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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 8 dalimi, 

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 ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų 

pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) II skyriaus lentelės 255 ir 256 punktais, 

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) 24.2 papunkčiu, 28, 29 ir 

31 punktais ir atsižvelgdamas į UAB „DEKBERA“ (kodas 123502493) 2021 m. balandžio 22 d. 

prašymą Nr. 210422/01: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „DEKBERA“ 2021 m. balandžio 22 d. prašyme 

Nr. 210422/01 prašo skirti vieną dupleksinį ir du simpleksinius 25 kHz pločio radijo ryšio kanalus 

iš 410–420 MHz ir 420–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Vilnius miesto 

savivaldybės teritorijoje. 

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

2.1. vadovaujantis Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 255 ir 256 punktais, leidimų naudoti 

radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos 

skaičius yra ribotas; 

2.2. vadovaudamasi Taisyklių 24.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnyba (toliau – Tarnyba) skelbia interneto svetainėje adresu www.rrt.lt apie pateiktą paraišką skirti 

radijo dažnius (kanalus) ir praneša apie galimybę pateikti paraiškas radijo dažnių (kanalų) skyrimui, 

jeigu Dažnių lentelėje yra nuspręsta apriboti leidimų naudoti pareiškėjo pageidaujamų radijo dažnių 

(kanalų) skaičių. Vadovaujantis Taisyklių 28 ir 29 punktais, Tarnyba skelbdama apie galimybę 

pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), nurodo pagrindines radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo sąlygas ir paraiškų priėmimo terminą. Pagal Taisyklių 24.2 papunktį teikiamos paraiškos 

turi atitikti Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatytus reikalavimus. Gavusi tokias paraiškas, Tarnyba 

gali atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) vadovaudamasi Taisyklių 24.4.2, 24.4.3, 24.4.4 ir (ar) 

24.4.5 papunkčiais. Prieš priimdama sprendimą atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus), Tarnyba 

turi teisę nurodyti pareiškėjui trūkumus ir nustatyti terminą jiems pašalinti. Vadovaujantis Taisyklių 

31 punktu, jeigu per Tarnybos nustatytą terminą Tarnyba gauna kelių pareiškėjų paraiškas skirti 

radijo dažnius (kanalus), kurie negali būti skirti visiems pareiškėjams, radijo dažniai (kanalai) 

suteikiami naudoti viešojo konkurso tvarka. 

3. P a s k e l b i u  apie UAB „DEKBERA“ 2021 m. balandžio 22 d. prašymą 

Nr. 210422/01, kuriuo prašoma skirti vieną dupleksinį ir du simpleksinius 25 kHz pločio radijo 

ryšio kanalus iš 410–420 MHz ir 420–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijoje. 
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 4. P r a n e š u  apie galimybę Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti 

Tarnybai paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos 

radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. 

5. N u s t a t a u, kad: 

 5.1. Tarnyba, atsižvelgdama į elektromagnetinio suderinamumo sąlygas, išduos leidimus 

naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių 

juostos; 

5.2. šio įsakymo 5.1 papunktyje nurodytų radijo dažnių (kanalų) pagrindinės naudojimo 

sąlygos yra šios: 

 5.2.1. teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminas – ne ilgesnis kaip iki 2031 m. 

gegužės 31 d.; 

 5.2.2. radijo dažnių (kanalų) paskirtis nurodyta Dažnių lentelėje; 

 5.2.3. radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija – Lietuvos Respublika arba atskiros 

Lietuvos Respublikos vietovės. 

5.3. Tarnyba gavusi šio įsakymo 4 punkte nurodytas paraiškas, siekdama užtikrinti 

elektromagnetinį suderinamumą tarp radijo ryšio sistemų, gali nustatyti papildomus ribojimus. 

 6. I n f o r m u o j u, kad šio įsakymo 5.1 papunktyje nurodyti radijo dažniai (kanalai) 

bus suteikiami naudoti viešojo konkurso tvarka, jeigu per šio įsakymo 4 punkte nurodytą terminą 

Tarnyba gaus paraiškų skirti daugiau radijo dažnių (kanalų) ir radijo dažniai (kanalai) negalės būti 

skirti visiems pareiškėjams. 

7. N u r o d a u  paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

8. 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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