Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS)
rengimo ir įgyvendinimo mokymai
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30

Mokymų programa
Dalyvių registracija.
Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos
(SVS) paskirtis, nauda ir struktūra.

Kas turėtų atvykti į mokymus?
Geležinkelio įmonių (infrastruktūros valdytojų, vežėjų,
manevruotojų) darbuotojai, atsakingi už saugos valdymo
sistemų diegimą ir įgyvendinimą, įmonių vadovai, vidaus
ar išorės auditoriai, kokybės vadybininkai.
Pabaigę mokymus Jūs galėsite:

10:30 – 11:00

Saugos sertifikatų ir įgaliojimų eismo saugos srityje
gavimas, keitimas ir atnaujinimas.

11:30 – 11:45

Kavos pertrauka.

11:45 – 12:30

Sertifikuojamai veiklai keliami reikalavimai, pasiruošimas
Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA)
patikrinimams. Dažniausiai nustatomi pažeidimai
atliekant sertifikuojamos veiklos patikrinimus.

12:30 – 13:00

Saugos politikos, tikslų, plano saugos tikslams pasiekti ir
jo stebėsenos sistemos rengimas. Praktinė sesija.

13:00 – 13:30

Saugos ataskaitų rengimas. Praktinė sesija.

13:30 – 14:30

Pietų pertrauka.

14:30 – 15:00

Rizikų valdymo sistemos kūrimas ir veikimo užtikrinimas.
Praktinė sesija.

15:00 – 15:30

Kompetencijų valdymo sistemos kūrimas ir veikimo
užtikrinimas. Praktinė sesija.

15:30 – 16:00

Vidaus auditų atlikimas. Praktinė sesija.

 Tinkamai ir efektyviai plėtoti, valdyti ir stebėti saugos
valdymo sistemos veikimą, kad ji atitiktų vykdomą
veiklą, užtikrinti vykdomos veiklos atitiktį nustatytiems
reikalavimams.
 Diegti patobulinimus vykdomoje veikloje (rizikų
valdymas, kompetencijų valdymas, vidaus auditas), kurie
padėtų išvengti brangiai kainuojančių eismo įvykių ar
darbuotojų sužalojimų.
 Naudoti saugos valdymo sistemą ir jos dalis kaip
efektyvų įrankį aukštam saugos lygiui užtikrinti ir
produktyvumui didinti.
Kokia mokymų kaina?

129€*

*Mokymų kaina 1 asmeniui 129 €, registruojant daugiau
nei 1 asmenį iš įmonės – kaina 1 asmeniui 109 €.
**Visiems dalyviams išduodama pažyma apie
dalyvavimą geležinkelių transporto eismo saugos
valdymo sistemų rengimo ir įgyvendinimo mokymuose.
***Mokymų dalyviams suteikiama elektroninės formos
mokymų medžiaga.

LEKTORIUS
Kęstutis Baršys
Lektorius ir konsultantas geležinkelių transporto eismo saugos klausimais, Nacionalinio
akreditacijos biuro ekspertas geležinkelių transporto srityje, 2013-2016 m. dirbęs
Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos, kurioje ėjo Saugos ir
sąveikos skyriaus vyr. inspektoriaus ir vedėjo pareigas.
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