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Atsižvelgdamas į Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1V-583, 7.3 punktą,
t v i r t i n u Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo galinių įrenginių programavimo tvarkos
aprašą (pridedama).

Vidaus reikalų ministras

Raimundas Palaitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2010 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr.1V-216
VIDAUS REIKALŲ RADIJO RYŠIO TINKLO
GALINIŲ ĮRENGINIŲ PROGRAMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo galinių įrenginių programavimo tvarkos aprašas (toliau
– aprašas) nustato Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo (toliau – VRRRT) galinių įrenginių –
stacionarių, automobilinių ir nešiojamų radijo ryšio terminalų (toliau – radijo ryšio terminalai) –
programavimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
Radijo ryšio terminalas – įrenginys, skirtas priimti ir perduoti informaciją radijo ryšio
bangomis.
Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1V583, vartojamas sąvokas.
II. RADIJO RYŠIO TERMINALO (-Ų) PROGRAMAVIMAS
3. VRRRT tvarkytojas, pageidaujantis užprogramuoti radijo ryšio terminalą, privalo
kreiptis į pagrindinį VRRRT tvarkytoją – Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD), pateikdamas prašymą dėl radijo
ryšio terminalo (-ų) programavimo (1 priedas).
4. Esant aprašo 5 punkte nurodytiems pagrindams, VRRRT tvarkytojas,
pageidaujantis ištrinti radijo ryšio terminalo (-ų) dažnius (kanalus) arba pokalbių grupes,
privalo kreiptis į IRD, pateikdamas prašymą dėl radijo ryšio terminalo (-ų) dažnių (kanalų)
ar pokalbių grupių ištrynimo (2 priedas).
5. Radijo ryšio terminalo (-ų) dažniai (kanalai) arba pokalbių grupės gali būti
ištrinamos šiais atvejais:
5.1. perduodant radijo ryšio terminalą iš vieno VRRRT tvarkytojo kitam VRRRT
tvarkytojui;

5.2. atiduodant radijo ryšio terminalą remontuoti (jeigu IRD Telekomunikacinio
tinklo administravimo skyriaus Radijo ryšio administravimo poskyris, atsižvelgdamas į
radijo ryšio terminalo techninę būklę, nustato, kad radijo ryšio terminalo dažnius (kanalus)
ar pokalbių grupes įmanoma ištrinti);
5.3. nurašant radijo ryšio terminalą (jeigu IRD Telekomunikacinio tinklo
administravimo skyriaus Radijo ryšio administravimo poskyris, atsižvelgdamas į radijo
ryšio terminalo techninę būklę, nustato, kad radijo ryšio terminalo dažnius (kanalus) ar
pokalbių grupes įmanoma ištrinti).
6. Radijo ryšio terminalai programuojami:
6.1. IRD Telekomunikacinio tinklo administravimo skyriaus Radijo ryšio
administravimo poskyryje, Šventaragio g. 2, Vilnius;
6.2. radijo ryšio terminalo įrengimo vietoje, jeigu sudėtinga jį išmontuoti ir pristatyti
į aprašo 6.1 punkte nurodytą vietą.
7.

IRD

Telekomunikacinio

tinklo

administravimo

skyriaus

Radijo

ryšio

administravimo poskyris ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo aprašo 3 ar 4 punkte
nurodyto prašymo (toliau – prašymas) gavimo IRD dienos atlieka radijo ryšio terminalo
programavimo darbus.
8. Atlikti radijo ryšio terminalo (-ų) programavimo darbai registruojami Radijo ryšio
terminalų programavimo darbų apskaitos registre (3 priedas).
III. RADIJO RYŠIO TERMINALO (-Ų) PATEIKIMAS PROGRAMUOTI IR
GRĄŢINIMAS
9. Radijo ryšio terminalas (-ai) (su antena ir įkrautu akumuliatoriumi) kartu su dviem
prašymo egzemplioriais pateikiamas (-i) IRD Telekomunikacinio tinklo administravimo
skyriaus Radijo ryšio administravimo poskyriui ir paliekamas (-i) šiame poskyryje.
10. Radijo ryšio terminalą (-us) priėmusio IRD Telekomunikacinio tinklo
administravimo skyriaus Radijo ryšio administravimo poskyrio valstybės tarnautojo ar
darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vardas, pavardė, parašas ir data nurodomi Radijo
ryšio terminalų programavimo darbų apskaitos registre (3 priedas).
11. Vienas prašymo egzempliorius, pažymėtas IRD gavimo žyma, gražinamas
prašymą ir radijo ryšio terminalą (-us) pateikusiam asmeniui. Kitas prašymo egzempliorius
lieka IRD.

