LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VIDAUS REIKALŲ RADIJO DAŢNIŲ (KANALŲ), POKALBIŲ GRUPIŲ SKYRIMO
IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ BEI VIDAUS REIKALŲ RADIJO ŠAUKINIŲ SKYRIMO
IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2006 m. rugpjūčio 7 d. Nr.1V-312
Vilnius
Siekdamas reglamentuoti radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių, radijo šaukinių Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų
veiklai skyrimą ir naudojimą:
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Vidaus reikalų radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių skyrimo ir naudojimo taisykles;
1.2. Vidaus reikalų radijo šaukinių skyrimo ir naudojimo taisykles.
2. S k i r i u Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos vidaus reikalų radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių bei radijo šaukinių
administratoriumi ir įpareigoju tvarkyti paraiškas (prašymus) dėl radijo daţnių (kanalų), pokalbių
grupių, radijo šaukinių skyrimo, dėl radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo sąlygų ir
radijo šaukinių pakeitimo, išduoti leidimus naudoti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes, radijo
šaukinius, vykdyti radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių, radijo šaukinių naudojimo prieţiūrą bei
nustatyta tvarka panaikinti išduotus leidimus naudoti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes,
radijo šaukinius.
3. P a v e d u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių,
įstaigų prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovams uţtikrinti šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktais
patvirtintų taisyklių laikymąsi.

Vidaus reikalų ministras

Raimondas Šukys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2006 m._rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. 1V-312
VIDAUS REIKALŲ RADIJO DAŢNIŲ (KANALŲ), POKALBIŲ GRUPIŲ
SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus reikalų radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių skyrimo ir naudojimo taisyklės
(toliau – Taisyklės) reglamentuoja radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių vidaus reikalų ministrui,
vidaus reikalų viceministrui, Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) valstybės sekretoriui ar
VRM sekretoriams (toliau – VRM vadovybė), VRM administracijos padalinių, įstaigų prie VRM ir
VRM reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklai skyrimo, naudojimo ir panaikinimo tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu
(Ţin., 2004, Nr. 69-2382), Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (Ţin.,
1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29), Radijo daţnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. 1V-854 (Ţin., 2005, Nr. 122-4382).
3. Informacija apie vidaus reikalų radijo daţnių naudojimą įslaptinama, išslaptinama ir
saugoma Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.
4. Radijo daţniai (kanalai) veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, valstybės
pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, yra skiriami Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau –
RRT) pagal Informatikos ir ryšių departamento prie VRM (toliau – IRD) pateiktus prašymus Radijo
daţnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.
5. IRD nagrinėja paraiškas dėl radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių skyrimo ir pakeitimo,
vykdo radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo prieţiūrą bei nustatyta tvarka panaikina
išduotus leidimus naudoti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes.
6. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:
Leidimas – IRD išduotas rašytinis dokumentas, suteikiantis teisę naudoti radijo daţnį
(kanalą), pokalbių grupę nustatytomis sąlygomis.
Naudotojas – VRM vadovybė, VRM administracijos padalinys, įstaiga prie VRM, VRM
reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, teisėtai naudojanti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes.

Pareiškėjas – VRM vadovybė, VRM administracijos padalinys, įstaiga prie VRM, VRM
reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, pateikusi IRD prašymą išduoti leidimą naudoti radijo daţnius
(kanalus), pokalbių grupes arba keisti radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo sąlygas.
Pokalbių grupė – techninėmis, programinėmis ir administracinėmis priemonėmis
suformuotas balso ryšio kanalas.
Radijo daţnis (kanalas) – radijo daţnių juosta, skirta balso ar duomenų perdavimui.
Radijo stotis – stacionarus, įrengtas automobilyje ar nešiojamas įrenginys, leidţiantis
palaikyti ryšį siunčiant ir priimant radijo bangas, naudojant radijo ryšiui skirtą radijo spektro dalį.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėţtos Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

