
LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) SKAITMENINĖS

ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLUOSE PANAIKINIMO TELIA LIETUVA, AB

Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo  (toliau  –  Įstatymas)
58 straipsnio  4  ir  7  dalimis,  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) 49.1 papunkčiu, 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)
6 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba)
2019 m. kovo 21 d. raštą Nr. (15.7) 1B-935 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo skaitmeninės
antžeminės televizijos tinkluose“ (toliau – Raštas):

1. N u s t a č i a u, kad: 
1.1. Tarnybos  2020  m.  sausio  16  d.  leidimas  Nr.  (15.7)  9R-1524  naudoti  radijo  dažnius

(kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose (toliau – Leidimas Nr. 1524) Telia Lietuva,
AB, suteikia  teisę  naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  skaitmeninės  antžeminės  televizijos  tinkluose
Tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1663 „Dėl radijo dažnių (kanalų)
naudojimo termino pratęsimo TEO LT,  AB“ su paskutiniais  pakeitimais1 (toliau  – įsakymas Nr.
1663) 4.1 papunktyje ir Tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1393 „Dėl
radijo dažnių (kanalų) skyrimo TEO LT, AB“ su paskutiniais pakeitimais2 (toliau – įsakymas Nr.
1393) 4.1 papunktyje nurodytomis pagrindinėmis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis;

1.2. Tarnybos 2019 m. kovo 7 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-1470 naudoti radijo dažnį (kanalą)
skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle (toliau – Leidimas Nr. 1470)  Telia Lietuva, AB, suteikia
teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle Tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-1201 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo TEO LT, AB“ su
paskutiniais pakeitimais3 (toliau – įsakymas Nr. 1201) 3 punkte nurodytomis pagrindinėmis radijo
dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis;

1.3. įsakymo Nr. 1663 4.1.3 papunktis, įsakymo Nr. 1393 4.1.3 papunktis ir įsakymo Nr. 1201
3.5 papunktis įpareigoja Telia Lietuva, AB, prieš pradedant naudoti kiekvieną Leidime Nr. 1524 ir

1 Tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 1V-530 „Dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo TEO LT,
AB“;
Tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1V-282 „Dėl teisės naudoti televizijos kanalus panaikinimo Telia
Lietuva, AB“; Tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1V-34 „Dėl teisės naudoti 30 televizijos kanalą
panaikinimo Telia Lietuva, AB, ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d.
įsakymo Nr. 1V-1663 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo TEO LT, AB“ pakeitimo“.
2 Tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 1V- 668 „Dėl teisės naudoti 30 televizijos kanalą panaikinimo
Telia  Lietuva,  AB“;  Tarnybos direktoriaus  2019 m. kovo 5 d.  įsakymas Nr.  1V-282 „Dėl  teisės  naudoti  televizijos
kanalus panaikinimo Telia Lietuva, AB“; Tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 1V-795 „Dėl teisės
naudoti  23  televizijos  kanalą  panaikinimo  Telia  Lietuva,  AB,  ir  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos
direktoriaus  2015  m.  lapkričio  11  d.  įsakymo  Nr.  1V-1393  „Dėl  radijo  dažnių  (kanalų)  skyrimo  TEO  LT,  AB“
pakeitimo“.
3 Tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 1V-530 „Dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo TEO LT,
AB“; Tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1V-282 „Dėl teisės naudoti televizijos kanalus panaikinimo
Telia Lietuva, AB“.
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Leidime Nr. 1470 nurodytą radijo dažnį (kanalą) konkrečioje vietovėje, Tarnybos nustatyta tvarka ir
sąlygomis gauti Tarnybos leidimą naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį ir
atitinkamo  radijo  dažnio  (kanalo)  šioje  skaitmeninės  antžeminės  televizijos  radijo  ryšio  stotyje
naudojimo sąlygas;

1.4. nuo  2018  m.  rugsėjo  18  d.  Telia  Lietuva,  AB,  neturi  galiojančių  leidimų  naudoti
skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotis, kuriose būtų naudojami Leidime Nr. 1524 ir
Leidime Nr. 1470 nurodyti radijo dažniai (kanalai), todėl laikytina, kad nuo 2018 m. rugsėjo 18 d.
Telia Lietuva, AB, nenaudoja Leidime Nr. 1524 ir Leidime Nr. 1470 nurodytų radijo dažnų (kanalų);

1.5. Tarnyba Raštu informavo Telia Lietuva, AB, kad po 12 mėn. nuo Rašto išsiuntimo dienos
Tarnyba panaikins teisę naudoti  Leidime Nr. 1524 ir Leidime Nr. 1470 nurodytus radijo dažnius
(kanalus).

