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SKAITMENINIO RADIJO RYŠIO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Skaitmeninio radijo ryšio naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

skaitmeninio radijo ryšio naudojimą valstybės įmonėje Valstybinių miškų urėdijoje (toliau - VMU), 
radijo ryšio šaukinius ir pokalbių grupes. 

2. VMU naudoja Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo 
ryšio tinklo (toliau – SMRRT) skaitmeninį radijo ryšį. 

3. Apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 
elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos 
priešgaisrinės saugos įstatyme. 
 

II. SKYRIUS 
RADIJO RYŠIO NAUDOJIMO YPATYBĖS IR POKALBIŲ VEDIMAS 

 
4. Radijo ryšio paskirtis – miško gaisrų gesinimo ir paieškos metu užtikrinti operatyvų 

priešgaisrinių pajėgų valdymą, tinkamą sąveiką su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento priešgaisrinėmis komandomis bei vykdyti kitas efektyvios sąveikos reikalaujančias 
balso ar duomenų perdavimo funkcijas. 

5. VMU darbuotojai, naudojantys skaitmeninį radijo ryšį (toliau — radijo ryšio vartotojai), 
privalo būti susipažinę su naudojamų skaitmeninių radijo ryšio stotelių techninėmis 
charakteristikomis, išmanyti vartotojo instrukcijos reikalavimus ir mokėti patikrinti radijo ryšio stotelės 
veikimą. 

6. Kiekviename VMU padalinyje naudojamos radijo ryšio pokalbių grupės ir šaukiniai 
pateikiami šio aprašo 1 priede. 

7. Perduodant didesnį informacijos kiekį, kai dirbama gaisravietėje ar nesant geram SMRRT 
ryšiui galima naudoti tiesioginį ryšio kanalą.  

8. Visose eksploatuojamose transporto priemonėse ir patalpose, kuriose yra sumontuotos  
automobilinės ar stacionarios radijo ryšio stotelės, turi būti naudojamų pokalbių grupių ir šaukinių 
sąrašai. 

9. Radijo ryšio pokalbių vedimo tvarka ir pagrindiniai reikalavimai: 
9.1. Radijo ryšio pokalbis pradedamas kviečiamojo radijo ryšio vartotojo (toliau – 

kviečiamasis vartotojas) šaukiniu, paskui pranešamas radijo ryšio vartotojo inicijuojančio ryšį (toliau- 
kviečiantysis vartotojas) šaukinys.  

9.2. Kviečiamasis vartotojas turi atsakyti savo šaukiniu ir pranešti apie pasirengimą priimti 
informaciją. Informacijos gavimas patvirtinamas atsakymu „supratau“. Perduodamos informacijos 
nesupratus prašoma, kad informacija būtų perduota pakartotinai. 

9.3. Informacija perduodama trumpai ir aiškiai, vengiant dviprasmybių. 
9.4. Radijo ryšys baigiamas žodžiais „ryšio pabaiga“. 
9.5. Radijo ryšio vartotojams draudžiama: 
9.5.1. be priežasties spausti radijo stotelės pavojaus (oranžinį) mygtuką; 
9.5.2. be priežasties spausti radijo stotelės siųstuvo įjungimo (siuntimo) mygtuką; 
9.5.3. nepaisyti subordinacijos, perduoti informaciją nevalstybine kalba, įterpti asmeninio 

pobūdžio, nemandagius ar necenzūrinius žodžius, transliuoti muziką ar skleisti kitus pašalinius 
garsus, įsiterpti į pokalbį;  

9.5.4. perduoti informaciją, jei kviečiamasis vartotojas neatsiliepė. Nepatikimo radijo ryšio 
atvejais būtina ieškoti alternatyvių informacijos perdavimo būdų: naudoti automobilines radijo 
stoteles, jei nėra ryšio naudojant nešiojamąją radijo stotelę, naudoti judrųjį telefono ryšį. 
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9.6. Radijo ryšio vartotojai turi perduoti informaciją, kiek ji būtina darbo funkcijoms atlikti. 
9.7. Radijo ryšiui palaikyti dažniausiai vartojami procedūriniai žodžiai ir jų reikšmės: 
 

Eil. 

Nr. 
Procedūriniai žodžiai Procedūrinių žodžių reikšmės paaiškinimas 

l . Ryšio pabaiga 
„Aš informacijos perdavimą baigiau. Atsakymas arba 

patvirtinimas nereikalingi." 

2. Supratau „Aš Jūsų perduotą informaciją supratau." 

3. Pakartok „Nesupratau. Pakartokite perduotą informaciją." 

4. Kaip supratote? 

Procedūriniai žodžiai vartojami, kai norima patikslinti, kokią 

informaciją priėmė radijo ryšio vartotojas. 

Perduodamos informacijos nesupratus, prašoma, kad 

informacija būtų perduota pakartotinai. 
 

