
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO UAB 

„BALTICUM TV“ 

 

2014 m. vasario 28 d. Nr. 1V-324 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 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 direktoriaus 2006 m. 

vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 20 

punktu, 38.1 ir 44.1 papunkčiais bei atsižvelgdamas į UAB „Balticum TV“ (įmonės kodas 240809570) 

2013 m. gruodžio 20 d. prašymą Nr. 01-02-21 (toliau – Prašymas): 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Balticum TV“ pateikė Tarnybai Prašymą, kuriame 

prašoma pakeisti (papildyti) UAB „Balticum TV“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

2011 m. lapkričio 7 d. išduotame leidime Nr. (11.29)-11R-2 naudoti mikrobangų daugiakanalės 

televizijos 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 papunkčiais, leidime 

naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos 

radijo dažnio (kanalo) naudotojo prašymu, jeigu viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 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. Papildomas sąlygas, kurios papildo Leidimu UAB „Balticum TV“ nustatytas 

mikrobangų daugiakanalės televizijos (toliau – MDTV) radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas: 

3.1.1. kartotuvų įrengimo vietos   Gedimino g. 52, Radviliškis 

23º33′23,79′′ r. ilg., 55º 

48′55,38′′ š. pl.; 

Kuršėnai, Šiaulių r. 

22º56′48,12′′ r. ilg., 56º 

00′29,05′′ š. pl.; 

Žemaitės g. 1, Joniškis 

23º36′32,17′′ r. ilg., 56º 

14′08,66′′ š. pl.; 

3.1.2. kartotuvo adresu Gedimino g. 52, Radviliškis:  

3.1.2.1.  didžiausio spinduliavimo azimutas  160º, 330º; 

3.1.2.2.  antenos centro aukštis virš žemės, m  46; 

3.1.2.3.  pagrindinio lapelio plotis (kiekvienam iš sektorių) 90º; 

3.1.2.4.  antenos tipas   Stella Doradus  2212007V; 

3.1.2.5.  poliarizacija    vertikali; 
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3.1.2.6.  didžiausia ERP vienam kanalui kiekvienam iš  

sektorių, dBW     3; 

3.1.3. kartotuvo adresu Kuršėnai, Šiaulių r.:  

3.1.3.1.  didžiausio spinduliavimo azimutas  60º, 240º; 

3.1.3.2.  antenos centro aukštis virš žemės, m  45; 

3.1.3.3.  pagrindinio lapelio plotis (kiekvienam iš sektorių) 120º; 

3.1.3.4.  antenos tipas   Stella Doradus 2212007H,  

2212007V; 

3.1.3.5.  poliarizacija    horizontali (60º azimuto 

sektoriui) ir vertikali (240º 

azimuto sektoriui); 

3.1.3.6.  didžiausia ERP vienam kanalui kiekvienam iš 

sektorių, dBW     3; 

3.1.4. kartotuvo adresu Žemaitės g. 1, Joniškis:  

3.1.4.1.  didžiausio spinduliavimo azimutas  120º, 300º; 

3.1.4.2.  antenos centro aukštis virš žemės, m  30; 

3.1.4.3.  pagrindinio lapelio plotis (kiekvienam iš sektorių) 120º; 

3.1.4.4.  antenos tipas   Stella Doradus 2212007H,  

2212007V; 

3.1.4.5.  poliarizacija    horizontali (120º azimuto 

sektoriui) ir vertikali (300º 

azimuto sektoriui); 

3.1.4.6.  didžiausia ERP vienam kanalui kiekvienam iš 

sektorių, dBW     3; 

3.1.4.7.  naudotojo teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) neinterferencinė; 

3.2. kad 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 išsiųsti šį įsakymą UAB 

„Balticum TV“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos. 

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. 


