
SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO 
 
 

2003 m. vasario 05 d. Nr.07-05-02 
 

Vilnius 
 
 

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), atstovaujama direktoriaus Tomo 
Barakausko, ir Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinė), 
atstovaujamas direktoriaus Valerijono Valicko, toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 
geranoriškumo ir tarpusavio pagalbos principais, vykdydami teisės aktais jų kompetencijai 
priskirtas funkcijas ir siekdami apsaugoti šalies rinką nuo saugos ir kitų nustatytų reikalavimų 
neatitinkančių radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei skatindami 
sąžiningą konkurenciją,  

 
p r i p a ž į s t a, kad saugos ir kitų nustatytų reikalavimų neatitinkančių radijo ryšio 

įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimas į Lietuvos Respublikos rinką (įskaitant 
įvežimą) daro žalą valstybės ekonominiams, socialiniams, finansiniams interesams; 

 
p a ž y m i, kad Tarnybos ir Muitinės bendradarbiavimas galėtų pagerinti šalies rinkoje 

esančių radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių kokybę, užkirsti kelią saugos 
ir kitų nustatytų reikalavimų neatitinkančių radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių teikimui į rinką (įskaitant įvežimą), 
 
 s u s i t a r i a: 
 

1. Stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą kovojant su saugos ir kitų nustatytų reikalavimų 
neatitinkančių radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimu į Lietuvos 
Respublikos rinką (įskaitant įvežimą). 

2. Keistis informacija apie asmenis, kurie pažeisdami teisės aktų reikalavimus, teikia į 
rinką (įskaitant įvežimą) įtariamus kaip saugos ir kitų nustatytų reikalavimų neatitinkančius 
radijo ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius bei teikti duomenis pagal šio 
Susitarimo pagrindu Šalių pasirašytos Duomenų teikimo sutarties sąlygas. 

3. Teikti turimą metodinę medžiagą bei dalytis patirtimi. 
4. Naudoti gautą informaciją tik teisės aktuose numatytoms savo funkcijoms vykdyti, 

laikytis teisės aktų nustatytų įsipareigojimų išlaikyti konfidencialumą ir užtikrinti gautos 
informacijos  apsaugą ir slaptumą. Informacijos teikimas turi neprieštarauti galiojantiems teisės 
aktams. 

 
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
5. Tarnyba įsipareigoja Muitinės departamento direktoriaus, Muitinės kriminalinės 

tarnybos direktoriaus, teritorinės muitinės viršininko ar jų įgalioto asmens prašymu teikti  
informaciją apie asmenis, kurie teikia į rinką saugos ir kitų nustatytų reikalavimų neatitinkančius 
radijo ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius. 

6. Muitinė įsipareigoja Tarnybos prašymu teikti informaciją apie asmenis, įvežančius 
radijo ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius, kuriems taikomi privalomieji 
saugos bei kiti nustatyti reikalavimai. 

7. Tarnybos ir Muitinės vadovų (pavaduotojų) sprendimu gali būti teikiama ir kita 
informacija. 

8. Informaciją Tarnyba ir Muitinė teikia vadovų (pavaduotojų) pasirašytu raštu paštu ir 
elektroniniu būdu. 

9. Tuo atveju, jeigu Tarnyba ar Muitinė negali pateikti prašomos papildomos 
informacijos, per 10 darbo dienų privalo informuoti motyvuotu atsakymu. 
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

10. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neterminuotas. 
11. Vienos iš Šalių iniciatyva Susitarimas gali būti nutrauktas prieš 30 dienų įspėjus kitą 

Šalį. 
12. Susitarimas gali būti nutrauktas ir pakeistas tik rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra 

galiojančios Sutarties tąsa ir neatskiriama jo dalis. 
13. Šalių ginčai dėl Susitarimo sudarymo, aiškinimo ir vykdymo sprendžiami teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
14. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, 

kiekvienai Šaliai po vieną. 
 

ŠALIŲ REKVIZITAI: 
 
 
 
Ryšių reguliavimo tarnyba     Muitinės departamentas  

prie Finansų ministerijos 
kodas: 2144221  
Algirdo 27, 2006 Vilnius 
tel. (8 5) 216 11 77  
faks. (8 5) 216 15 64   

 kodas 8865683 
 A. Jakšto 1/25, LT-2600, Vilnius 
 tel. (8 5) 212 64 15 
 faks. (8 5) 212 49 48 
    

 
     
     
Direktorius       Direktorius 
 
 
 
Tomas Barakauskas      Valerijonas Valickas 
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