LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
2015 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1543 „DĖL UTB RADIJO DAŽNIO
NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO UAB „INTERBANGA“
PAKEITIMO
2017 m. gegužės 26 d. Nr. 1V-523
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7
punktu, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti
skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir
televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“,
(toliau – Taisyklės) 20 punktu bei atsižvelgdamas į UAB „Interbanga“ 2017 m. kovo 14 d. pateiktą
raštą (toliau – Raštas):
1. N u s t a č i a u ir k o n s t a t u o j u, kad:
1.1. 2015 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau –
Tarnyba) direktorius priėmė įsakymą Nr. 1V-1543 „Dėl UTB radijo dažnio naudojimo sąlygų
pakeitimo UAB „Interbanga“ (toliau – Įsakymas), kuriame nustatyta Tarnybos 2010 m. lapkričio 12
d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-500 naudoti UTB radijo dažnį (toliau – Leidimas) nurodytų
93,2 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo sąlygų pakeitimo tvarka ir sąlygos. 2017 m. kovo 10
d. Tarnyba išdavė leidimą Nr. (15.7) 9R-1236, suteikiantį teisę UAB „Interbanga“ iki 2017 m.
birželio 14 d. naudoti 93,2 MHz radijo dažnį Panevėžyje Tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio
13 d. įsakymu Nr. 1V-1321 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB
„Interbanga“ nustatytomis sąlygomis, taip pat kitomis sąlygomis, nustatytomis radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygas ir tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose.
1.2. UAB „Interbanga“ (juridinio asmens kodas 135912920) Raštu kreipėsi į Tarnybą,
pageidaudama pakeisti Leidime nurodytą antenos centro aukštį. Tarnybos leidimas UAB
„Interbanga“ pagal Įsakymą iki Rašto gavimo Tarnyboje dienos Taisyklių 24 punkte nustatyta
tvarka ir sąlygomis neišduotas.
2. P a k e i č i u Tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 1V-1543 „Dėl
UTB radijo dažnio naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Interbanga“:
2.1. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir jį išdėstau taip:
„4. N u s t a t a u, kad:“
2.2. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.1. naujos pagrindinės 93,2 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo sąlygos yra šios:“
2.3. Papildau nauju 4.1.1 papunkčiu:
„4.1.1. antenos centro aukštis virš žemės
58 m;“
2.4. Papildau nauju 4.1.2 papunkčiu:
4.1.2. didžiausia efektinė spinduliuotės galia:
nurodyta šio įsakymo priede;“
2.4. Papildau nauju 4.1.3 papunkčiu:
„4.1.3. didžiausia moduliacijos galia
0 dBr.“
2.5. Pripažįstu netekusiu galios 4.5 papunktį.
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2.6. Buvusius 4.6-4.8 papunkčius laikau atitinkamai 4.5-4.7 papunkčiais.
3. N u s t a t a u, kad UAB „Interbanga“ turi pateikti Tarnybai suderinti radijo stoties
radiotechninės dalies projektą ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 7 d.
4. N u r o d a u:
4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Interbanga“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo
dienos;
4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
5. 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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