2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. vadovaujantis Įstatymo 58 straipsnio 4 ir 7 dalimis, asmenys privalo naudoti elektroninių

ryšių  išteklius  veiksmingai  ir  efektyviai.  Elektroninių  ryšių  išteklių  naudojimo  veiksmingumo  ir
efektyvumo  kriterijai  nustatomi  elektroninių  ryšių  išteklių  skyrimo  ir  naudojimo  taisyklėse  ir
leidimuose  naudoti  elektroninių  ryšių  išteklius.  Tarnyba  turi  teisę  prieš  12  mėnesių  įspėjusi
elektroninių ryšių išteklių naudotojus, panaikinti leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius, jeigu
elektroninių ryšių ištekliai naudojami neveiksmingai ar neefektyviai;

2.2. vadovaujantis  Taisyklių  49.1  papunkčiu,  vienas  iš  radijo  dažnių  (kanalų)  naudojimo
veiksmingumo ir efektyvumo kriterijų yra šis: radijo dažniai (kanalai) turi būti pradėti naudoti ne
vėliau  kaip  per  vieną  mėnesį  nuo leidimo  išdavimo dienos,  jeigu  minėtame  leidime  nenurodyta
kitaip. Nelaikoma, kad radijo dažniai (kanalai) naudojami neveiksmingai ir neefektyviai, jeigu radijo
dažnių (kanalų) naudotojas savo iniciatyva sustabdo radijo dažnių (kanalų) naudojimą ne daugiau
kaip dviem mėnesiams iš eilės, bet ne daugiau kaip trims mėnesiams per kalendorinius metus, apie
tai iš anksto pranešdamas Tarnybai;

2.3. atsižvelgiant į tai, kad Telia Lietuva, AB, nenaudoja Leidime Nr. 1524 ir Leidime Nr.
1470 nurodytų radijo dažnių (kanalų) daugiau kaip tris mėnesius per kalendorinius metus, taip pat
nėra  informavusi  Tarnybą  apie  šių  radijo  dažnių  (kanalų)  naudojimo  sustabdymą,  vadovaujantis
Taisyklių 49.1 papunkčiu, laikytina, kad Telia Lietuva, AB, naudoja Leidime Nr. 1524 ir Leidime
Nr. 1470 nurodytus radijo dažnius (kanalus) neveiksmingai ir neefektyviai;

2.4. vadovaujantis  Plėtros  plano  6  punktu,  Plėtros  plano  1  priedo  5–7  lentelėse  nurodyti
paskirti,  tačiau nenaudojami radijo  dažniai  (kanalai)  atlaisvinami  Įstatymo 58 straipsnio 7 dalyje
nustatyta tvarka panaikinant leidimus naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus). Leidime Nr. 1524
ir  Leidime  Nr.  1470  nurodyti  radijo  dažniai  (kanalai)  yra  nurodyti  Plėtros  plano  1  priedo  5–7
lentelėse.

3. P a n a i k i n u: Telia Lietuva, AB, išduotus:
3.1. Tarnybos  2020  m.  sausio  16  d.  leidimą   Nr.  (15.7)  9R-1524  naudoti  radijo  dažnius

(kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose;
3.2. Tarnybos 2019 m. kovo 7 d. leidimą Nr. (15.7) 9R-1470 naudoti radijo dažnį (kanalą)

skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle.
4. N u r o d a u:
4.1. išsiųsti  šį  įsakymą  Telia  Lietuva,  AB,  per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo

dienos;
4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt. 
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.

Direktorius Feliksas Dobrovolskis
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