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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi ir 

51 straipsnio 8 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl 

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 237 

punktu, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo 

plano patvirtinimo“, (toliau – Radijo dažnių naudojimo planas) 3 punktu ir II skyriaus lentelės 237 

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) 13 punktu, 24.2 

papunkčiu, 28, 29, 31 ir 35 punktais, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 

1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, (toliau – Plėtros 

planas) 15 punktu ir 3 priedo lentelės 16 punktu bei atsižvelgdamas į UAB Rytų Aukštaitijos 

televizijos 2013 m. lapkričio 27 d. prašymą skirti radijo dažnį (kanalą): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. UAB Rytų Aukštaitijos televizija (įmonės kodas 302669690) 2013 m. lapkričio 27 d. 

prašymu skirti radijo dažnį (kanalą) prašo skirti televizijos kanalą iš 470–790 MHz radijo dažnių 

juostos Utenoje; 

1.2. pagal šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytą prašymą UAB Rytų Aukštaitijos televizijai 

gali būti skiriamas Plėtros plano 3 priedo lentelės 16 punkte nurodytas 41 televizijos kanalas 

Utenoje. 

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

2.1. vadovaujantis Radijo dažnių naudojimo plano II skyriaus lentelės 237 punktu, leidimų 

naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 470–790 MHz radijo dažnių juostos skaičius yra ribotas; 

2.2. Plėtros plano 3 priedo lentelės 16 punkte nurodytas 41 televizijos kanalas Utenoje yra 

numatytas vietinėms ir regioninėms televizijos programoms siųsti; 

2.3. vadovaudamasi Taisyklių 24.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnyba (toliau – Tarnyba) priima sprendimą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje adresu 

www.rrt.lt apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) ir praneša apie galimybę pateikti 

paraiškas radijo dažnių (kanalų) skyrimui, jeigu Radijo dažnių naudojimo plane yra nuspręsta 

apriboti leidimų naudoti pareiškėjo pageidaujamų radijo dažnių (kanalų) skaičių; 

2.4. vadovaujantis Taisyklių 31 punktu, jeigu per Tarnybos nustatytą terminą Tarnyba gauna 

kelių pareiškėjų paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), kurie negali būti skirti visiems 

pareiškėjams, radijo dažniai (kanalai) suteikiami naudoti viešojo konkurso tvarka. 

3. P a s k e l b i u  apie UAB Rytų Aukštaitijos televizijos 2013 m. lapkričio 27 d.  

prašymą skirti radijo dažnį (kanalą), kuriame prašoma skirti televizijos kanalą Utenoje. 
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4. P r a n e š u  apie galimybę Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti 

Tarnybai paraiškas skirti 41 televizijos kanalą Utenoje. Paraiškos priimamos 30 dienų nuo šio 

įsakymo paskelbimo Tarnybos interneto svetainėje dienos. 

5. N u s t a t a u, kad: 

5.1. 41 televizijos kanalo Utenoje pagrindinės naudojimo sąlygos yra šios: 

5.1.1. skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vieta: 

 Utenos RRS, 

 Naujasodžio k., Utenos r. 

 (E 25°34'40", N 55°30'24"); 

5.1.2. radijo dažnių juosta 630–638 MHz; 

5.1.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės 102 m; 

5.1.4. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.): 

5.1.4.1. iki 2015 rugpjūčio 17 d. (imtinai): 

5.1.4.1.1. 60°–100° ir 170°–220° azimutais 30,0 dBW; 

5.1.4.1.2. 110°–160° azimutais 26,0 dBW; 

5.1.4.1.3. kitomis kryptimis 33,0 dBW; 

5.1.4.2. nuo 2015 rugpjūčio 18 d.: 

5.1.4.2.1. 60°–220° azimutais 30,0 dBW; 

5.1.4.2.2. kitomis kryptimis 33,0 dBW; 

5.1.5. poliarizacija horizontali; 

5.1.6. minimalus perduodamų televizijos programų skaičius 1; 

5.1.7. naudojimo terminas – 10 metų nuo leidimo naudoti televizijos kanalą išdavimo 

dienos; 

5.2. leidimas naudoti 41 televizijos kanalą Utenoje bus išduodamas pagal Tarnybos suderintą 

skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies projektą. 

6. I n f o r m u o j u, kad, jeigu per šio įsakymo 4 punkte nurodytą paraiškų priėmimo 

terminą Tarnyba gaus paraiškų skirti 41 televizijos kanalą Utenoje, šis televizijos kanalas bus 

skiriamas naudoti viešojo konkurso tvarka. 

7. N u r o d a u Tarnybos Radijo ryšio departamentui paskelbti šį įsakymą Tarnybos 

interneto svetainėje. 

8. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Direktorius  Feliksas Dobrovolskis 

A. V. 


