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2013 m. kovo 27 d. Nr. 1V-514      

Vilnius 

 

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

2382; 2011, Nr. 91-4327) 50 straipsnio 5 dalimi, 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) 64.1 ir 65.1 punktais ir 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), (toliau – Plėtros planas) 1 priedo 4 punkto lentele bei 

atsižvelgdamas į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2013 m. vasario 25 d. prašymą Nr. 4A 

53/2.5-16: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (juridinio asmens kodas 121215434) 2013 m. 

vasario 25 d. prašymu Nr. 4A 53/2.5-16 prašo pratęsti Tarnybos 2012 m. spalio 15 d. leidime Nr. 

(15.7)-9R-687 naudoti televizijos kanalą (toliau – Leidimas) nustatytą 37 televizijos kanalo 

Vilniuje naudojimo terminą iki 2015 m. kovo 31 d.; 

1.2. Leidime nustatytas 37 televizijos kanalo naudojimo terminas baigiasi 2013 m. kovo 

31 d.; 

1.3. 37 televizijos kanalas yra naudojamas ketvirtajame skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinkle, nurodytame Plėtros plano 1 priedo 4 punkto lentelėje, (toliau – IV tinklas) 

skaitmeninės antžeminės televizijos stotyje (toliau – Stotis), įrengtoje Pažagieniuose (Panevėžio 

raj.);  

1.4. pagal Regioninį susitarimą dėl skaitmeninės antžeminės televizijos planavimo 

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos pirmajame regione (pirmojo regiono dalyje, esančioje į 

vakarus nuo 170° E dienovidinio ir į šiaurę nuo 40° S lygiagretės, išskyrus Mongolijos teritoriją) 

ir Irano Islamo Respublikoje 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių juostose, pasirašytą 

2006 m. Ženevoje, 37 televizijos kanalas gali būti panaudotas ketvirtojo skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklo plėtrai, įrengiant Stotis Jonavoje ir Ukmergėje; 

1.5. naudojant 37 televizijos kanalą Vilniuje vietinių ir regioninių transliuotojų 

programoms siųsti ir tuo pačiu metu IV skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle Jonavoje ir 

(arba) Ukmergėje nebūtų užtikrinamas elektromagnetinis suderinamumas. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaudamasi Taisyklių 65.1 punktu, pasibaigus 

Taisyklių 64.1 punkte 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 

punkte 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) arba jeigu radijo dažniai 
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(kanalai), kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, naudojami viešajam ryšių tinklui teikti ir 

radijo dažnių (kanalų) naudotojo pasikeitimas gali sukelti rimtų ekonominių, socialinių ar veiklos 

problemų viešojo ryšių tinklo naudotojams ir (ar) elektroninių ryšių paslaugų gavėjams. 

3. P r a t ę s i u Leidime nustatytą 37 televizijos kanalo Vilniuje naudojimo terminą iki 

2015 m. kovo 31 d. 

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

4.1. 37 televizijos kanalo naudojimas Vilniuje negali riboti IV tinklo plėtros. 

Atsižvelgdama į vykdomą IV tinklo plėtrą bei siekdama užtikrinti elektromagnetinį 

suderinamumą, Tarnyba gali priimti sprendimus dėl Stoties, veikiančios 37 televizijos kanalu 

Vilniuje, efektyviosios spinduliuotės galios sumažinimo arba 37 televizijos kanalo Vilniuje 

naudojimo termino sutrumpinimo;  

4.2.  37 televizijos kanalas Vilniuje po 2013 m. kovo 31 d. gali būti naudojamas tik pagal 

Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarnybos išduotą leidimą naudoti televizijos kanalą, 

kuriame nustatytas naujas televizijos kanalo naudojimo terminas. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui per 3 darbo dienas nuo šio 

įsakymo priėmimo dienos; 

5.2. 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. 

 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis 

A. V. 


