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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 692382; 2011, Nr. 91-4327) 54 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382; 2011, Nr. 129-6147), 32 punktu, Skaitmeninės
antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 (Žin., 2005, Nr. 57-1981; 2011, Nr. 562695, Nr. 103-4864, Nr 152-7181), 9.3.1 punktu, Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti
elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 (Žin., 2005, Nr. 1124115; 2008, Nr. 81-3231), 7 ir 17 punktais bei Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160
(Žin., 2009, Nr. 7-268; 2011, Nr. 137-6520), II skyriaus lentelės 237 ir 238 eilutėmis,
t v i r t i n u Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus)
skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose sąlygų aprašą (pridedama).
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 1V-1357
VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS)
SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLUOSE SĄLYGŲ APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės
televizijos tinkluose sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327) 54 straipsniu, Skaitmeninės
antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 (Žin., 2005, Nr. 57-1981; 2011, Nr. 562695, Nr. 103-4864, Nr 152-7181), (toliau – Plėtros planas), 9.3.1 punktu, Radijo dažnių (kanalų)
skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382; 2011, Nr. 129-6147),
32 punktu, Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d.
įsakymu Nr. 1V-777 (Žin., 2005, Nr. 112-4115; 2008, Nr. 81-3231), 7 ir 17 punktais, Radijo dažnių
naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2009, Nr. 7-268; 2011, Nr. 137-6520), II skyriaus lentelės
237 ir 238 eilutėmis bei atsižvelgiant į Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 (Žin., 2004,
Nr. 171-6336; 2011, Nr. 155-7362), 7.3.1 ir 16 punktus ir į Regioninį susitarimą dėl skaitmeninės
antžeminės televizijos planavimo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos pirmajame regione (pirmojo
regiono dalyje, esančioje į vakarus nuo 170° E dienovidinio ir į šiaurę nuo 40° S lygiagretės, išskyrus
Mongolijos teritoriją) ir Irano Islamo Respublikoje 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių
juostose, pasirašytą 2006 m. Ženevoje (toliau – Ženevos susitarimas).
2. Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės
televizijos tinkluose bei teikti televizijos programų siuntimo paslaugas šiais tinklais (toliau –
Konkursas) dviem laimėtojams (toliau visi kartu – Laimėtojai ir kiekvienas atskirai – Laimėtojas)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išduos po vieną leidimą naudoti
radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose:
2.1. Leidimą naudoti Plėtros plano 2 priedo 1 punkto lentelėje nurodytus radijo dažnius
(kanalus);
2.2. Leidimą naudoti Plėtros plano 2 priedo 2 punkto lentelėje nurodytus radijo dažnius
(kanalus) (toliau visi kartu – Leidimai ir kiekvienas atskirai – Leidimas).
3. Laimėtojo pateiktuose Konkurso dokumentuose nurodyta informacija ir įsipareigojimai
laikomi įsipareigojimais, kuriuos Laimėtojas prisiėmė Konkurso metu, ir gali būti įrašomi į sąlygas
naudoti radijo dažnius (kanalus).
4. Leidimas nesuteikia teisės verstis ūkine veikla, kuri reikalinga Leidime nurodytiems
įpareigojimams įvykdyti.
5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatyme bei Plėtros plane.
II. KONKURSO DALYVIŲ SPECIALIEJI IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
6. Konkurse gali dalyvauti ūkio subjektai, jeigu Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti
elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo nustatyta tvarka jie pateikė Konkurso dokumentus
ir šie dokumentai buvo įregistruoti Tarnyboje. Ūkio subjektas nuo Konkurso dokumentų įregistravimo
Tarnyboje momento yra laikomas Konkurso dalyviu.
