LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TEO LT, AB PASKIRTO 36 TELEVIZIJOS KANALO PAKEITIMO
TOS PAČIOS PASKIRTIES 38 IR 51 TELEVIZIJOS KANALAIS
2013 m. vasario 5 d. Nr. 1V-186
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004,
Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 58 straipsnio 7 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo
lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba)
direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 (Žin., 2011, Nr. 99-4692), II skyriaus
lentelės 237 eilute, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2008 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2009, Nr. 7-268; 2011, Nr. 137-6520), II skyriaus
lentelės 237 eilute, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Tarnybos
direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 (Žin., 2005, Nr. 57-1981; 2011,
Nr. 56-2695; 2012, Nr. 108-5503), (toliau – Plėtros planas) 9.1.1 punktu bei 1 priedo 3 punkto
lentele, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus
2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382; 2011, Nr. 129-6147) (toliau –
Taisyklės), 79 ir 85.2 punktais bei atsižvelgdamas į Tarnybos 2012 m. balandžio 26 d. raštą
Nr. (15.11) 1B-1629 „Dėl televizijos kanalų pakeitimo kitais tos pačios paskirties televizijos
kanalais“, Tarnybos 2012 m. spalio 12 d. raštą Nr. (15.11) 1B-4247 „Dėl televizijos kanalų
naudojimo“ ir į Tarnybos 2012 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. (15.11) 1B-5547 „Dėl televizijos
kanalų pakeitimo kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais“:
1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. Plėtros plano 1 priedo 3 punkto lentelės 3, 6, 9, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 32 ir
33 eilutėmis yra numatyta po analoginės antžeminės televizijos išjungimo III skaitmeninės
antžeminės televizijos tinkle (toliau – III tinklas) skirtą naudoti 36 televizijos kanalą Giruliuose,
Laukuvoje, Mažeikiuose, Nidoje, Plungėje, Skuode, Šilutėje, Tauragėje bei Telšiuose pakeisti
38 televizijos kanalu, Bubiuose, Joniškyje, Naujojoje Akmenėje ir Raseiniuose pakeisti
51 televizijos kanalu;
1.2. TEO LT, AB (įmonės kodas 121215434) 36 televizijos kanalas Bubiuose, Giruliuose,
Joniškyje, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Nidoje, Skuode, Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose ir
Raseiniuose buvo skirtas išdavus Tarnybos 2005 m. rugpjūčio 31 d. leidimą Nr. (11.13)-9R-84
naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, pakeistą Tarnybos
direktoriaus 2007 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-193 „Dėl 2005 m. rugpjūčio 31 d. leidimo
Nr. (11.13)-9R-84 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose
pakeitimo“, (toliau – Leidimas). Vadovaudamasi Leidimo 2.1, 3 ir 7 punktais, Tarnyba išdavė
šiuos leidimus naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotis (toliau – Stotis):
1.2.1. 2007 m. rugsėjo 24 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-122 naudoti Stotį, suteikiantį teisę
naudoti 36 televizijos kanalą Bubiuose;
1.2.2. 2007 m. rugpjūčio 29 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-113 naudoti Stotį, suteikiantį teisę
naudoti 36 televizijos kanalą Giruliuose;
1.2.3. 2008 m. birželio 5 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-267 naudoti Stotį, suteikiantį teisę naudoti
36 televizijos kanalą Mažeikiuose;
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1.2.4. 2008 m. rugsėjo 8 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-284 naudoti Stotį, suteikiantį teisę naudoti
36 televizijos kanalą Skuode;
1.2.5. 2008 m. balandžio 17 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-263 naudoti Stotį, suteikiantį teisę
naudoti 36 televizijos kanalą Tauragėje;
1.2.6. 2008 m. balandžio 17 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-262 naudoti Stotį, suteikiantį teisę
naudoti 36 televizijos kanalą Telšiuose;
1.2.7. 2008 m. rugsėjo 8 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-282 naudoti Stotį, suteikiantį teisę naudoti
36 televizijos kanalą Raseiniuose;
1.3. 36 televizijos kanalas Laukuvoje buvo skirtas priėmus Tarnybos direktoriaus 2009 m.
