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

GENERALINIS DIREKTORIUS
POTVARKIS
DĖL SUNKIŲJŲ DREZINŲ IR SAVAEIGIŲ KELIO MAŠINŲ EISMO TVARKOS PAKEITIMO
2020 m. balandžio 8 d. Nr. PO(LGI)-45
Vilnius
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. V-333 „Dėl rekomendacijų
darbdaviams organizuojant veiklą“, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19)
valdymo priemonių“ (su vėlesniais pakeitimais), siekdamas užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti veiklos tęstinumą:
1. N u s t a t a u, kad nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki atskiro atšaukimo:
1.1. Geležinkelių transporto eismą stotyje valdantis darbuotojas prieš išleidžiant sunkiąsias drezinas ar
savaeiges kelio mašinas (toliau – kelio mašinos) iš pradinės stoties į tarpstotį, sutikrina dokumentus GSM-R
radijo ryšiu.
1.2. Kelio mašinos mašinistas GSM-R radijo ryšiu geležinkelių transporto eismą stotyje valdančiam
darbuotojui pateikia informaciją:
- įmonę kuriai priklauso kelio mašina;
- kelio mašinos mašinisto vardą ir pavardę;
- kelio mašinos tipą ir numerį;
- traukinio mašinisto pažymėjimo išdavimo ir galiojimo datą;
- traukinio mašinisto sertifikato išdavimo ir galiojimo datą;
- darbo pradžios laiką.
1.3. Geležinkelių transporto eismą stotyje valdantis darbuotojas GSM-R radijo ryšiu išklausęs kelio
mašinos mašinisto pateiktą informaciją, patvirtina, kad suprato pateiktą informaciją ir jam nurodo į K-23
formos Specialaus geležinkelio riedmens (SGR) darbo lapą (toliau – K-23 formos darbo lapas) prie „kitos
žymos“ įrašyti geležinkelių transporto eismą stotyje valdančio darbuotojo vardą ir pavardę, informacijos
perdavimo laiką bei žymą „patvirtinta GSM-R radijo ryšiu“.
2. P a ž y m i u, kad pranešimai ir informacija apie kelio mašinos darbo pabaigos laiką teikiama šio
potvarkio 1.2. ir 1.3. punktuose nustatyta tvarka.
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