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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. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 1V-531 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo Telia Lietuva, AB“:
1. N u s t a t a u Telia Lietuva, AB (kodas 121215434) (toliau – Leidimo turėtoja) šias
radijo dažnių (kanalų) iš 723–733 MHz ir 778–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo
sąlygas:
1.1. radijo dažnių kanalo naudojimo paskirtis – 5G technologijos testavimai, tame tarpe
pasidalijamojo 4G LTE/5G NR radijo dažnių kanalo naudojimo (angl. DSS - Dynamic Spectrum
Sharing, taip pat ESS - Ericsson Spectrum Sharing), testavimas šio įsakymo 1 punkte nurodytoje
radijo dažnių juostoje (nekomercinis naudojimas);
1.2. judriojo ryšio tinklo bazinių stočių įrengimo vietos:
1.2.1. Vilniaus r. sav., Avižienių k.;
1.2.2. Vilniaus r. sav., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 31;
1.2.3. Vilniaus r. sav., Sudervės k.;
1.2.4. Vilniaus r. sav., Papokšės k.
1.3. bazinės stoties adresu Vilniaus r. sav., Avižienių k.:
1.3.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 50°, 170°, 290°;
1.3.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 57 m;
1.3.3. didžiausia EIRP – 63 dBm;
1.3.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
1.3.5. antenų tipas – Kathrein 800372992;
1.3.6. geografinės koordinatės - 25.17970652, 54.7585394.
1.4. bazinės stoties adresu Vilniaus r. sav., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 31:
1.4.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas – 0°, 120°, 240°;
1.4.2. antenų aukštis virš žemės paviršiaus - 50 m;
1.4.3. didžiausia EIRP - 63 dBm;
1.4.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
1.4.5. antenų tipas esant azimutui:
1.4.5.1. 240° - Kathrein 800372992;
1.4.5.2. 0°, 120° - Kathrein 800372991.
1.5. bazinės stoties adresu Vilniaus r. sav., Sudervės k.:
1.5.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 0°, 120°, 240°;
1.5.2. antenų aukštis virš žemės paviršiaus - 28,5 m;
1.5.3. didžiausia EIRP - 63 dBm;
1.5.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;

2
1.5.5. antenų tipas esant azimutui:
1.5.5.1. 0° - Kathrein 800372992;
1.5.5.2. 120°, 240° - Huawei AQU4518R24V06.
1.5.6. geografinės koordinatės - 25.08852681, 54.77625778.
1.6. bazinės stoties adresu Vilniaus r. sav., Papokšės k.:
1.6.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 0°, 90°, 180°, 270°;
1.6.2. antenų aukštis virš žemės paviršiaus - 63 m;
1.6.3. didžiausia EIRP – 63 dBm;
1.6.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
1.6.5. antenų tipas – Kathrein 800372992;
1.6.6. geografinės koordinatės - 25.10275713, 54.82451606.
1.7. Leidimo turėtoja neturi kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiantiems radijo ryšio
įrenginiams bei kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams;
1.8. 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:
2.1. išsiųsti šį įsakymą Telia Lietuva, AB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo
dienos;
2.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
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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