LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO UAB „CGATES“
2013 m. lapkričio 18 d. Nr. 1V-1754
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382;
2011, Nr. 91-4327) 59 straipsnio 1 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms
transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 (Žin.,
2006, Nr. 18-655; 2011, Nr. 122-5799), (toliau – Taisyklės) 20, 38.1 ir 44.1 punktais bei atsižvelgdamas
į UAB „Cgates“ 2013 m. rugsėjo 18 d. prašymą Nr. 452 (toliau – Prašymas):
1.
N u s t a č i a u, kad UAB „Cgates“ (kodas 120622256) pateikė Tarnybai Prašymą
pakeisti UAB „Cgates“ Tarnybos 2011 m. lapkričio 21 d. išduotame leidime Nr. (11.29)-11R-4 naudoti
mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) kanalus (toliau – Leidimas), kurių radijo dažnių juostos
yra 2216-2224 MHz, 2224-2232 MHz, 2232-2340 MHz, 2240-2248 MHz, 2248-2256 MHz, 2256-2264
MHz, 2264-2272 MHz, 2272-2280 MHz, 2280-2288 MHz, 2288-2296 MHz, nustatytas radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygas.
2.
K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 38.1 ir 44.1 punktais, leidime naudoti
radijo dažnį (kanalą) nustatytos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo
dažnio (kanalo) naudotojo prašymu, jeigu viešos konsultavimosi dėl Tarnybos sprendimo, kuriuo
keičiamos su radijo dažnio (kanalo) naudojimu susijusios sąlygos, metu iš suinteresuotų asmenų nebuvo
gauta motyvuotų pastabų ir (arba) pasiūlymų.
3.
N u s t a t a u:
3.1.
šias naujas pagrindines Leidimu UAB „Cgates“ nustatytas MDTV radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygas:
3.1.1. pagrindinių stočių įrengimo vietos
Konstitucijos pr. 7, Vilnius
25º16′41′′ r. ilg., 54º41′45′′ š. pl.,
Linksmoji g. 49, Vilnius
25º25′42′′ r. ilg., 54º41′03′′ š. pl;
3.1.2. paslaugos tipas
transliavimas (retransliavimas),
telekomunikacijų paslaugos,
naudojant susijusias priemones;
3.1.3. transliavimo būdas
skaitmeninis;
3.1.4. pagrindinės stoties adresu Konstitucijos pr. 7:
3.1.4.1. didžiausia siųstuvo galia vienam kanalui, W
4;
3.1.4.2. antenos tipas
nekryptinė HMD8HO-W;
3.1.4.3. antenos didžiausias stiprinimas, dBi
11,5;
3.1.4.4. poliarizacija
horizontali;
3.1.4.5. didžiausias antenos centro iškėlimo aukštis virš
žemės, m
154;
3.1.4.6. didžiausia ERP vienam kanalui, dBW
13,25;
3.1.4.7. spinduliuotės klasė
8M00D7WFW arba

8M00X7FXF;
3.1.5.
3.1.5.1.
3.1.5.2.
3.1.5.3.
3.1.5.4.
3.1.5.5.
žemės, m
3.1.5.6.
3.1.5.7.
3.1.6.

pagrindinės stoties adresu Linksmoji g. 49:
didžiausia siųstuvo galia vienam kanalui, W
antenos tipas
antenos didžiausias stiprinimas, dBi
poliarizacija
didžiausias antenos centro iškėlimo aukštis virš
didžiausia ERP vienam kanalui, dBW
spinduliuotės klasė
kartotuvų įrengimo vietos

0,25;
nekryptinė HMD8HVO-W;
11,5;
vertikali;
48;
5;
8M00D7WFW arba
8M00X7FXF;
Medeinos g. 39, Vilnius
25º13′11′′ r. ilg., 54º 43′11′′ š. pl.,
Taikos g. 3A, Nemenčinė,
Vilniaus r.
25º27′26′′ r. ilg. ,54º 50′10′′ š. pl.;

3.1.7. kartotuvo adresu Medeinos g. 39, Vilnius:
3.1.7.1. didžiausio spinduliavimo azimutas
295º;
3.1.7.2. antenos centro aukštis virš žemės, m
54;
3.1.7.3. antenos tipas
Tiltek TA-2504-8;
3.1.7.4. poliarizacija
vertikali;
3.1.7.5. didžiausia ERP vienam kanalui, dBW
2,5;
3.1.8. kartotuvo adresu Taikos g. 3A, Nemenčinė,
Vilniaus r.:
3.1.8.1. didžiausio spinduliavimo azimutas
51º;
3.1.8.2. antenos centro aukštis virš žemės, m
69;
3.1.8.3. antenos tipas
Tiltek TA-2504-8;
3.1.8.4. poliarizacija
vertikali;
3.1.8.5. didžiausia ERP vienam kanalui, dBW
2,5;
3.1.9. radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įsakymo
išsiuntimo dienos parengti ir pateikti Tarnybai suderinti pagrindinės MDTV stoties, adresu Linksmoji g.
49, Vilnius, radiotechninės dalies projektą pagal Taisyklių 20 punktą;
3.2.
šio įsakymo 1 punkte nurodyti MDTV radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tik
Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.
4.
N u r o d a u Tarnybos Radijo ryšio departamentui:
4.1.
Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis parengti UAB „Cgates“ leidimą naudoti šio
įsakymo 1 punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus);
4.2.
išsiųsti šį įsakymą UAB „Cgates“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo
dienos.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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