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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 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) 56.1, 59.2 ir 

60.1 papunkčiais ir atsižvelgdamas į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentras) 

2015 m. sausio 21 d. prašymą Nr. 4A-10/2.5-20 dėl skaitmeninės televizijos stočių parametrų 

keitimo (toliau – Prašymas): 

1. N u s t a č i a u , kad: 

1.1. Telecentras (juridinio asmens kodas 120505210) Prašymu prašo pakeisti Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2013 m. kovo 20 d. leidime 

Nr. (15.7) 9R-763 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį (toliau – 

Leidimas) nurodytas 60 televizijos kanalo Tauragėje naudojimo sąlygas, padidinant skaitmeninės 

antžeminės televizijos stoties siųstuvo išėjimo galią; 

1.2. Telecentrui 60 televizijos kanalas Tauragėje buvo skirtas Tarnybos direktoriaus 

2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1V-442 „Dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui paskirto 61 

televizijos kanalo pakeitimo tos pačios paskirties 60 ir 22 televizijos kanalais“ papildžius Tarnybos 

2010 m. balandžio 16 d. leidimo Nr. (11.7)-9R-456 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinkluose 2.1 papunkčio lentelę nauju 30 punktu ir išdavus Leidimą. 

2. K o n s t a t u o j u , kad vadovaujantis Taisyklių 56.1 papunkčiu, radijo dažnių 

(kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu. 

Vadovaudamasi Taisyklių 59.2 papunkčiu, Tarnyba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo 

gavimo dienos jį išnagrinėja ir priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo 

sąlygas, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo 

esmės ir dėl jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais. Apie priimtą sprendimą 

pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas per 3 darbo dienas Tarnyba informuoja radijo 

dažnių (kanalų) naudotoją. 

3. P a k e i č i u  Leidime nustatytas 60 televizijos kanalo Tauragėje naudojimo sąlygas. 

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

4.1. nauja 60 televizijos kanalo Tauragėje naudojimo sąlyga – siųstuvo išėjimo galia – yra 

4800 W; 

4.2. Telecentras įgyja teisę naudoti 60 televizijos kanalą Tauragėje šio įsakymo 

4.1 papunktyje nurodyta siųstuvo išėjimo galia tik gavęs Tarnybos leidimą naudoti skaitmeninės 

antžeminės televizijos radijo ryšio stotį, kuris išduodamas pagal Taisyklių nustatyta tvarka ir 

sąlygomis Tarnybos suderintą skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies 

projektą (toliau – projektas); 

4.3. Leidime nurodyta efektinė spinduliuotės galia keičiama į nurodytą projekte, neviršijant 

Tarnybos 2010 m. balandžio 16 d. leidimo Nr. (11.7)-9R-456 naudoti radijo dažnius (kanalus) 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose 2.1 papunkčio lentelės 30 punkte nustatytos 

didžiausios efektinės spinduliuotės galios reikšmės; 
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4.4. Leidimas netenka galios nuo 60 televizijos kanalo Tauragėje naudojimo šio įsakymo 

4.1 papunktyje nurodyta siųstuvo išėjimo galia pradžios datos, nustatytos šio įsakymo 4.2 

papunktyje nurodytame Tarnybos leidime naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio 

stotį. 

5. N u r o d a u:  

5.1. išsiųsti šį įsakymą Telecentrui per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

5.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt. 

6. 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. 

 


