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TURINYS


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



2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti.



3. Pateikiamų dokumentų formatai.



4. Dokumentų pateikimo būdai.



5. Papildoma informacija.

1. REIKALAVIMAI SAUGOS SERTIFIKATO A
IR (AR) B DALIAI (-IMS) PAKEISTI


Privalote kreiptis dėl saugos sertifikato A ir (ar) B dalių pakeitimo, jeigu:

1)

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalys (-is) sugadinamos (-a), sunaikinamos (-a) arba
kitaip prarandamos (-a);

2)

Atitinkamai pasikeičia duomenys, nurodyti saugos sertifikato A ir (ar) B dalyse (yje), išskyrus duomenis, susijusius su sertifikuojamos veiklos pakeitimais,
geležinkelių infrastruktūros papildymu ir pan.



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. Paraiška dėl saugos sertifikato A dalies pakeitimo.



2.2. Paraiška dėl saugos sertifikato B dalies pakeitimo.



2.3. Dokumentai, susiję su saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) praradimu,
sugadinimu ar sunaikinimu.



2.4. Dokumentai, susiję su duomenų pakeitimais, nurodytais saugos sertifikato
A ir (ar) B dalyse (-yje).

2.1. 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 pažymėkitete, jeigu kreipiatės dėl saugos sertifikato A dalies gavimo. Langelyje pažymite x;
2.4. skiltį pažymėkite x „Papildytas/pakeistas sertifikatas“;
2.5. skiltyje įrašykite ankstesniojo saugos sertifikato A dalies ES numerį (pvz., LT1120180001);
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. įrašykite 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.

2.2.

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“;
3.3. skiltį „ Papildytas/pakeistas sertifikatas“ pažymėkite x;
3.5. skiltyje įrašykite ankstesniojo saugos sertifikato B dalies ES numerį (pvz., LT1220180001);
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 (pvz., 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.

2.3. DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU SAUGOS
SERTIFIKATO A IR (AR) B DALIŲ (-IES)
PRARADIMU, SUGADINIMU AR SUNAIKINIMU


Prašome pateikti dokumentą, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašote
pakeisti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į).

2.4. DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU DUOMENŲ,
NURODYTŲ A IR (AR) B DALYSE
(-YJE), PASIKEITIMU


Prašome pateikti dokumentą, kuriame nurodoma informacija apie duomenų
pasikeitimą (juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens buveinės adreso
pakeitimą ir pan.)

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 pakeisti.

GEROS DIENOS!
Iškilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt arba
akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

