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Vadovaudamasi 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) 48 punktu
bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2021 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 1V-168 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo AB Lietuvos radijo
ir televizijos centrui“:
1. N u s t a t a u AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui (kodas - 120505210) (toliau –
Leidimo turėtoja) šias 2 (dviejų) 28 MHz pločio dupleksinių radijo dažnių kanalų iš 24941–24997
MHz ir 25949–26005 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas:
1.1. radijo dažnių kanalų naudojimo paskirtis – vaizdo tiesioginių transliacijų perdavimo
paslaugos iš fiksuotų vietų;
1.2. naudojimo teritorija - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio,
Kėdainių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Jonavos, Palangos, Mažeikių, Molėtų, Šilutės miestai;
1.3. stacionarių radijo ryšio stočių antenų aukščiai virš žemės paviršiaus: Vilniuje - 160 m,
Kaune – 100 m, Klaipėdoje - 96 m., Šiauliuose - 74 m, Panevėžyje – 70 m, Pasvalyje – 52 m,
Kėdainiuose – 70 m, Alytuje – 45 metrai, Utenoje – 40 m, Marijampolėje – 50 m, Jonavoje – 50 m,
Palangoje – 45 m, Mažeikiuose – 45 m, Molėtuose – 100 m, Šilutėje – 30 m.
1.4. didžiausia leistina stacionarių radijo ryšio stočių EIRP (ekvivalentinė izotropinės
spinduliuotės galia) - 20 dBW.
1.5. Leidimo turėtoja neturi kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiantiems radijo ryšio
įrenginiams bei kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams;
1.6. Leidimo turėtoja, naudodama radijo dažnius (kanalus), privalo laikytis Taisyklėse, šiame
įsakyme bei kituose elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų
reikalavimų.
2. N u r o d a u išsiųsti šį įsakymą Leidimo turėtojai per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo
priėmimo dienos.
3. 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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