LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TRUMPŲJŲ BANGŲ RADIJO DAŽNIO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO
AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRUI
2014 m. spalio 21 d. Nr. 1V-1451
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 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) 56.1, 59.1 ir 60.1
papunkčiais bei atsižvelgdamas į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2014 m. spalio 13 d.
prašymą pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas Nr. 4A-183/2.5-20 (toliau – Prašymas):
1. N u s t a č i a u, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (juridinio asmens kodas
120505210) Prašymu prašo pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau –
Tarnyba) 2006 m. kovo 24 d. išduoto leidimo Nr. (11.13)-9R-19 naudoti trumpųjų bangų radijo dažnį
(toliau – Leidimas) 5 punkte nustatytas 9875 kHz radijo dažnio Sitkūnų k., Kauno r. naudojimo
sąlygas laikotarpiui nuo 2014 m. spalio 27 d. iki 2015 m. kovo 29 d. nustatant transliavimo laiką nuo
01.00 val. iki 02.00 val.
2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 56.1 papunkčiu, radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu Taisyklių
57–60 punktuose nustatyta tvarka. Vadovaudamasi Taisyklių 59.1 papunkčiu, Tarnyba Viešo
konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių, patvirtintų
Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi dėl
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka
konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo keičiamos su radijo dažnių (kanalų) naudojimu susijusios
sąlygos. Pasibaigus Taisyklių 59.1 papunktyje nurodytai viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba,
vadovaudamasi Taisyklių 60.1 papunkčiu, per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo
radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų)
naudojimo sąlygas.
3. P a k e i č i u Leidime nurodytas 9875 kHz radijo dažnio Sitkūnų k., Kauno r. (toliau
– trumpųjų bangų radijo dažnis) naudojimo sąlygas.
4. N u s t a t a u, kad:
4.1. trumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygos yra šios:
4.1.1. laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 27 d. iki 2015 m. kovo 29 d.:
4.1.1.1. transliavimo laikas (valandos)
01:00–02:00;
4.1.1.2. didžiausios spinduliuotės azimutas
79°;
4.1.1.3. antenos tipas
AHR(S)4/4/0.5;
4.1.1.4. trumpųjų bangų programų transliavimo (CIRAF) sritys
42, 43W;
4.1.2. laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 30 d. iki 2016 m. kovo 26 d.:
4.1.2.1. transliavimo laikas (valandos)
02:00–03:00;
4.1.2.2. didžiausios spinduliuotės azimutas
310°;
4.1.2.3. antenos tipas
AHR(S)4/4/1.0;
4.1.2.4. trumpųjų bangų programų transliavimo (CIRAF) sritys
4, 8, 9;
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4.1.3. radijo stoties įrengimo vieta

Sitkūnų RS, Sausio 13-osios g. 1,
Sitkūnų k., Kauno r.
(E 23º49'; N 55º03');
4.1.4. spinduliavimo klasė
16K0A3E--;
4.1.5. dažnio stabilumas
<180 Hz;
4.1.6. siųstuvo galia
100 kW;
4.1.7. radijo stotyje naudojami įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl Radijo
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“,
reikalavimus;
4.1.8. trumpųjų bangų radijo dažnis turi būti naudojamas taip, kad nekeltų žalingųjų trukdžių
kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims. Atsiradę žalingieji trukdžiai pašalinami
vadovaujantis Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarka, patvirtinta Tarnybos direktoriaus
2006 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-282 „Dėl Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarkos
patvirtinimo“;
4.1.9. trumpųjų bangų radijo dažnio naudotojas privalo mokėti Tarnybos nustatytus
užmokesčius;
4.1.10. naudodamas trumpųjų bangų radijo dažnį leidimo turėtojas privalo laikytis Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Taisyklėse, šiame įsakyme ir kituose elektroninių ryšių
veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;
4.2. trumpųjų bangų radijo dažnis šio įsakymo 4.1 papunktyje nurodytomis sąlygomis gali
būti naudojamas tik Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis gavus Tarnybos leidimą naudoti radijo
dažnį;
4.3. Tarnybos 2006 m. kovo 24 d. leidimas Nr. (11.13)-9R-19 naudoti trumpųjų bangų radijo
dažnį netenka galios nuo šio įsakymo 4.2 papunktyje nurodytame leidime nustatytos radijo dažnio
naudojimo pradžios datos.
5. P a v e d u Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis
parengti leidimą naudoti trumpųjų bangų radijo dažnį 4.1 papunktyje nurodytomis radijo dažnio
naudojimo sąlygomis.
6. N u r o d a u:
6.1. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui per 3 darbo dienas nuo šio
įsakymo priėmimo;
6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
7. 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.
Romualdas Leonavičius

L. e. direktoriaus pareigas
A. V.

