LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TELEVIZIJOS KANALO SKYRIMO
UAB RYTŲ AUKŠTAITIJOS TELEVIZIJAI
2014 m. gegužės 19 d. Nr. 1V-739
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas)
49 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 53 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl
Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės
237 punktu, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo
plano patvirtinimo“, (toliau – Radijo dažnių naudojimo planas) 3 punktu ir II skyriaus lentelės
237 punktu, 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) 13, 30, 33,
34 ir 35 punktais, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419
„Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) 15
punktu ir 3 priedo lentelės 16 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 1V-647 „Dėl atsisakymo skirti televizijos
kanalą Utenoje UAB „TV7“ ir į UAB Rytų Aukštaitijos televizijos 2013 m. lapkričio 27 d. prašymą
skirti radijo dažnį (kanalą):
1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. UAB Rytų Aukštaitijos televizija 2013 m. lapkričio 27 d. prašymu skirti radijo dažnį
(kanalą) paprašė skirti televizijos kanalą iš 470–790 MHz radijo dažnių juostos Utenoje. Pagal šį
prašymą gali būti skiriamas Plėtros plano 3 priedo lentelės 16 punkte nurodytas 41 televizijos
kanalas Utenoje;
1.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. 1V-360 „Dėl paskelbimo apie pateiktą paraišką skirti televizijos kanalą Utenoje“
pranešus apie galimybę Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) paraiškas skirti 41 televizijos kanalą Utenoje, paraišką
skirti 41 televizijos kanalą Utenoje pateikė UAB „TV7“.
2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. Plėtros plano 3 priedo lentelės 16 punkte nurodytas 41 televizijos kanalas Utenoje yra
numatytas vietinių ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų programoms siųsti;
2.2. vadovaujantis Radijo dažnių naudojimo plano II skyriaus lentelės 237 punktu, leidimų
naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 470–790 MHz radijo dažnių juostos skaičius yra ribotas;
2.3. vadovaujantis Taisyklių 30 punktu, pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, Tarnyba
praneša visiems tinkamas paraiškas pateikusiems pareiškėjams apie sprendimą skirti radijo dažnius
(kanalus) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, jeigu per Tarnybos nustatytą
terminą daugiau joks pareiškėjas nepareiškė noro gauti nurodytus radijo dažnius (kanalus).
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Pareiškėjais nelaikomi asmenys, kuriems pagal Taisyklių 24.4 papunktį atsisakyta skirti radijo
dažnius (kanalus). Atsižvelgiant į tai, kad Tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr.
1V-647 „Dėl atsisakymo skirti televizijos kanalą Utenoje UAB „TV7“ atsisakyta skirti
41 televizijos kanalą Utenoje UAB „TV7“, UAB „TV 7“ nelaikytina pareiškėju;
2.4. vadovaudamasi Įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 53 straipsnio 1 dalies
2 punktu Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) tiesiogiai jų prašančiam asmeniui, jeigu per
Tarnybos nustatytą terminą po viešo paskelbimo apie paraiškos skirti radijo dažnius (kanalus)
gavimą daugiau joks asmuo nepareiškia noro naudoti tuos pačius radijo dažnius (kanalus).
3. S k i r i u UAB Rytų Aukštaitijos televizijai (įmonės kodas 302669690) 41 televizijos
kanalą (630–638 MHz radijo dažnių juostą) Utenoje televizijos programų siuntimo paslaugoms
teikti.
4. N u s t a t a u, kad:
4.1. 41 televizijos kanalo Utenoje pagrindinės naudojimo sąlygos yra šios:
4.1.1. skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vieta:
Utenos RRS,
Naujasodžio k., Utenos r.
