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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 1 ir 5 

dalimis, 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) 7, 48 punktais ir 24.1 

papunkčiu, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. 

įsakymu Nr.  1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių 

naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) II skyriaus lentelės 6 

ir 281 punktais ir atsižvelgdamas į UAB „Tele2“ (kodas 111471645) 2019 m. balandžio 18 d. 

prašymą Nr. SD-30271: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Tele2“ 2019 m. balandžio 18 d. prašyme Nr. SD-30271 

prašo skirti 1 (vieną) 20 MHz pločio radijo dažnių kanalą iš 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos, 

radijo ryšio stotį įrengiant Klaipėdos raj. savivaldybės Priekulės I k., radijo dažnių juostos testavimui, 

siekiant įvertinti šios radijo dažnių juostos privalumus teikiant judriojo radijo ryšio paslaugas. 

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

2.1.  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi 

Taisyklių 24.1 papunkčiu, priima sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu Dažnių lentelėje 

nėra nuspręsta apriboti išduodamų leidimų skaičiaus;  

2.2. pagal Dažnių lentelės 6 punktą Tarnyba gali suteikti teisę naudoti radijo dažnius 

(kanalus) ir kitai paskirčiai, nei nustatyta Dažnių lentelės II skyriuje, jeigu taip naudojant radijo 

dažnius (kanalus) nebus keliami žalingieji trukdžiai Dažnių lentelės II skyriaus lentelės trečioje 

skiltyje nurodytų radijo ryšio tarnybų stotims ir nebus reikalaujama apsaugos nuo šių radijo ryšio 

tarnybų stočių keliamų žalingųjų trukdžių.  

3. S k i r i u  UAB „Tele2“ (toliau – Leidimo turėtoja) 20 MHz pločio radijo dažnių 

kanalą, kurio centrinis dažnis 1462 MHz. 

4. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 3 punkte nurodyto radijo dažnių kanalo: 

4.1. naudojimo vieta  - Klaipėdos r. sav. Priekulės I k.; 

4.2. naudojimo terminas – iki 2019 m. lapkričio 4 d.; 

4.3. naudojimo sąlygos: 

4.4. naudojimo paskirtis – radijo dažnių juostos testavimas, siekiant įvertinti šios radijo 

dažnių juostos panaudojimo privalumus teikiant mobiliojo ryšio paslaugas; 

4.4.1. stacionarios radijo ryšio stoties koordinatės – WGS84 21,309688, 55,551343; 

4.4.2. stacionarios radijo ryšio stoties antenos aukštis virš žemės paviršiaus – 54 m; 

4.4.3. didžiausia spinduliuotės galia – 33,5 dBW; 
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4.4.4. Leidimo turėtoja 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 išduoti UAB „Tele2“ leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą). 

6. N u r o d a u :  

6.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Tele2“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

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. 
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