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7. Konkurso dalyvio pateikti Konkurso dokumentai atmetami ir nenagrinėjami, jeigu:
7.1. Konkurso dalyvis yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos
sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, ar jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas,
įstatymus yra tokia pati;
7.2. Konkurso dalyviui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos
analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus;
7.3. Konkurso dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal
valstybės, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus;
7.4. Konkurso dalyviui yra iškelta restruktūrizavimo byla;
7.5. Konkurso dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją
arba informacijos iš viso nėra pateikęs;
7.6. tas pats ūkio subjektas pateikia kelis prašymus dalyvauti Konkurse, įskaitant kai prašymai
dalyvauti Konkurse pateikiami skirtingų ūkio subjektui priklausančių asmenų vardu. Tokiu atveju
atmetami visų ūkio subjektą sudarančių asmenų, išskyrus asmenį, Tarnybai Konkurso dokumentus
pateikusį anksčiausiai (atsižvelgiant į Konkurso dokumentų registravimo žurnale nurodytą šio asmens
Konkurso dokumentų pateikimo datą bei laiką), pateikti Konkurso dokumentai. Tuo atveju, jeigu
anksčiausiai Konkurso dokumentus pateikęs asmuo pagal Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti
elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo 20 punktą atsiima Konkurso dokumentus arba
atsisako dalyvauti Konkurse, anksčiausiai pateikusiu Tarnybai Konkurso dokumentus asmeniu
laikomas tas asmuo, kuris Konkurso dokumentus Tarnybai pateikė anksčiau (atsižvelgiant į Konkurso
dokumentų registravimo žurnale nurodytą šio asmens Konkurso dokumentų pateikimo datą bei laiką)
už visus likusius ūkio subjektą sudarančius asmenis;
7.7. Konkurso dalyvis neįvykdė bent vieno iš Aprašo 20–24 ir 26 punktuose nustatytų
reikalavimų.
III. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TERMINAS
8. Laimėtojams suteikiama teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės
televizijos tinkluose, išduodant Leidimus.
9. Siekiant nesuteikti konkurencinio pranašumo atskiriems ūkio subjektams, tam pačiam ūkio
subjektui (įskaitant visus jį sudarančius asmenis) gali būti išduotas tik vienas Leidimas.
10. Aprašo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytų Leidimų turėtojai gali pradėti naudoti paskirtus
radijo dažnius (kanalus) tik po analoginės antžeminės televizijos išjungimo (2012 m. spalio 29 d.
3:00 val.).
11. Aprašo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytų Leidimų turėtojai privalo perduoti ne mažiau kaip
3 televizijos programas. Transliuotojui pageidaujant, Leidimų turėtojai savo tinklu privalo perduoti
raiškiosios televizijos programas.
12. Jeigu Laimėtojas turi leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) Plėtros plano 1 priede
nurodytuose skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, jis privalo pakeisti jam skirtus kanalus
pakeičiančiais kanalais, kaip nurodyta Plėtros plano 1 priede, tokia tvarka:
12.1. iki 2012 m. spalio 29 d. 7 val. pakeisti:
12.1.1. 36 televizijos kanalą Bubiuose, Giruliuose, Laukuvoje, Mažeikiuose, Plungėje,
Skuode, Tauragėje, Telšiuose;
12.1.2. 38 televizijos kanalą Giruliuose, Laukuvoje, Mažeikiuose, Plungėje, Skuode,
Tauragėje, Telšiuose;
12.1.3. 30 televizijos kanalą Pažagieniuose;
12.1.4. 48 televizijos kanalą Ignalinoje, 22 ir 48 televizijos kanalą Visagine;
12.1.5. 39 televizijos kanalą Marijampolėje;
12.2. pakeisti 60 televizijos kanalą Vilniuje per 3 mėnesius nuo leidimo naudoti 60 televizijos
kanalą Vilniuje vietinių ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų programoms siųsti išdavimo
dienos, bet ne anksčiau kaip 2012 m. spalio 29 d. 7 val.;

3
12.3. kitus televizijos kanalus, nurodytus Plėtros plano 1 priede, pakeisti ne vėliau kaip per
8 mėnesius nuo analoginės antžeminės televizijos išjungimo dienos (2012 m. spalio 29 d.).
13. Leidimo turėtojas, prieš pradėdamas naudoti radijo dažnį (kanalą) kiekvienoje siuntimo
stotyje, privalo parengti ir pateikti Tarnybai suderinti siuntimo stoties radiotechninės dalies projektą ir
gauti Tarnybos leidimą naudoti šią siuntimo stotį.
