LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TELEVIZIJOS KANALO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO
UAB „TOPRTONAS“
2014 m. birželio 23 d. Nr. 1V- 871
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi,
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) 56.1, 59.1 papunkčiais ir
60 punktu bei atsižvelgdamas į UAB „Toptronas“ 2014 m. balandžio 18 d. prašymą Nr. 1A-014
pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas:
1. N u s t a č i a u, kad UAB „Toptronas“ (įmonės kodas 300085968) pateikė Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) prašymą pakeisti Tarnybos direktoriaus
2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1074 (toliau – Įsakymas) nustatytas 60 televizijos kanalo,
skirto naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos stotyje Vilniuje, pagrindines naudojimo sąlygas:
skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vietą, didžiausią antenos centro aukštį virš
žemės ir didžiausią efektinę spinduliuotės galią.
2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. vadovaujantis 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 vartotojus, ir suteikta
galimybė per pakankamą terminą pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų;
2.2. vadovaujantis Taisyklių 56.1 papunkčiu, radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali
būti keičiamos radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu. Vadovaudamasi Taisyklių 59.1 papunkčiu,
Tarnyba Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų
taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo
konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių
patvirtinimo“, nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo keičiamos su radijo dažnių
(kanalų) naudojimu susijusios sąlygos. Pasibaigus Taisyklių 59.1 papunktyje nurodytai viešo
konsultavimosi procedūrai, Tarnyba, vadovaudamasi Taisyklių 60 punktu, priima sprendimą pakeisti
radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas arba, įvertinusi gautas motyvuotas pastabas ar
prieštaravimus, atsisako keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.
3. P a k e i č i u pagrindines 60 televizijos kanalo Vilniuje naudojimo sąlygas:
3.1. Pakeičiu Įsakymo 3.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
„3.1. skaitmeninės antžeminės televizijos stoties įrengimo vieta Laisvės pr. 60, Vilnius
(E 25º13'19", N 54°42'03");“.
3.2. Pakeičiu Įsakymo 3.2.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
„3.2.1. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.) 40,0 dBW visomis kryptimis;“.
3.3. Pakeičiu Įsakymo 3.3 papunktį ir išdėstau jį taip:
„3.3. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės 90 m;“.
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4. N u s t a t a u, kad:
4.1. 60 televizijos kanalo Vilniuje naudojimas pakeistomis sąlygomis neturi kelti radijo
trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims, įskaitant skaitmeninės antžeminės signalų
imtuvus;
4.2. sukėlusi radijo trukdžius UAB „Toptronas“ turi nedelsdama imtis tinkamų priemonių
jiems pašalinti, taip pat, jei reikia, įgyvendinti tinkamas ir proporcingas technines ir (ar) kitas
priemones, reikalingas radijo trukdžiams išvengti;
4.3. UAB „Toptronas“ įgyja teisę naudoti 60 televizijos kanalą Vilniuje šiuo įsakymu
pakeistomis sąlygomis tik gavusi Tarnybos leidimą naudoti televizijos kanalą;
4.4. leidimas naudoti televizijos kanalą išduodamas pagal Taisyklių nustatyta tvarka ir
sąlygomis Tarnybos suderintą skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies
projektą (toliau – projektas), kuris privalo būti pateiktas Tarnybai suderinti ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo šio įsakymo išsiuntimo UAB „Toptronas“ dienos;
4.5. Tarnybai suderinus projektą ir UAB „Toptronas“ sumokėjus Tarnybos nustatytus
užmokesčius ir valstybės rinkliavą, Tarnyba išduoda leidimą naudoti televizijos kanalą 3 mėnesių
terminui;
4.6. jei per šio įsakymo 4.5 papunktyje nurodytą 60 televizijos kanalo Vilniuje naudojimo
terminą nenustatoma šio įsakymo 4.2 papunktyje nurodytų radijo dažnių naudojimo sąlygų
nesilaikymo atvejų, Tarnyba savo iniciatyva pratęsia 60 televizijos kanalo Vilniuje naudojimo šiuo
įsakymu pakeistomis sąlygomis terminą iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
4.7. Tarnybai pagrįstai nepratęsus 60 televizijos kanalo naudojimo termino, šis įsakymas
netenka galios.
5. N u r o d a u:
5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Toptronas“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo;
5.2. 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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