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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. 2013 m. liepos 9 d. atlikus 44 televizijos kanalo pakeitimą 29 televizijos kanalu 

Kėdainiuose ir 49 televizijos kanalo pakeitimą 29 televizijos kanalu Pažagieniuose, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) nustojo gauti skaitmeninės antžeminės 

televizijos paslaugų gavėjų, priimančių skaitmeninės antžeminės televizijos signalus iš Pažagienių 

skaitmeninės antžeminės televizijos stoties, pranešimus dėl nepatenkinamos skaitmeninės 

antžeminės televizijos signalų kokybės; 

1.2. atlikus 49 televizijos kanalo pakeitimą 29 televizijos kanalu Ukmergėje, skaitmeninės 

antžeminės televizijos paslaugų gavėjai, priimantys skaitmeninės antžeminės televizijos signalus iš 

Ukmergės skaitmeninės antžeminės televizijos stoties, norėdami toliau naudotis šiomis 

paslaugomis, turėtų iš naujo suderinti skaitmeninės antžeminės televizijos imtuvus; 

1.3. skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų gavėjų imtuvai turės būti iš naujo suderinti 

įgyvendinus Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio 

pakeitimo įstatymo Nr. XI-1574 (toliau – Pakeitimo įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies nuostatas; 

1.4. 49 televizijos kanalo pakeitimą 29 televizijos kanalu Ukmergėje atlikus Pakeitimo 

įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimo dieną, skaitmeninės antžeminės televizijos 

paslaugų gavėjams, priimantiems skaitmeninės antžeminės televizijos signalus iš Ukmergės 

skaitmeninės antžeminės televizijos stoties, nereikės atlikti papildomo skaitmeninės antžeminės 

televizijos imtuvų suderinimo dėl 49 televizijos kanalo pakeitimo 29 televizijos kanalu Ukmergėje. 

2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. Tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-999 „Dėl AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centrui paskirtų 44 ir 49 televizijos kanalų pakeitimo tos pačios paskirties 

televizijos kanalu“ 3.3.1 papunktyje nustatyta, jog nuo 2014 m. rugsėjo 11 d. 49 televizijos kanalas 

Ukmergėje keičiamas 29 televizijos kanalu;  

2.2. Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog pradėjus Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos parengtų televizijos programų signalų perdavimą teikti radijo dažniais 

(kanalais), nurodytais Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija privalo atsisakyti iki to televizijos programų signalui perduoti naudotų radijo dažnių 

(kanalų) kituose tinkluose; 

2.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 

1 dalimi, su elektroninių ryšių išteklių naudojimu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti 

keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu. Apie numatomą pakeitimą turi būti 

tinkamai pranešta suinteresuotoms šalims, įskaitant elektroninių ryšių paslaugų gavėjus ir 
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vartotojus, ir suteikta galimybė per pakankamą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos, 

pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų. 

3. P a k e i č i u  Tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-999 „Dėl 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui paskirtų 44 ir 49 televizijos kanalų pakeitimo tos pačios 

paskirties televizijos kanalu“ 3.3 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„3.3. nuo Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 

5 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1574 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos atsisakymo dienos, 

nutraukiant Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos parengtų televizijos programų signalų 

perdavimą Plėtros plano 1 priedo 1 punkto lentelėje nurodytu pirmuoju skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklu:“. 

4. N u r o d a u: 

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

įsakymo priėmimo dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

5. 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. 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas  Romualdas Leonavičius 

A. V. 


