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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, 

Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir 

naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 

m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 

38.1 papunkčiu, 42 punktu ir 44.1 papunkčiu bei atsižvelgdamas į UAB „Lanula“ 2014 m. rugsėjo 

23 d. prašymą Nr. RP-09-01 (toliau – Prašymas): 

 1. N u s t a č i a u, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – 

Tarnyba) 2008 m. vasario 27 d. išdavė leidimą Nr. (15.7)-9R-247 naudoti UTB radijo dažnį (toliau 

– Leidimas), kuris suteikia teisę UAB „Lanula“ (juridinio asmens kodas 141545382) naudoti 100,8 

MHz radijo dažnį Klaipėdoje. UAB „Lanula“ pateikė Tarnybai Prašymą pakeisti Leidime nustatytas 

paskirto 100,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas: atitaisyti neteisingai nurodytą 

radijo stoties įrengimo vietos adresą ir faktinį antenos aukštį, bei nustatyti šiuo metu maksimaliai 

leistiną spinduliuotės efektinę galią. 

 2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. vadovaujantis Taisyklių 38.1 ir 44.1 papunkčiais, Tarnybos sprendimu  nustatytos 

paskirto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnio (kanalo) 

naudotojo prašymu. Vadovaujantis Taisyklių 42 punktu, Tarnyba gali priimti sprendimą pakeisti 

radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nevykdydama viešo konsultavimosi, jeigu numatomi 

pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta 

su radijo dažnių (kanalų) naudotojais; 

2.2. Tarnyba, išnagrinėjusi elektromagnetinio suderinamumo sąlygas, nustatė, kad Leidime 

nurodyta spinduliuotės efektinė galia negali būti didinama dėl Lietuvos ir kaimyninių valstybių 

sukoordinuotų radijo stočių. 

3. P a k e i č i u Leidime nurodytas 100,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo 

sąlygas. 

4. N u s t a t a u: 

4.1. šias naujas pagrindines Leidimu UAB „Lanula“ skirto 100,8 MHz radijo dažnio 

Klaipėdoje naudojimo sąlygas: 

4.1.1. radijo stoties įrengimo vieta   Lypkių g. 13, Klaipėda 

(E 021° 12’ 05”, N 55° 40’ 59”); 

4.1.2. antenos centro aukštis virš žemės  100 m; 

4.2. šio įsakymo 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiuose nurodytos radijo dažnio naudojimo sąlygos 

nustatomos Leidime nurodytam maksimaliam radijo dažnio naudojimo terminui, nekeičiant 

Leidimu nustatytos spinduliavimo klasės, didžiausios dažnio deviacijos, dažnio stabilumo, siųstuvo 

galios, antenos tipo, antenos stiprinimo didžiausios spinduliuotės kryptimi, antenos poliarizacijos ir 

spinduliuotės efektinės galios; 



4.3. šio įsakymo 4.1 punkte nurodytas radijo dažnis gali būti naudojamas tik gavus Tarnybos 

leidimą Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

4.4. Leidimas netenka galios Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis išdavus leidimą naudoti 

šio įsakymo 4.1 punkte nurodytą radijo dažnį. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Lanula“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

5.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

6. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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