II. RADIJO DAŢNIŲ (KANALŲ), POKALBIŲ GRUPIŲ SKYRIMAS
7. Radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes IRD skiria išduodamas leidimą nustatytomis
sąlygomis naudoti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes.
8. VRM vadovybė, VRM administracijos padalinys, įstaiga prie VRM, VRM reguliavimo
sričiai priskirta įstaiga, pageidaujanti naudoti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes, privalo
raštu kreiptis į IRD, pateikdama prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 1 priede.
Prašyme turi būti nurodyta:
8.1. pageidaujamas radijo daţnis (kanalas), pokalbių grupė; jeigu pageidaujamas radijo
daţnis (kanalas), pokalbių grupė yra naudojami kitų naudotojų, turi būti pateikti rašytiniai šių
naudotojų sutikimai (išskyrus tuos atvejus, kai jų darbas tiesiogiai susijęs);
8.2. numatoma radijo daţnio (kanalo), pokalbių grupės naudojimo paskirtis;
8.3. stacionarios radijo stoties, kurioje bus naudojami radijo daţniai (kanalai), pokalbių
grupės, esama ar planuojama įrengimo vieta (tikslus adresas);
8.4. stacionarios radijo stoties antenos aukštis virš ţemės paviršiaus, jeigu naudojama
išorinė antena;
8.5. pageidaujamų radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo terminas – nuolatinio
ar laikino naudojimo; radijo daţniai (kanalai), pokalbių grupės laikinam naudojimui gali būti
skiriami ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.
9. IRD išnagrinėja pareiškėjo prašymą per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
(prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu IRD direktoriaus ar jo pavaduotojo
sprendimu) ir pradeda derinimo su pareiškėju procedūrą, jei ji yra būtina, arba priima vieną iš šių
sprendimų (ir raštu praneša jį pareiškėjui):

9.1. skirti radijo daţnį (kanalą), pokalbių grupę;
9.2. atsisakyti skirti radijo daţnį (kanalą), pokalbių grupę, jei:
9.2.1. nėra laisvų radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių;
9.2.2. pareiškėjas nepateikė reikalingų dokumentų arba informacijos;
9.2.3. pateikti dokumentai ar informacija neatitinka Taisyklių 8 punkte nustatytų
reikalavimų, yra netikslūs, neišsamūs ar neteisingi.
10. Prieš priimdamas sprendimą atsisakyti skirti pareiškėjui radijo daţnį (kanalą), pokalbių
grupę, IRD turi teisę nustatyti iki 30 dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi pašalinti trūkumus.
11. Jeigu skirti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes pareiškėjo prašyme nurodytomis
sąlygomis nėra galimybės, IRD informuoja apie tai pareiškėją, nurodydamas, kokiomis sąlygomis
IRD galėtų skirti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes. Pareiškėjui per IRD nurodytą terminą
atsakius, kad pasiūlytos sąlygos jam nėra tinkamos, arba nepateikus jokio atsakymo, IRD priima
sprendimą atsisakyti skirti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes. Pareiškėjui sutikus su
pasiūlytomis sąlygomis, IRD, pratęsęs prašymo nagrinėjimo terminą, priima sprendimą skirti radijo
daţnius (kanalus), pokalbių grupes.
12. IRD, prieš išduodamas leidimą naudoti radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes, turi
teisę pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos leidimui išduoti. Tokiu atveju leidimas
išduodamas gavus būtiną informaciją.
13. Jei pareiškėjui reikalingas radijo daţnis (kanalas) nepriklauso VRM skirtai radijo daţnių
juostai, IRD privalo kreiptis į RRT dėl leidimo gauti naują radijo daţnį (kanalą) Radijo daţnių
(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka. Šiuo atveju pareiškėjas privalo pateikti
IRD motyvuotą prašymą su papildoma informacija apie:
13.1. pageidaujamą radijo daţnį (kanalą) arba radijo daţnių juostą, nurodydamas radijo
daţnių (kanalų) juostos plotį ir radijo daţnių kiekį;
13.2. pageidaujamą maksimalią spinduliuotės galią;
13.3. datą, nuo kurios planuojama pradėti naudoti radijo daţnį (kanalą), ir pageidaujamą
naudojimo terminą.
14. Uţ paraiškos nagrinėjimą pareiškėjas turi sumokėti Uţmokesčių uţ Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu
Nr. 1V-708 (Ţin., 2005, Nr. 99-3730), nustatyto dydţio mokestį.

