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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsniu, 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“, 32 punktu, Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių 

ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti 

elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“, 7 ir 17 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“, 

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“, 13, 

14 punktais ir 5 priedo lentelės 9, 10 punktais, 

t v i r t i n u  Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalą vienadažniame 

sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle sąlygų aprašą (pridedama). 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2021 m.  

įsakymu Nr. 

 

VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI TELEVIZIJOS KANALĄ 

VIENADAŽNIAME SINCHRONINIAME SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS 

TINKLE SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalą vienadažniame sinchroniniame 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) organizuojamo viešojo konkurso suteikti 

teisę naudoti Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 

2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano 

patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) 5 priedo lentelės 9 ir 10 punktuose nurodytą 37 televizijos kanalą 

vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle (toliau – konkursas) dalyvių 

specialiuosius ir kvalifikacinius reikalavimus, privalomus pateikti konkurso dokumentus ir jų vertinimo 

kriterijus, pagrindines konkurso tvarka skiriamo 37 televizijos kanalo naudojimo sąlygas. 

2. Konkurso tvarka skiriamo 37 televizijos kanalo naudojimo paskirtis – steigti vienadažnį 

sinchroninį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą (toliau – SFN tinklas) ir teikti televizijos 

programų siuntimo paslaugas šiuo tinklu. 

3. Konkurso laimėtojui Tarnyba Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, 

patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) 

skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo 

taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis išduos leidimą naudoti 37 televizijos kanalą konkurso laimėtojo 

suplanuotame SFN tinkle (toliau – leidimas).  

4. Konkurso laimėtojo pateiktuose konkurso dokumentuose nurodyta informacija ir 

įsipareigojimai laikomi įsipareigojimais, kuriuos konkurso laimėtojas prisiėmė konkurso metu, ir gali 

būti nurodyti kaip pagrindinės 37 televizijos kanalo naudojimo sąlygos. 

5. Leidimas nesuteikia teisės verstis ūkine veikla, kuri reikalinga Aprašo 4 punkte nurodytiems 

įsipareigojimams įvykdyti. 

6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatyme ir Plėtros plane. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ SPECIALIEJI IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Aprašo 8 punkte nurodytus reikalavimus, jeigu 

Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo, patvirtinto 

Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę 

naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Bendrųjų sąlygų 

aprašas) nustatyta tvarka jie pateikė konkurso dokumentus ir šie dokumentai buvo įregistruoti 

Tarnyboje. Asmuo nuo konkurso dokumentų įregistravimo Tarnyboje momento yra laikomas konkurso 

dalyviu. 

8. Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos reikalavimus: 

8.1. Konkurso dalyvis teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruotas Europos Sąjungos (toliau – 

ES) valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai (toliau – NATO), Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai ar Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančioje  

valstybėje arba yra jos pilietis.  
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8.2. Kiekvienas konkurso dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.), turintis ne 

mažiau kaip 1/3 balsų konkurso dalyvio dalyvių susirinkime, yra įregistruotas ES valstybėje narėje, 

NATO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai ar Europos laisvosios prekybos 

asociacijai priklausančioje valstybėje arba yra jos pilietis. 

8.3. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto ar 

restruktūrizavimo byla, nevykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka arba jo padėtis yra analogiška 

pagal valstybės, kurioje yra įregistruotas, įstatymus. 

8.4. Konkurso dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo 

padėtis yra analogiška pagal užsienio valstybės, kurioje yra įregistruotas, įstatymus. 

8.5. Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus ar užsienio valstybės, kurioje yra įregistruotas, įstatymus. 

8.6. Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su valstybinio socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar užsienio valstybės, kurioje yra įregistruotas, 

įstatymus. 

9. Konkurso dalyvio pateikti konkurso dokumentai atmetami ir nenagrinėjami, jeigu: 

9.1. konkurso dokumentai neatitinka skelbiant konkursą nurodytų sąlygų; 

9.2. trūksta kurių nors iš Apraše nurodytų privalomų pateikti konkurso dokumentų arba pateikti 

konkurso dokumentai neatitinka Bendrųjų sąlygų aprašo 11–14 punktų ar Aprašo reikalavimų; 

9.3. konkurso dokumentuose nurodyti ne visi reikalingi duomenys; 

9.4. konkurso dalyvis nėra įregistruotas ES valstybėje narėje, NATO, Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai ar Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančioje 

valstybėje arba nėra jos pilietis; 

9.5. bent vienas konkurso dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.), turintis ne 

mažiau kaip 1/3 balsų konkurso dalyvio dalyvių susirinkime, nėra įregistruotas ES valstybėje narėje, 

