ASMENŲ, KURIŲ DARBAS NETIESIOGIAI SUSIJĘS SU GELEŽINKELIŲ
TRANSPORTO EISMU, 8 VAL. MOKYMAI
MOKYMŲ
TRUKMĖ

MOKYMŲ PROGRAMA
ĮVADINĖ DALIS

0,5
akademinės
valandos

Mokymų
kaina

69 €

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos.
Supažindinama su geležinkelių transporto sistema ir geležinkelių transporto eismo saugos valdymo
sistemų paskirtimi ir nauda. Atliekant vidinius mokymus ir esant poreikiui apžvelgiama užsakovo
SVS ir aptariami jos pakeitimai.
I DALIS

1,5
akademinės
valandos

1,5
akademinės
valandos

2
akademinės
valandos

Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai.
Mokoma svarbiausių Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų reikalavimų, kurie yra aktualūs
mokymuose dalyvaujantiems asmenims ir kurių žinojimas tikrinamas egzamino metu, atliekamos
stalo pratybos ir diskutuojama dėl šių reikalavimų įgyvendinimo.
Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės.
Mokymų metu apžvelgiami svarbiausi Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių
reikalavimai, kurie yra aktualūs mokymuose dalyvaujantiems asmenims ir kurių žinojimas
tikrinamas egzamino metu, atliekamos stalo pratybos ir diskutuojama dėl šių reikalavimų
įgyvendinimo.
Egzaminas arba žinių tikrinimas.
Asmenys, neturintys pažymėjimo, laiko egzaminą, o asmenys, turintys
pažymėjimą, sprendžia žinių patikrinimo testą, kuris padeda įvertinti
mokymuose dalyvaujančių asmenų įgytas žinias, o mums įvertinti žinių
poreikį, bei gerinti mokymų kokybę.

Egzamino
kaina

21 €

II DALIS

1,5
akademinės
valandos

1
akademinė
valanda

Saugus elgesys pavojingojoje geležinkelio zonoje.
Mokoma saugaus elgesio pavojingojoje geležinkelio zonoje naudojant video medžiagą, nuotraukas,
schemas ir atliekant praktines stalo užduotis. Po mokymo sprendžiamas testas įvertinti įgytas žinias.
Pastaruoju metu įvykusių geležinkelių transporto eismo įvykių priežastys ir priemonės jiems
išvengti.
Supažindinama su pastaruoju metu įvykusiais geležinkelių transporto eismo įvykiais, susijusiais su
mokymuose dalyvaujančių asmenų funkcijomis, aptariamos priežastys ir priemonės jiems išvengti.

*Mokymų dalyviams išduodamos dalyvavimą mokymuose patvirtinačios pažymos.

LEKTORIUS
Kęstutis Baršys
Lektorius ir konsultantas geležinkelių transporto eismo saugos klausimais,
Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas geležinkelių transporto srityje, prieš tai 4
metus dirbęs Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos,
kurioje ėjo Saugos ir sąveikos skyriaus vyr. inspektoriaus ir vedėjo pareigas.
MB Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras
į. k. 304355069
el. p. info@gdme.lt
tel. Nr. +370 634 83186
www.gdme.lt