lapkričio 2 d. įsakymą Nr. 1V-1258 „Dėl televizijos kanalo skyrimo TEO LT, AB“ ir išdavus
Tarnybos 2009 m. lapkričio 24 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-383 naudoti skaitmeninės antžeminės
televizijos radijo kanalą;
1.4. 36 televizijos kanalas Plungėje buvo skirtas priėmus Tarnybos direktoriaus 2010 m.
liepos 30 d. įsakymą Nr. 1V-792 „Dėl televizijos kanalo skyrimo TEO LT, AB“ ir išdavus
Tarnybos 2010 m. gruodžio 8 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-505 naudoti skaitmeninės antžeminės
televizijos kanalą;
1.5. Tarnyba 2012 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (15.11) 1B-1629 „Dėl televizijos kanalų
pakeitimo kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais“ įspėjo TEO LT, AB apie 36 televizijos
kanalo, naudojamo pagal šio įsakymo 1.2.1–1.2.6, 1.3 ir 1.4 punktuose nurodytus leidimus,
pakeitimą kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais nuo 2012 m. spalio 29 d. Tarnyba
2012 m. spalio 12 d. raštu Nr. (15.11) 1B-4247 „Dėl televizijos kanalų naudojimo“ informavo
TEO LT, AB apie 36 televizijos kanalo Bubiuose, Giruliuose, Laukuvoje, Mažeikiuose, Plungėje,
Skuode, Tauragėje ir Telšiuose pakeitimo datos atidėjimą iki 38 televizijos kanalo, naudojamo
II skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle, nurodytame Plėtros plano 1 priedo 2 punkto
lentelėje, (toliau – II tinklas) pakeitimo kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais datos, bet ne
ilgiau nei iki 2013 m. kovo 31 d. Tarnyba 2012 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (15.11) 1B-5547 „Dėl
televizijos kanalų pakeitimo kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais“ įspėjo TEO LT, AB
apie 36 televizijos kanalo, naudojamo pagal šio įsakymo 1.2.7 punkte nurodytą leidimą, pakeitimą
51 televizijos kanalu ne vėliau kaip 2013 m. birželio 29 d.;
1.6. šio įsakymo priėmimo metu 38 televizijos kanalas buvo naudojamas AB Lietuvos radijo
ir televizijos centro (įmonės kodas 120505210) Girulių, Laukuvos, Mažeikių, Plungės, Skuodo,
Tauragės ir Telšių Stotyse II tinkle. Šis naudojimas nėra suderinamas su Plėtros plane numatytu
36 televizijos kanalą pakeičiančio 38 televizijos kanalo naudojimu III tinkle Giruliuose,
Laukuvoje, Mažeikiuose, Nidoje, Plungėje, Skuode, Šilutėje, Tauragėje ir Telšiuose;
1.7. vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-187 „Dėl
AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui paskirto 38 televizijos kanalo pakeitimo tos pačios
paskirties 27, 36 ir 42 televizijos kanalais“, 38 televizijos kanalas, AB Lietuvos radijo ir televizijos
centrui skirtas naudoti II tinkle, keičiamas kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais;
1.8. siekiant užtikrinti sklandų 36 televizijos kanalo pakeitimą III tinkle, kaip nurodyta šio
įsakymo 1.1 punkte, taip pat 38 televizijos kanalo pakeitimą II tinkle, kaip nurodyta šio įsakymo
1.7 punkte, minimaliai sutrikdant II ir III tinklų veikimą, III tinkle naudojamo 36 televizijos kanalo
Giruliuose, Laukuvoje, Mažeikiuose, Plungėje, Skuode, Tauragėje ir Telšiuose ir II tinkle
naudojamo 38 televizijos kanalo Giruliuose pakeitimas kitais tos pačios paskirties televizijos
kanalais turi būti atliekamas tuo pačiu metu, TEO LT, AB ir AB Lietuvos radijo ir televizijos
centrui veiksmus derinant tarpusavyje;
1.9. po šio įsakymo 1.1 punkte nurodyto 36 televizijos kanalo pakeitimo kitais tos pačios
paskirties televizijos kanalais, nesukeliant radijo trukdžių kitoms teisėtai veikiančioms Stotims,
38 televizijos kanalas Laukuvoje ir Plungėje gali būti naudojamas tik vienadažniame
sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle, esančiame Leidimo 2.1 punkte
nurodyto skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo sudėtine dalimi.
