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Lietuvos Respublikos ryši ų 
reguliavimo tarnyba (toliau – RRT)

Nepriklausoma nacionalinė Lietuvos ryšių sektorių reguliuojanti institucija,
įkurta vadovaujantis Telekomunikacijų įstatymu ir Europos Sąjungos
direktyvų nuostatomis.

Pagrindin ės RRT veiklos kryptys:
·  Konkurencijos skatinimas elektroninių ryšių ir pašto rinkose.
·  Elektroninių ryšių ir pašto sektoriaus reguliavimas.
·  Radijo spektro valdymas ir priežiūra.
·  Telekomunikacijų ir radijo ryšio galinių įrenginių priežiūra.
·  Telefono numerių bei kitų tinklo identifikatorių valdymas ir priežiūra.
·  Vartotojų teisių gynimas.
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Radijo spektro valdymas 

Pagrindiniai radijo spektro valdymą reglamentuojantys teisės aktai:

• Elektroninių ryšių įstatymas

• Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė

• Radijo dažnių naudojimo planas

• Radijo dažnių, kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas

• Radijo dažnių skyrimo ir naudojimo taisyklės
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Radijo dažni ų, kuriuos galima naudoti 
be atskiro leidimo, s ąrašas

• Nustato, kokie radijo dažniai gali būti naudojami be atskiro leidimo, ir šių
radijo dažnių naudojimo sąlygas ir sąsajas.

• Sąraše nurodyti radijo dažniai gali būti naudojami leidimo tik Sąrašo
prieduose nurodytiems įrenginiams nurodytomis naudojimo sąlygomis.

• Sąraše nurodyti radijo dažniai kitai, nei Sąraše nurodyta, paskirčiai ir
sąlygomis, laikantis Radijo dažnių naudojimo plano, gali būti naudojami
tik su leidimu naudoti radijo dažnį.

• Naudojami neinterferencine teise.
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Radijo dažni ų, kuriuos galima naudoti be 
atskiro leidimo, s ąrašo 8 priedas

Radijo dažnių, skirtų modelių valdymo mažojo nuotolio radijo ryšio 
įrenginiams, naudojimo sąlygos, sąsajos
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Radijo dažnių juosta, radijo
dažniai (kanalai)

Didžiausia leidžiama 
spinduliuotės galia

Papildomi įrenginių sąsajos techniniai 
parametrai, prieigos prie radijo spektro ir 
radijo trukdžių mažinimo reikalavimai

Kiti radijo dažnių (kanalų) 
naudojimo ribojimai

Susiję teisės aktai, standartai 
ir kiti dokumentai

26990–27000 kHz 100 mW e. r. p. 2009/381/EB 
2013/752/ES
EN 300 220*
ERC/REC 70–03

27040–27050 kHz 100 mW e. r. p.
27090–27100 kHz 100 mW e. r. p.
27140–27150 kHz 100 mW e. r. p.
27190–27200 kHz 100 mW e. r. p.
34,995–35,225 MHz 100 mW e. r. p. Kanalų atskyrimas ‒ 10 kHz. Tik aviamodelių valdymui. EN 300 220*

ERC/DEC/(01)11 
ERC/REC 70–03

40,665 MHz, 40,675 MHz, 
40,685 MHz, 40,695 MHz

100 mW e. r. p. Kanalų atskyrimas‒ 10 kHz. EN 300 220*
ERC/DEC/(01)12 
ERC/REC 70–03



Radijo dažni ų, kuriuos galima naudoti be 
atskiro leidimo, s ąrašo 1 priedas

Nespecifin ės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai 

Įrenginiai, atitinkantys Sąraše nurodytas radijo dažnių naudojimo
technines sąlygas, neatsižvelgiant į jų taikymo sritį ar tikslą.
(naudojami telemetrijos, nuotolinio valdymo, signalizavimo, duomenų
perdavimo ir kitoms reikmėms).
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Nespecifin ės paskirties mažojo nuotolio 
radijo ryšio įrenginiams skirti dažniai