9.8. Pokalbių radijo ryšiu pavyzdžiai pateikiami šio aprašo 2 priede. 
 

III. SKYRIUS  
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
9. Aprašo nuostatų privalo laikytis visi VMU darbuotojai naudojantys skaitmeninį radijo ryšį. 
10. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios VMU direktoriaus 

įsakymu. Aprašas peržiūrimas, esant poreikiui arba pasikeitus su Aprašo taikymu susijusių teisės 
aktų reikalavimams, tačiau ne rečiau kaip kas dvejus metus. Už Aprašo peržiūrą ir jo pakeitimų bei 
(ar) papildymų inicijavimą atsakingas VMU Miško apsaugos skyrius. 

11. Šio aprašo nuostatų pažeidimai yra laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos 
atsakomybė nustatyta teisės aktuose.  

_________________________ 
 
 



 Skaitmeninio radijo ryšio naudojimo 
tvarkos aprašo 1 priedas 

 

RADIJO RYŠIO POKALBIŲ GRUPIŲ IR ŠAUKINIŲ SĄRAŠAI  

 

1 lentelė. SMRRT pokalbių grupės 
 

Eil. Nr. Aplankas Pokalbių grupė SMRRT radijo ryšio vartotojas 

1 

MIŠKAI 

MU65-1ANYRP VMU Anykščių regioninis padalinys 

2 MU65-2BIRRP  VMU Biržų regioninis padalinys 

3 MU65-3DUBRP VMU Dubravos regioninis padalinys 

4 MU65-4IGNRP  VMU Ignalinos regioninis padalinys 

5 MU65-5JONRP  VMU Joniškio regioninis padalinys 

6 MU65-6JURRP  VMU Jurbarko regioninis padalinys 

7 MU65-7KRURP VMU Kazlų Rūdos regioninis padalinys 

8 MU65-8KRERP  VMU Kretingos regioninis padalinys 

9 MU65-9KURRP VMU Kuršėnų regioninis padalinys 

10 MU65-10MAZRP  VMU Mažeikių regioninis padalinys 

11 MU65-11NEMRP  VMU Nemenčinės regioninis padalinys 

12 MU65-12PANRP  VMU Panevėžio regioninis padalinys 

13 MU65-13PRIRP  VMU Prienų regioninis padalinys 

14 MU65-14RADRP  VMU Radviliškio regioninis padalinys 

15 MU65-15RASRP  VMU Raseinių regioninis padalinys 

16 MU65-16ROKRP  VMU Rokiškio regioninis padalinys 

17 MU65-17SAKRP  VMU Šakių regioninis padalinys 

18 MU65-18SALRP  VMU Šalčininkų regioninis padalinys 

19 MU65-19SILRP  VMU Šilutės regioninis padalinys 

20 MU65-20SVERP VMU Švenčionėlių regioninis padalinys 

21 MU65-21TAURP  VMU Tauragės regioninis padalinys 

22 MU65-22TELRP  VMU Telšių regioninis padalinys 

23 MU65-23TRARP VMU Trakų regioninis padalinys 

24 MU65-24UKMRP  VMU Ukmergės regioninis padalinys 

25 MU65-25VARRP VMU Varėnos regioninis padalinys 

26 MU65-26VEIRP  VMU Veisiejų regioninis padalinys 

27 MU65-27MAS1 VMU Miško apsaugos skyrius 

28 MU65-28MAS2 Rezervas 

        

Ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ar įvykių metu naudojamos bendrosios pokalbių grupės 

1 RESPUBLIKA RR-EXTRE1 ir RR-EXTRE2 Visose apskrityse (visoje Lietuvos Respublikoje) 

2 LT-APSKRITYS AA-VI-EXTRE1 ir AA-VI-EXTRE2 Vilniaus apskrityje 

3 LT-APSKRITYS AA-KA-EXTRE1 ir AA-KA-EXTRE2 Kauno apskrityje 

4 LT-APSKRITYS AA-KL-EXTRE1 ir AA-KL-EXTRE2 Klaipėdos apskrityje 

5 LT-APSKRITYS AA-SM-EXTRE1 ir AA-SM-EXTRE2 Šiaulių apskrityje 

6 LT-APSKRITYS AA-PA-EXTRE1 ir AA-PA-EXTRE2 Panevėžio apskrityje 

7 LT-APSKRITYS AA-UT-EXTRE1 ir AA-UT-EXTRE2 Utenos apskrityje 

8 LT-APSKRITYS AA-AL-EXTRE1 ir AA-AL-EXTRE2 Alytaus apskrityje 

9 LT-APSKRITYS AA-MA-EXTRE1 ir AA-MA-EXTRE2 Marijampolės apskrityje 

10 LT-APSKRITYS AA-TA-EXTRE1 ir AA-TA-EXTRE2 Tauragės apskrityje 

11 LT-APSKRITYS AA-TE-EXTRE1 ir AA-TE-EXTRE2 Telšių apskrityje 

 

 



2 lentelė. SMRRT šaukiniai 

 

