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ŠVARIOS ELEKTROMAGNETINĖS APLINKOS MEMORANDUMAS 

 

2015 m. sausio  15 d. Nr. ND-  

 

Vilnius 

 

  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, atlieka radijo stebėseną 

ir siekia užtikrinti švarią elektromagnetinę aplinką. Švariai elektromagnetinei aplinkai palaikyti ir 

visuomenės informuotumui šioje srityje kelti Lietuvoje reikia naujų bendradarbiavimo formų tarp 

visų suinteresuotų šalių, ypač tarp viešojo ir privataus sektorių. 

 

PASIRAŠANČIOS ŠALYS: Švarios elektromagnetinės aplinkos memorandumą (toliau – 

Memorandumas) pasirašo Tarnyba, UAB „Ekskomisarų biuras“ ir  UAB „EUROCASH1“ (toliau 

– Šalys). 

 

ŠĮ MEMORANDUMĄ PASIRAŠANČIOS ŠALYS ATSIŽVELGIA Į TAI, KAD: 

 informacinės visuomenės plėtra, kuri tiesiogiai susijusi su visuotiniu informacinių ir ryšių 

technologijų paplitimu ir vartotojų gebėjimu pasinaudoti šių technologijų teikiamais privalumais, 

skatina šalies ūkio pažangą ir piliečių gerovę; 

 informacinės visuomenės plėtra yra susijusi su vis didesniu radijo dažnių naudojimu; 

 augant radijo dažnių naudojimui, prevencija ir švietimas šioje srityje įgyja vis didesnę 

reikšmę, atsiranda naujų iššūkių, susijusių su švarios elektromagnetinės aplinkos užtikrinimu; 

 ugdant visuotinę ir stiprią švarios elektromagnetinės aplinkos palaikymo kultūrą, galima 

užkirsti kelią galimiems radijo trikdžiams; 

 elektromagnetinės spinduliuotės spektrai ir radijo trikdžių lygiai turi atitikti teisės aktų 

reikalavimus; 

 aparatūra ir (arba) įrenginiai turi veikti elektromagnetinėje aplinkoje, neskleisdami 

neleistinų radijo trikdžių, galinčių pakenkti kitai aparatūrai ir (arba) įrenginiams,  veikiantiems 

šioje aplinkoje. 
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MEMORANDUMO TIKSLAS – švarios elektromagnetinės aplinkos palaikymo visuotinės ir 

stiprios kultūros kūrimas bei ugdymas. Siekdami efektyviai panaudoti turimus organizacinius, 

finansinius ir techninius išteklius, susitariame dėl veiksmų, skirtų švarios elektromagnetinės 

aplinkos palaikymo kultūrai kurti ir vykdyti, radijo trikdžių šaltiniams (pvz., automobilių 

signalizacijoms) operatyviai identifikuoti ir neutralizuoti, ir galimybių suinteresuotiems 

subjektams dalyvauti Tarnybos organizuojamuose mokymuose. 

 

PRINCIPAI. Šalys vadovaujasi šiais principais: 

 bendradarbiavimo – Šalys kooperuojasi siekdamos identifikuoti ir neutralizuoti radijo 

trikdžius; 

 edukacijos – verslo subjektams organizuojami Tarnybos mokymai, kurių metu dalijamasi 

ekspertinėmis ir praktinėmis žiniomis, kaip identifikuoti ir neutralizuoti radijo trikdžius;  

 operatyvumo – Šalys skatinamos dalytis informacija apie radijo trikdžių identifikavimą 

bei neutralizavimą ir reaguoti į ją kiek įmanoma greičiau. 

 

PRIORITETAI. Šalys nustato šiuos ilgalaikius prioritetus:   

I. Techninių priemonių naudojimas – bendradarbiavimas skatinant verslo subjektus 

naudoti technines priemones, kuriomis galima identifikuoti ir neutralizuoti radijo trikdžius. 

II. Švietimas ir mokymas – verslo subjektų žinių ir gebėjimų apie radijo trikdžių 

identifikavimą ir neutralizavimą gerinimas.  

 

MEMORANDUMO ĮGYVENDINIMAS – Šalys susitaria, jog pasirašiusiems Memorandumą 

ir vėliau prie jo prisijungusiems verslo subjektams būtų sudaryta galimybė dalyvauti Tarnybos 

organizuojamuose mokymuose. Mokymų metu siekiama sudaryti galimybę ne tik įgyti teorinių 

žinių apie švarią elektromagnetinę aplinką, radijo trukdžius ir jų šaltinius, bet ir sudaryti 

galimybę praktiškai išbandyti technines priemones, padedančias identifikuoti radijo trikdžius. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

I. Šalys Memorandumą įgyvendins veikdamos pagal Memorandume nustatytus principus 

ir prioritetus. Atsižvelgiant į švarios elektromagnetinės aplinkos situacijos pokyčius, šioje 

aplinkoje pasitaikančių radijo trikdžių dažnumą bei pobūdį ir Šalims susitarus, prioritetai gali būti 

keičiami. 
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II. Memorandumas ir jį pasirašiusių bei vėliau prie jo prisijungusių verslo subjektų sąrašas 

viešai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.   

III. Verslo subjektai, pageidaujantys prisijungti prie Memorandumo, Tarnybai pateikia 

laisvos formos raštą ‒ sutikimą prisijungti prie šio Memorandumo.  

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktorius  

 

                                 Feliksas Dobrovolskis 

UAB „Ekskomisarų biuras“  Vilniaus 

teritorinio padalinio Fizinės saugos skyriaus 

direktorius 

 

                                 Artūras Čėsna        

UAB „EUROCASH1“ 

Regiono apsaugos vadovas 

 

                                 Andrejus Rinkevičius 

 

 

                 

                                                                    

 


