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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 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) 64.1 ir 65.1 

papunkčiais bei atsižvelgdamas į TEO LT, AB 2014 m. kovo 18 d. prašymą Nr. 03-1-03-43: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. TEO LT, AB (įmonės kodas 121215434) 2014 m. kovo 18 d. prašymu Nr. 03-1-03-43 

prašo pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. gruodžio 18 d. leidime 

Nr. (15.7) 9R-807 naudoti televizijos kanalą (toliau – Leidimas) nustatytą 25 televizijos kanalo 

Juragiuose naudojimo terminą iki 2014 m. gruodžio 31 d.; 

1.2. Leidime nustatytas 25 televizijos kanalo naudojimo terminas baigiasi 2014 m. gegužės 

1 d.; 

1.3. priėmus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. 

rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. 1V-1200 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centrui“ (toliau – Įsakymas) ir išdavus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos 2012 m. spalio 3 d. leidimą Nr. (15.7)-9R-683 naudoti radijo dažnius (kanalus) 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle, 25 televizijos kanalas AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centrui (toliau – Telecentras) skirtas naudoti inter alia Alytuje, Lazdijuose ir Ukmergėje. 

Vadovaujantis Įsakymo 3.5 ir 3.8 punktais, Telecentras 25 televizijos kanalą Alytuje, Lazdijuose ir 

Ukmergėje gali pradėti naudoti tik gavęs Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą 

naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį (toliau – stotis), kuris išduodamas 

pagal Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

(toliau – Tarnyba) suderintą stoties radiotechninės dalies projektą. Iki šio įsakymo priėmimo 

dienos Telecentras prašymų suderinti Alytuje, Lazdijuose ir (ar) Ukmergėje 25 televizijos kanalu 

numatytų veikti stočių radiotechninių dalių projektus Tarnybai nepateikė; 

1.4. naudojant 25 televizijos kanalą Juragiuose ir tuo pačiu metu Alytuje, Lazdijuose ir 

(arba) Ukmergėje nebūtų užtikrinamas elektromagnetinis suderinamumas. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 65.1 papunkčiu, pasibaigus 

Taisyklių 64.1 papunktyje 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 papunktyje 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 (kanalai), kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, naudojami viešajam ryšių tinklui 
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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 25 televizijos kanalo Juragiuose naudojimo terminą 

iki 25 televizijos kanalo Alytuje, Lazdijuose ir (arba) Ukmergėje naudojimo pradžios datos, 

nurodytos atitinkamame Telecentrui išduotame leidime naudoti stotį, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. 

gruodžio 31 d. 

4. N u s t a t a u, kad 25 televizijos kanalas Juragiuose po 2014 m. gegužės 1 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 Tarnybos Radijo ryšio departamentui: 

5.1. informuoti TEO LT, AB apie Telecentro pateiktus prašymus suderinti Alytaus, 

Lazdijų ir (arba) Ukmergės stočių radiotechninių dalių projektus ir planuojamas šių stočių 

naudojimo pradžios datas per tris darbo dienas nuo Telecentro prašymų gavimo Tarnyboje dienos, 

jei tokie prašymai bus gauti iki 2014 m. gruodžio 29 d.; 

5.2. informuoti TEO LT, AB apie Tarnybos leidimo naudoti stotį, veiksiančią 

25 televizijos kanalu Alytuje, Lazdijuose arba Ukmergėje, išdavimą Telecentrui per vieną darbo 

dieną nuo tokio leidimo išdavimo dienos, jei toks leidimas bus išduotas iki 2014 m. gruodžio 

30 d.; 

5.3. išsiųsti šį įsakymą TEO LT, AB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

5.4. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

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. 


