AB „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“
„Lietuvos geležinkelių“ grupės dalis

DĖL „SPECIALIŲJŲ GELEŽINKELIO RIEDMENŲ, NAUDOJAMŲ VIEŠOJOJE GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROJE
IR VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO VALDOMOSE GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ
ĮRENGINIUOSE, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ",
PATVIRTINTŲ GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO-GELEŽINKELIŲ INFRATRUKTŪROS DIREKCIJOS
DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. POTVARKIU NR. PO(DI)-196 PAKEITIMO

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinis direktorius numato tvirtini „Specialiųjų
geležinkelio riedmenų, naudojamų viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir viešosios geležinkelių
infrastruktūros valdytojo valdomose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, techninių reikalavimų, techninės
priežiūros ir naudojimo taisykles“ pakeičiant jas taip:
1. Taisyklių 3 punkto 4.1 – 4.6 papunkčiai atitinkamai laikomi 3.1 – 3.6. papunkčiais, o 4.7 papunktis –
3.8 papunkčiu;
2. Papildomas 3 punktas nauju 3.7 papunkčiu ir jis išdėstomas taip:
„3.7. SGR techninis prižiūrėtojas - asmuo, atsakingas už SGR techninę priežiūrą.“;
3. Pakeičiamas 12 punktas ir jis išdėstomas taip:
„ 12. SSGR, kurių ašies apkrova mažesnė kaip 11 t, turi būti įrengti šuntavimo prietaisai, kurių varža
neturi būti didesnė kaip 0,03 . Draudžiama naudoti SSGR, jei tokių įrenginių nėra arba nėra dokumentų,
patvirtinančių, kad jie yra patikrinti.“;
4. Pakeičiamas 14.5 papunktis ir jis išdėstomas taip:
„14.5. neveikia SSR Įrenginiai, nurodyti 16 punkte; neveikia (sugedusi) automatinė lokomotyvo
signalizacija;“;
5. Papildomas 14 punktas naujais papunkčiais ir jie išdėstomi taip:
14.6. sugedę radijo ryšio įrenginiai;
14.7. neveikia greitmatis ar registravimo prietaisas;
14.21. sugedęs nors vienas kontrolinis prietaisas (manometras, voltmetras, termometras ir pan.).“
6. Taisyklių 14 punkto 14.6 – 14.18 papunkčiai atitinkamai laikomi 14.8 – 14.20 papunkčiais;
7. Pakeičiamos 1 lentelės 1.2 ir 6.2. eilutės ir jos išdėstomos taip:
„ 1 lentelė. 1.2 eilutė. Automatinės sankabos (sukabinimo įtaiso) išsamus patikrinimas. Periodiškumas
4 5 metai;
1 lentelė. 6.2. eilutė. Galiniai ir skiriamieji čiaupai. Periodiškumas 4 5 metai;“
8. Papildoma 1 lentelė nauja 9 eilute ir ji išdėstoma taip:
„1 lentelė. 9 eilutė. Šuntavimo įrenginių paprastoji patikra. Periodiškumas – 6 mėnesiai.
Atliekama taip: po įrenginio šepetėliais ant abiejų bėgių dedamos varinės arba žalvarinės šynos, fibra
izoliuotos nuo bėgių. Šynų storis kartu su fibros izoliacija turi būti ne daugiau kaip 4 mm, šynos matmenys
(1010) cm, storis 2 mm. Nuolatinės srovės matuojamajam tilteliui prijungti prie šynų prilituojami 2,5
mm2 skerspjūvio lankstūs laidai.“
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