2. K o n s t a t u o j u, kad:
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2.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalimi,
Tarnyba turi teisę, prieš 6 mėnesius įspėjusi elektroninių ryšių išteklių naudotojus, pakeisti skirtus
elektroninių ryšių išteklius kitais tos pačios paskirties ištekliais, jeigu to reikalauja tarptautiniai
įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai arba keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis;
2.2. vadovaujantis Plėtros plano 9.1.1 punktu, įgyvendinant antrojo skaitmeninės antžeminės
televizijos diegimo etapo tikslus, turi būti pertvarkyti pirmajame etape pradėjusiuose veikti
4 skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose naudojami kanalai pagal Ženevos 2006 metų
planus, išlaikant šių tinklų veiklos tęstinumą;
2.3. vadovaujantis Taisyklių 79 punktu, Tarnyba ne vėliau kaip iki keičiamų radijo dažnių
(kanalų) naudojimo termino pabaigos priima sprendimą radijo dažnių (kanalų) naudotojui
paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais).
Apie Tarnybos sprendimą informuojamas radijo dažnių (kanalų) naudotojas.
3. P a k e i č i u:
3.1. 36 televizijos kanalą Bubiuose, Giruliuose, Joniškyje, Laukuvoje, Mažeikiuose,
Plungėje, Naujojoje Akmenėje, Nidoje, Raseiniuose, Skuode, Šilutėje, Tauragėje ir Telšiuose,
TEO LT, AB skirtą naudoti III tinkle, tos pačios paskirties 51 televizijos kanalu Bubiuose,
Joniškyje, Naujojoje Akmenėje bei Raseiniuose ir 38 televizijos kanalu Giruliuose, Laukuvoje,
Mažeikiuose, Nidoje, Plungėje, Skuode, Šilutėje, Tauragėje bei Telšiuose;
3.2. Leidimo 2.1 punkto lentelės 3, 6, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 29 ir 30 eilutes ir išdėstau jas
taip:
„Eil. Vietovė
Kanalas
Didžiausia
Antenos Maksimalus PoliariNr.
(radijo dažnių juosta) efektinė galia, diagrama
efektinis zacija
dBW
aukštis, m
3. Bubiai
51 (710,0–718,0 MHz)
47,0
D
252
H
6. Giruliai
38 (606,0–614,0 MHz)
47,0
ND
228
H
9. Joniškis
51 (710,0–718,0 MHz)
40,0
ND
118
H
15. Mažeikiai
38 (606,0–614,0 MHz)
43,0
ND
106
H
17. Naujoji Akmenė 51 (710,0–718,0 MHz)
40,0
ND
52
H
18. Nida
38 (606,0–614,0 MHz)
36,0
ND
93
H
21. Raseiniai
51 (710,0–718,0 MHz)
40,0
ND
154
H
23. Skuodas
38 (606,0–614,0 MHz)
43,0
ND
102
H
26. Šilutė
38 (606,0–614,0 MHz)
40
ND
87
H
29. Tauragė
38 (606,0–614,0 MHz)
40,0
D
220
H
30. Telšiai
H“.
38 (606,0–614,0 MHz)
47,0
ND
140
4. P a p i l d a u Leidimo 2.1 punkto lentelę šiomis naujomis eilutėmis:
Kanalas
Didžiausia
Antenos Maksimalus Poliari„Eil. Vietovė
Nr.
(radijo dažnių juosta) efektinė galia, diagrama
efektinis zacija
dBW
aukštis, m
37. Laukuva
42,0
ND
153
H
38 (606,0–614,0 MHz)
38. Plungė
44,0
ND
157
H“.