III. RADIJO DAŢNIŲ (KANALŲ), POKALBIŲ GRUPIŲ NAUDOJIMAS
15. Naudotojas privalo radijo daţnius (kanalus), pokalbių grupes naudoti veiksmingai ir
efektyviai. Radijo daţnių (kanalų) naudojimo veiksmingumas ir efektyvumas yra nepakankami, jei
neišnaudojami leidime nurodyti siuntimo stoties spinduliuotės parametrai, t. y. naudojami maţesnės
galios siųstuvai, ţemesnės ar maţesnio stiprinimo antenos, dėl to siuntimo stoties teorinė aprėpties
zona tampa maţesnė nei 60 procentų, lyginant su aprėpties zona tuo atveju, jei parametrai būtų
išnaudojami maksimaliai. Pokalbių grupių naudojimo veiksmingumas ir efektyvumas yra
nepakankami, jei vidutinis statistinis pokalbių grupės uţimtumas per mėnesį sudaro ne daugiau kaip
5 procentus.
16. IRD pareikalavus, naudotojas privalo sudaryti sąlygas, kad IRD specialistai galėtų
apţiūrėti radijo stoties įrangą ir patikrinti, ar radijo stotis atitinka radioelektroninės dalies projektą,
kaip naudotojas laikosi radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo sąlygų, taip pat
naudotojas privalo pateikti visą informaciją apie radijo signalą skleidţiančią stotį.
17. IRD, nustatęs, kad naudotojas nesilaiko Taisyklių reikalavimų, raštu praneša savo
išvadas naudotojui ir suteikia jam galimybę pareikšti savo nuomonę ir pašalinti paţeidimus per 30
dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

IV. RADIJO DAŢNIŲ (KANALŲ), POKALBIŲ GRUPIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ
KEITIMAS
18. Naudotojas, pageidaujantis pakeisti radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo
sąlygas, turi pateikti IRD rašytinį prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 2 priede.
19. IRD gali nustatyti iki 30 dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi patikslinti prašymą arba
pateikti papildomą informaciją, reikalingą priimti sprendimui dėl radijo daţnių (kanalų), pokalbių
grupių naudojimo sąlygų keitimo.
20. IRD išnagrinėja prašymą per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir pradeda
derinimo su RRT procedūrą, jei ji yra būtina, ir / arba priima vieną iš šių sprendimų:
20.1. keisti radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo sąlygas;
20.2. nekeisti radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių naudojimo sąlygų.
21. Derinimo su RRT procedūra atliekama Radijo daţnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo
taisyklių nustatyta tvarka.

V. RADIJO DAŢNIŲ (KANALŲ), POKALBIŲ GRUPIŲ SKYRIMO PANAIKINIMAS
22. Vidaus reikalų radijo daţnių (kanalų) panaikinimas atliekamas Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka.
23. Naudojami radijo daţniai (kanalai), pokalbių grupės gali būti panaikinami, jei naudotojo
įstaiga likviduojama, reorganizuojama, keičiamas naudotojo įstaigos pavaldumas.
24. Naudotojas gali atsisakyti jam skirtų radijo daţnių (kanalų), pokalbių grupių, apie tai
pranešęs IRD raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų.
25. Naudotojas neturi teisės perleisti leidimu naudoti radijo daţnį (kanalą), pokalbių grupę
jam suteiktų teisių kitam naudotojui. Šių teisių perleidimas kitam naudotojui leistinas tik IRD
sprendimu.

____________________________________

___________________________________
(slaptumo ţyma)

Vidaus reikalų radijo daţnių
(kanalų), pokalbių grupių
skyrimo ir naudojimo taisyklių
1 priedas
_____________________________________________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)

____________________________________________________________________________
(pareiškėjo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PRAŠYMAS
SKIRTI RADIJO DAŢNĮ (KANALĄ), POKALBIŲ GRUPĘ
___________ Nr. ______
(data)

Pageidaujamas radijo daţnis (kanalas), pokalbių grupė, radijo daţnių (kanalų) juostos plotis (jeigu
reikia): _________________________________________________________________________.
Numatoma radijo daţnio (kanalo), pokalbių grupės naudojimo paskirtis:
_________________________________________________________________________.
Stacionarios radijo stoties, kurioje planuojama naudoti radijo daţnį (kanalą), pokalbių grupę,
įrengimo adresas arba radijo daţnio (kanalo) naudojimo teritorija:
__________________________________________________________________________.
Stacionarios radijo stoties antenos aukštis virš ţemės paviršiaus: ____________________ m.
Pageidaujama maksimali spinduliuotės galia: ________________________________ dBW.
Data, nuo kurios planuojama pradėti naudoti radijo daţnį (kanalą), pokalbių grupę:
20____ m. ____________ ___ d.
7. Pageidaujamas radijo daţnio (kanalo), pokalbių grupės naudojimo terminas:
_____________________.
PRIDEDAMA. Prašymą pagrindţiantys dokumentai, ___ lapų.