14. Laimėtojas įgyja teisę naudoti paskirtus radijo dažnius (kanalus) siuntimo stotyse tik gavęs
Aprašo 2 punkte nurodytą Leidimą ir gavęs Tarnybos leidimą naudoti siuntimo stotį.
15. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas – 15 metų nuo Leidimo išdavimo dienos.
16. Naudodamas radijo dažnius (kanalus) Laimėtojas privalo laikytis Tarnybos nustatytų
radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų bei įpareigojimų, įskaitant Plėtros plane ir kituose teisės
aktuose nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas bei įpareigojimus.
17. Laimėtojo naudojami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi
atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente,
patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683), nustatytus reikalavimus.
18. Tarnyba, siekdama apsaugoti kitas teisėtai veikiančias radijo ryšio tarnybas bei
atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis
rezultatus arba pasirašytus susitarimus, gali nustatyti papildomas radijo dažnių (kanalų) naudojimo
sąlygas.
19. Leidimo turėtojas privalo įrengti stotis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje – ne vėliau kaip 2014 m. liepos 1 d., o Utenoje, Druskininkuose, Tauragėje, Telšiuose ir
Visagine – ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. Leidimo turėtojas privalo viešai informuoti apie
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo galimybes (galimą siųsti programų skaičių, numatomus
tinklo plėtros tempus), o apmokestindamas siuntimo paslaugas, privalo nustatyti vienos televizijos
programos siuntimo kainą, apimančią vaizdo, dviejų stereofoninių garso takelių, elektroninio
programų vadovo ir subtitrų signalų srautų perdavimą.
IV. PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI
20. Visi Aprašo 24 punkte nurodyti Konkurso dokumentai pateikiami viename voke Viešojo
konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo 11, 12, 13 ir
131 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, nurodytais skelbiant Konkursą.
21. Aprašo 20 punkte nurodytame voke pateikiamas Aprašo 24 punkte išvardytų Konkurso
dokumentų originalų rinkinys, aštuoni Konkurso dokumentų kopijų rinkiniai bei viena elektroninė
laikmena su Aprašo 24.9 punkte nurodytais dokumentais. Konkurso dokumentų originalų rinkinys ir
kiekvienas Konkurso dokumentų kopijų rinkinys sunumeruojamas, susiuvamas atskirai,
užantspauduojamas ir tvirtinamas Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius
bendrųjų sąlygų aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
22. Aprašo 27 punkte nurodyta papildoma informacinė medžiaga nededama į Aprašo
20 punkte nurodytą voką ir pateikiama Konkurso dalyvio nuožiūra.
23. Aprašo 24 punkte nurodyti Konkurso dokumentai turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo
16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675), nustatytus reikalavimus.
24. Privalomus pateikti Konkurso dokumentus sudaro (tuo atveju, jei Konkurso dokumentus
pateikiantis ūkio subjektas yra asmenų grupė, informaciją turi pateikti Aprašo 24.1.1 punkte nurodytas
asmuo, kuris naudos radijo dažnius (kanalus):
24.1. Konkurso dalyvio, jo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas prašymas dalyvauti
Konkurse, kuriame nurodoma:
24.1.1. Konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas; jei prašymą pateikia ūkio
subjektas, kurį sudaro asmenų grupė, asmens, kuris naudos radijo dažnius (kanalus) ir kuriam bus
išduotas Leidimas Konkurso laimėjimo atveju, pavadinimas, kodas;
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24.1.2. prašymo esmė, nurodant kurį iš Aprašo 2 punkte nurodytų Leidimų Konkurso dalyvis
pageidauja gauti. Gali būti nurodytos dvi Konkurso dalyvį tenkinančios alternatyvos (jos surašomos
prioriteto tvarka, pradedant nuo labiausiai pageidaujamos);
24.1.3. Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir visų dokumentų lapų skaičius;
24.1.4. informacija apie Konkurso dalyvio įgaliotą atstovą (vardas, pavardė, pareigos, telefono
ryšio numeris);
24.1.5. prašymo padavimo data;
24.1.6. patvirtinimas, kad Konkurso dalyvis Konkurso dokumentuose pateikė teisingą
(nemelagingą) informaciją;
24.2. Konkurso dalyvio įstatų (jei jie yra) nuorašas, patvirtintas notaro ar Konkurso dalyvio
vadovo;
24.3. užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto juridinio asmens
įregistravimo pažymėjimo kopija, kurią privalo pateikti užsienio valstybių ūkio subjektai, išskyrus
užsienio juridinius asmenis, kurie yra užsiregistravę valstybės įmonėje Registrų centras;
