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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-

2382; 2011, Nr. 91-4327) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos 
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. 
įsakymą Nr. 1V-1074 „Dėl televizijos kanalo skyrimo UAB „Toptronas“, TEO LT, AB 2013 m. 
sausio 11 d. raštą Nr. 03-1-04-4 „Dėl televizijos kanalo pakeitimo kitu tos pačios paskirties 
televizijos kanalu“ ir UAB „Toptronas“ 2013 m. vasario 22 d. raštą „Dėl 60 televizijos kanalo 
projekto vykdymo sustabdymo Vilniuje“ (toliau – Raštas): 

1. N u s t a č i a u  i r  k o n s t a t u o j u , kad: 
1.1. Tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 1V-1311 „Dėl TEO LT, AB 

paskirtų televizijos kanalų pakeitimo kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais“ 4.3.2. punktu 
60 televizijos kanalą pakeičiančių 45 televizijos kanalo Juragiuose ir 38 televizijos kanalo 
Vilniuje vėliausia naudojimo pradžios data buvo nustatyta, atsižvelgiant į šiame punkte nurodyto 
įsakymo priėmimo metu tikėtiną 60 televizijos kanalo naudojimo vietinių ir regioninių 
transliuotojų televizijos programų siuntimui pradžios datą; 

1.2. vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 1V-1074 
„Dėl televizijos kanalo skyrimo UAB „Toptronas“ 3.8 punktu, UAB „Toptronas“ 60 televizijos 
kanalą Vilniuje gali pradėti naudoti tik gavusi Tarnybos leidimą naudoti 60 televizijos kanalą, 
kuris išduodamas pagal Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarnybos suderintą skaitmeninės 
antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies projektą. Iki šio įsakymo priėmimo Tarnyba 
nėra gavusi UAB „Toptronas“ prašymo išduoti leidimą naudoti 60 televizijos kanalą ir tokio 
leidimo UAB „Toptronas“ nėra išdavusi; 

1.3. UAB „Toptronas“ Rašte nurodė, kad UAB „Toptronas“ nepavyko susitarti su AB 
Lietuvos radijo ir televizijos centru dėl įrangos talpinimo ir pasirašyti atitinkamos sutarties. UAB 
„Toptronas“ prašo lesti sustabdyti televizijos programų siuntimo 60 televizijos kanalu Vilniuje 
projekto vykdymą Rašte nurodytam terminui; 

1.4. TEO LT, AB 2013 m. sausio 11 d. rašte Nr. 03-1-04-4 „Dėl televizijos kanalo 
pakeitimo kitu tos pačios paskirties televizijos kanalu“ nurodė, kad TEO LT, AB 60 televizijos 
kanalą vėliausiai atlaisvins 2013 m. birželio 29 d. 

2. P a k e i č i u Tarnybos direktoriaus spalio 3 d. įsakymą Nr. 1V-1311 „Dėl TEO LT, AB 
paskirtų televizijos kanalų pakeitimo kitais tos pačios paskirties televizijos kanalais“, jo 4.3.1, 
4.3.2 ir 4.6 punktuose vietoj datos „2013 m. kovo 31 d.“ įrašydamas datą „2013 m. birželio 29 d.“ 
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3. N u r o d a u: 
3.1. išsiųsti šį įsakymą TEO LT, AB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 
3.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt. 
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
 
 
 
L. e. direktoriaus pareigas Romualdas Leonavičius 

A.V. 


