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2021 m. _________ __ d. Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisijos darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Komisijos paskirtis – atlikti investuotojų, nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių įmonių ketinamų sudaryti ar sudarytų sandorių, ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros valdytojų ketinamų sudaryti sandorių, asmenų, siekiančių įgyti ar įgijusių
transliavimo ir (ar) retransliuojamojo turinio licenciją, asmenų, tiesiogiai prašančių skirti
radijo dažnius (kanalus), numatytus elektroninių ryšių tinklams ir (ar) elektroninių ryšių
paslaugoms teikti (toliau – tam tikri radijo dažniai (kanalai), ar pateikusių paraiškas dalyvauti
viešajame konkurse, aukcione, kai skiriami tam tikri radijo dažniai (kanalai), ir (ar) turinčių
teisę naudoti tam tikrus radijo dažnius (kanalus), taip pat jų naudojamos ir (ar) planuojamos
naudoti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 571 straipsnio 2 dalyje numatytame
sąraše nurodytos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos gamintojų, tiekėjų ir (ar) jų
priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjų patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo
interesams, taip pat atlikti kitas Įstatyme ir Apraše nustatytas funkcijas.“
2. Papildyti 201 punktu:
„201. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, įgyvendindama jai Įstatymo
132 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą, kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, nurodytų
Elektroninių ryšių įstatymo 571 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir (ar) Elektroninių ryšių įstatymo
571 straipsnio 2 dalyje numatytame sąraše nurodytos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės
įrangos gamintojų, tiekėjų ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjų (toliau visi
kartu – tiekėjai) atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.“
3. Papildyti 202 punktu:
„202. Ryšių reguliavimo tarnyba, įgyvendindama jai Elektroninių ryšių įstatymo
571 straipsnio 5 dalyje numatytą pareigą ir gavusi asmenų, kuriems buvo suteikta teisė
naudoti tam tikrus radijo dažnius (kanalus), pranešimus apie ketinimą naudoti kitų, negu buvo
nurodyti Elektroninių ryšių įstatymo 571 straipsnio 2 dalyje numatytame sąraše, tiekėjų
aparatūrą, įrenginius ir (ar) programinę įrangą ir (ar) pasitelkti kitus, negu buvo nurodyti
Elektroninių ryšių įstatymo 571 straipsnio 2 dalyje numatytame sąraše, tiekėjus, kreipiasi į
Komisiją dėl šių tiekėjų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.“
4. Papildyti 203 punktu:
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„203. Ryšių reguliavimo tarnyba, įgyvendindama jai Elektroninių ryšių įstatymo
571 straipsnio 6 dalyje numatytą pareigą ir gavusi informacijos, kad asmenys, kuriems buvo
suteikta teisė naudoti tam tikrus radijo dažnius (kanalus), ir (ar) tiekėjai galimai neatitinka
nacionalinio saugumo interesų, kreipiasi į Komisiją dėl šių asmenų ir (ar) tiekėjų atitikties
nacionalinio saugumo interesams patikros.“
5. Papildyti 204 punktu:
„204. Ryšių reguliavimo tarnyba, įgyvendindama jai Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 50, 51, 57, 71 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo
papildymo
571 straipsniu įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje numatytą pareigą ir gavusi šio
įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją, kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, kuriems
iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos buvo suteikta teisė naudoti tam tikrus radijo dažnius
(kanalus), taip pat jų naudojamos Elektroninių ryšių įstatymo 571 straipsnio 2 dalyje
numatytame sąraše nurodytos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos tiekėjų
atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.“
6. Papildyti 351 punktu:
„351. Kai į Komisiją kreipiamasi Aprašo 201, 202 ar 204 punktuose nurodytais
pagrindais, Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pateikti informaciją apie Aprašo 201, 202 ar
204 punktuose nurodytus asmenis, taip pat šiuose punktuose nurodytų tiekėjų sąrašus,
informaciją apie šių tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį
asmenį. Kai į Komisiją Ryšių reguliavimo tarnyba kreipiasi Aprašo 203 punkte nurodytu
pagrindu, ji kartu su šiame punkte nurodyta informacija taip pat turi pateikti ir Elektroninių
ryšių įstatymo 571 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją, kad asmenys, kuriems buvo
suteikta teisė naudoti tam tikrus radijo dažnius (kanalus), ir (ar) tiekėjai galimai neatitinka
nacionalinio saugumo interesų.“
7. Papildyti 771 punktu:
„771. Komisija, gavusi Ryšių reguliavimo tarnybos kreipimąsi pagal Aprašo 201, 202,
203 ar 204 punktus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 351 punkte nurodytų
dokumentų ir informacijos gavimo pradeda atitikties nacionalinio saugumo interesams
patikrą.“
8. Papildyti 772 punktu:
„772. Komisijos išvada, kuria patvirtinama, kad asmenys ir tiekėjai, nurodyti Aprašo
201, 202, 203 ir 204 punktuose, atitinka nacionalinio saugumo interesus, priimama Komisijos
posėdyje ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną įforminama pagal Aprašo 5 priede nurodytą formą;
šią išvadą pasirašo Komisijos pirmininkas. Komisijos išvada ne vėliau kaip kitą darbo dieną
po jos pasirašymo išsiunčiama Ryšių reguliavimo tarnybai.“
9. Papildyti 773 punktu:
„773. Komisijos išvada, kuria patvirtinama, kad asmenys ir (ar) tiekėjai, nurodyti
Aprašo 201, 202, 203 ir 204 punktuose, neatitinka nacionalinio saugumo interesų, priimama
Komisijos posėdyje, įforminama pagal Aprašo 57 punktą ir pateikiama Aprašo 59 punkte
nurodytiems subjektams. Apie išvados, kad asmenys ir (ar) tiekėjai neatitinka nacionalinio
saugumo interesų, pateikimą Vyriausybei pranešama Ryšių reguliavimo tarnybai.“
10. Papildyti 5 priedu (pridedama).

