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(fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)* 

 
(įgalioto atstovo vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)* 

Egzaminavimo centrui MB GELEŽINKELIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMO IR 
EGZAMINAVIMO CENTRAS 

 (egzaminavimo centro pavadinimas) 

PRAŠYMAS LAIKYTI EGZAMINĄ 

     
 (data)  (vieta)  

Prašau leisti laikyti šį egzaminą pažymėjimui gauti:  

Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, TIESIOGIAI susijusį su geležinkelių transporto 
eismu: 

 asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja ir (ar) tvarko manevrų ir (ar) traukinių eismą. 

 traukinio brigados narių, išskyrus tuos, kurie turi traukinio mašinisto pažymėjimą. 
(pažymėti reikiamą)  

Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, NETIESIOGIAI susijusį su geležinkelių 
transporto eismu: 

 

asmenų, atsakingų už geležinkelio įmonių (vežėjų), geležinkelių infrastruktūros 
valdytojų ar kitų įmonių, kurių geležinkelių riedmenys manevruoja ir (ar) važiuoja 
į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros 
darbų atlikimo vietą ir iš jos ir kurios Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 
kodekso nustatyta tvarka turi įgyti saugos sertifikatą, geležinkelių transporto eismo 
saugos valdymo sistemų įgyvendinimą. 

 asmenų, kurie dirba pavojingosiose geležinkelio zonose. 
(pažymėti reikiamą)  
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Pridedama: 

1. Įgaliojimas  
 (pridedamas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) 

2. Kita: 

  
 (nurodoma, jei kartu teikiami kiti dokumentai) 

Teikdamas šį prašymą patvirtinu, kad jame nurodyta informacija yra teisinga ir išsami. 

Informaciją pageidauju gauti:  
 (nurodomas konkretus informacijos gavimo būdas) 

Pageidauju egzaminą laikyti:  

 (nurodoma, jei pageidaujama egzaminą laikyti konkrečiu laiku. Nenurodžius 
pageidaujamos egzamino laikymo datos, ją paskiria egzaminavimo centras) 

Pageidauju laikyti egzaminą dalyvaujant vertėjui į  kalbą. 

 (nurodoma kalba, į kurią turi būti 
verčiama egzaminuojamajam) 

 

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi egzaminavimo tikslais. 

* Pastaba. Jei asmuo atitinkamų duomenų neturi, jis gali jų nenurodyti (pvz., el. pašto adreso). 

   

(vardas, pavardė)  (parašas) 

 


