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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, 

Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 59 straipsnio 1 dalimi bei Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir 

naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 

direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382; 2011, 

Nr. 129-6147), (toliau – Taisyklės) 56.1, 59.1 ir 60 punktais ir atsižvelgdamas į UAB „Pūkas“ 

2013 m. liepos 22 d. prašymą Nr. 13-137-01 (toliau – Prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Pūkas“ (įmonės kodas 132950015) pateikė Tarnybai 

Prašymą pakeisti Tarnybos išduotame 2012 m. spalio 8 d. leidime Nr. (15.7)-9R-686 naudoti 

skaitmeninės antžeminės televizijos kanalą (toliau – 2012 m. spalio 8 d. leidimas) nustatytas 54 

televizijos kanalo Kaune naudojimo sąlygas – pakeisti skaitmeninės antžeminės televizijos stoties 

(toliau – stotis) įrengimo vietą iš Juragių RTS, Juragiai, Kauno r. į Šaldytuvų g. 25, Kaunas. 

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

2.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, 

su elektroninių ryšių išteklių naudojimu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti keičiamos 

objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu. Apie numatomą pakeitimą turi būti tinkamai 

pranešta suinteresuotoms šalims, įskaitant elektroninių ryšių paslaugų gavėjus ir vartotojus, ir suteikta 

galimybė per pakankamą terminą pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų. Jeigu keičiant radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir 

siųsti plane nustatytus kriterijus keičiasi radijo ir (arba) televizijos programų, kurias transliuoti (retransliuoti) 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija yra išdavusi licenciją, transliavimo (retransliavimo) aprėpties teritorija, 

toks keitimas suderinamas su Lietuvos radijo ir televizijos komisija; 

2.2. vadovaujantis Taisyklių 56.1 punktu, radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti 

keičiamos radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu. Vadovaudamasi Taisyklių 59.1 punktu, 

Tarnyba Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų 

taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 (Žin. 2004, 

Nr. 141-5173; 2009, Nr. 115-4929), nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo keičiamos 

su radijo dažnių (kanalų) naudojimu susijusios sąlygos. Pasibaigus Taisyklių 59.1 punkte nurodytai 

viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba, vadovaudamasi Taisyklių 60 punktu, priima sprendimą 

pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas arba, įvertinusi gautas motyvuotas pastabas ar 

prieštaravimus, atsisako keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. 

3. P a k e i č i u 2012 m. spalio 8 d. leidime nurodytas 54 televizijos kanalo Kaune 

naudojimo sąlygas. 

4. N u s t a t a u: 

4.1. šias naujas pagrindines UAB „Pūkas“ skirto 54 televizijos kanalo Kaune naudojimo 

sąlygas: 

4.1.1. stoties įrengimo vieta Šaldytuvų g. 25, Kaunas 

 (E 23º56'19", N 54°52'48"); 

4.1.2. didžiausia spinduliuotės efektinė galia (e.r.p.) 32 dBW visomis kryptimis; 

4.1.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės 75 m; 
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4.2. 2012 m. spalio 8 d. leidime nurodyti spinduliuotės efektinė galia, antenos didžiausias 

stiprinimas, antenos tipas ir gamintojas, siųstuvo galia pakeičiami į su Tarnyba suderintame stoties 

radiotechninės dalies projekte (toliau – projektas) nurodytus spinduliuotės efektinę galią, antenos 

didžiausią stiprinimą, antenos tipą ir gamintoją, siųstuvo galią, neviršijant šio įsakymo 4.1.2 punkte 

nustatytos didžiausios spinduliuotės efektinės galios reikšmės; 

4.3. 2012 m. spalio 8 d. leidime nurodyti moduliacija, duomenų kodavimo santykis, nešlių 

skaičius ir sistema pakeičiami į su Tarnyba suderintame projekte nurodytus moduliaciją, duomenų 

kodavimo santykį, nešlių skaičių ir sistemą; 

4.4. 2012 m. spalio 8 d. leidime nurodyti spinduliuotės klasė, poliarizacija ir minimalaus 

perduodamų televizijos programų skaičiaus nekeičiamas; 

4.5. 54 televizijos kanalo naudojimas šio įsakymo 4.1–4.4 nurodytomis sąlygomis neturi 

kelti radijo trukdžių iš Juragių RTS perduodamų skaitmeninės antžeminės televizijos signalų 

priėmimui. Dėl 54 televizijos kanalo naudojimo šio įsakymo 4.1–4.4 nurodytomis sąlygomis iš 

Juragių RTS perduodamų skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimui netinkamas 

naudoti tapusias priėmimo sistemas UAB „Pūkas“ privalo savo lėšomis modernizuoti taip, kad šios 

priėmimo sistemos vėl taptų tinkamos naudoti;  

4.6. leidimas naudoti televizijos kanalą šio įsakymo 4.1–4.4 nurodytomis sąlygomis 

(toliau – Leidimas) išduodamas pagal su Tarnyba suderintą projektą; 

4.7. Leidime nustatomas 2 mėnesių televizijos kanalo naudojimo terminas; 

4.8. Jei televizijos kanalo naudojimo pagal 4.7 punkte nurodytą leidimą laikotarpiu 

nenustatoma šio įsakymo 4.5 punkte nurodytų sąlygų nesilaikymo atvejų, Tarnyba savo iniciatyva 

išduoda Leidimą, nustatydama 2012 m. spalio 8 d. leidime nurodytą televizijos kanalo naudojimo 

termino pabaigą; 

4.9. Leidime nurodytu televizijos kanalo naudojimo laikotarpiu UAB „Pūkas“ netenka teisės 

naudoti televizijos kanalą pagal 2012 m. spalio 8 d. leidimą; 

4.10. UAB „Pūkas“ turi pateikti Tarnybai suderinti projektą ne vėliau, kaip per tris mėnesius 

nuo šio įsakymo išsiuntimo UAB „Pūkas“ dienos. Per šį terminą nepateikus projekto, šis įsakymas 

netenka galios; 

4.11. stotis turi būti suprojektuota taip, kad nekeltų radijo trukdžių kitoms teisėtai 

veikiančioms radijo ryšio sistemoms. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Pūkas“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

5.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis 

A. V. 


