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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 
49 straipsnio 10 dalimi, 50 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 53 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Radijo dažni� 
naudojimo plano, patvirtinto Ryši� reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 
direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. �sakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. 20-614), II skyriaus 
lentel�s 28 eilute, Radijo dažni� (kanal�) skyrimo ir naudojimo taisykli�, patvirtint� Lietuvos 
Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. �sakymu Nr. 1V-854 (Žin., 
2005, Nr. 122-4382) (toliau – Taisykl�s), 14, 30 ir 33 punktais, Radijo dažni� skyrimo radijo ir 
televizijos programoms transliuoti ir si�sti strateginio plano, patvirtinto Ryši� reguliavimo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. �sakymu Nr. 1V-125 (Žin., 
2003, Nr. 100-4526; 2007, Nr. 18-709) ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 
d. sprendimu Nr. 89 (Žin., 2003, Nr. 100-4527; 2007, Nr. 18-709), 5 punktu, 8 priedo lentel�s 23 
eilute bei atsižvelgdamas � AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (kodas 120505210) 2008 m. 
sausio 2 d. paraišk� Nr. 4A-1/2.5-16, bei � tai, kad per Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo 
tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 5 d. �sakymo Nr. 1V-125 „D�l paskelbimo apie pateikt� 
paraišk� skirti radijo dažn� (kanal�)“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11(1)-147), 2 punkte 
nustatyt� 30 dien� termin� po viešo paskelbimo apie paraiškos skirti 1557 kHz radijo dažn� 
Sitk�nuose gavim� daugiau joks asmuo nepareišk� noro š� radijo dažn� naudoti: 

1. � s a k a u skirti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 1557 kHz radijo dažn�. 
2. N u s t a t a u, kad: 
2.1. Tarnyba išduos vien� leidim� naudoti šio �sakymo 1 punkte nurodyt� radijo dažn�; 
2.2. šio �sakymo 1 punkte nurodyto radijo dažnio pagrindin�s naudojimo s�lygos yra šios: 
2.2.1. radijo dažnio naudojimo terminas   5 metai; 
2.2.2. radijo stoties �rengimo vieta Sitk�n� k., Kauno r. sav. 

(E 23�48’39”, N 55�02’44”); 
2.2.3. si�stuvo spinduliuot�s klas�    16KA3EGN; 
2.2.4. didžiausia spinduliuot�s efektin� galia 

visomis kryptimis       49,6 dBW; 
 2.2.5. spinduliuot�s poliarizacija    vertikali; 

2.2.6. antenos tipas      A; 
2.2.7. antenos aukštis virš žem�s    152 m; 
2.2.8. minimalus vienu kanalu perduodam� 

radijo program� kiekis      1; 
2.2.9. radijo dažnis gali b�ti naudojamas tik Taisykli� nustatyta tvarka ir s�lygomis gavus 

Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos leidim� naudoti radijo dažn�; 
2.2.10. leidimas naudoti radijo dažn� bus išduodamas pagal Tarnybos suderint� radijo stoties 

radiotechnin�s dalies projekt� (toliau – Projektas). Projektas turi b�ti pateiktas Tarnybai suderinti ne 
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v�liau, kaip per tris m�nesius nuo šio �sakymo išsiuntimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 
dienos; 

2.2.11. radijo stotis turi b�ti suprojektuota taip, kad nekelt� radijo trukdži� kitiems 
teis�tiems radijo dažni� (kanal�) naudotojams. 

3. P a v e d u Radijo ryšio departamentui: 
3.1. vadovaujantis Taisykl�mis parengti leidim� naudoti šio �sakymo 1 punkte nurodyt� 

radijo dažn�; 
3.2. paskelbti š� �sakym� Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos interneto 

tinklalapyje adresu www.rrt.lt; 
3.3. išsi�sti š� �sakym� AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui. 
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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