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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) 56.2 papunkčiu ir 61 

punktu:  

1.  N u s t a č i a u, kad: 

1.1. 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nidoje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – Tarnyba) ir Baltarusijos Respublikos telekomunikacijų administracijos susitarimas 

„Tarp Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos ir Baltarusijos Respublikos telekomunikacijų 

ir informatizavimo ministerijos Telekomunikacijų valstybinės priežiūros departamento suderinti 

2500–2690 MHz radijo dažnių juostos naudojimo pasienyje antžeminėms MFCN sistemoms 

techniniai kriterijai ir principai (2017 m. rugpjūčio 24 d., Nida)“ (angl. „Technical criteria and 

principles concerning the use of the frequency band 2500–2690 MHz for terrestrial MFCN systems 

agreed between the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania and the State 

Supervisory Department for Telecommunications of the Ministry of Telecommunications and 

Informatization of the Republic of Belarus (Nida, 24 August 2017)“); 

1.2. 2017 m. lapkričio mėn. buvo pasirašytas Tarnybos ir Latvijos Respublikos 

telekomunikacijų administracijos susitarimas „Priedas Nr. 1 prie Susitarimo tarp Latvijos 

Respublikos elektroninių ryšių biuro ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos dėl 2500–

2690 MHz radijo dažnių juostos naudojimo pasienyje judriojo ir fiksuotojo ryšio tinklų (MFCN) 

antžeminėms sistemoms diegti (2013 m. sausio 31 d., Vilnius)“ (angl. „Supplement No. 1 to the 

Arrangement between the Electronic Communications Office of the Republic of Latvia and the 

Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania concerning the use of the 

frequency band 2500-2690 MHz for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks 

(MFCN) in border areas (Vilnius, 31st January 2013)“); 

1.3. 2017 m. lapkričio mėn. buvo pasirašytas Tarnybos ir Lenkijos Respublikos 

telekomunikacijų administracijų susitarimas „Priedas Nr. 1 prie Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 

Respublikos telekomunikacijų administracijų susitarimo dėl dažnių planavimo ir dažnių naudojimo 

pasienyje antžeminėms sistemoms galinčioms teikti elektroninių ryšių paslaugas dažniuose iš 2500–

2690 MHz radijo dažnių juostos (2012 m. birželio 22 d., Nida)“ (angl. „Supplement No. 1 to the 

Agreement between administrations of the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on 

frequency planning and frequency usage at border areas for terrestrial systems capable of providing 

electronic communication services in the frequency band 2500-2690 MHz (Nida, 22 June 2012)“); 
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2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. šio įsakymo 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytais susitarimais buvo susitarta dėl kitokių 

sąlygų taikymo radijo dažnius (kanalus) naudojant judriojo ir fiksuotojo ryšio tinkluose pasienio 

ruožuose, kurios skiriasi nuo Tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl 

radijo dažnių kanalų iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–

2620 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygų nustatymo AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centrui“ nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų; 

2.2. vadovaujantis Taisyklių 56.2 papunkčiu, Tarnybos sprendimu nustatytos paskirtų radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos Tarnybos iniciatyva Taisyklių 61 punkte nustatytais 

atvejais ir tvarka. Vadovaujantis Taisyklių 61 punktu, objektyviai pagrįstais atvejais, jeigu to reikalauja 

tarptautiniai įsipareigojimai, Tarnyba savo iniciatyva turi teisę pakeisti nustatytas radijo dažnių 

(kanalų) naudojimo sąlygas. Apie tokį planuojamą pakeitimą informuojamas radijo dažnių (kanalų) 

naudotojas ir Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 

d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka 

konsultuojamasi dėl sprendimo projekto, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir 

nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) 

naudotojais. Sprendimas pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas priimamas arba 

atsisakoma priimti tokį sprendimą įvertinus viešo konsultavimosi metu gautas motyvuotas pastabas.  

3. P a k e i č i u  Tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 1V-53 „Dėl radijo 

dažnių kanalų iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 

MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygų nustatymo AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui“: 

3.1. Pakeičiu 1.6.1.2 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„1.6.1.2. ties linija, nutolusia 6 km į užsienio valstybės teritorijos gilumą nuo Lietuvos 

Respublikos sienos 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus neviršytų 49 dB(µV/m) 5 MHz pločio radijo 

dažnių juostoje (tik LTE bazinių stočių atveju);“ 

3.2. Papildau 1.6.1.3 papunkčiu: 

„1.6.1.3. ties linija, nutolusia 6 km į užsienio valstybės teritorijos gilumą nuo Lietuvos 

Respublikos sienos 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus neviršytų 37 dB(µV/m) 5 MHz pločio radijo 

dažnių juostoje (ne LTE bazinių stočių atveju);“ 

3.3. Pakeičiu 1.7 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„1.7. Leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad prieigos tinklo elektrinio lauko stipris 2570–

2620 MHz radijo dažnių juostoje:“  

3.4. Papildau 1.7.1 papunkčiu: 

„ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos, Latvijos Respublikos bei Lenkijos 

Respublikos valstybės sienomis 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus neviršytų 30 dB(μV/m) 5 MHz 

pločio radijo dažnių juostoje;“ 

3.5. Papildau 1.7.2 papunkčiu: 

„ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės siena 3 m aukštyje virš žemės 

paviršiaus neviršytų 21 dB(μV/m) 5 MHz pločio radijo dažnių juostoje;“ 

4. N u s t a t a u, kad radijo dažnių (kanalų) naudojimas pakeistomis sąlygomis neturi kelti 

žalingųjų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms ir kitiems teisėtiems radijo dažnių 

(kanalų) naudotojams. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 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. 
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