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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi, 51 

straipsnio 1 ir 5 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) 7 punktu, 

24.1 papunkčiu, 26 ir 33 punktais, 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) 11 punktu, II skyriaus 

lentelės 431 ir 433 punktais, Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje planu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymu Nr.  (1.9E)1V-933 „Dėl Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje plano 

patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) ir atsižvelgdamas į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 

(įmonės kodas – 120505210) 2020 m. gruodžio 29 d. prašymą Nr. 4A-138 (toliau – Prašymas) bei 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2021 m. vasario 17 d. raštą Nr. 4A-19  „Dėl prašymo skirti 

radijo dažnius (kanalus) patikslinimo“: 

1. N u s t a č i a u, kad:  

1.1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2020 m. gruodžio 29 d. pateikė Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) Prašymą, kuriame prašo skirti tris 

dupleksinius 28 MHz pločio kanalus iš 24913–24997 ir 25921–26005 MHz radijo dažnių juostos 

sausumos fiksuotosios tarnybos viešiesiems radijo ryšio tinklams steigti (vaizdo tiesioginių 

transliacijų perdavimo paslaugoms iš fiksuotų vietų); 

1.2. Tarnyba 2020 m. sausio 26 d. rašte Nr. (11.2Mr)1B-275 paprašė patikslinti Prašymą, 

kadangi skirti radijo dažnius (kanalus) Prašyme nurodytiems fiksuotosios tarnybos viešiesiems ryšių 

tinklams naudoti iš šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytos radijo dažnių juostos nėra galimybės; 

1.3. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2021 m. vasario 17 d. pateikė Tarnybai raštą, 

kuriame patikslina Prašymą ir prašo skirti du dupleksinius 28 MHz pločio kanalus iš 24941–24997 ir 

25949–26005 MHz radijo dažnių juostos vaizdo tiesioginių transliacijų perdavimo paslaugoms iš 

fiksuotų vietų. 

2. K o n s t a t u o j u, kad pagal Dažnių lentelės 11 punktą, jeigu Dažnių lentelės II 

skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje nurodyta, kad radijo dažniai (kanalai) iš tam tikrų radijo dažnių 

juostų skiriami pagal Tarnybos patvirtintus radijo ryšio plėtros planus, leidimai naudoti radijo dažnius 

(kanalus) iš šių radijo dažnių juostų išduodami paskirčiai, nurodytai atitinkamuose radijo ryšio plėtros 

planuose. Radijo dažniai (kanalai) iš šiame punkte paminėtų radijo dažnių juostų kitai paskirčiai gali 
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būti naudojami tik tuo atveju, jei taip nebus trukdoma radijo ryšio plėtros planuose nurodytų radijo 

ryšio tarnybų, elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių paslaugų ir (ar) technologijų plėtrai, 

vystymui ir (ar) veiklai tose radijo dažnių juostose. Naudojant radijo dažnius (kanalus) iš 24941–

24997 MHz ir 25949–26005 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vaizdo tiesioginių transliacijų 

perdavimo paslaugoms iš fiksuotų vietų nebus trukdoma Plėtros plane nurodytų antžeminių ir kitokių 

radijo ryšio sistemų plėtrai, vystymui ir (ar) veiklai. 

3. S k i r i u  AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 2 (du) 28 MHz pločio dupleksinius 

radijo dažnių kanalus iš 24941–24997 MHz ir 25949–26005 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. 

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 3 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) pagrindinės 

naudojimo sąlygos: 

4.1. naudojimo teritorija - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, 

Kėdainių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Jonavos, Palangos, Mažeikių, Molėtų, Šilutės miestai; 

4.2. naudojimo paskirtis – vaizdo tiesioginių transliacijų perdavimo paslaugos iš fiksuotų 

vietų; 

4.3. naudojimo terminas – 5 (penki) metai nuo leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) 

išdavimo dienos. 

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

sąlygomis  parengti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui šio įsakymo 3 punkte nurodytų radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus). 

6. N u r o d a u:  

6.1. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui per 3 darbo dienas nuo šio 

įsakymo priėmimo dienos; 

6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

7. 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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