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Nr.  
Vilnius 

 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, 

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) 56.1, 59.1, 60.1 

papunkčiais ir atsižvelgdamas į Akcinės bendrovės „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (kodas 

140346267) 2022 m. gegužės 3 d. prašymą (toliau  - Prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad Akcinė bendrovė „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ Prašyme prašo 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pakeisti Tarnybos 2014 m. 

rugpjūčio 27 d. išduotame leidime Nr. (12.21) 4R-03792 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytas 

radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas: perkelti stacionariąją stotį Klaipėdoje iš J. Zauerveino g. 

18 į Baltijos pr. 40, pakeisti stacionariosios stoties tipą ir antenos aukštį bei nešiojamųjų stočių tipą. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 56.1 papunkčiu, Tarnybos sprendimu 

nustatytos paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnių 

(kanalų) naudotojo prašymu Taisyklių 57-60 punktuose nustatyta tvarka. Vadovaudamasi Taisyklių 

59.1 papunkčiu, Tarnyba atlieka radijo dažnių (kanalų) tarptautinio koordinavimo procedūrą, jeigu 

tai reikalinga, ir Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

sprendimų taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 

„Dėl Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių 

patvirtinimo“, nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo keičiamos su radijo dažnių 

(kanalų) naudojimu susijusios sąlygos. Pagal Taisyklių 60.1 papunktį, pasibaigus Taisyklių 59.1 

papunktyje nurodytai radijo dažnių (kanalų) koordinavimo procedūrai, jeigu ji buvo vykdoma, ir (ar) 

viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo sąlygas. 

3. P a k e i č i u  Tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-1120 „Dėl 

radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo Akcinei bendrovei „Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas ir išdėstau jas taip: 

3.1. Radijo dažnio (kanalo) parametrai: 
Siuntimo dažnis Priėmimo dažnis Kanalo plotis Spinduliavimo klasė 

164,300 MHz 164,300 MHz 12,50 kHz F3E 

3.2. Radijo dažnio (kanalo) paskirtis: sausumos judriosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinklui. 

3.3. Naudojamos stotys: 

3.3.1. stacionariosios: 
 

Stoties tipas Maksimali e.r.p. Įrengimo vieta 
Antenos aukštis virš 

žemės 

1. Motorola DM1400 25 W Baltijos pr. 40, Klaipėda 14 m 

3.3.2. nešiojamosios: 
 Stoties tipas Maksimali e.r.p. Stočių naudojimo teritorija 

1. Motorola DP1400 5 W Stacionariosios stoties aprėpties zona 
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3.4. Leidimo turėtojo naudojami radijo ryšio įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių 

techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 
2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento 
patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus. 

3.5. Leidimo turėtojas turi mokėti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 6 

straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka nustatytus užmokesčius. 

3.6. Leidimo turėtojas turi teisę perleisti jam skirtą radijo dažnį (kanalą) kitiems asmenims 

Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

4. N u s t a t a u, kad radijo dažnio (kanalo) naudojimas pakeistomis sąlygomis neturi kelti 

žalingųjų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms ir kitiems teisėtiems radijo dažnių 

(kanalų) naudotojams. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą Akcinei bendrovei „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ per 3 darbo 

dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

5.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

6. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo išsiuntimo 

dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 
 
Tarybos pirmininkas 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Skyriaus vedėjas Algirdas Naraškevičius
Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL RADIJO DAŽNIO (KANALO) NAUDOJIMO SĄLYGŲ

PAKEITIMO AKCINEI BENDROVEI „KLAIPĖDOS JŪRŲ
KROVINIŲ KOMPANIJA“

Dokumento registracijos data ir numeris –
Adresatas –
Dokumentą vizavo. Skyriaus vedėjas Algirdas Naraškevičius
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2022-05-16 17:02:56
Dokumentą vizavo. Departamento direktorius Augutis Čėsna
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2022-05-17 08:54:40
Dokumentą vizavo. L.e.p. Tarybos pirmininkas Feliksas Dobrovolskis
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2022-05-17 12:55:35
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs
darbuotojas

2022-05-17 atspausdino Skyriaus vedėjas Algirdas Naraškevičius

Nuorašas tikras
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
2022-05-17


