LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINIO KRITINIO RADIJO RYŠIO TINKLO SUKŪRIMO DARBO
GRUPĖS SUDARYMO
2021 m. gegužės 17 d. Nr. 1V-420
Vilnius
Atsižvelgdama į technologijų, naudojamų valstybės kritinio radijo ryšio tinkluose, pokyčius
ir siekdama tinkamai pasirengti naujų technologijų valstybinio kritinio radijo ryšio tinklo

ir

papildomų paslaugų diegimui,
1. S u d a r a u šios sudėties Valstybinio kritinio radijo ryšio tinklo (toliau – VKRT)
sukūrimo darbo grupę (toliau – VKRT grupė):
Vitalij Dmitrijev, vidaus reikalų viceministras (VKRT grupės vadovas);
Margiris Abukevičius, krašto apsaugos viceministras;
Evaldas Serbenta, Kertinio valstybės telekomunikacijų centro direktorius;
Jonas Skardinskas, Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių
technologijų politikos grupės vadovas;
Darius Stravinskas, susisiekimo ministro patarėjas;
Tomas Stankevičius, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktorius;
Albertas Turonis, Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnysis
patarėjas;
Agnė Vaiciukevičiūtė, susisiekimo viceministrė;
Dainius Žilinskas

Vidaus reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės

vadovas.
2. P a v e d u:
2.1.VKRT grupei per 3 mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos:
2.1.1. organizuoti VKRT kaštų ir naudos analizės atlikimą ir šios analizės pagrindu pateikti
siūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui dėl konkretaus VKRT tinklo valdymo
modelio pasirinkimo, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.1.1.1. VKRT organizacinės struktūros nustatymo (valdytojas, tvarkytojas (-ai), paslaugų
teikėjai);
2.1.1.2. VKRT topologijos, valstybės ir paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų proporcijų
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nustatymo;
2.1.1.3. pagrindinių reikalavimų VKRT nustatymo;
2.1.1.4. valstybei skirtų radijo dažnių panaudojimo principų;
2.1.1.5. būtinų investicijų ir lėšų, reikalingų paslaugoms įsigyti, VKRT priežiūrai ir
palaikymui per VKRT gyvavimo ciklą;
2.1.1.6. VKRT gyvavimo ciklo nustatymo;
2.1.1.7. VKRT diegimo terminų, pereinamojo laikotarpio, per kurį esamų radijo ryšio tinklų
naudotojai pradės naudotis sukurtu VKRT;
2.1.2. parengti ir vidaus reikalų ministrui pateikti įstatymų pakeitimų projektus dėl:
2.1.2.1. VKRT įteisinimo, valdytojo ir tvarkytojų paskyrimo;
2.1.2.2. VKRT naudojimo privalomumo valdant ekstremaliąsias situacijas, teikiant pagalbą
gyventojams, kitais analizės metu nustatytais atvejais, VKRT naudotojų sąrašų sudarymo principų;
2.1.2.3. dėl įpareigojimų viešųjų ryšių operatoriams teikiant atitinkamas kritinio ryšio
paslaugas nustatymo;
2.1.2.4. dėl VKRT finansavimo mechanizmo tinklo eksploatavimo metu nustatymo.
2.2. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Departamentas) vykdyti VKRT grupės sekretoriato funkcijas, paskirti šias
funkcijas atlikti Departamento valstybės tarnautoją arba darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.
3. L e i d ž i u

VKRT grupei prireikus pasitelkti suinteresuotų institucijų, įstaigų ir

organizacijų atstovus bei neatlygintinus ekspertus.

Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė

