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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 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) 24.1 papunkčiu, 96 ir 

101 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“, (toliau – Radijo dažnių naudojimo planas) II skyriaus lentelės 282 punktu, 

Radijo ryšio plėtros 2300–2400 MHz radijo dažnių juostoje plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1294 „Dėl Radijo 

ryšio plėtros 2300–2400 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ 6 punktu ir atsižvelgdamas 

į UAB „FIMA“ 2015 m. vasario 6 d. prašymą skirti radijo dažnius (kanalus) Nr. 1.2-0335 (toliau – 

Prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „FIMA“ pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai (toliau – Tarnyba) Prašymą, kuriame prašoma skirti du 8,2 MHz pločio radijo dažnius 

(kanalus), kurių vidurio dažniai yra 2305 MHz ir 2395 MHz eksperimentiniams tikslams 

nekomerciniam naudojimui. Prašyme UAB „FIMA“ nurodė, kad eksperimento metu bus siekiama 

išsiaiškinti vaizdo duomenų perdavimo iš pervažų į traukinį galimybes ir tai, kad eksperimentui 

atlikti reikalingi bent du radijo dažniai (kanalai). 

2. K o n s t a t u o j u, kad pagal: 

2.1. Radijo dažnių naudojimo plano II skyriaus lentelės 282 punktą, 2300–2450 MHz radijo 

dažnių juosta yra rezervuota; 

2.2. Radijo dažnių naudojimo plano 9 punktą, radijo dažnių juostų, kurios Radijo dažnių 

naudojimo plano II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje pažymėtos įrašu „rezervuota“, paskirtis yra 

rezervuota, o leidimai naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) nurodytai paskirčiai išduodami 

ir atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos nustatomos tik Tarnybos patvirtintuose 

atitinkamų radijo dažnių juostų radijo ryšio plėtros planuose nurodytai paskirčiai, terminais ir 

sąlygomis arba eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui Taisyklėse nustatyta tvarka, 

sąlygomis ir terminais;  

2.3. Taisyklių 11 punktą, radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams 

nekomerciniam naudojimui skiriami pagal Taisyklių XII skyriaus nuostatas; 

2.4. Taisyklių 96 punktą, jeigu radijo dažnių juostose, Radijo dažnių naudojimo plane 

pažymėtose įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“ arba „Rezervuota“, 

yra nepaskirtų radijo dažnių (kanalų), taip pat jeigu pradėtos radijo dažnių (kanalų) skyrimo 

procedūros, bet radijo dažniai (kanalai) nėra paskirti, tokie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami 

pareiškėjams, pateikusiems prašymus skirti radijo dažnius (kanalus) eksperimentiniams tikslams 

nekomerciniam naudojimui, jeigu tai neprieštarauja radijo ryšio plėtros planams ir kitiems teisės 

aktams; 
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2.5. Taisyklių 99 punktą, Tarnyba skiria tik tiek radijo dažnių (kanalų), kiek yra būtina 

konkrečiam eksperimentui atlikti. Konstatuotina, kad UAB „FIMA” Prašyme nurodytam 

eksperimentui atlikti pakanka dviejų radijo dažnių (kanalų). Atsižvelgiant į tai, UAB „FIMA“ 

skirtini du radijo dažniai (kanalai) iš 2300-2400 MHz radijo dažnių juostos. 

3. S k i r i u UAB „FIMA“ du 8,2 MHz pločio radijo dažnius (kanalus), kurių vidurio 

dažniai yra 2305 MHz ir 2395 MHz, eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui. 

 4. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 3 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų):  

4.1.  naudojimo tikslas – eksperimentinis nekomerciniam naudojimui; 

4.2. naudojimo paskirtis – vaizdo duomenų perdavimo iš pervažų į traukinį radijo ryšio 

sistemoms; 

4.3. naudojimo terminas – nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.; 

4.4. naudojimas neturi kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams 

bei kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams. 

5. P a v e d u Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis 

parengti UAB „FIMA“ leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo 

sąlygas. 

6. N u r o d a u išsiųsti šį įsakymą UAB „FIMA“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo 

priėmimo dienos. 

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. 
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