24.4. Konkurso dalyvio įgalioto asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (jei Konkurso
dokumentus pasirašo Konkurso dalyvio įgaliotas asmuo);
24.5. Konkurso dalyvio vadovo parašu patvirtinti paskutinių 3 finansinių metų ar nuo
Konkurso dalyvio įregistravimo dienos, jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus, arba šių
dokumentų notaro arba Konkurso dalyvio ar jo vadovo patvirtinti nuorašai:
24.5.1. ūkinės veiklos balansai;
24.5.2. pelno (nuostolio) ataskaitos;
24.5.3. pinigų srautų ataskaitos;
24.5.4. informacija apie tai, kada prasideda ir baigiasi Konkurso dalyvio finansiniai metai;
24.6. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduodama pažyma ar valstybės įmonės
Registrų centras išduotas dokumentas apie sumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą ir fondus, kurių
įplaukas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip
prieš 1 mėnesį iki Konkurso dokumentų pateikimo Tarnybai dienos);
24.7. valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažyma ar valstybės įmonės Registrų centras
išduotas dokumentas apie sumokėtus mokesčius (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš
1 mėnesį iki Konkurso dokumentų pateikimo Tarnybai dienos);
24.8. valstybės įmonės Registrų centras išduotas dokumentas, kuris parodo, kad Konkurso
dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, nėra sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos, ar jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati,
Konkurso dalyviui nėra iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka,
nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais; arba užsienio valstybės
registro, kuriame Konkurso dalyvis registruotas, tvarkymo įstaigos išduotas dokumentas, kuris parodo,
kad Konkurso dalyviui nevykdomos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas,
įstatymus;
24.9. skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų ir paslaugų pateikimo rinkai verslo planas
dešimties metų laikotarpiui, kurį sudaro tokios struktūrinės dalys:
24.9.1. Konkurso dalyvio aprašymas:
24.9.1.1. nuosavybės struktūra;
24.9.1.2. dalyvavimas įgyvendinant elektroniniais ryšiais pagrįstus projektus ir kita
informacija, reikalinga visapusiškam Konkurso dalyvio patirties radijo ryšio srityje įvertinimui;
24.9.1.3. dalyvavimas įgyvendinant siuntimo paslaugų projektus ir kita informacija, reikalinga
visapusiškam Konkurso dalyvio patirties siuntimo paslaugų teikimo srityje įvertinimui;
24.9.2. techninis planas:
24.9.2.1. turimos ir planuojamos techninės galimybės vykdyti prisiimtus įpareigojimus steigti
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus bei teikti televizijos programų ir kitų pagrindinį srautą
sudarančių duomenų siuntimo paslaugas šiais tinklais;
24.9.2.2. techniniai sprendimai, nurodant planuojamą naudoti skaitmeninės televizijos
standartą, signalo moduliacijos tipą, apsauginį intervalą, kodavimo santykį;
24.9.2.3. numatomų siųsti televizijos programų kiekis ir raiška;
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24.9.2.4. planuojama skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų aprėptis ir vystymo sparta;
24.9.2.5. planuojamų teikti paslaugų skaičius, ir kokybiniai šių paslaugų parametrai;
24.9.3. finansinis planas:
24.9.3.1. prisiimtus įpareigojimus steigti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus bei teikti
televizijos programų ir kitų pagrindinį srautą sudarančių duomenų siuntimo paslaugas šiais tinklais
vykdyti numatomų skirti finansinių investicijų apimtis ir numatyti finansavimo šaltiniai;
24.9.3.2. ekonomiškai pagrįstos sutankinto skaitmeninio srauto, naudojamo televizijos
programų vaizdui, daugiakanaliam garsui (iki 2 garso kanalų), subtitrams, elektroniniam programų
vadovui, teletekstui ir (ar) radijo programų garsui bei būtiniems duomenims, be kurių atitinkamos
televizijos ir (ar) radijo programos priėmimas būtų neįmanomas, perduoti, siuntimo 80 proc. ir
90 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos (išskyrus teritorinius vandenis) aprėpiančiais skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklais kainos litais be pridėtinės vertės mokesčio už pirmųjų 10 metų
laikotarpį Aprašo 34.2 punkte nurodytomis sąlygomis, papildomai nurodant šių kainų sudedamąsias
dalis: skaitmeninio srauto tankinimo kainą bei siuntimo kainą kiekvienai siuntimo stočiai, išskiriant
sutankinto skaitmeninio srauto persiuntimo į tą siuntimo stotį kainą ir toje siuntimo stotyje
suvartojamos elektros energijos kainą;
24.10. kita Konkurso dalyvio manymu reikalinga informacija.