38 (606,0–614,0 MHz)
5. N u s t a t a u, kad:
5.1. pagrindinės 38 televizijos kanalo Giruliuose naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.1.1. Stoties įrengimo vieta
Klaipėdos RTS,
Vasarotojų g. 2B, Klaipėda
(E 21°05'49", N 55°46'06");
5.1.2. spinduliuotės parametrai:
5.1.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
47 dBW visomis kryptimis;
5.1.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.1.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
198 m;
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5.2. pagrindinės 38 televizijos kanalo Laukuvoje naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.2.1. Stoties įrengimo vieta
Laukuvos RRS,
Plunksnių k., Šilalės r.
(E 22°20'34", N 55°34'33");
5.2.2. spinduliuotės parametrai:
5.2.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
42 dBW visomis kryptimis
5.2.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.2.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
95 m;
5.3. pagrindinės 38 televizijos kanalo Mažeikiuose naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.3.1. Stoties įrengimo vieta
Mažeikių RRS,
Žemaitijos g. 36, Mažeikiai
(E 22°20'20", N 56°18'10");
5.3.2. spinduliuotės parametrai:
5.3.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
43 dBW visomis kryptimis
5.3.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.3.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
103 m;
5.4. pagrindinės 38 televizijos kanalo Plungėje naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.4.1. Stoties įrengimo vieta
Plungės RRS,
Bokšto g. 4, Truikių k., Plungės r.
(E 21°52'27", N 55°56'25");
5.4.2. spinduliuotės parametrai:
44 dBW visomis kryptimis
5.4.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
5.4.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.4.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
110 m;
5.5. pagrindinės 38 televizijos kanalo Skuode naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.5.1. Stoties įrengimo vieta
Skuodo RRS,
Vytauto g. 20, Skuodas
(E 21°31'46", N 56°15'41");
5.5.2. spinduliuotės parametrai:
43 dBW visomis kryptimis
5.5.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
5.5.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.5.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
95 m;
5.6. pagrindinės 38 televizijos kanalo Tauragėje naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.6.1. Stoties įrengimo vieta
Tauragės RTS, Vytauto g. 151,
Norkaičių k., Tauragės r,
(E 22°15'57", N 55°15'56");
5.6.2. spinduliuotės parametrai:
5.6.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.):
5.6.2.1.1. 170°, 210° azimutais
39 dBW;
5.6.2.1.2. 180°–190° azimutais
36 dBW;
5.6.2.1.3. 200° azimutu
37 dBW;
5.6.2.1.4. kitomis kryptimis
40 dBW;
5.6.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.6.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
202 m;
5.7. pagrindinės 38 televizijos kanalo Telšiuose naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.7.1. Stoties įrengimo vieta
Telšių RRS,
Plungės g. 78A, Telšiai
(E 22°12'21", N 55°58'46");
5.7.2. spinduliuotės parametrai:
5.7.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
47 dBW visomis kryptimis
5.7.2.2. poliarizacija
horizontali;
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5.7.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
104 m;
5.8. pagrindinės 51 televizijos kanalo Bubiuose naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.8.1. Stoties įrengimo vieta
Šiaulių RTS,
Bubių k., Šiaulių r.
(E 23°09'00", N 55°51'15");
5.8.2. spinduliuotės parametrai:
5.8.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
47 dBW visomis kryptimis;
5.8.2.2. poliarizacija
horizontali;
235 m;
5.8.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
5.9. pagrindinės 51 televizijos kanalo Raseiniuose naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.9.1. Stoties įrengimo vieta
Raseinių RRS,
Vilniaus g. 1A, Raseiniai
(E 23°08'14", N 55°21'58");
5.9.2. spinduliuotės parametrai:
5.9.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
40 dBW visomis kryptimis
5.9.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.9.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
102 m;
5.10. pagrindinės 51 televizijos kanalo Joniškyje naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.10.1. Stoties įrengimo vieta
Joniškio RRS,
Radikių k. 9, Joniškio r.
