
 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) IŠ 903,3–914,9 MHz IR 948,3–959,9 MHz 

SUPORUOTOS RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS BEI 1735–1760 MHz IR 1830–1855 MHz  

SUPORUOTOS RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS SKYRIMO UAB „TELE2“ 

 

2016 m. kovo 8 d. Nr. 1V-283 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi, 

52 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 55 straipsniu, 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) 35 punktu, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-

738 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 240, 

241 ir 270 punktais, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių 

naudojimo plano patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 240, 241 ir 270 punktais ir atsižvelgdamas į 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 1V-

141 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz 

suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz  suporuotos radijo dažnių 

juostos laimėtojų patvirtinimo“: 

1. S k i r i u  UAB „Tele2“ (kodas 111471645) radijo dažnius (kanalus) iš 903,3–914,9 

MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz 

suporuotos radijo dažnių juostos naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

2. P a v e d u  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio 

departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis parengti UAB „Tele2“ šio įsakymo 1 punkte 

nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus). 

3. N u r o d a u  paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

interneto svetainėje. 

4. 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. 

  

 

Direktorius  Feliksas Dobrovolskis 

 


