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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo  50  straipsnio  1  ir  5
dalimis, 53 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 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) 96 ir 101 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo
dažnių naudojimo plano, patvirtintų 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 bei kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) II skyriaus
lentelės 488–491 punktais ir atsižvelgdamas į Robert Bosch GmbH (kodas HRB 14000) 2020 m.
liepos 9 d. prašymus Nr. 4 ir Nr. 5 (toliau – Prašymai):

1. N u s t a č i a u , kad Robert Bosch GmbH Prašymuose prašo skirti vieną 972 MHz
pločio radijo dažnį (kanalą) iš 76–77 GHz radijo dažnių juostos ir vieną 1816 MHz pločio radijo
dažnį (kanalą) iš 77–81 GHz radijo dažnių juostos gaminamos įrangos bandymui. 

2. K o n s t a t u o j u ,  kad,  vadovaujantis  Taisyklių  96  punktu,  jeigu  yra  nepaskirtų
radijo dažnių (kanalų), taip pat jeigu pradėtos radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros, bet radijo
dažniai  (kanalai)  dar 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.
Vadovaujantis Taisyklių 101 punktu, radijo dažniai (kanalai), kurie Dažnių lentelėje nėra pažymėti
įrašu  „Leidimų  naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  skaičius  ribotas“,  gali  būti  skiriami
eksperimentiniams  tikslams  nekomerciniam  naudojimui  ne  ilgesniam  kaip  6  mėnesių  terminui.
Vadovaujantis Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 488–491 punktais, leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš 76–81 GHz radijo dažnių juostų skaičius nėra apribotas.

3. S k i r i u  Robert  Bosch  GmbH  eksperimentiniams  tikslams  nekomerciniam
naudojimui:

3.1. vieną 972 MHz pločio radijo dažnių kanalą iš 76–77 GHz radijo dažnių juostos;
3.2. vieną 1816 MHz pločio radijo dažnių kanalą iš 77–81 GHz radijo dažnių juostos.
4. N u s t a t a u  Robert Bosch GmbH (toliau – Leidimo turėtojas) šio įsakymo 3 punkte

nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas:
4.1. naudojimo paskirtis – automobilinių įrenginių, atliekančių radaro funkcijas, bandymai;
4.2. naudojimo terminas – nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. iki 2021 m. kovo 14 d.;
4.3. 76–77 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios radijo ryšio stoties:
4.3.1. maksimali vidutinė EIRP -  50 dBm;
4.3.2. maksimali pikinė EIRP –  55 dBm.
4.4. 77–81 GHz radijo dažnių juostoje veikiančios radijo ryšio stoties:
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4.4.1. maksimali  vidutinė  EIRP  (maksimalus  vidutinės  EIRP  tankis)  -   29,6  dBm  (-3
dBm/MHz);

4.4.2. maksimali pikinė EIRP -  55 dBm.
4.5. radijo ryšio stoties antenos centro iškėlimo aukštis virš žemės – nuo 0,1 m iki 2 m;
4.6. radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija – Lietuvos Respublika;
4.7. Leidimo turėtojas turi teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) neinterferencine teise.
5. P a v e d u  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos  Radijo  ryšio

departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti Robert Bosch GmbH leidimą naudoti
radijo dažnius (kanalus).

6. N u r o d a u  išsiųsti  šį  įsakymą Robert  Bosch GmbH 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.

Direktorius            Feliksas Dobrovolskis
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