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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 60 straipsniu bei Teisės 

užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus  

2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1070, 53 punktu: 

1. S u d a r a u  šias radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisijas: 

1.1. Kauno skyriaus radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisiją: 

Jonas Markūnas Tarnybos Radijo spektro kontrolės departamento Kauno 

kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas, komisijos 

pirmininkas; 

Albinas Štaraitis A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas; 

Augustinas Liepuonis A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas. 

1.2. Klaipėdos skyriaus radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisiją: 

Audrius Sukauskis Tarnybos Radijo spektro kontrolės departamento Klaipėdos 

kontrolės skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas; 

Vitas Krasnickas A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas; 

Kęstutis Tamošaitis A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas. 

1.3. Šiaulių skyriaus Panevėžio poskyrio radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisiją: 

Rita Vizgirdienė A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turinti radijo mėgėja, 

komisijos pirmininkė; 

Rimantas Dėdinas A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas; 

Aurimas Petrauskas Tarnybos Radijo spektro kontrolės departamento Panevėžio 

kontrolės poskyrio vyriausiasis specialistas. 

1.4. Šiaulių skyriaus radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisiją: 

Regimantas Gruslys Tarnybos Radijo spektro kontrolės departamento Šiaulių 

kontrolės skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas; 

Andrejus Šarpilo A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas; 

Algis Jonas Radavičius A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas. 

  



 

1.5. Vilniaus skyriaus radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisiją: 

Vytautas Kudelis A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas, 

komisijos pirmininkas; 

Rolandas Mikalauskas A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintis radijo mėgėjas; 

Rimantas Rimkevičius Tarnybos Radijo spektro kontrolės departamento direktoriaus 

pavaduotojas. 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymą  

Nr. 1V-1 „Dėl radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisijų sudarymo“;  

3. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje. 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis 

 

 


