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RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 
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DĖL TEISĖS NAUDOTI TELEVIZIJOS KANALUS PANAIKINIMO 

TELIA LIETUVA, AB 
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Vilnius 

 

Vadovaudamasi 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) 84 punktu ir  

85.1 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Telia Lietuva, AB, (juridinio asmens kodas 121215434) 2019 m. 

vasario 26 d. raštą Nr. 2019-00466:  

1. N u s t a č i a u, kad:  

1.1. Telia Lietuva, AB, 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 2019-00466 Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) pranešė, jog atsisako teisės naudoti Tarnybos 2016 m. 

gegužės 18 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1161 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinkle (toliau – Leidimas Nr. 1161) nurodytus 50 televizijos kanalą (702–710 MHz) 

Klaipėdos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje, 50 televizijos kanalą (702–710 MHz) Vilniaus 

radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje, 51 televizijos kanalą (710–718 MHz) Šiaulių radijo dažnių 

(kanalų) priskyrimo zonoje, 52 televizijos kanalą (718–726 MHz) Alytaus radijo dažnių (kanalų) 

priskyrimo zonoje, 52 televizijos kanalą (718–726 MHz) Utenos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zonoje, 59 televizijos kanalą (774–782 MHz) Kauno radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje ir 

2018 m. liepos 23 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1372 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinkluose (toliau – Leidimas Nr. 1372) nurodytus 53 televizijos kanalą (726–

734 MHz) Klaipėdos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje, 55 televizijos kanalą (742–750 MHz) 

Šiaulių radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje, 56 televizijos kanalą (750–758 MHz) Telšių radijo 

dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

1.2. Leidimas Nr. 1161 suteikia teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) Tarnybos direktoriaus 

2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-1201 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo TEO LT, AB“ 

3 punkte nurodytomis pagrindinėmis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis; 

1.3. Leidimas Nr. 1372 suteikia teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) Tarnybos direktoriaus 

2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1663 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino 

pratęsimo TEO LT, AB“ 4.1 papunktyje ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1393 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo TEO 

LT, AB“ 4.1 papunktyje nurodytomis pagrindinėmis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 84 punktu, radijo dažnių (kanalų) 

naudotojas gali atsisakyti jam skirtų radijo dažnių (kanalų), apie tai raštu pranešdamas Tarnybai. 

3. P a n a i k i n u  Telia Lietuva, AB, teisę naudoti šiuos televizijos kanalus: 

3.1. 50 televizijos kanalą (702–710 MHz) Klaipėdos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

3.2. 50 televizijos kanalą (702–710 MHz) Vilniaus radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

3.3. 51 televizijos kanalą (710–718 MHz) Šiaulių radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

3.4. 52 televizijos kanalą (718–726 MHz) Alytaus radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

3.5. 52 televizijos kanalą (718–726 MHz) Utenos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

3.6. 53 televizijos kanalą (726–734 MHz) Klaipėdos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

3.7. 55 televizijos kanalą (742–750 MHz) Šiaulių radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 
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3.8. 56 televizijos kanalą (750–758 MHz) Telšių radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje; 

3.9. 59 televizijos kanalą (774–782 MHz) Kauno radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje. 

4. P a k e i č i u:  

4.1. Tarnybos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-1201 „Dėl radijo dažnių 

(kanalų) skyrimo TEO LT, AB“ 3.1 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„3.1. numatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo vietovės, didžiausios efektinės spinduliuotės 

galios (e. r. p.) ir didžiausi efektiniai antenų aukščiai: 

Eil. 

Nr. 
Vietovė 

Televizijos kanalas  

(radijo dažnių juosta) 

Didžiausia 

e. r. p., dBW 

Didžiausias efektinis 

antenos aukštis, m 

1. Biržai 42 (638–646 MHz) 42 111 

2. Pasvalys 42 (638–646 MHz) 45 79 

3. Pažagieniai 42 (638–646 MHz) 47 116 

4. Rokiškis 42 (638–646 MHz) 41 136 

5. Ukmergė 42 (638–646 MHz) 45 178 

6. Viešintos 42 (638–646 MHz) 40* 220 

* Tam tikrais azimutais reikalingi ne didesni nei 3 dB papildomi e. r. p. apribojimai.“ 

4.2. Tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1663 „Dėl radijo dažnių 

(kanalų) naudojimo termino pratęsimo TEO LT, AB“ 4.1.2.2 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„4.1.2.2. antrajame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle: 

Eil. 

Nr. 
Vietovė 

Televizijos kanalas  

(radijo dažnių juosta) 

Didžiausia 

e. r. p., dBW 

Didžiausias efektinis 

antenos aukštis, m 

1. Pažagieniai 37 (598,0–606,0 MHz) 49,0* 113  

2. Biržai  37 (598,0–606,0 MHz) 45,0 111 

3. Juragiai  45 (662,0–670,0 MHz) 47,0 264  

4. Vilnius 38 (606,0–614,0 MHz) 47,0* 356 

* – tam tikrais azimutais reikalingi papildomi e. r. p. apribojimai;“ 

4.3. Tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1393 „Dėl radijo dažnių 

(kanalų) skyrimo TEO LT, AB“ 4.1.2 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„4.1.2 numatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo vietovės, didžiausios efektinės 

spinduliuotės galios (e. r. p.) ir didžiausi efektiniai antenų aukščiai yra šie: 

Eil. 

Nr. 
Vietovė 

Televizijos kanalas  

(radijo dažnių juosta) 

Didžiausia 

e. r. p., dBW 

Didžiausias efektinis 

antenos aukštis, m 

1. Jurbarkas 23 (486,0–494,0 MHz) 38 84 

2. Laukuva 23 (486,0–494,0 MHz) 38* 153 

3. Raseiniai 23 (486,0–494,0 MHz) 40 154 

4. Tauragė 23 (486,0–494,0 MHz) 42* 220 

5. Alytus 23 (486,0–494,0 MHz) 40* 176 

6. Druskininkai 23 (486,0–494,0 MHz) 36* 135 

7. Lazdijai 23 (486,0–494,0 MHz) 36 122 

8. Varėna 23 (486,0–494,0 MHz) 38 121 

* – tam tikrais azimutais reikalingi ne didesni nei 3 dB e. r. p. apribojimai;“ 

5. N u s t a t a u, kad Leidimas Nr. 1161 ir Leidimas Nr. 1372 netenka galios nuo šio 

įsakymo 6 punkto pagrindu išduotame atitinkamame leidime nurodytos radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo termino pradžios datos. 

6. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis 

parengti leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, 

atsižvelgiant į šio įsakymo 3 punkte nurodytą panaikinimą. 
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7. N u r o d a u:  

7.1. išsiųsti šį įsakymą Telia Lietuva, AB, per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

7.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.  

8. 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 pavaduotojo pareigas, 

pavaduojanti direktorių Ieva Žilionienė 

A. V. 


