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ĮSAKYMAS 
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VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 

 

Nr. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 ir 

3 dalimis, 59 straipsnio 1 dalimi, 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) 56.2 papunkčiu ir 61 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) 1 priedo 1 lentele, atsižvelgdamas į Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 

„Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir 

atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tarifai) 4.6.1 papunktį, 

pakeistą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 11 d. 

įsakymo Nr. (1.9E)1V-791 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, (toliau – Pakeitimo įsakymas) 1.1.4 papunkčiu, ir į VšĮ „Lietuvos 

nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT) 2020 m. lapkričio 26 d. raštą Nr. SR-1088: 

1. N u s t a č i a u, kad:  

1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 m. rugpjūčio 

22 d. LRT išdavė leidimą Nr. (15.7)-9R-530 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinkle (toliau – Leidimas). Leidime nurodytos paskirtų radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo vietovės; 

1.2. Leidimas suteikia teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) nacionalinės aprėpties 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle; 

1.3. kitiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams Tarnybos išduodamuose leidimuose 

naudoti radijo dažnius (kanalus) nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose 

yra nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos; 

1.4. vadovaujantis Tarifų 4.6.1 papunkčiu ir Pakeitimo įsakymo 2 punktu, nuo 2021 m. 

sausio 1 d. užmokestis už šio įsakymo 1.3 papunktyje nurodytuose leidimuose nurodytų radijo dažnių 

(kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną, bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo teritorijų plotus, nurodytus leidimuose; 

1.5. kadangi Leidime nėra nurodytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos, nuo 

2021 m. sausio 1 d., apskaičiuojant užmokestį už Leidime nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo 

priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną, nebus galima pritaikyti Tarifų 4.6.1 papunkčio; 

1.6. Tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-956 „Dėl Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 

„Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“ Plėtros planą 
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išdėsčius nauja redakcija, 1 priedo 1 lentelėje buvo nurodytos LRT skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinkle naudojamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos (priskyrimo zonos); 

1.7. atsižvelgdama į Pakeitimo įsakymą, LRT 2020 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. SR-1088 

pritaria Leidime nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimui, nurodant radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo teritorijas. 

2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. vadovaujantis Taisyklių 56.2 papunkčiu, Tarnybos sprendimu nustatytos paskirtų 

radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos Tarnybos iniciatyva Taisyklių 

61 punkte nustatytais atvejais ir tvarka. Vadovaujantis Taisyklių 61 punktu, objektyviai pagrįstais 

atvejais, susijusiais su efektyviu ir veiksmingu radijo dažnių (kanalų) naudojimu, Tarnyba savo 

iniciatyva turi teisę pakeisti nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. Apie tokį 

planuojamą pakeitimą informuojamas radijo dažnių (kanalų) naudotojas ir Viešo konsultavimosi 

taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo 

konsultavimosi taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka konsultuojamasi dėl sprendimo projekto, 

išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo 

esmės ir dėl jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais; 

2.2. šio įsakymo 3 punkte nurodyti atliekami pakeitimai yra nežymūs bei nekeičiantys 

nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su LRT; 

2.3. nuo 2021 m. sausio 1 d., vadovaujantis Tarifų 4.6.1 papunkčiu, kai leidime naudoti 

radijo dažnius (kanalus) yra nurodyta radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija, užmokestis yra 

apskaičiuojamas už kiekvieno skirto radijo ryšio kanalo, leisto naudoti kiekviename kvadratiniame 

kilometre (km2), priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną; 

2.4. nustatant užmokestį už visų nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklų radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną, vadovaujantis funkcinio 

lygiavertiškumo principu, turėtų būti taikomas vienodas užmokesčio už radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną, tarifas. Tam, kad apskaičiuojant užmokestį už 

Leidime nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną, nuo 

2021 m. sausio 1 d. galėtų būti taikomas Tarifų 4.6.1 papunktis, Leidime turi būti nurodytos radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos; 

2.5. Leidime nurodžius radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijas, jos atitiks 

tarpvalstybinio koordinavimo metu nustatytas radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonas, į kurias galės 

būti atsižvelgiama planuojant, įrengiant bei naudojant skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo 

radijo ryšio stotis, todėl paskirti radijo dažniai (kanalai) bus naudojami efektyviau ir veiksmingiau. 

3. P a k e i č i u  Leidimo 4 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo vietoves 

į naudojimo teritorijas: 

3.1. LRT paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos yra šios: 

3.1.1. 40 televizijos kanalo (622–630 MHz) – Alytaus radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna; 

3.1.2. 21 televizijos kanalo (470–478 MHz) – Kauno radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Šakiai, 

Vilkaviškis; 

3.1.3. 29 televizijos kanalo (534–542 MHz) – Klaipėdos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Tauragė, 

Telšiai; 

3.1.4. 32 televizijos kanalo (558–566 MHz) – Panevėžio radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos; 

3.1.5. 26 televizijos kanalo (510–518 MHz) – Raseinių radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Raseiniai; 

3.1.6. 34 televizijos kanalo (574–582 MHz) – Šiaulių radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Šeduva; 

3.1.7. 35 televizijos kanalo (582–590 MHz) – Utenos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Ignalina, Švenčionys, Utena, Visaginas; 
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3.1.8. 48 televizijos kanalo (686–694 MHz) – Vilniaus radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zona, į kurią patenka Dieveniškės, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius. 

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

sąlygomis parengti LRT naujos redakcijos leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinkle ir šių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. 

5. N u r o d a u:  

5.1. išsiųsti šį įsakymą LRT 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 
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