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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi ir 

51 straipsnio 1 dalimi, 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“, II skyriaus lentelės 280 ir 281 punktais, Radijo ryšio plėtros 2200–

2300 MHz radijo dažnių juostoje plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1V-124 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2200–2300 MHz 

radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“, 5 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) 30 ir 35 punktais bei atsižvelgdamas į UAB „Balticum TV“ (įmonės kodas 

240809570) 2013 m. liepos 29 d. prašymą Nr. 01-02-13: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. UAB „Balticum TV“ 2013 m. liepos 29 d. prašymu Nr. 01-02-13 prašo skirti radijo 

dažnius (kanalus) iš 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 radijo 

dažnių juostų naudoti Telšiuose; 

1.2. per Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. 

įsakyme Nr. 1V-3 „Dėl paskelbimo apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)“ 4 punkte 

nustatytą paraiškų skirti radijo dažnius (kanalus) iš 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 radijo dažnių juostų naudoti Telšiuose priėmimo terminą daugiau joks 

pareiškėjas nepareiškė noro gauti nurodytus radijo dažnius (kanalus).  

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 30 punktu, pasibaigus paraiškų 

priėmimo terminui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – 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).   

3. S k i r i u  UAB „Balticum TV“ radijo dažnius (kanalus) iš 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 radijo dažnių juostų naudoti Telšiuose. 

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 3 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų): 

4.1. paskirtis – televizijos programų siuntimas mikrobangų daugiakanalės televizijos 

tinklais; 

4.2. naudojimo terminas – 15 metų nuo leidimo naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus) 

išdavimo datos. 

5. N u r o d a u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui: 
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5.1. Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis parengti UAB „Balticum TV“ šio įsakymo 3 

punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir leidimą naudoti radijo dažnius 

(kanalus); 

5.2.  išsiųsti šį įsakymą UAB „Balticum TV“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo 

priėmimo dienos; 

5.3. 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. 
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