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 Vadovaudamasis 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), 35 ir 48 

punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. 

gegužės 26 d. įsakymą Nr. 1V-1V-523 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo UAB „DEKBERA“: 

1. N u s t a t a u  UAB „DEKBERA“ (kodas 123502493) (toliau – Leidimo turėtoja) šias radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas: 

1.1. Radijo dažnių (kanalų) parametrai: du simpleksiniai 25 kHz juostos pločio radijo ryšio 

kanalai iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, kurių vidurio dažniai 

yra: 419,9500 MHz ir 429,9500 MHz. 

1.2. Radijo dažnių (kanalų) paskirtis: siaurajuosčio kamieninio viešojo radijo ryšio tinklo 

ryšiui tiesioginiu darbo režimu, kai radijo ryšys vykdomas nesinaudojant bazine stotimi. 

1.3. Leidimo turėtoja turi užtikrinti, kad stočių elektromagnetinio lauko stipris 10 metrų 

aukštyje nuo žemės paviršiaus neviršytų 20 dBV/m (su 10 proc. laiko tikimybe ir 50 proc. vietos 

tikimybe) ties linija, 50 kilometrų nutolusia už Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 

valstybių sienos, naudojant šio įsakymo 1.1 punkte nurodytus radijo ryšio kanalus.  

1.4. Leidimo turėtoja privalo veiksmingai naudoti jai paskirtus radijo ryšio kanalus. 

1.5. Leidimo turėtojos naudojami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai 

įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio 

įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus. 

1.6. Tarnyba gali pakeisti šiame įsakyme nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo 

sąlygas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Elektroninių ryšių įstatymas) 59 

straipsnio 1 dalyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka, įskaitant atvejus, kai siekiama apsaugoti 

nuo žalingųjų trukdžių kitas teisėtai veikiančias radijo ryšio sistemas ar įgyvendinti radijo dažnių 

(kanalų) koordinavimo su kitų valstybių telekomunikacijų administracijomis rezultatus. 

1.7. Leidimo turėtoja turi mokėti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 6 

straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka nustatytus užmokesčius. 

1.8. Tarnyba turi teisę pakeisti leidimo turėtojai skirtus radijo dažnius (kanalus) kitais tos 

pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) ar panaikinti leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) 

Elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

1.9. Leidimo turėtoja turi teisę perleisti jai skirtą radijo ryšio kanalą kitiems asmenims 

Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

1.10. Leidimo turėtoja, naudodama radijo ryšio kanalus nurodytus šio įsakymo 1.1 

papunktyje, privalo laikytis tarptautiniuose susitarimuose, elektroninių ryšių veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose ir šiame įsakyme nustatytų reikalavimų. 
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2. N u r o d a u: 

2.1.  išsiųsti šį įsakymą UAB „DEKBERA“ 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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