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LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UAB „PŪKAS“ PASKIRTO 54 TELEVIZIJOS KANALO PAKEITIMO
TOS PAČIOS PASKIRTIES 34 TELEVIZIJOS KANALU
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas)
58 straipsnio 7 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“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 266 punktu,
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) 8.1 papunkčiu, 3 priedo
lentelės 7 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) 79 punktu
ir 85.2 papunkčiu, 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2017/899
dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje (toliau – ES sprendimas) bei atsižvelgdamas
į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2020 m. lapkričio 19 d. raštą
Nr. (15.7Mr)1B-3429 „Dėl televizijos kanalo pakeitimo kitu tos pačios paskirties televizijos
kanalu“:
1. N u s t a č i a u, kad Tarnyba 2020 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. (15.7Mr)1B-3429 „Dėl
televizijos kanalo pakeitimo kitu tos pačios paskirties televizijos kanalu“ įspėjo UAB „Pūkas“
(įmonės kodas 132950015), kad UAB „Pūkas“ pageidaujamu terminu, tačiau ne vėliau kaip iki
2021 m. birželio 30 d., pakeis Tarnybos 2014 m. sausio 27 d. leidime Nr. (15.7) 9R-813 naudoti
televizijos kanalą nurodytą 54 televizijos kanalą (734–742 MHz) tos pačios paskirties 34 televizijos
kanalu (574–582 MHz).
2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. vadovaudamasi Įstatymo 58 straipsnio 7 dalimi, Tarnyba turi teisę, prieš 6 mėnesius
įspėjusi elektroninių ryšių išteklių naudotojus, pakeisti skirtus elektroninių ryšių išteklius kitais tos
pačios paskirties ištekliais, jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos
teisės aktai arba keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis;
2.2. vadovaujantis Plėtros plano, kuriuo įgyvendinamas ES sprendimas, 8.1 papunkčiu ir
3 priedo lentelės 7 punktu, Kaune 54 televizijos kanalas (734–742 MHz) iki 2021 m. birželio 30 d.
pakeičiamas 34 televizijos kanalu (574–582 MHz);
2.3. vadovaudamasi Taisyklių 79 punktu, Tarnyba ne vėliau kaip iki keičiamų radijo dažnių
(kanalų) naudojimo termino pabaigos priima sprendimą radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus
radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais). Apie
Tarnybos sprendimą informuojamas radijo dažnių (kanalų) naudotojas.
3. P a k e i č i u UAB „Pūkas“ skirtą 54 televizijos kanalą (734–742 MHz) Kaune tos
pačios paskirties 34 televizijos kanalu (574–582 MHz).
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4. N u s t a t a u, kad:
4.1. pagrindinės 34 televizijos kanalo Kaune naudojimo sąlygos yra šios:
4.1.1. skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stoties (toliau – stotis) įrengimo vieta:
Šaldytuvų g. 25, Kaunas
(E 23º56'19", N 54°52'48");
4.1.2. radijo dažnių juosta:
574–582 MHz;
4.1.3. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.):
35 dBW visomis kryptimis;
4.1.4. poliarizacija:
horizontali;
4.1.5. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės:
80 m;
4.1.6. UAB „Pūkas“ gali naudoti 34 televizijos kanalą tik gavusi Tarnybos leidimą naudoti
televizijos kanalą (toliau – Leidimas). Leidimas išduodamas Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis
pagal Tarnybos suderintą stoties radiotechninės dalies projektą (toliau – projektas);
4.1.7. UAB „Pūkas“ privalo pateikti Tarnybai suderinti projektą iki 2021 m. gegužės 1 d.
Pateikdama Tarnybai suderinti projektą, UAB „Pūkas“ privalo nurodyti pageidaujamą
34 televizijos kanalo naudojimo pradžios datą, kuri negali būti vėlesnė nei 2021 m. liepos 1 d.;
4.1.8. stotis turi būti suprojektuota nepažeidžiant šio įsakymo 4.1.1–4.1.5 papunkčiuose
nustatytų sąlygų;
4.1.9. stotis turi būti suprojektuota, įrengta ir naudojama taip, kad nekeltų radijo trukdžių
kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims, įskaitant nacionalinės aprėpties skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklų signalų imtuvus;
4.1.10. sukėlusi radijo trukdžius, UAB „Pūkas“ turi nedelsdama imtis tinkamų priemonių
jiems pašalinti, taip pat, jei reikia, įgyvendinti tinkamas ir proporcingas technines ir (ar) kitas
priemones, siekdama išvengti radijo trukdžių;
4.1.11. stotyje naudojami radijo ryšio įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių techninio
reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl
Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimus;
4.1.12. UAB „Pūkas“ privalo laikytis skaitmeninės antžeminės televizijos sistemoms taikomų
skaitmeninio vaizdo transliavimo (DVB) šeimos Lietuvos standartų;
4.1.13. UAB „Pūkas“, naudodama 34 televizijos kanalą Kaune, privalo mokėti Įstatymo
6 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka nustatytus užmokesčius;
4.1.14. UAB „Pūkas“ privalo laikytis Įstatyme, Plėtros plane, Taisyklėse, kituose elektroninių
ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, šiame įsakyme ir išduodant Leidimą nustatytų
radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, taip pat Leidimo galiojimo metu Tarnybos nustatytų radijo
dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;
4.2. siekdama apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių kitas teisėtai veikiančias radijo ryšio sistemas,
atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio
administracijomis rezultatus arba jeigu reikia pašalinti esamus ar galimus radijo trukdžius, taip pat
kitais objektyviai pagrįstais atvejais, Tarnyba gali pakeisti televizijos kanalo naudojimo sąlygas;
4.3. Tarnyba turi teisę panaikinti Leidimą arba pakeisti Leidime nurodytą televizijos kanalą
kitu tos pačios paskirties televizijos kanalu Įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais;
4.4. 54 televizijos kanalą Kaune UAB „Pūkas“ turi teisę naudoti ne ilgiau kaip iki 2021 m.
birželio 30 d.;
4.5. Tarnybos 2014 m. sausio 27 d. leidimas Nr. (15.7) 9R-813 naudoti televizijos kanalą
netenka galios nuo Leidime nurodytos 34 televizijos kanalo Kaune naudojimo pradžios datos arba
pasibaigus šio įsakymo 4.4 papunktyje nurodytam terminui.
5. N u r o d a u:
5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Pūkas“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos;
5.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.
6. 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

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211,
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL UAB „PŪKAS“ PASKIRTO 54 TELEVIZIJOS KANALO
PAKEITIMO TOS PAČIOS PASKIRTIES 34 TELEVIZIJOS
KANALU

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-12-23 Nr. (1.9E)1V-1164

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Feliksas Dobrovolskis, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktorius

Sertifikatas išduotas

FELIKSAS,DOBROVOLSKIS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-23 11:33:16 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-12-23 11:33:28 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-04-29 16:41:07 – 2024-04-27 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k. 121442211
LT", sertifikatas galioja nuo 2019-10-18 10:48:07 iki 2022-10-17
10:48:07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.25
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-23
11:48:33)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-12-23 11:48:34 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

