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LYNŲ KELIO ĮRENGINIŲ ATITIKIMAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI (ES) 2016/424
Teritorinis skyrius: _________________________________________________________________________
Darbo inspektorius/-iai: [pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.] ________________________________
__________________________________________________________________________________
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [pareigos, vardas, pavardė] __________
__________________________________________________________________________________
Inspektavimo data: ________/________/________.
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo):
___________________________________________________________________________
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _______________________________________________________________
4. Centrinė būstinė: _________________________________________________________________________
5. Įmonės veikla: ___________________________________________________________________________
6. Inspektavimo vieta: _______________________________________________________________________
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) ________________________________________
8. Tikrinamas objektas: ______________________________________________________________________
Objekto pavadinimas: __________________________________________________________________
Objekto tipas: ________________________________________________________________________
Objekto gamybinis Nr. (-iai): ____________________________________________________________
Surinkėjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas: _______________________________________________
Importuotojo pavadinimas ir adresas: ______________________________________________________
Eil.
Nr.
1.

Klausimai

Taip

Ne

N/N

Ar lynų kelio įrenginių statybą leidžiantys dokumentai yra tinkami? (Lietuvos







Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 20 d.
įsakymo Nr. A1-175 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama
direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas) 4 punktas)
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Ar lynų kelio įrenginio posistemiai ir saugos komponentai pažymėti CE ženklu?
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 (toliau – Reglamento))
11 straipsnio 2 dalis)
Ar CE ženklinimas tinkamas? (Reglamento 20 straipsnis )





























Aukštis ne mažiau 5 mm
Ar CE ženklinimas lengvai pastebimas, įskaitomas ir neištrinamas? (Reglamento 21 
straipsnio 1 dalis)
Ar po CE ženklu nurodytas notifikuotosios įstaigos dalyvavusios atliekant gamybos
kontrolę, identifikavimo numeris? (Reglamento 21 straipsnio 3 dalis)
Ar lynų kelio įrenginyje sumontuotiems posistemiams ir saugos komponentams 
yra pateiktos atitikties deklaracijos? (Reglamento 19 straipsnis, Reglamento IX
priedas) ?
Ar deklaracijose yra nuoroda į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/424 reglamentą ir kitus susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus
(Reglamento IX priedas)?
Ar deklaracijoje yra nurodyti gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo 

pavadinimas, (vardas, pavardė) ir adresas? (Reglamento IX priedas)

Ar deklaracijoje yra nurodyti posistemio ir (arba) saugos komponento modelis
(gaminio, tipo, partijos ar serijos numeris)? (Reglamento IX priedas)
Ar deklaracijoje yra nurodytos susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos
arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis,
nuorodos? (Reglamento IX priedas)
Ar deklaracijoje yra nurodyti notifikuotos įstaigos pavadinimas, adresas,
numeris ir jos atliktų veiksmų aprašymas bei išduoto sertifikato (-ų) duomenys
(įskaitant jo datą ir, jei taikoma, informacija apie jo galiojimo trukmę ir
sąlygas)? (Reglamento IX priedas)
Ar yra įrenginio naudojimo instrukcija(-os) lietuvių kalba? (Reglamento II
priedo 7.1.1 punktas)
Ar naudotojui skirti įspėjimai ir pastabos yra užrašyti lietuvių kalba?
(Reglamento II priedo 7.1.1 punktas)
Ar tuo atveju, kai įrenginys pagamintas ne Lietuvoje, ant jo instrukcijos yra
užrašas „Originalios instrukcijos vertimas“? (Reglamento II priedo 7.1.1
punktas)
Ar įrenginiui yra atlikta saugos analizė? (Reglamento 8 straipsnis)











































Ar tinkamai veikia įrenginio saugos įtaisai? (Reglamento II priedo 2.7
punktas)
Ar įrenginys suprojektuotas ir sumontuotas taip, kad tuo atveju, jei įrenginiui
veikiant sugestų kuris nors jo komponentas, kuris galėtų kelti pavojų saugai,
būtų laiku pradėta taikyti atitinkama priemonė? (Reglamento II priedo 2.6.2
punktas)
Ar įrenginio naudojimo instrukcijose yra aiškiai nurodytas suplanuotas saugos
komponentų patikrinimo laikotarpis? (Reglamento II priedo 2.6.3 punktas)
Ar įmanoma įrenginį bet kuriuo metu išjungti rankiniu būdu? (Reglamento II
priedo 2.7.2 punktas)
Ar įrenginio lynai ir jų atramos įrengti tinkamai? (Reglamento II priedo
4.1 punktas)
Ar įrenginio lynai patikimai pritvirtinti atramose, kad nenukristų?
(Reglamento II priedo 4.1.1 punktas)
Ar yra numatytos priemonės užtikrinančios, kad tuo atveju, kai nukrenta lynai,
jie turi būti sugauti, o įrenginys išjungiamas nesukeliant pavojaus žmonėms?
(Reglamento II priedo 4.1.2 punktas)





































Ar įrenginyje dirbantys darbuotojai yra aprūpinti tinkamomis ryšio
priemonėmis, kuriomis galėtų susisiekti bet kuriuo metu, o taip pat
informuoti keleivius susidarius avarinei situacijai? (Reglamento II priedo
4.4 punktas)
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Ar laikomasi saugaus techninio naudojimo reikalavimų? (Reglamento II priedo 7
punktas)
Ar už įrenginio naudojimą atsakingi darbuotojai aprūpinti atitinkamomis naudojimo
dokumentuose numatytomis darbo priemonėmis? (Reglamento II priedo 7.1.2
punktas)
Ar šie darbuotojai yra apmokyti saugiai eksploatuoti įrenginį? (Reglamento II priedo
7.1.2 punktas)
Ar yra parengtas keleivių ir darbuotojų gelbėjimo planas tam atvejui, kai įrenginys
staiga sustoja ir nėra galimybės vėl jį greitai paleisti? (Reglamento II priedo 7.2
punktas)
Ar visos judamosios įrenginio dalys yra suprojektuotos, pagamintos ir įmontuotos
taip, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus susižeisti arba jei šis pavojus išlieka, ar ant
yra sumontuoti apsaugai, kurių negalima lengvai nuimti arba išjungti? (Reglamento
II priedo 7.3.1 punktas)
Ar darbo vietos ir zonos bei jų prieigos suprojektuotos ir įrengtos taip, kad ten
privalantys dirbti ar judėti asmenys būtų apsaugoti nuo kritimo? (Reglamento II
priedo 7.3.2 punktas)
Ar tuo atveju, jei darbo vietos ir darbo zonos įrengtos netinkamai, yra papildomai
įrengtos asmeninių apsaugos priemonių, apsaugančių nuo kritimo, prisitvirtinimo
vietos? (Reglamento II priedo 7.3.2 punktas)
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