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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 

49 straipsnio 4 dalimi, Radijo dažni� (kanal�) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) 
retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisykli�, patvirtint� Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo 
tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. �sakymu Nr. 1V-155 (Žin., 2006, Nr. 18-655; 2007, Nr. 
66-2596) (toliau – Taisykl�s), 15.1 punktu, Radijo dažni� skyrimo radijo ir televizijos programoms 
transliuoti ir si�sti strateginio plano, patvirtinto 2003 m. spalio 15 d. Ryši� reguliavimo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s direktoriaus �sakymu Nr. 1V-125 (Žin., 2003, Nr. 100-4526; 
2007, Nr. 18-709; 2008, Nr. 78-3093) ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. 
sprendimu Nr. 89 (Žin., 2003, Nr. 100-4527; 2007, Nr. 18-709; 2008, Nr. 78-3093) (toliau – 
Strateginis planas), 4.1 punktu, 10 priedo lentel�s 31 eilute, atsižvelgdamas � Lietuvos radijo ir 
televizijos komisijos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 44 UAB „Muzikos topai“ išduot� naujos 
redakcijos licencij� radijo programai transliuoti Nr. R105st (toliau – Licencija) bei išnagrin�j�s 
UAB „Muzikos topai“ 2009 m. kovo 12 d. prašym� Nr. 4 (toliau – Prašymas): 
 1. N u s t a � i a u, kad UAB „Muzikos topai“ (kodas 124203024) kreip�si � Lietuvos 
Respublikos ryši� reguliavimo tarnyb� (toliau – Tarnyba) pateikdama Licencij� su Prašymu skirti 
105,0 MHz radijo dažn� Utenoje.  

2. K o n s t a t u o j u, kad šio �sakymo 1 punkte nurodytas radijo dažnis n�ra paskirtas ir 
Strateginiame plane yra numatytas antžeminiam analoginiam radijui. 

3. � s a k a u skirti UAB „Muzikos topai“ 105,0 MHz radijo dažn�. 
4. N u s t a t a u, kad: 
4.1. šio �sakymo 3 punkte nurodyto radijo dažnio pagrindin�s naudojimo s�lygos yra šios: 
4.1.1. radijo dažnio naudojimo terminas  iki 2014 m. gruodžio 30 d; 
4.1.2. radijo stoties �rengimo vieta   Naujasodžio k., Utenos r. 
       (E 25�34’40”, N 55�30’24”); 

 4.1.3. si�stuvo spinduliuot�s klas�   300KF8EHF; 
 4.1.4. didžiausia spinduliuot�s efektin� galia: 
 4.1.4.1. 0° kryptimi     27,0 dBW; 
 4.1.4.2. 10° kryptimi     25,0 dBW; 

4.1.4.3. 20°-30° kryptimis    26,0 dBW; 
4.1.4.4. 70°-80° kryptimis    23,0 dBW; 

 4.1.4.5. kitomis kryptimis    30,0 dBW; 
 4.1.5. spinduliuot�s poliarizacija   vertikali; 

4.1.6. antenos centro aukštis virš žem�s  60 m; 
4.2. radijo stotis turi b�ti suprojektuota taip, kad nekelt� radijo trukdži� kitiems teis�tiems 

radijo dažni� (kanal�) naudotojams; 
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4.3. radijo dažnis gali b�ti naudojamas tik Taisykli� nustatyta tvarka ir s�lygomis gavus 
Tarnybos leidim� naudoti radijo dažn�; 

4.4. leidimas naudoti radijo dažn� šio �sakymo 4.1.1 punkte nurodytam terminui bus 
išduodamas Taisykli� 21-32 punktuose nustatyta tvarka. 

5. P a v e d u Radijo ryšio departamentui vadovaujantis Taisykl�mis parengti leidim� 
naudoti šio �sakymo 1 punkte nurodyt� radijo dažn�. 

Šis �sakymas gali b�ti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracini� byl� teisenos 
�statymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir s�lygomis. 
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