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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 Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (kodas 

240329870) 2022 m. rugsėjo 27 d. prašymą Nr. UD-8.1.13E-1764 (toliau - Prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Prašyme 

prašo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) pakeisti 2014 m. lapkričio 

11 d. išduotame leidime Nr. (12.16) 4R-03885 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas naudojimo 

sąlygas: pakeisti stacionariųjų stočių įrengimo vietų adresus, geografines koordinates, antenų 

aukščius ir kryptingumą. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 56.1 papunkčiu, RRT 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, RRT Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

sprendimų taisyklių, patvirtintų RRT 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 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  RRT direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1612 „Dėl radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijai“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir išdėstau jas taip: 

3.1. Radijo dažnių (kanalų) parametrai: 
 Siuntimo vidurio dažnis Dažnio stabilumas Dažnių juosta Spinduliavimo klasė 

1. 9230 MHz 

±20 MHz 9200-9500 MHz 
P0N 

 

2. 9270 MHz 

3. 9310 MHz 

4. 9350 MHz 

5. 9390 MHz 

6. 9430 MHz 

7. 9470 MHz 

3.2. Radijo dažnių (kanalų) paskirtis: radiolokacijos tarnybos radarams, skirtiems Klaipėdos 

uosto ir jo išorinio reido apžvalgai. 
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3.3. Naudojamos stacionariosios stotys: 
 

Stoties tipas 
Maksimali 

e.r.p. 
Įrengimo vieta 

Antenos aukštis virš 

žemės ir kryptingumas 

1. 

SharpEye 51,7 dBW 

Smiltynės g. 2C (Kopgalis), 

Klaipėda 

21°06.040'E, 55°43.177'N 

34 m, 235° - 160° 

2. 

SharpEye 51,7 dBW 

Perkėlos g. (144 krantinė), 

Klaipėda 

21°09.184'E, 55°39.134'N 

34 m, 173° - 150° 

4. I š a i š k i n u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo 

išsiuntimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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