456,9–457,1 kHz 433,05–434,04 MHz
6765–6795 kHz 434,04–434,79 MHz
13553–13567 kHz 863–865 MHz
26957–27283 kHz 865–868 MHz
26990–27000 kHz 868–868,6 MHz
27040–27050 kHz 868,7–869,2 MHz
27090–27100 kHz 869,4–869,65 MHz
27140–27150 kHz 869,7–870 MHz
27190–27200 kHz 2400–2483,5 MHz
40,66–40,7 MHz 5725–5875 MHz
138,2–138,45 MHz 24–24,25 GHz
169,4–169,475 MHz 57–64 GHz
169,4–169,4875 MHz 61–61,5 GHz
169,5875–169,8125 MHz 122–123 GHz
169,4875–169,5875 MHz 244–246 GHz
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Plačiajuost ės duomen ų perdavimo sistemos, 
sąrašo 3 priedas
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2400–2483,5 
MHz

100 mW e. i. r. p.
100 mW/100 kHz e. i. r. p.**
10 mW/MHz e. i. r. p.***

Turi būti taikomos LBT ir 
DAA, atitinkančios šio priedo 
3 punkto reikalavimus.

Tik plačiajuosčių duomenų perdavimo 
sistemų mažojo nuotolio radijo ryšio 
įrenginiams.

2009/381/EB
2013/752/ES
EN 300 328*
ERC/REC 70–03



Bepilo čių reikm ėms aktual ūs mažojo nuotolio 
radijo ryšio įrenginiams skirti dažniai

27 MHz - valdymas
35 MHz - valdymas
40 MHz - valdymas
433 MHz - valdymas
2,4 GHz - valdymas
2,4 GHz – vaizdo perdavimas
5,8 GHz – vaizdo perdavimas

868 MHz – FLARM‘ai
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Radijo dažni ų (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykl ės

RRT radijo dažnius skiria, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio
reglamentu, kitomis atitinkamomis tarptautinėmis sutartimis ir
(ar) susitarimais, Nacionaline radijo dažnių paskirstymo
lentele ir kitais Tarnybos patvirtintais teisės aktais, įskaitant
radijo ryšio plėtros planus.
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Pasaulin ė radijo konferencija (WRC)

WRC-2007 įtraukė į būsimos konferencijos
darbotvarkę klausimą dėl radijo dažnių skyrimo
bepiločių orlaivių reikmėms.

Pasiruošimo WRC -12 procese buvo įvertintas
radijo dažnių poreikis, integruojant bepiločius
orlaivius į bendrą oro erdvę.
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Radijo dažniai bepilo čių orlaivi ų valdymui
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Radijo dažniai bepilo čių orlaivi ų valdymui
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WRC-12 sprendimas
Papildomai išskyrė oreivystės judriajai tarnybai 5030-5091 MHz
(61 MHz iš reikalingų 100 MHz). 
Šio paskyrimo sąlygos:
The use of the frequency band 5 030-5 091 MHz by the
aeronautical mobile (R) service is limited to internationally
standardized aeronautical systems.
The use of this frequency band by the aeronautical mobile-satellite
(R) service is limited to internationally standardized
aeronautical systems.

Taip pat WRC-12 įtraukė į kitos konferencijos darbotvarkę klausimą
dėl radijo spektro bepiločių orlaivių valdymo palydovinei
komponentei.
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Kas daroma su  5030-5091 MHz?

Šiuo metu ICAO rengia 5030-5091 MHz radijo dažnių juostos
panaudojimo planą, paskirstant ją antžeminei ir palydovinei
komponentėms.

Informacijos šaltinis:
ICAO „Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)“, 
First Edition - 2015 
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WRC-15,  2015 m. lapkritis
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Svarstomos radijo dažni ų juostos

14/11 GHz
30/20 GHz, 

(šiuo metu paskirtos fiksuotajai palydovinei tarnybai)
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Ačiū už dėmesį!
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