertifikato kopija (jei taikoma).



2.2.3. Licencijos kopija (jei taikoma).



2.2.4. Civilinės atsakomybės draudimo ar finansinės apsaugos kopija.



2.2.5. Su saugos valdymo sistemos procesais susijusių privalomų taisyklių ir
TSS sąrašas bei jų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai.



2.2.6. Skirtingų personalo (nuolatinio ar dirbančio pagal darbo sutartį)
kategorijų sąrašas.



2.2.7. Su darbuotojais susijusių SVS procesų, kurių reikalaujama
atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis arba TSS, aprašas; kai reikia,
atitinkamų nacionalinių sertifikatų nurodymas.



2.2.8. Skirtingų riedmenų rūšių sąrašas.



2.2.9. Su riedmenimis susijusių SVS procesų, kurių reikalaujama
nacionalinėmis taisyklėmis arba TSS aprašas; kai reikia atitinkamų
nacionalinių sertifikatų nurodymas.

2.2.1. PARAIŠKA
Paraišką turite užpildyti pagal patvirtintą formą, kurią rasite čia.

Paraiškos forma:

Paspauskite pelytės klavišą du kartus ant paveikslėlio.

PARAIŠKOS FORMOS UŽPILDYMO PAAIŠKINIMAI
Punktai ir paaiškinimai pateikiami pagal paraiškos numeraciją. Pildykite tik žemiau nurodytus punktus:
3.1. šį punktą pažymėkite, jeigu kreipiatės dėl saugos sertifikato B dalies gavimo. Langelyje pažymėkite „x“;
3.2. skiltį „Naujas sertifikatas“ pažymėkite x;
3.6.-3.14. skiltis pasirinkite ir pažymėkite x atitinkamai pagal veiklos rūšį ir mastą (jeigu vykdote keleivių
vežimą, rinkitės „Keleivių vežimas“ ir jo mastą; jeigu vykdote krovinių vežimą, rinkitės „Krovinių vežimas“ ir jo
mastą; jeigu vykdote tik manevravimą, rinkitės „Manevravimas“);

3.15. nurodykite datą, nuo kurios planuojate pradėti teikti keleivių ir (ar) krovinių vežimo paslaugas;
3.16. B dalies saugos sertifikatas gali galioti visame valstybės narės geležinkelių tinkle arba tik nustatytoje
vietoje, todėl būtina aiškiai nurodyti linijas, kuriose ketinama teikti keleivių ir (ar) krovinių arba manevravimo
paslaugas (pav., UAB „Įmonė“ privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 1 prie Pavadinimas stoties; arba
nurodoma linija: Stotis A – Stotis B);
3.17. įrašykite saugos sertifikato A dalies ES identifikavimo numerį (jeigu paraiška dėl saugos sertifikato A dalies
teikiama kartu su paraiška saugos sertifikato B dalimi – šioje skiltyje rašyti nieko nereikia);
3.18. žr. į 3.17. punktą;
4.1. įrašykite išduoto galiojančio saugos sertifikato B dalies ES identifikavimo numerį (jeigu neturite kitos
išduotos saugos sertifikato B dalies, šios skilties pildyti nereikia);
4.2. įrašykite išduotos licencijos ES identifikavimo numerį (jeigu neturite galiojančios licencijos, šios skilties
pildyti nereikia);
4.3. įrašykite valstybės pavadinimą, kurioje gavote licenciją (jeigu neturite galiojančios licencijos, šios skilties
pildyti nereikia);
5.1.-6.5. žr. į 7 skaidrę.

2.2.2. A DALIES SERTIFIKATO KOPIJA


Saugos sertifikato A dalies kopiją turite pateikti tik tuomet, jeigu kreipiatės
tik dėl saugos sertifikato B dalies.



Saugos sertifikato A dalies kopijos papildomai teikti nereikia, jeigu A dalį
išdavė ta saugos institucija, į kurią kreipiatės dėl saugos sertifikato B dalies
gavimo.



Kitos ES valstybės narės geležinkelio įmonės (vežėjai) ir (ar) manevruotojai
privalo pateikti savo valstybėje išduoto saugos sertifikato A dalies kopiją.

2.2.3. LICENCIJOS KOPIJA


Licencijos kopiją teikia geležinkelio įmonė (vežėjas).



Papildomai licencijos kopijos teikti nereikia, jeigu licenciją išdavė ta saugos
institucija, į kurią kreipiatės dėl saugos sertifikato B dalies gavimo.



Kitos Europos Sąjungos valstybės narės geležinkelio įmonės (vežėjai) ir (ar)
menevruotojai privalo pateikti savo valstybėje išduotą licencijos kopiją.

2.2.4. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO AR
FINANSINĖS APSAUGOS KOPIJA


Privalote pateikti civilinės atsakomybės draudimo ar finansinės apsaugos
kopiją pagal Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnį.



Civilinės atsakomybės draudimo ar finansinės apsaugos kopija teikiama
įrodyti, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) ar kita įmonė atitinka nacionalinius
draudimo reikalavimus.



