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1. ĮVADAS
Skyriuje išdėstytos nuostatos apie aprašo paskirtį, nuosavybės teises ir taikymo sritis.
2. SCHEMOS TAIKYMO SRITIS IR NORMINIAI DOKUMENTAI
Skyriuje įtvirtintos nuostatos apie shemos (tvarkos aprašo) taikymo sritis ir pateikiamos nuorodos į
norminius dokumentus, kuriais remiantis parengta schema.
3. REIKALAVIMAI TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINAVIMO CENTRUI
Remiantis teisės aktų reikalavimais skyriuje įtvirtinti reikalavimai, kurių turi laikytis traukinio
mašinistų egzaminavimo centras vykdydamas veiklą.
4. EGZAMINAVIMO CENTRO VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS APRAŠAS
Skuriuje įtvirtintas viešintinos informacijos apie asmenų gzaminavimą turinys ir atsakomybės.
5. TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINAVIMO ETAPAI
Išdėstytas procesas, kaip vyksta traukinio mašinistų egzaminavimas traukinio mašinisto sertifikatui
gauti ir (ar) papildyti.
6. TRAUKINIO MAŠINISTŲ, KETINANČIŲ GAUTI TRAUKINIO MAŠINISTO
SERTIFIKATĄ AR JĮ PAPILDYTI, REIKALAVIMŲ EGZAMINAVIMO PATALPOMS
APRAŠAS
Skuriuje išdėstyti reikalavimai patalpoms ir kitai infrastruktūrai, kuri yra naudojama traukinio
mašinistų egzaminavimo procese.
7. TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINAVIMO TVARKA
Skyriuje įtvirtintos traukinio mašinistų egzaminavimo nuostatos ir procesas.
8. ELEKTRONINĖS EGZAMINAVIMO SISTEMOS APRAŠAS
Įtvirtinta tvarka ir egzaminavimo būdai, kurie naudojami egzaminuonat traukinio mašinistus
elektroninių informacinių sistemų pagalba.
9.EGZAMINO LAIKYMO KOMPIUTERIU TVARKA
Skyriuje įtvirtinta tvarka, kurios privaloma laikytis kai traukinio mašinistas laiko egzaminą
kompiuterio ar kitų elektroninių įrenginių pagalba.
10. EGZAMINO LAIKYMO RAŠTU TVARKA
Skyriuje įtvirtinta tvarka, kurios privaloma laikytis kai traukinio mašinistas laiko egzaminą raštu.
11. PRAKTIKOS EGZAMINO TVARKA
Skyriuje įtvirtinta traukinio mašinistų praktinio egzaminavimo tvarka.
12. TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINAVIMO BŪDAI KAI TIKRINAMOS ŽINIOS IR
ĮGŪDŽIAI DĖL VEIKSMŲ NESTANDARTINĖSE SITUACIJOSE, IR DĖL RETAI
TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ
Skyriuje reglamentuoti traukinio mašinistų egzaminavimo būdai kai tikrinamos žinios ir įgūdžiai dėl
veiksmų nestandartinėse situacijose, ir dėl retai taikomų teisės aktų reikalavimų.
13. EGZAMINO KLAUSIMŲ RENGIMAS
EGZAMINŲ KLAUSIMŲ RENGĖJAMS

