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DĖL PASKELBIMO APIE PATEIKTĄ PARAIŠKĄ SKIRTI TELEVIZIJOS KANALĄ
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi ir
51 straipsnio 8 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo
plano, patvirtintų 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“, (toliau – Dažnių lentelė) 3 punktu ir
II skyriaus lentelės 266 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės)
13 punktu, 24.2 papunkčiu, 28, 29, 31 ir 35 punktais, 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) 13, 14 punktais ir 5 priedo lentelės 9–10 punktais bei atsižvelgdamas į VšĮ
Regioninės televizijos „Aidas“ (įmonės kodas 304520987) 2020 m. spalio 23 d. prašymą:
1.
N u s t a č i a u, kad VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ 2020 m. spalio 23 d. prašyme
prašo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) skirti Plėtros plano 5
priedo lentelės 9–10 punktuose nurodytą 37 televizijos kanalą vienadažniam sinchroniniam
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklui (toliau – SFN tinklas), sudarytam iš skaitmeninės
antžeminės televizijos radijo ryšio stočių (toliau – stotys, o viena – stotis), įrengtų: 1) J. Kolaso g.
18A, Vilniuje, 2) Dimšos k., Paberžės sen., Vilniaus r., 3) Molėtų g. 18, Pabradėje, Švenčionių r. ir
4) Misiučėnų k., Turgelių sen., Šalčininkų r., steigti.
2.
K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. vadovaujantis Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 266 punktu, 470–614 MHz radijo
dažnių juosta skirta 21–38 televizijos kanalams ir leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) iš šios
juostos skaičius yra ribotas;
2.2. vadovaudamasi Taisyklių 24.2 papunkčiu, Tarnyba priima sprendimą paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius
(kanalus) ir praneša apie galimybę pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu Dažnių
lentelėje yra nuspręsta apriboti leidimų naudoti pareiškėjo pageidaujamus radijo dažnius (kanalus)
skaičių;
2.3. vadovaujantis Taisyklių 31 punktu, jeigu per Tarnybos nustatytą terminą Tarnyba gauna
kelių pareiškėjų paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), kurie negali būti skirti visiems
pareiškėjams, radijo dažniai (kanalai) suteikiami naudoti viešojo konkurso tvarka;
2.4. vadovaujantis Plėtros plano 13, 14 punktais ir 5 priedo lentelės 9–10 punktais,
37 televizijos kanalas yra numatytas vietinėms ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų
programoms siųsti. Leidimo naudoti 37 televizijos kanalą, jei jis išduodamas iki 2025 m. birželio
30 d., galiojimo termino pabaiga – 2030 m. birželio 30 d.
3.
P a s k e l b i u apie pateiktą paraišką skirti Plėtros plano 5 priedo lentelės 9–10
punktuose nurodytą 37 televizijos kanalą (598–606 MHz) naudoti SFN tinkle, sudarytame iš stočių,
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įrengtų: 1) J. Kolaso g. 18A, Vilniuje, 2) Dimšos k., Paberžės sen., Vilniaus r., 3) Molėtų g. 18,
Pabradėje, Švenčionių r. ir 4) Misiučėnų k., Turgelių sen., Šalčininkų r.
4.
P r a n e š u apie galimybę Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti
Tarnybai paraiškas skirti Plėtros plano 5 priedo lentelės 9–10 punktuose nurodytą 37 televizijos
kanalą (598–606 MHz) šio įsakymo 5 punkte nurodytomis pagrindinėmis televizijos kanalo
naudojimo sąlygomis. Paraiškos priimamos 30 dienų nuo šio įsakymo paskelbimo Tarnybos
interneto svetainėje dienos.
5.
N u s t a t a u šias pagrindines 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) naudojimo
sąlygas:
5.1. 37 televizijos kanalas turi būti naudojamas SFN tinkle, kurio stočių sukeliamas suminis
trukdantis elektromagnetinis laukas nebūtų didesnis nei suminis trukdantis elektromagnetinis
laukas, kurį sukeltų šios stotys:
5.1.1. stotis Vilniuje, kurios:
5.1.1.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės:
E 25°12'53", N 54°41'14";
5.1.1.2. antenos centro aukštis virš žemės
311 m;
5.1.1.3. efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.):
5.1.1.3.1. 200°–230° azimutais
35,0 dBW;
5.1.1.3.2. kitomis kryptimis
37,0 dBW;
5.1.2. stotis Švenčionyse, kurios:
5.1.2.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės:
E 26°10'20", N 55°07'34";
5.1.2.2. antenos centro aukštis virš žemės
87 m;
5.1.2.3. efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.)
37 dBW visomis kryptimis;
5.2. poliarizacija
horizontali;
5.3. minimalus perduodamų televizijos programų skaičius 1;
5.4. naudojimo terminas – iki 2030 m. birželio 30 d;
5.5. SFN tinklas turės būti įsteigtas ir televizijos programų siuntimo paslaugos šiuo tinklu
turės būti pradėtos teikti per 1 metus nuo leidimo naudoti televizijos kanalą išdavimo dienos;
5.6. prieš pradedant naudoti televizijos kanalą stotyje konkrečioje vietovėje konkrečiomis
naudojimo sąlygomis, Tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis turi būti parengtas, pateiktas
Tarnybai suderinti ir suderintas stoties radiotechninės dalies projektas bei gautas Tarnybos leidimas
naudoti stotį ir nustatytos atitinkamo radijo dažnio (kanalo) šioje stotyje naudojimo sąlygos;
5.7. stotys turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekeltų radijo trukdžių kitoms teisėtai
veikiančioms radijo ryšio stotims, įskaitant skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų ir stočių
signalų imtuvus. Sukėlęs radijo trukdžius 37 televizijos kanalo naudotojas turi nedelsdamas imtis
tinkamų priemonių jiems pašalinti, taip pat, jei reikia, įgyvendinti tinkamas ir proporcingas
technines ir (ar) kitas priemones, kad būtų išvengta radijo trukdžių.
6.
I n f o r m u o j u, kad, jeigu per šio įsakymo 4 punkte nurodytą paraiškų priėmimo
terminą Tarnyba gaus kelių pareiškėjų paraiškas skirti šio įsakymo 4 punkte nurodytą televizijos
kanalą, šis televizijos kanalas bus skiriamas naudoti viešojo konkurso tvarka.
7.
N u r o d a u Tarnybos Radijo ryšio departamentui 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.
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