LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TELEVIZIJOS KANALO NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO
AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRUI
2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1V-1001
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 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) 64.1,
65.1.1 papunkčiais ir atsižvelgdamas į 2012 m. Pasaulinės radijo ryšio konferencijos (WRC-12)
rezoliuciją Nr. 232 dėl 694–790 MHz dažnių juostos naudojimo judriajai, išskyrus oreivystės
judriąją, tarnybai 1 Regione ir susijusių studijų, Radijo spektro politikos grupės 2015 m. vasario
19 d. nuomonę dėl UAD juostos (470–790 MHz) naudojimo Europos Sąjungoje ilgalaikės
strategijos (toliau – RSPG nuomonė) bei AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2015 m.
rugpjūčio 18 d. prašymą Nr. 4A-147/2.5-20 pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą
(toliau – Prašymas):
1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (juridinio asmens kodas 120505210)
Prašymu prašo pratęsti Tarnybos 2011 m. lapkričio 30 d. leidime Nr. (15.7)-9R-649 naudoti
televizijos kanalą (toliau – Leidimas) nustatytą 53 televizijos kanalo (726–734 MHz) Vilniuje
naudojimo terminą iki 2025 m. liepos 1 d.;
1.2. terminas, kuriam AB Lietuvos radijo ir televizijos centras prašo pratęsti 53 televizijos
kanalo Vilniuje naudojimą, pasibaigia vėliau nei RSPG nuomonėje nurodomi Europos Sąjungos
sprendimų dėl 694–790 MHz radijo dažnių juostos naudojimo judriosios tarnybos plačiajuosčio
belaidžio ryšio sistemose įgyvendinimo terminai;
1.3. įgyvendinus Europos Sąjungos sprendimus dėl 694–790 MHz radijo dažnių juostos
naudojimo judriosios tarnybos plačiajuosčio belaidžio ryšio sistemose, 53 televizijos kanalas
Vilniuje nebegalės būti naudojamas skaitmeninės antžeminės televizijos sistemose.
2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaudamasi Taisyklių 65.1.1 papunkčiu, pasibaigus
Taisyklių 64.1 papunktyje nurodytai viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba priima sprendimą
pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, jeigu radijo dažnių (kanalų) naudotojas per
paskutinius trejus metus laikėsi radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų ir jeigu Taisyklių
64.1 papunktyje nurodyto viešo konsultavimosi metu nebuvo gauta motyvuotų pastabų ar
prieštaravimų, dėl kurių tolesnis radijo dažnių (kanalų) naudojimas būtų negalimas, taip pat jeigu
daugiau joks asmuo nepareiškė noro naudoti tuos pačius radijo dažnius (kanalus).
3. P r a t ę s i u Leidime nustatytą 53 televizijos kanalo Vilniuje naudojimo terminą iki
2018 m. rugpjūčio 31 d.
4. N u r o d a u Tarnybos Radijo ryšio departamentui:
4.1. taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis parengti leidimą naudoti televizijos kanalą
pratęstu terminu;
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4.2. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui per 3 darbo dienas nuo šio
įsakymo priėmimo dienos;
4.3. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
5. 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.
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