Eil. Nr. SMRRT radijo ryšio vartotojas Šaukinys (žodinė dalis)* 

  
1 VMU Anykščių regioninis padalinys Bruknė  

2 VMU Biržų regioninis padalinys Beržas  

3 VMU Dubravos regioninis padalinys Liepa  

4 VMU Ignalinos regioninis padalinys Pušis  

5 VMU Joniškio regioninis padalinys Mūša  

6 VMU Jurbarko regioninis padalinys Ežys  

7 VMU Kazlų Rūdos regioninis padalinys Vanagas  

8 VMU Kretingos regioninis padalinys Klevas  

9 VMU Kuršėnų regioninis padalinys Ąžuolas  

10 VMU Mažeikių regioninis padalinys Venta  

11 VMU Nemenčinės regioninis padalinys Vilnia  

12 VMU Panevėžio regioninis padalinys Lapas  

13 VMU Prienų regioninis padalinys Ieva  

14 VMU Radviliškio regioninis padalinys Uosis  

15 VMU Raseinių regioninis padalinys Dubysa  

16 VMU Rokiškio regioninis padalinys Mėlynė  

17 VMU Šakių regioninis padalinys Liekė  

18 VMU Šalčininkų regioninis padalinys Eglė  

19 VMU Šilutės regioninis padalinys Bukas  

20 VMU Švenčionėlių regioninis padalinys Žeimena  

21 VMU Tauragės regioninis padalinys Jūra  

22 VMU Telšių regioninis padalinys Sedula  

23 VMU Trakų regioninis padalinys Galvė  

24 VMU Ukmergės regioninis padalinys Miškas  

25 VMU Varėnos regioninis padalinys Merkys  

26 VMU Veisiejų regioninis padalinys Kėnis  

27 VMU Miško apsaugos skyrius Neris  

 

* Nurodoma tik šaukinio žodinė dalis. Kiekvienas radijo ryšio abonentas (radijo stotelė) turi šaukinį 

susidedantį iš žodinio ir skaitinio junginio (pvz "Bruknė1", "Bruknė11"). Skaitinė šaukinio dalis sudaroma iš 

skaičių didėjančia tvarka: skaičiai nuo 1 iki 10 skiriami koordinatoriams, operatoriams ir priešgaisriniams 

budėtojams, skaičiai nuo 11 iki 20 - pagrindinių priešgaisrinių komandų nariams, vienai komandai sudarant 

tiek šaukinių, kiek komanda turi radijo ryšio stotelių. Šaukiniai kiekvienam radijo ryšio abonentui (radijo ryšio 

stotelei) yra nustatomi VMU regioninio padalinio vadovo potvarkiu. 



 Skaitmeninio radijo ryšio naudojimo 
tvarkos aprašo 2 priedas 
 

 

POKALBIŲ RADIJO RYŠIU PAVYZDŽIAI  

 

Eil. 

Nr. 

VMU Druskininkų regioninio padalinio 

koordinatorius, Šaukinys „Gojus 1“. 

VMU Druskininkų regioninio padalinio 

pagrindinės komandos priešgaisrinio 

automobilio vairuotojas, Šaukinys „Gojus 12“. 

Primas pokalbio pavyzdys, išvykstant į gaisravietę 

1 „Gojus 12", — aš „Gojus 1"  

2  „Gojus 1", — aš „Gojus 12" 

3 

„Gojus 12", — aš „Gojus 1" Važiuokite 
gesinti gaisro į Norulių girininkijos 122 
kvartalą, šalia Trikampio ežero jus pasitiks 
girininkas. Kaip supratote?“ 

 

4  
„Gojus 1", — aš „Gojus12" Supratau Išvykstame į 
Norulių girininkijos 122 kvartalą prie Trikampio ežero. 
Ryšio pabaiga“ 

Antras pokalbio pavyzdys, iš gaisravietės 

1  „Gojus 1", — aš „Gojus 12" 

2 „Gojus 12", — aš „Gojus 1"  

3 
 „Gojus 1", — aš „Gojus 12" Atvykome į gaisravietę, 

dega apie 0,2 ha miško plotas, pradedame gesinimą. 
Kaip supratote?“ 

4 
„Gojus 12", — aš „Gojus 1" Supratau. 
Ryšio pabaiga“ 

 

Trečias pokalbio pavyzdys, iš grįžtant iš gaisravietės 

1 
„Gojus 12", — aš „Gojus 1" 
Kada grįšite? 

 

2  
„Gojus 1", — aš „Gojus 12" 
Grįšime po 30 minučių. Kaip supratote?“ 

3 
„Gojus 12", — aš „Gojus 1" 
Nesupratau. Pakartok“ 

 

4 
 „Gojus 1", — aš „Gojus 12" 

Grįšime po 30 minučių. Kaip supratote?“ 

5 
„Gojus 12", — aš „Gojus 1" 
Supratau. Ryšio pabaiga“ 

 

 

 