IR

PROFESINIAI

REIKALAVIMAI
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Skyriuje aprašyti reikalavimai egzamino klausimų rengėjams, kurie rengia klausimyną
egzaminavimui traukinio mašinisto sertifikatui gauti ir (ar) papildyti.
14. EGZAMINUOTOJŲ TINKAMOS PATIRTIES UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
Skyriuje nustatyti reikalavimai egzaminuotojams, kurie egzaminuoja traukinio mašinistus (tikrina
teorijos žinias ir praktinius gebėjimus) sertifikatui gauti ir (ar) papildyti.
15.
TRAUKINIO MAŠINISTŲ EGZAMINUOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU NAUJŲ
RIEDMENŲ
KONSTRUKCIJA
IR
VALDYMU
BEI
GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪRA, TVARKA
Skuriuje įtvirtinta tvarka kaip supažindinami traukinio mašinistų egzaminuotojai, turintys
pripažinimo pažymėjimus egzaminuoti asmenis traukinio mašinisto sertifikatui gauti ir (ar) papildyti,
su naujų riedmenų konstrukcija ir valdymu bei geležinkelių infrastruktūra.
16. EGZAMINUOTOJŲ NUSIŠALINIMAS NUO EGZAMINO
Nustatyta tvarka kokiais atvejais traukinio mašinisto egzaminuotojas privalo nusišalinti nuo
egzamino.
17. BENDROSIOS PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO NUOSTATOS
Skyriuje išdėstytos nuostatos, kaip nagrinėjami prašymai (skundai) dėl traukinio mašinistų
egzaminavimo proceso ir egzamino rezultatų.
18. PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) PATEIKIMAS
Skyriuje išdėstytos nuostatos, kaip teikiami prašymai (skundai) dėl traukinio mašinistų
egzaminavimo proceso ir egzamino rezultatų.
19. PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) PRIĖMIMAS IR VERTINIMAS
Skyriuje išdėstytos nuostatos, kaip priimami ir vertinami prašymai (skundai) dėl traukinio mašinistų
egzaminavimo proceso ir egzamino rezultatų.
20. ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ (SKUNDĄ) PARENGIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS)
ASMENIUI
Skyriuje išdėstyta tvarka, kaip rengiami atsakymai į prašymus (skundus) dėl traukinio mašinistų
egzaminavimo proceso ir egzamino rezultatų bei kokiais būdais atsakymai yra siunčiami.
21. TEORIJOS ŽINIŲ TIKRINIMAS
Skyriuje reglamentuota tvarka kaip vykdomas traukinio mašinistų teorijos žinių tikrinimas
(egzaminas) traukinio mašinisto sertifikatui gauti ir (ar) papildyti.
22. PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ TIKRINIMAS
Skyriuje reglamentuota tvarka kaip vykdomas traukinio mašinistų praktinių gebėjimų tikrinimas
(egzaminas) traukinio mašinisto sertifikatui gauti ir (ar) papildyti.
23. EGZAMINAVIMO SPRENDIMAS
Skyriuje išdėstyta tvarka kaip priimamas sprendimas dėl asmens, laikiusio egzaminą, rezultatų.
24. PAŽYMOS IŠDAVIMAS
Skyriuje aprašyta tvarka kaip išrašoma pažyma asmeniui, laikiusiam egzaminą, apie egzamino
rezultatus.
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25. PAŽYMŲ REGISTRAS
Skyriuje aprašyta tvarka kaip tvarkomas pažymų apie egzamino rezultatus registras, išduotų
asmenims, laikiusiems teorijos ir (ar) praktikos egzaminą sertifikatui gauti ir (ar) papildyti.
26. EGZAMINAVIMO DARBŲ APMOKĖJIMO TVARKA
Skyriuje nustatyta egzaminavimo paslaugų apmokėjimo tvarka.
27. EGZAMINAVIMO CENTRO APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO
BENDROSIOS NUOSTATOS
Skyriuje nustatytos egzaminavimo centro apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo bendrosios nuostatos.
28. APELIACIJŲ TEIKIMAS
Skyriuje įtvirtinta asmenų apeliacijų teikimo tvarka dėl egzamino rezultatų.
29. APELIACINĖS KOMISIJOS FORMAVIMAS
Skyriuje reglamentuota apeliacinės komisijos formavimo tvarka, kuri nagrinėja asmenų pateiktas
apeliacijas dėl egzamino rezultatų.
30. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Skyriuje reglamentuota apeliacinės komisijos funkcijos ir asmenų pateiktų apeliacijų nagrinėjimo
tvarka.
31. ĮRAŠŲ TVARKYMAS
Skyriuje nustatyta tvarka kaip saugomi praktinio ir teorijos egzamino proceso vaizdo ir garso įrašai
ir kokiais atvejai šie įrašai gali būti naudojami.
32. TRAUKINIO MAŠINISTŲ, SIEKIANČIŲ GAUTI ARBA PAPILDYTI SERTIFIKATĄ,
EGZAMINAVIMO SCHEMOS VYKDYMO UŽTIKRINIMAS, IŠLAIKYMAS IR
TOBULINIMAS
Skyriuje įtvirtinti būdai ir priemonės, kuriomis užtikrinamas egzaminavimo schemos (tvarkos
aprašo)nuostatų vykdymas ir įgyvendinimas, išlaikymas bei tobulinimas.
33. PRIEDŲ SĄRAŠAS:
1 priedas. TRAUKINIO MAŠINISTŲ TEORIJOS EGZAMINŲ SERTIFIKATUI GAUTI IR
PAPILDYTI APRAŠAS
2 priedas. TRAUKINIO MAŠINISTŲ PRAKTIKOS EGZAMINŲ SERTIFIKATUI GAUTI IR
PAPILDYTI APRAŠAS
3 priedas. TEORIJOS EGZAMINO PROTOKOLAS
4 priedas. PRAKTIKOS EGZAMINO PROTOKOLAS
5 priedas. PAŽYMA APIE PRIIMTĄ SKUNDĄ
6 priedas. EGZAMINO DALYVIO NUŠALINIMO AKTAS
7 priedas. PASLAUGŲ (EGZAMINAVIMO) PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
_______________________
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