25. Fiziniams asmenims netaikomi Aprašo 24.2, 24.3, 24.5, 24.8 punktų reikalavimai.
26. Aprašo 24.9 punkte nurodytų Konkurso dokumentų apimtis turi būti ne didesnė kaip 80
vienpusių A4 formato lapų.
27. Papildoma informacinė medžiaga (aparatūros techniniai aprašai ir pan.) pateikiama
Konkurso dalyvio nuožiūra neribotos apimties. Ji gali tikslinti pateikiamų Konkurso dokumentų turinį,
bet neturi įtakos nustatant Laimėtoją.
28. Konkursas vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.
29. Prašymai paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas Tarnybai pateikiami raštu. Tarnyba
atsako į kiekvieną Konkurso dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Konkurso dokumentų pateikimo termino
pabaigos. Tarnyba į gautą prašymą paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas atsako ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo jo gavimo Tarnyboje dienos. Konkurso sąlygų paaiškinimą (patikslinimą) Tarnyba
taip pat skelbia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt
skyriuje „Aktualijos“, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas.
30. Konkurso komisija turi teisę reikalauti iš Konkurso dalyvių papildomos informacijos dėl
Konkurso dokumentuose pateiktų pasiūlymų patikslinimo ir paaiškinimo.
31. Konkurso dokumentai turi būti pateikti Konkurso sekretoriui Tarnybos Teisės
departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiajam specialistui Adui Damanskiui (tel. (8 5) 210 56 28, el.
paštas adas.damanskis@rrt.lt).
V. KONKURSO DOKUMENTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
32. Vokai atplėšiami 2012 m. vasario 24 d. 14 val. 15 min. viešame Konkurso komisijos
posėdyje.
33. Konkurso komisija išnagrinėja ir įvertina Konkurso dokumentus iki 2012 m. kovo 12 d.
Šis terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo
51 straipsnio 11 dalies nuostatomis.
34. Konkurso dokumentus vertina Konkurso komisijos nariai pagal turimą žinių lygį ir savo
kompetenciją, išsamiai ir objektyviai išnagrinėję Konkurso dokumentuose pateiktą ir Tarnybos turimą
informaciją pagal šiuos balais vertinamus kriterijus:
34.1. Konkurso dalyvio patirtis radijo ryšio ir siuntimo paslaugų teikimo srityje pagal
įgyvendintų projektų apimtį. Įvertis – skiriama nuo 0 iki 30 balų;
34.2. ekonomiškai pagrįsta suminė sutankinto skaitmeninio srauto, naudojamo televizijos
programų vaizdui, daugiakanaliam garsui (iki 2 garso kanalų), subtitrams, elektroniniam programų
vadovui, teletekstui ir (ar) radijo programų garsui bei būtiniems duomenims, be kurių atitinkamos
televizijos ir (ar) radijo programos priėmimas būtų neįmanomas, perduoti, siuntimo 80 proc. ir

6
90 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos (išskyrus teritorinius vandenis) aprėpiančiu skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklu kaina be mokesčių už pirmųjų 10 metų laikotarpį (toliau – Kaina). Įvertis
(nuo 0 iki 20 balų) apskaičiuojamas, sudedant balų skaičių, apskaičiuotą kiekvienos aprėpties
(80 proc. ir 90 proc.) tinklui atskirai, pagal formules:
2

N = ∑ Ni ,
i =1


P 
N i = 10 ×  2 − i ,
PM i 

kur:
N – įvertis pagal šiame punkte nurodytą kriterijų;
Ni – balų skaičius vertinamos aprėpties tinklui (i), jei gaunama Ni < 0, tai imama Ni = 0;
Pi – vertinamo Konkurso dalyvio pasiūlyta Kaina vertinamos aprėpties tinklui (i), Lt, Pi ≠ 0;
PMi – mažiausia pasiūlyta Kaina vertinamos aprėpties tinklui (i), Lt, PMi ≠ 0.
