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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 67 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, 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) 

24.4.2 papunkčiu ir 104 punktu, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, (toliau – Dažnių lentelė) 

14 punktu, II skyriaus lentelės 286 ir 287 punktais ir atsižvelgdamas į UAB „Telekonta“ (toliau – 

Pareiškėjas) 2022 m. spalio 20 d. prašymą skirti radijo dažnius (kanalus) Nr. 236-V-4.4. SD (toliau – 

Prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad Pareiškėjas pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybai (toliau – RRT) Prašymą, kuriame prašoma skirti 6 MHz pločio radijo dažnių kanalus, kurių 

centriniai dažniai 1556 MHz, 1561 MHz, 1566 MHz, 1570 MHz, 1575 MHz, 1580 MHz, 1597 MHz, 

1602 MHz ir 1607 MHz, eksperimentinei paskirčiai antidronų sistemos testavimui, įrengiant 

stacionarią radijo ryšio stotį adresu Ežeraičių g. 2, Ežeraičiai, Vilniaus r.   

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

2.1. pagal Dažnių lentelės 14 punktą, radijo dažniai (kanalai) iš Dažnių lentelės II skyriaus 

lentelės antrojoje skiltyje nurodytų radijo dažnių juostų gali būti skiriami nekomerciniam naudojimui 

eksperimentiniais tikslais Taisyklėse nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais; 

2.2. pagal Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 286 punktą, 1535–1559 MHz radijo dažnių 

juosta priskirta palydovinei judriajai tarnybai; 

2.3. pagal Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 287 punktą, 1559–1610 MHz radijo dažnių 

juosta priskirta oreivystės radionavigacijos ir palydovinei radionavigacijos  tarnyboms; 

2.4. pagal Taisyklių 104 punktą, radijo dažniai (kanalai) naudojami eksperimentiniams 

nekomerciniams tikslams negali kelti radijo trukdžių kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams; 

2.5. antidronų sistemos naudodamos šio sprendimo 1 punkte nurodytus radijo dažnius 

(kanalus) keltų žalinguosius radijo trukdžius palydovinės radionavigacijos tarnybos įrenginiams;  

2.6.  pagal ERĮ 67 straipsnio 1 dalies 1 punktą, RRT atsisako skirti elektroninių ryšių išteklius, 

jeigu nėra laisvų elektroninių ryšių išteklių; šis pagrindas apima ir tuos atvejus, kai pageidaujamų 

elektroninių ryšių išteklių naudojimas trukdytų naudoti kitus jau naudojamus elektroninių ryšių 

išteklius; 

2.7. pagal Taisyklių 24.4.2 papunktį, RRT atsisako skirti radijo dažnius (kanalus), kai 

pareiškėjo veikla neatitinka ERĮ, kitų elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar viešojo 

konkurso arba aukciono reikalavimų. 

3. A t s i s a k a u  skirti UAB „Telekonta“ šio sprendimo 1 punkte nurodytus radijo 

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

gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Departamento direktorius             Augutis Čėsna 
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