Draudimo sumos nurodytos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
kodekso 10 [1] straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.2.5. SU SAUGOS VALDYMO SISTEMOS PROCESAIS SUSIJUSIŲ
PRIVALOMŲ TAISYKLIŲ IR TSS SĄRAŠAS BEI JŲ ĮGYVENDINIMĄ
PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI



Pateikite dokumentų sąrašą ar dokumentus, susijusius su TSS ar jų dalimis, ir
išvardykite nacionalines saugos taisykles bei taisykles, kurios taikomos
personalui, riedmenims ir apskritai numatomoms teikti paslaugoms, t. y.
prašom išvardyti visus teisės aktus (nacionalinius, TSS ir t. t.), susijusius su
geležinkelių veikla.



Šiuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodyti procesai ir dokumentai,
kuriuose taikomos ir kuriuose įgyvendinamos TSS.



Siekiant išvengti dvigubo darbo ir sumažinti informacijos kiekį, pateikite tik
dokumentų, susijusių su elementais, atitinkančiais TSS ir kitus Direktyvų
96/48/EB ir 2001/16/EB reikalavimus, santrauką.

2.2.6. SKIRTINGŲ PERSONALO (NUOLATINIO AR
DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ) KATEGORIJŲ
SĄRAŠAS


Prašom pateikti išsamų personalo kategorijų sąrašą.



Sąraše nurodykite visų darbuotojų, nuolatinių ir dirbančių pagal darbo
sutartis,
kategorijas, susijusias su numatomomis teikti geležinkelių
paslaugomis.



Pateikiamas personalo kategorijų sąrašas turi atitikti nacionalines taisykles ir
tam tikram tinklui taikomas specifines taisykles.

2.2.7. SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIŲ SVS PROCESŲ, KURIŲ
REIKALAUJAMA ATITINKAMOMIS NACIONALINĖMIS TAISYKLĖMIS
ARBA TSS, APRAŠAS; KAI REIKIA, ATITINKAMŲ NACIONALINIŲ
SERTIFIKATŲ NURODYMAS



Pateikite aprašą ar įrodymus tų SVS procesų, kurie yra susiję su personalu.
Tarp jų – įrodymus, kad darbuotojai atitinka nacionalinių taisyklių ir (arba)
atitinkamus TSS reikalavimus, taip pat turi reikiamus sertifikatus (apie
traukinio mašinistus ar kt.).

2.2.8. SKIRTINGŲ RIEDMENŲ RŪŠIŲ
SĄRAŠAS


Pateikite visus dokumentus, susijusius su skirtingomis veikloje, dėl kurios
prašoma sertifikato, naudojamomis riedmenų rūšimis. Riedmenys turi atitikti
tai rūšiai taikomas nacionalines ir konkretaus tinklo taisykles.



Teikiant informaciją apie riedmenis, taip pat prašome nurodyti riedmenų
modelius, serijas ir šių riedmenų identifikacinį numerį ir, jeigu yra, unikalų
identifikavimo kodą.



PVZ.: Lokomotyvas TEM TMH Nr. 061, EIN 924000000061, un. Nr. 41809786.



Jeigu tokių numerių neturite, prašome pateikti visą kitą turimą informaciją
apie geležinkelių riedmenis (lokomotyvai, prekiniai vagonai ir t. t.).

2.2.9. SU RIEDMENIMIS SUSIJUSIŲ SVS PROCESŲ, KURIŲ
REIKALAUJAMA NACIONALINĖMIS TAISYKLĖMIS ARBA TSS,
APRAŠAS; KAI REIKIA, ATITINKAMŲ NACIONALINIŲ SERTIFIKATŲ
NURODYMAS



Prašom pateikti su RIEDMENIMIS susijusių SVS procesų aprašą ar įrodymus, tarp
jų – įrodymus, kad riedmenys atitinka nacionalinius ir (arba) atitinkamus TSS
reikalavimus ir kad riedmenys yra tinkamai sertifikuoti.

3. PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ FORMATAI



3.1. Dokumentai gali būti pateikiami skenuoti su žyma „Originalas nebus
siunčiamas“.



3.2. Gali būti teikiami originalūs dokumentai (t. y. popieriniai dokumentai).



3.3. Dokumentai gali būti pateikti pasirašyti saugiu el. parašu.

4. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAI


4.1. Skenuotus dokumentus galite pateikti Administracijos svetainėje
nurodytu el. paštu.



4.2. Dokumentai gali būti pateikiami pasirašyti saugiu el. parašu ir siunčiami
Administracijos interneto svetainėje nurodytu el. paštu.



4.3. Dokumentų originalus galite atnešti tiesiogiai į Administracijos pastatą.



4.5. Dokumentai gali būti teikiami Geležinkelių transporto valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (VGI IS).

5. PAPILDOMA INFORMACIJA


Prieš pateikiant prašymą ir dokumentus, pirmiausia juos galite suderinti su
Administracijos specialistu.



Administracijos specialistas padės ir patars, kaip užpildyti dokumentus, ar surinkti
dokumentai yra tinkami saugos sertifikato A ir (ar) B dalims (-iai) gauti.



Papildomai informuojame, kad geležinkelio įmonės (vežėjai ir manevruotojai) gali
pasinaudoti parengtu pavyzdinių SVS aprašu, patvirtintu Valstybinės geležinkelio
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu
Nr. V-238 „Dėl Pavyzdinio įmonių, kurių geležinkelių riedmenys manevruoja ir (ar)
važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės
priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, saugos valdymo sistemos aprašo
patvirtinimo“. Pavyzdinį SVS aprašą rasite čia.
GEROS DIENOS!
Iškilus klausimų, prašom kreiptis el. paštu ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt arba
akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