Į Kainą turi būti įtraukti sutankinto skaitmeninio srauto paskirstymo kaštai.
Tinklų aprėptis turi atitikti skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimą su 10 m
aukščio stacionaria antena pagal Ženevos susitarime nurodytus techninius parametrus, skaičiuojant
95 proc. vietos tikimybei;
34.3. Konkurso dalyvio finansinės galimybės vykdyti prisiimtus įpareigojimus steigti
skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklus bei teikti televizijos programų ir kitų pagrindinį
srautą sudarančių duomenų siuntimo paslaugas šiais tinklais, bei bendra šiems tinklams ir paslaugoms
skirtų investicijų apimtis. Įvertis – skiriama nuo 0 iki 20 balų;
34.4. Konkurso dalyvio techninės galimybės (turimos ir planuojamos) vykdyti prisiimtus
įpareigojimus steigti skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklus bei teikti televizijos
programų ir kitų pagrindinį srautą sudarančių duomenų siuntimo paslaugas šiais tinklais. Įvertis –
skiriama nuo 0 iki 20 balų;
34.5. planuojama skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų aprėptis ir vystymo sparta,
perspektyviniai techniniai sprendimai, įskaitant sprendimus, nukreiptus į didelės raiškos televizijos
diegimą, ir jų atitikimas Lietuvos ar Europos darniesiems standartams. Įvertis – skiriama nuo 0 iki
30 balų.
35. Laimėtojais pripažįstami du Konkurso dalyviai, kuriems išduodama po vieną Leidimą:
35.1. pirmuoju Laimėtoju pripažįstamas daugiausia balų surinkęs Konkurso dalyvis. Jam
išduodamas jo nurodytas labiausiai pageidaujamas gauti Leidimas;
35.2. antruoju Laimėtoju pripažįstamas daugiausia balų surinkęs Konkurso dalyvis, išskyrus
Aprašo 35.1 punkte nurodytą pirmąjį Laimėtoją, kuris savo prašyme buvo nurodęs (pažymėjęs kaip
vieną iš alternatyvų), kad pageidauja gauti likusį Leidimą. Antrajam laimėtojui išduodamas kitas, nei
Aprašo 35.1 punkte nurodytas Leidimas.

VI. KONKURSO DALYVIO REGISTRACIJOS UŽMOKESTIS
36. Konkurso dalyvio registracijos užmokestis 2821,73 Lt (du tūkstančiai aštuoni šimtai
dvidešimt vienas litas 73 ct). Pridėtinės vertės mokestis nemokamas.
37. Konkurso dalyvio registracijos užmokestis pervedamas į Tarnybos sąskaitą
Nr. LT827300010002410679, banko kodas 73000, AB banke „Swedbank“, iki pateikiant Konkurso
dokumentus.
38. Dokumentas arba jo kopija, patvirtinantis, jog sumokėtas Konkurso dalyvio registracijos
užmokestis, pateikiamas Tarnybai kartu su Aprašo 20 punkte nurodytu voku.
39. Konkurso dalyvio registracijos užmokestis Konkurso dalyviams negrąžinamas.
___________________

