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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 ir 10 

dalimis bei 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“, 35, 40 ir 48 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 1V-201 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo 

UAB „Balticum TV“: 

1. N u s t a t a u  UAB „Balticum TV“ (įmonės kodas 240809570) šias radijo dažnių 

(kanalų) 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 naudojimo sąlygas: 

1.1. siuntimo stoties: 

1.1.1. įrengimo vieta   Mažoji kalno 6A, Telšiai  

22º14′35,35′′ r. ilg., 

55º58′56,10′′ š. pl.; 

1.1.2. didžiausia siųstuvo galia vienam kanalui, W 4; 

1.1.3. antenos tipas    nekryptinė Stella Doradus;  

1.1.4. antenos didžiausias stiprinimas, dBi  13; 

1.1.5. poliarizacija    vertikali; 

1.1.6. antenos centro iškėlimo aukštis virš žemės, m 70; 

1.1.7. didžiausia ERP vienam kanalui, dBW  18; 

1.1.8. spinduliuotės klasė     8M00X7FXF; 

1.2. minimali bendru radijo ryšio kanalu perduodamo 

srauto dalis, skirta radijo ir (arba) televizijos programoms siųsti, proc. 80. 

1.3. radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi užtikrinti televizijos signalų priėmimo 

įrenginių ir kitų radijo ryšio įrenginių apsaugą nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali sukelti gretimose 

radijo dažnių juostose veikiantys elektroninių ryšių tinklai. 

1.4. radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio 

įsakymo išsiuntimo dienos parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai 

(toliau – Tarnyba) suderinti siuntimo stoties radiotechninės dalies projektą. 

2. N u r o d a u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui: 
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2.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Balticum TV“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo 

priėmimo dienos. 

2.2. Paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 