(E 23°34'33", N 56°12'44");
5.10.2. spinduliuotės parametrai:
5.10.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.) 40 dBW visomis kryptimis;
5.10.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.10.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
103 m;
5.11. pagrindinės 51 televizijos kanalo Naujoje Akmenėje naudojimo III tinkle sąlygos yra
šios:
5.11.1. Stoties įrengimo vieta

Naujosios Akmenės RRS,
Respublikos g. 28A,
Naujoji Akmenė
(E 22°52'17", N 56°19'05");

5.11.2. spinduliuotės parametrai:
5.11.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.) 40 dBW visomis kryptimis
5.11.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.11.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
48 m;
5.12. pagrindinės 38 televizijos kanalo Nidoje naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.12.1. Stoties įrengimo vieta
Nidos RRS,
Taikos g. 34, Neringa
(E 20°59'57", N 55°18'18");
5.12.2. spinduliuotės parametrai:
5.12.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.) 36 dBW visomis kryptimis
5.12.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.12.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
67 m;
5.13. pagrindinės 38 televizijos kanalo Šilutėje naudojimo III tinkle sąlygos yra šios:
5.13.1. Stoties įrengimo vieta
Ramučių g. 4, Šilutė
(E 21°29'02", N 55°21'06");
5.13.2. spinduliuotės parametrai:
5.13.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.) 40 dBW visomis kryptimis
5.13.2.2. poliarizacija
horizontali;
5.13.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
78 m;
5.14. minimalus perduodamų televizijos programų skaičius – 8;
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5.15. šio įsakymo 5.1–5.8 punktuose nurodytų televizijos kanalų naudojimo III tinkle
pradžios data nustatoma ne vėlesnė nei 2013 m. kovo 31 d., atsižvelgiant į tai, kad:
5.15.1. šio įsakymo 5.1–5.7 punktuose nurodytų televizijos kanalų naudojimo III tinkle
pradžios data turi sutapti su 36 televizijos kanalo naudojimo Giruliuose II tinke pradžios data;
5.15.2. šio įsakymo 5.8 punkte nurodyto televizijos kanalo naudojimo III tinkle pradžios data
turi būti ne vėlesnė nei 36 televizijos kanalo naudojimo Giruliuose II tinke pradžios data;
5.16. šio įsakymo 5.9 punkte nurodyto televizijos kanalo naudojimo III tinkle pradžios data
nustatoma ne vėlesnė nei 2013 m. birželio 29 d.;
5.17. šio įsakymo 5.1–5.7, 5.12 ir 5.13 punktuose nurodytas televizijos kanalas gali būti
pradėtas naudoti tik atlikus 38 televizijos kanalo, naudojamo II tinkle, pakeitimą kitais tos pačios
paskirties televizijos kanalais;
5.18. šio įsakymo 1.2.1–1.2.7, 1.3 arba 1.4 punktuose nurodytas atitinkamas leidimas
netenka galios nuo šio įsakymo 5.1–5.9 punktuose nurodyto atitinkamo televizijos kanalo
naudojimo III tinkle pradžios datos;
5.19. TEO LT, AB įgyja teisę Stotyje naudoti atitinkamą šio įsakymo 5.1–5.13 punktuose
nurodytą televizijos kanalą tik gavęs Tarnybos leidimą naudoti Stotį, kuris išduodamas pagal
Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarnybos suderintą Stoties radiotechninės dalies projektą;
5.20. šio įsakymo 5.1–5.8 punktuose nurodytų Stočių radiotechninės dalies projektai privalo
būti pateikti Tarnybai suderinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio įsakymo išsiuntimo
TEO LT, AB dienos;
5.21. šio įsakymo 5.9 punkte nurodytos Stoties radiotechninės dalies projektas privalo būti
pateiktas Tarnybai suderinti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įsakymo išsiuntimo TEO LT,
AB dienos, nurodant pageidaujamą televizijos kanalo naudojimo Stotyje pradžios datą, kuri turi
atitikti šio įsakymo 5.16 punkto nuostatą;
5.22. teikiant Tarnybai suderinti šio įsakymo 5.1–5.8 punktuose nurodytų Stočių
radiotechninių dalių projektus privalo būti nurodyta šiose Stotyse numatytų naudoti televizijos
kanalų pageidaujama naudojimo pradžios data, TEO LT, AB ir AB Lietuvos radijo ir televizijos
centro suderinta tarpusavyje, kuri turi atitikti šio įsakymo 5.15 punkto nuostatas.
6. N u r o d a u:
6.1. išsiųsti šį įsakymą TEO LT, AB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos;
6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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