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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 dalimi, 

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

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

(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 47.6 ir 64.2 papunkčiais, 

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano 

patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų 

pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Dažnių lentelė), II skyriaus lentelės 411-414 ir 447-448  

punktais ir atsižvelgdamas į UAB „Tele2“ (įmonės kodas 111471645) 2016 m. gruodžio 6 d. 

prašymą Nr. SD-25364: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Tele2“ 2016 m. gruodžio 6 d. prašyme Nr. SD-25364 prašo 

pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2007 m. liepos 2 d. 

išduotuose  leidimuose Nr. (13.32)-5R-101282 ir  Nr. (13.32)-5R-101294 naudoti radijo dažnius 

(kanalus), 2007 m. liepos 11 d. išduotame leidime Nr. (13.32)-5R-101302 naudoti radijo dažnius 

(kanalus) ir 2007 m. spalio 2 d. išduotuose leidimuose  Nr. (13.32)-5R-101363 ir Nr. (13.32)-5R-

101378 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą. 

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

2.1. vadovaudamasi Taisyklių 64.2 papunkčiu, Tarnyba ne vėliau kaip iki atitinkamų radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos priima sprendimą pratęsti radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo terminą, jeigu Dažnių lentelėje nėra nuspręsta apriboti leidimų naudoti radijo dažnių 

(kanalų), kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, skaičiaus. Dažnių lentelės II skyriaus 

lentelės  411-414 ir 447-448 punktuose 22,21-23,55 GHz ir 37,5-39,5 GHz radijo dažnių juostose 

išduodamų leidimų skaičius nėra apribotas.  

2.2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 dalimi 

ir Taisyklių 47.6 papunkčiu, Tarnyba, atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) paskirtį, veiksmingą 

bei efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą bei vadovaudamasi Dažnių lentele, tarptautiniais ir 

tarpvalstybiniais susitarimais bei kitais teisės aktais, nustato teisės naudoti elektroninių ryšių 

išteklius terminą.  

3. P r a t ę s i u  Tarnybos 2007 m. liepos 2 d. išduotuose  leidimuose Nr. (13.32)-5R-101282 

ir  Nr. (13.32)-5R-101294 naudoti radijo dažnius (kanalus), 2007 m. liepos 11 d. išduotame leidime 

Nr. (13.32)-5R-101302 naudoti radijo dažnius (kanalus) ir 2007 m. spalio 2 d. išduotuose 

leidimuose  Nr. (13.32)-5R-101363 ir Nr. (13.32)-5R-101378 naudoti radijo dažnius (kanalus) 

nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2028 m. gruodžio 31 d. 

4. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis 

parengti UAB „Tele2“  naujos redakcijos leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) su šio įsakymo 

3 punkte nustatytu radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminu. 
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5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Tele2“ 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. 

 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas 
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