_________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________
(juridinio asmens kodas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) arba fizinio asmens kodas)

_________________________________________________________________
(juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________
(telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius
tel. (8 5) 210 5633, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt
PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ NAUDOTI LAIVO STOTĮ
___________ Nr._________
(data)
1. Laivo stotis
1.1. Laivo pavadinimas arba registro
numeris
1.2. Radijo šaukinys

LY__________ (nurodyti, jei buvo skirtas anksčiau)

1.3. Atrankiojo kvietimo numeris

 Skirti

 neskirti

1.4. MMSI numeris

 Skirti

 neskirti

1.5. Laivo registravimas Lietuvos
Respublikoje

 Laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.
 Pradėta laivo registravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre
procedūra.
 Laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų
registre.
 Lietuvos Respublikos karo arba pakrančių apsaugos laivas.
 Laivas nepriklauso Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruojamų laivų
kategorijai ir nėra Lietuvos Respublikos karo arba pakrančių apsaugos
laivas.

1.6. Laivo tipas ir paskirtis
2. Laivo stoties radijo ryšio įrenginiai
2.1. Vidutinių dažnių (VD) ir aukštųjų
dažnių (AD) siųstuvas

 415–526,5 kHz, didžiausia galia ______ W
 1606,5–4000 kHz, didžiausia galia ______ W
 4000–28000 kHz, didžiausia galia ______ W

2.2. Labai aukštų dažnių (LAD) siųstuvas

156–157,45 MHz / 160,6–162,05 MHz,
didžiausia galia
5W
 25 W

2.3. Nelaimės vietą žymintis radijo
švyturys

 121,5 MHz
 406,0–406,1 MHz

2.4. Gelbėjimo ir paieškos atsakiklis

 9200–9500 MHz

2.5. Automatinio atpažinimo sistema

 161,975 MHz, 162,025 MHz

2.6. Ryšio su orlaivių stotimis palaikymo
radijo ryšio įrenginiai

 121,5 MHz, 123,1 MHz

2
2.7. Radaras

 _______________ MHz, didžiausia galia ____ kW
 _______________ MHz, didžiausia galia ____ kW

2.8. Palydovinio ryšio tinklų galiniai
įrenginiai

 _______________ MHz, tipas _______________________
 _______________ MHz, tipas _______________________
 _______________ MHz, tipas _______________________

3. Kita informacija
3.1. Ar sudaryta sutartis su įgaliotąja
atsiskaitymų institucija dėl atsiskaitymų už
kranto stočių operatorių suteiktas
elektroninių ryšių paslaugas?

 Ne
 Taip, atsiskaitymų kodas ________

3.2. Nelaimės vietą žyminčių radijo
švyturių kodai
3.3. Palydovinio ryšio tinklų galinių
įrenginių abonentiniai numeriai
3.4. Leidimo naudoti laivo stotį išdavimas

 Prašau išduoti leidimą popierine forma.
 Prašau išduoti leidimą padarant įrašą Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje
elektroninėje duomenų bazėje (leidimas popierine forma neišduodamas).

3.5. Duomenys apie kontaktinį asmenį

Vardas, pavardė _____________________________
Pareigos __________________
Telefonas ______________, faksas ______________________
El. pašto adresas __________________________________

3.6. Prašymo priedai

1. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas
asmuo, _____l.
2.* Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, _____l.
3.* Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopija, _____l.

____________________________________________
(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)**

_____________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

________________________
* Pateikiama, jei Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,
kreipiasi dėl leidimo naudoti laivo stotį laivuose, kurie nepriklauso Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruojamų laivų kategorijai ir nėra Lietuvos Respublikos karo arba
pakrančių apsaugos laivai.
** Nurodoma, jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo.

