
 
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATSISAKYMO SKIRTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS)  

AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRUI 

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. 1V-1038 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 

56 straipsnio 1 dalies 1 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) 3.1 ir 24.4.1 papunkčiais ir atsižvelgdamas į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 

(kodas 120505210) 2018 m. rugsėjo 28 d. prašymą Nr. 4A-121/2.5-10: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2018 m. rugsėjo 28 d. prašymu Nr. 

4A-121/2.5-10 prašo skirti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo radijo dažnius (kanalus), 

kuriuos naudojant būtų galima užtikrinti skaitmeninės antžeminės televizijos signalo priėmimą 

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

1.2. visi skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose naudoti numatyti radijo dažniai 

(kanalai), nurodyti Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 

„Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) 1 ir 

2 prieduose, išskyrus Plėtros plano 1 priedo 4 punkto lentelės 9–12 punktuose nurodytus radijo 

dažnius (kanalus), yra paskirti; 

1.3. naudojant Plėtros plano 1 priedo 4 punkto lentelės 9–12 punktuose nurodytus radijo 

dažnius (kanalus) nebūtų galima užtikrinti skaitmeninės antžeminės televizijos signalo priėmimą 

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

2. K o n s t a t u o j u, kad:  

2.1. vadovaujantis Taisyklių 24.4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnyba priima sprendimą atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus), kai nėra laisvų radijo dažnių 

(kanalų); 

2.2. vadovaujantis Taisyklių 3.1 papunkčiu, laisvas radijo dažnis (kanalas) – su užsienio 

valstybėmis sukoordinuotas (jeigu toks koordinavimas yra reikalingas) radijo dažnis (kanalas), 

išskyrus radijo dažnius (kanalus), Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir radijo dažnių 

naudojimo plane, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės 

ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, pažymėtus įrašu „Rezervuota“, 

kuris nėra paskirtas naudoti tam tikroje teritorijoje, nėra priimtas Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos sprendimas skirti šį radijo dažnį (kanalą) naudoti tam tikroje teritorijoje ir jis 

gali būti skirtas naudoti tam tikromis sąlygomis, užtikrinant elektromagnetinį suderinamumą. 
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3. A t s i s a k a u  skirti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo radijo dažnius 

(kanalus) AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui per 3 darbo dienas nuo šio 

įsakymo priėmimo dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto 

svetainėje. 

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. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis direktorių Mindaugas Žilinskas 

A. V. 