___________________________
(pareigos)

____________

_____________________

(parašas)

___________________________________
(slaptumo ţyma)

(vardas ir pavardė)

___________________________________
(slaptumo ţyma)

Vidaus reikalų radijo daţnių
(kanalų), pokalbių grupių
skyrimo ir naudojimo taisyklių
2 priedas
___________________________________________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)

____________________________________________________________________________
(pareiškėjo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PRAŠYMAS
PAKEISTI RADIJO DAŢNIO (KANALO)/ POKALBIŲ GRUPIŲ NAUDOJIMO
SĄLYGAS
______________ Nr. __________
(data)

Prašau pakeisti ________________________ leidime Nr. ___________________________
(leidimo išdavimo data)

(leidimo numeris)

nurodytas radijo daţnio (kanalo) / pokalbių grupių naudojimo sąlygas:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
šiomis sąlygomis:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
PRIDEDAMA. Prašymą pagrindţiantys dokumentai, ___ lapų.
___________________________
(pareigos)

____________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

________________________________________
(slaptumo ţyma)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2006 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. 1V-312
VIDAUS REIKALŲ RADIJO ŠAUKINIŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus reikalų radijo šaukinių skyrimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės)
reglamentuoja radijo šaukinių vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrui, Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – VRM) valstybės sekretoriui ar VRM sekretoriams (toliau – VRM vadovybė),
VRM administracijos padalinių, įstaigų prie VRM ir VRM reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų
veiklai skyrimo, naudojimo ir panaikinimo tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu
(Ţin., 2004, Nr. 69-2382), Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (Ţin.,
1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29).
3. Informacija apie vidaus reikalų radijo šaukinių naudojimą įslaptinama, išslaptinama ir
saugoma Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.
4. Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM (toliau – IRD) nagrinėja paraiškas dėl
radijo šaukinių skyrimo ir pakeitimo, vykdo radijo šaukinių naudojimo prieţiūrą ir nustatyta tvarka
panaikina išduotus leidimus naudoti radijo šaukinius.
5. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:
Naudotojas – VRM vadovybė, VRM administracijos padalinys, įstaiga prie VRM ir VRM
reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, teisėtai naudojanti radijo šaukinį.
Pareiškėjas – VRM vadovybė, VRM administracijos padalinys, įstaiga prie VRM ir VRM
reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, pateikusi IRD prašymą išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį.
Radijo ryšys – informacijos siuntimas ir (ar) priėmimas radijo bangomis.
Radijo šaukinys – ţodis arba ţodis ir skaitmenų seka, naudojami radijo stoties atpaţinimui
radijo ryšio eteryje.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėţtos Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

II. RADIJO ŠAUKINIŲ SKYRIMAS
6. Radijo šaukinius skiria IRD, išduodamas rašytinį leidimą.
7. VRM vadovybė, VRM administracijos padalinys, įstaiga prie VRM ir VRM reguliavimo
sričiai priskirta įstaiga, pageidaujanti naudoti radijo šaukinius, privalo pateikti IRD prašymą, kurio
pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 1 priede. Prašyme turi būti nurodyta:
7.1. pageidaujamas radijo šaukinys;
7.2. numatoma radijo šaukinio naudojimo paskirtis;
7.3. pageidaujamo radijo šaukinio naudojimo terminas – nuolatinio ar laikino naudojimo;
radijo šaukinys laikinam naudojimui gali būti skiriamas ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimties) dienų
laikotarpiui.
8. IRD išnagrinėja pareiškėjo prašymą per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
(prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu IRD direktoriaus ar jo pavaduotojo
sprendimu) ir pradeda derinimo su pareiškėju procedūrą, jei ji yra būtina, arba priima sprendimą
skirti pageidaujamą radijo šaukinį.
9. Kai skirti pageidaujamą radijo šaukinį pagal pareiškėjo prašymą nėra galimybių (radijo
šaukinys naudojamas kito naudotojo ar dėl kitų objektyvių aplinkybių), IRD per 5 darbo dienas apie
tai praneša pareiškėjui ir siūlo pradėti derinimo su pareiškėju procedūrą. Pasibaigus derinimo su
pareiškėju procedūrai, IRD priima sprendimą skirti kitą radijo šaukinį arba neskirti radijo šaukinio.
III. RADIJO ŠAUKINIŲ NAUDOJIMAS
10. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),
nustatyta tvarka radijo eteryje keistis informacija gali tik naudodami IRD paskirtus radijo šaukinius.
11. Radijo šaukinį privaloma perduoti informacijos siuntimo pradţioje arba radijo stoties
bandymų radijo eteryje metu.
12. Radijo šaukinį būtina perduoti tiksliai, aiškiai, vengiant dviprasmybių.
13. Uţmegzti radijo ryšį leidţiama tik tada, kai radijo eteris neuţimtas.
14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tarnybos metu turintys naudoti radijo ryšį, privalo
ţinoti savo vadovų radijo šaukinius, taip pat VRM vadovybės, savo miesto (rajono) vidaus reikalų
įstaigų ir vidaus reikalų įstaigų ryšininkų, galinčių dirbti bet kuriuo iš turimų radijo ryšio kanalų,
šaukinius.
15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, naudojantys radijo šaukinius, neturi teisės:
15.1. viešai atskleisti naudojamų radijo šaukinių;
15.2. naudoti jiems nepriskirtų radijo šaukinių.

