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 Vadovaudamasis Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2005 m. 

spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 

patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 48 punktu ir atsižvelgdamas į Tarnybos direktoriaus 2014 m. 

sausio 8 d. įsakymą Nr. 1V-26 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo akcinei 

bendrovei „Klaipėdos nafta“: 

1. N u s t a t a u  akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ (kodas 110648893) (toliau – Leidimo 

turėtojas) šias radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas: 

1.1. Radijo dažnio (kanalo) parametrai: 
Siuntimo dažnis Priėmimo dažnis Kanalo plotis Spinduliavimo klasė 

154,825 MHz 154,825 MHz 12,5 kHz F3E 

1.2. Radijo dažnio (kanalo) paskirtis: sausumos judriosios tarnybos vidaus radijo ryšio 

tinklui. 

1.3. Radijo šaukinys: NAFTA. 

1.4. Naudojamos stotys: 

1.4.1. stacionariosios: 
 

Stoties tipas Maksimali e.r.p. Įrengimo vieta 
Antenos aukštis virš 

žemės 

1. MOTOROLA GM-300 25 W Burių g. 19, Klaipėda 15 m 

2. MOTOROLA GM-300 25 W Burių g. 19, Klaipėda 23 m 

3. MAXON PM-150 25 W Burių g. 19, Klaipėda 15 m 

1.4.2. nešiojamosios: 
 Stoties tipas Maksimali e.r.p. Stočių naudojimo teritorija 

1. MOTOROLA GP-140 5 W Stacionariųjų stočių aprėpčių zonos 

2. MOTOROLA GP-300 5 W Stacionariųjų stočių aprėpčių zonos 

1.5. Leidimo turėtojo naudojami radijo ryšio įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių ir 

telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame 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“ nurodytus reikalavimus. Stacionariai įrengtos stotys turi būti tinkamos naudoti kaip 

bazinės stotys. 

1.6. Leidimo turėtojas turi mokėti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 6 

straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka nustatytus užmokesčius. 

1.7. Leidimo turėtojas turi teisę perleisti jam skirtą radijo dažnį (kanalą) kitiems asmenims 

Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

2. N u r o d a u: 
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2.1. išsiųsti šį įsakymą akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ per 3 darbo dienas nuo šio 

įsakymo priėmimo dienos; 

2.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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