Ministras Pirmininkas
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Ekonomikos ir inovacijų ministras
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
objektų apsaugos koordinavimo komisijos
darbo tvarkos aprašo
5 priedas
NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS
KOORDINAVIMO KOMISIJA
IŠVADA
DĖL ASMENS, TIESIOGIAI PRAŠANČIO SKIRTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS),
NUMATYTUS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAMS IR (AR) ELEKTRONINIŲ
RYŠIŲ PASLAUGOMS TEIKTI, AR PATEIKUSIO PARAIŠKĄ DALYVAUTI
VIEŠAJAME KONKURSE, AUKCIONE, KAI SKIRIAMI TOKIE RADIJO DAŽNIAI
(KANALAI), IR (AR) TURINČIO TEISĘ NAUDOTI TOKIUS RADIJO DAŽNIUS
(KANALUS), TAIP PAT JO NAUDOJAMOS IR (AR) PLANUOJAMOS NAUDOTI
LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO 571 STRAIPSNIO
2 DALYJE NUMATYTAME SĄRAŠE NURODYTOS APARATŪROS, ĮRENGINIŲ
IR (AR) PROGRAMINĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ, TIEKĖJŲ IR (AR) JŲ
PRIEŽIŪROS IR (AR) PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ATITIKTIES
NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS
20… m.

d.

Vilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
objektų
apsaugos
įstatymo
12
straipsnio
10
dalies
1
punktu,
__________________________________
(Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų

___________________________________________________________________________,
apsaugos įstatymo 132 straipsniu arba Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 571 straipsnio 5 arba 6 dalimis)

šia išvada patvirtinama, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
__________________ nurodytas asmuo, __________________________________________
(kreipimosi data ir Nr.)

(tiesiogiai prašantis skirti radijo dažnius (kanalus), numatytus

___________________________________________________________________________
elektroninių ryšių tinklams ir (ar) elektroninių ryšių paslaugoms teikti (toliau – tam tikri radijo dažniai (kanalai), ar pateikęs

___________________________________________________________________________
paraišką dalyvauti viešajame konkurse, aukcione, kai skiriami tam tikri radijo dažniai (kanalai), ir (ar) turintis teisę naudoti

____________________________, taip pat jo planuojamos naudoti ar naudojamos
aparatūros,
tam tikrus radijo dažnius (kanalus)

įrenginių ir (ar) programinės įrangos gamintojai, tiekėjai ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo
paslaugų teikėjai (nurodyti Elektroninių ryšių įstatymo 571 straipsnio 2 dalyje numatytame
sąraše) atitinka nacionalinio saugumo interesus1.

1

Išvados antraštė ir jos dėstomoji dalis formuluojama atitinkamai pagal Ryšių reguliavimo tarnybos kreipimąsi.
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Komisijos pirmininkas
_____________________________