12.

IRD Telekomunikacinio tinklo

administravimo skyriaus

Radijo ryšio

administravimo poskyris, atlikęs radijo ryšio terminalo (-ų) programavimo darbus,
nedelsdamas apie tai telefonu ar elektroniniu paštu praneša prašyme nurodytam asmeniui.
13. Asmuo, atsiimantis užprogramuotą (-us) radijo ryšio terminalą (-us), pasirašo
Radijo ryšio terminalų programavimo darbų apskaitos registre (3 priedas).
___________________________

Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo
galinių įrenginių programavimo
tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
(Įstaigos, įstaigos padalinio pavadinimas)
(Įstaigos, įstaigos padalinio kodas, adresas, telefonas,
faksas, el. paštas)

Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL RADIJO RYŠIO TERMINALO (-Ų) PROGRAMAVIMO
___________ Nr. ______
(data)

_______________
(vieta)

Prašome užprogramuoti _______________________________ patikėjimo teise valdomą,
(Įstaigos, įstaigos padalinio pavadinimas)

naudojamą ir disponuojamą radijo ryšio terminalą (-us) pagal pateikiamus lentelėje duomenis.

Eil.
Nr.

Radijo ryšio
terminalo
pavadinimas,
modelis
(tipas)

Radijo ryšio
terminalo
gamyklinis
(identifikacinis)
numeris

Pageidaujami
užprogramuoti
radijo dažniai
(kanalai) arba
pokalbių
grupės

Stacionaraus
radijo ryšio
terminalo
įrengimo
vietos adresas

Pastabos

Apie atliktus darbus pranešti _______________________________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris ar elektroninio pašto adresas)

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens,
įstaigos padalinio vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo
galinių įrenginių programavimo
tvarkos aprašo
2 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
(Įstaigos, įstaigos padalinio pavadinimas)

(Įstaigos, įstaigos padalinio kodas, adresas, telefonas,
faksas, el. paštas)

Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL RADIJO RYŠIO TERMINALO (-Ų) DAŢNIŲ (KANALŲ) AR POKALBIŲ GRUPIŲ
IŠTRYNIMO
___________ Nr. ______
(data)

_______________
(vieta)

Prašome ištrinti ___________________________ patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir
(Įstaigos, įstaigos padalinio pavadinimas)
disponuojamo radijo ryšio terminalo (-ų), pagal pateikiamus lentelėje duomenis, dažnius
(kanalus) arba pokalbių grupes.

Eil.
Nr.

Radijo ryšio
terminalo
pavadinimas,
modelis (tipas)

Radijo ryšio
terminalo
gamyklinis
(identifikacinis)
numeris

Radijo ryšio terminalo dažnių (kanalų) ar
pokalbių grupių ištrynimo pagrindas
(perdavimas, remontas arba nurašymas)

Apie atliktus darbus pranešti _______________________________________________
(Vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris ar elektroninio pašto adresas)

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens,
įstaigos padalinio vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo
galinių įrenginių programavimo
tvarkos aprašo
3 priedas
RADIJO RYŠIO TERMINALŲ PROGRAMAVIMO DARBŲ APSKAITOS REGISTRAS

Eil.
Nr.

Įstaigos
(padalinio)
pavadinimas

Radijo ryšio terminalo
pavadinimas, modelis
(tipas)

Radijo ryšio
terminalo
gamyklinis
(identifikacinis)
numeris

Radijo ryšio terminalo
priėmimo programuoti žyma
Priėmusio
asmens
vardas,
pavardė

Priėmusio
asmens
parašas
ir data

________________________

Radijo ryšio terminalo
grąžinimo žyma
Atsiėmusi
o asmens
vardas,
pavardė

Atsiėmusio
asmens
parašas
ir data

Atlikti radijo
ryšio terminalo
(-ų)
programavimo
darbai

