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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 6 ir 10 

dalimis, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių 

(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 40 ir 81 punktais, Radijo 

dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių 

reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. 

įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir 

siųsti strateginio plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. 

sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti 

strateginio plano patvirtinimo“, (toliau – Planas) 9 priedo lentelės 1 punktu, atsižvelgdamas į AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. vasario 21 d. prašymą Nr. 4A-45/2.5-20 (toliau – 

Prašymas): 

 1. N u s t a č i a u, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (juridinio asmens kodas 

120505210) pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) Prašymą 

vadovaujantis Planu pakeisti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui Tarnybos 2007 m. spalio 29 d. 

leidimu Nr. (15.7)-9R-180 naudoti UTB radijo dažnį (toliau – Leidimas) paskirtą 102,6 MHz radijo 

dažnį Vilniuje 89,0 MHz radijo dažniu, nekeičiant antenos centro aukščio virš žemės, taip pat 

suteikti galimybę tuo pačiu metu naudoti abu radijo dažnius, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo 

teisės naudoti 89,0 MHz radijo dažnį suteikimo dienos.  

 2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Įstatymo 49 straipsnio 6 dalimi, Tarnyba radijo 

dažnio (kanalo) naudotojo prašymu, suderinusi su Lietuvos radijo ir televizijos komisija, turi teisę 

pakeisti skirtą radijo dažnį (kanalą), jeigu to pageidauja radijo dažnio (kanalo) naudotojas. Plano 9 

priedo lentelės 1 punkte numatyta AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui paskirtą 102,6 MHz 

radijo dažnį Vilniuje pakeisti 89,0 MHz radijo dažniu. Vadovaujantis Taisyklių 81 punktu Tarnyba, 

priimdama sprendimą radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti 

kitais, gali radijo dažnių (kanalų) naudotojui leisti tuo pačiu metu naudoti abu radijo dažnius 

(kanalus), tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisės naudoti keičiančiuosius radijo dažnius 

(kanalus) suteikimo dienos. 

 3. P a k e i č i u AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui Leidimu paskirtą 102,6 MHz 

radijo dažnį 89,0 MHz radijo dažniu. 

4. N u s t a t a u, kad: 

4.1. 89,0 MHz radijo dažnio Vilniuje pagrindinės naudojimo sąlygos yra šios: 

4.1.1. radijo dažnio naudojimo terminas iki 2017 m. rugsėjo 12 d; 

4.1.2. radijo stoties įrengimo vieta   Sausio 13-osios g. 10, Vilnius 

       (E 25º12’53”, N 54º41’14”); 

 4.1.3. siųstuvo spinduliuotės klasė   300KF8EHF; 

 4.1.4. didžiausia dažnio deviacija   ±75 kHz; 



 4.1.5. didžiausia moduliacijos galia   0 dBr; 

 4.1.6. didžiausia spinduliuotės efektinė galia 

(e. r. p.) visomis kryptimis     43,2 dBW; 

 4.1.7. spinduliuotės poliarizacija   vertikali; 

4.1.8. antenos centro aukštis virš žemės  255 m; 

4.1.9. minimalus radijo dažniu (kanalu) 

perduodamų programų skaičius    1; 

4.2. šio įsakymo 4.1 papunktyje nurodytas radijo dažnis (kanalas) gali būti naudojamas tik 

gavus Tarnybos leidimą Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

4.3. šio įsakymo 4.1 papunktyje nurodyto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos bus 

nustatomos ir leidimas naudoti radijo dažnį (kanalą) išduodamas pagal Tarnybos suderintą radijo 

stoties radiotechninės dalies projektą (toliau – projektas); 

4.4. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras turi pateikti Tarnybai suderinti projektą ne 

vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įsakymo išsiuntimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 

dienos; 

4.5. Leidimas netenka galios po 6 mėnesių nuo šio įsakymo 4.1 papunktyje nurodyto radijo 

dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo ir leidimo naudoti radijo dažnį (kanalą) išdavimo; 

4.6. radijo stotis neturi kelti radijo trukdžių kitoms radijo ryšio stotims. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui ir Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijai 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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