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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo  7  straipsnio  6 dalies
7 punktu ir 60 straipsniu, Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia
veikla  sąlygų  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos  direktoriaus
2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1070 „Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo
tvarkos  ir  užsiėmimo  šia  veikla  sąlygų  aprašo  patvirtinimo“,  (toliau  –  Aprašas)  6  punktu  ir
atsižvelgdamas į Ivonos Juchnevičiūtės 2020 m. rugpjūčio 6 d. prašymą:

1. S u t e i k i u  teisę Ivonai Juchnevičiūtei užsiimti radijo mėgėjų veikla, skirdamas radijo
šaukinį LY1IJ.

2. P a v e d u  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamentui
Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti Ivonai Juchnevičiūtei B klasės leidimą užsiimti radijo
mėgėjų veikla, kuris galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki 2030 m. rugpjūčio 31 d.

3. N u r o d a u:
3.1. išsiųsti šį įsakymą Ivonai Juchnevičiūtei per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo

dienos;
3.2.  paskelbti  šį  įsakymą  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos  interneto

svetainėje. 
4.  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

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211,
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL LEIDIMO UŽSIIMTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA
IŠDAVIMO IVONAI JUCHNEVIČIŪTEI

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-08-28 Nr. (1.9E)1V-836
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Feliksas Dobrovolskis, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktorius
Sertifikatas išduotas FELIKSAS,DOBROVOLSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-28 13:57:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-08-28 13:56:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-29 16:41:07 – 2024-04-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k. 121442211
LT", sertifikatas galioja nuo 2019-10-18 10:48:07 iki 2022-10-17
10:48:07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.25

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-28
15:55:40)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-08-28 15:55:40 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