16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, paţeidę Taisyklių 15 punkto reikalavimus, įstatymų
nustatyta tvarka gali būti traukiami tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn.
IV. RADIJO ŠAUKINIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ KEITIMAS
17. Radijo šaukinio naudotojas, pageidaujantis pakeisti radijo šaukinio naudojimo sąlygas
(ţodinę dalį, skaitmenų seką, naudojimo paskirtį, naudojimo terminą ar kitas naudojimo sąlygas),
turi pateikti IRD nustatytos formos rašytinį motyvuotą prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta
Taisyklių 2 priede.
18. IRD gali nustatyti iki 30 dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi patikslinti arba pateikti
papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl radijo šaukinio naudojimo sąlygų keitimo priimti.
19. IRD ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos priima vieną iš šių
sprendimų (ir raštu praneša jį pareiškėjui):
19.1. pakeisti radijo šaukinio naudojimo sąlygas;
19.2. nekeisti radijo šaukinio naudojimo sąlygų, jei tai lemia objektyvios prieţastys.
V. RADIJO ŠAUKINIŲ SKYRIMO PANAIKINIMAS
20. IRD gali panaikinti leidimą naudoti radijo šaukinį, jeigu naudotojas yra teisės aktų
nustatyta tvarka reorganizuojamas arba likviduojamas.
21. Radijo šaukinio naudotojas gali atsisakyti jam skirto šaukinio, apie tai raštu pranešęs
IRD ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

___________________

Vidaus reikalų radijo šaukinių
skyrimo ir naudojimo taisyklių
1 priedas

(pareiškėjo pavadinimas)
(pareiškėjo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PRAŠYMAS
SKIRTI RADIJO ŠAUKINĮ
___________ Nr. ______
(data)

1. Pageidaujamas radijo šaukinys:_______________________________________________.
2. Numatoma radijo šaukinio naudojimo paskirtis:___________________________________
__________________________________________________________________________.
3. Data, nuo kurios planuojama pradėti naudoti radijo šaukinį: 200___m._______________d.
4. Pageidaujamas radijo šaukinio naudojimo terminas:_______________________________.

___________________________
(pareigos)

____________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

Vidaus reikalų radijo šaukinių

skyrimo ir naudojimo taisyklių
2 priedas

(pareiškėjo pavadinimas)
(pareiškėjo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PRAŠYMAS
PAKEISTI RADIJO ŠAUKINIO NAUDOJIMO SĄLYGAS
______________ Nr. __________
(data)

Prašau ________________________ leidime Nr. ________________________
(leidimo išdavimo data)

(leidimo numeris)

1. Pakeisti:
1.1. Paskirtą radijo šaukinį __________________________________________________________
(paţymėti, jei prašoma pakeisti radijo šaukinį (ţodinę dalį, skaitmenų seką)

Pageidaujamas naujas radijo šaukinys:_________________________________________________
1.2. Paskirto radijo šaukinio naudojimo terminą :_________________________________________
(paţymėti, jei prašoma pakeisti radijo šaukinio naudojimo terminą)

Pageidaujamas radijo šaukinio naudojimo terminas: _____________________________________

2. Nustatyti kitas naudojimo terminas: _____________________________________
(paţymėti, pageidaujamas keisti kitas naudojimo sąlygas)

_________________________________________________________.______________________
_________________________________________.______________________________________
PRIDEDAMA. Prašymą pagrindţiantys dokumentai, ___ lapų.

___________________________
(pareigos)

____________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