(E 25°34'40", N 55°30'24");
4.1.2. radijo dažnių juosta
630–638 MHz;
4.1.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės
102 m;
4.1.4. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.):
4.1.4.1. iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. (imtinai):
4.1.4.1.1. 60°–100° ir 170°–220° azimutais
30,0 dBW;
4.1.4.1.2. 110°–160° azimutais
26,0 dBW;
4.1.4.1.3. kitomis kryptimis
33,0 dBW;
4.1.4.2. nuo 2015 m. rugpjūčio 18 d.:
4.1.4.2.1. 60°–220° azimutais
30,0 dBW;
4.1.4.2.2. kitomis kryptimis
33,0 dBW;
4.1.5. poliarizacija
horizontali;
4.1.6. minimalus perduodamų televizijos programų skaičius
1;
4.1.7. naudojimo terminas – 10 metų nuo leidimo naudoti televizijos kanalą (toliau –
leidimas) išdavimo dienos;
4.2. UAB Rytų Aukštaitijos televizija įgyja teisę naudoti 41 televizijos kanalą tik gavusi
leidimą. Leidimas išduodamas pagal Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarnybos suderintą
skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies projektą, kuris privalo būti
pateiktas Tarnybai suderinti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio įsakymo išsiuntimo UAB
Rytų Aukštaitijos televizijai dienos;
4.3. skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies projektas turi atitikti
Taisyklėse nustatytus reikalavimus radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektui, jame taip pat
privalo būti nurodyta skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vieta, pageidaujamas
naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos standartas, moduliacija, duomenų kodavimo santykis,
nešlių skaičius, apsauginio intervalo trukmė, efektinė spinduliuotės galia, antenos diagrama, antenos
didžiausias stiprinimo koeficientas, antenos centro aukštis virš žemės paviršiaus, antenos ir siųstuvo
gamintojas bei modelis (tipas);
4.4. skaitmeninės antžeminės televizijos stotis turi būti suprojektuota nepažeidžiant šio
įsakymo 4.1 papunktyje nustatytų pagrindinių 41 televizijos kanalo Utenoje naudojimo sąlygų;
4.5. skaitmeninės antžeminės televizijos stotyje naudojami įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138
„Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento
patvirtinimo“, reikalavimus. Šių įrenginių atitiktis esminiams reikalavimams gali būti įvertinama
vadovaujantis darniuoju Lietuvos standartu LST EN 302 296-2 „Elektromagnetinio suderinamumo
ir radijo dažnių spektro dalykai. Antžeminės skaitmeninės televizijos laidų transliavimo tarnybos
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perdavimo įranga (DVB-T). 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EC
3.2 straipsnio esminius reikalavimus“;
4.6. leidimas išduodamas sumokėjus Tarnybos nustatytus užmokesčius ir valstybės rinkliavą,
kurie turi būti sumokėti per 30 dienų po skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės
dalies projekto suderinimo Tarnyboje dienos;
4.7. leidimo turėtojas, naudodamas 41 televizijos kanalą Utenoje, privalo laikytis Įstatyme,
Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės televizijos diegimo
Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“, Plėtros plane, Taisyklėse, kituose elektroninių ryšių veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose, šiame įsakyme ir išduodant leidimą nustatytų radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygų, taip pat leidimo galiojimo metu nustatytų radijo dažnių (kanalų)
naudojimo sąlygų;
4.8. su transliuotojais suderinti leidimo turėtojo techniniai sprendimai turi būti orientuoti į
naujas pažangias skaitmeninės televizijos transliavimo technologijas, užtikrinančias veiksmingesnį
televizijos kanalo panaudojimą, gerinančias skaitmeninės antžeminės televizijos stoties kokybę ir
leidžiančias teikti daugiau ir įvairesnių paslaugų;
4.9. leidimo turėtojas 41 televizijos kanalą Utenoje turi naudoti taip, kad nekeltų žalingųjų
trukdžių kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims;
4.10. leidimo turėtojas, naudodamas 41 televizijos kanalą Utenoje, privalo mokėti Tarnybos
nustatytus užmokesčius;
4.11. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą arba pakeisti 41 televizijos kanalą Utenoje kitu tos
pačios paskirties televizijos kanalu Įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.
5. N u r o d a u:
5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB Rytų Aukštaitijos televizijai per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo
priėmimo dienos;
5.2. 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.

Romualdas Leonavičius
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