NATO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai ar Europos laisvosios prekybos 

asociacijai priklausančioje valstybėje arba nėra jos pilietis; 

9.6. konkurso dalyvis yra bankrutavęs, likviduojamas, jam yra iškelta bankroto ar 

restruktūrizavimo byla, vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka arba jo padėtis yra analogiška 

pagal užsienio valstybės, kurioje yra įregistruotas, įstatymus; 

9.7. konkurso dalyvis yra su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo 

veiklą, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis yra 

analogiška pagal užsienio valstybės, kurioje yra įregistruotas, įstatymus; 

9.8. konkurso dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir (arba) valstybinio 

socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba užsienio valstybės, 

kurioje yra įregistruotas, įstatymus; 

9.9. konkurso dalyvis apie tai, kad jis atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, yra pateikęs 

melagingą informaciją arba informacijos iš viso nėra pateikęs; 

9.10. konkurso dokumentus pateikė tas pats ūkio subjektas, įskaitant, kai konkurso dokumentai 

pateikiami skirtingų ūkio subjektą sudarančių asmenų. Tokiu atveju atmetami visų ūkio subjektą 

sudarančių asmenų, išskyrus asmenį, Tarnybai konkurso dokumentus pateikusį anksčiausiai 

(atsižvelgiant į konkurso dokumentų registravimo žurnale nurodytą šio asmens pateiktų konkurso 

dokumentų pateikimo datą ir laiką), pateikti konkurso dokumentai. Tuo atveju, jeigu anksčiausiai 

konkurso dokumentus pateikęs ūkio subjektą sudarantis asmuo pagal Bendrųjų sąlygų aprašo 20.1 

papunktį atsisako dalyvauti konkurse, anksčiausiai Tarnybai konkurso dokumentus pateikusiu asmeniu 

yra laikomas tas asmuo, kuris konkurso dokumentus Tarnybai pateikė anksčiau (atsižvelgiant į konkurso 

dokumentų registravimo žurnale nurodytą šio asmens pateiktų konkurso dokumentų pateikimo datą ir 

laiką) už visus likusius ūkio subjektą sudarančius asmenis. 
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III SKYRIUS 

37 TELEVIZIJOS KANALO NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TERMINAS 

 

10. Konkurso laimėtojui bus suteikta teisė naudoti 37 televizijos kanalą SFN tinklui steigti ir 

šiuo tinklu teikti televizijos programų siuntimo paslaugas šiomis pagrindinėmis 37 televizijos kanalo 

naudojimo sąlygomis: 

10.1. 37 televizijos kanalas turi būti naudojamas SFN tinkle, kurio skaitmeninės antžeminės 

televizijos radijo ryšio stočių (toliau kartu – stotys, o kiekviena atskirai – stotis) sukeliamas suminis 

trukdantis elektromagnetinis laukas nebūtų didesnis nei suminis trukdantis elektromagnetinis laukas, 

kurį sukeltų šios stotys: 

10.1.1. stotis Vilniuje, kurios: 

10.1.1.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės E 25°12'53", N 54°41'14"; 

10.1.1.2. antenos centro aukštis virš žemės 311 m; 

10.1.1.3. efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.): 

10.1.1.3.1. 200°–230° azimutais 35,0 dBW; 

10.1.1.3.2. kitomis kryptimis 37,0 dBW; 

10.1.2. stotis Švenčionyse, kurios: 

10.1.2.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės E 26°10'20", N 55°07'34"; 

10.1.2.2. antenos centro aukštis virš žemės 87 m; 

10.1.2.3. efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.) 37 dBW visomis kryptimis; 

10.2. poliarizacija horizontali; 

10.3. minimalus SFN tinklu perduodamų televizijos programų skaičius – 1 televizijos programa; 

10.4. 37 televizijos kanalo naudojimo terminas – iki 2030 m. birželio 30 d; 

10.5. SFN tinklas turi būti įsteigtas ir televizijos programų siuntimo paslaugos šiuo tinklu turi 

būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 1 metus nuo leidimo išdavimo dienos; 

10.6. prieš pradedant naudoti 37 televizijos kanalą konkrečioje stotyje, Radijo dažnių (kanalų) 

skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis turi būti parengtas, pateiktas Tarnybai 

suderinti ir suderintas stoties radiotechninės dalies projektas, gautas Tarnybos leidimas naudoti šią stotį 

ir nustatytos 37 televizijos kanalo naudojimo šioje stotyje sąlygos; 

10.7. 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. Radijo trukdžius sukėlęs leidimo turėtojas privalo nedelsdamas imtis tinkamų priemonių jiems 

pašalinti, taip pat, jei reikia, įgyvendinti tinkamas ir proporcingas technines ir (ar) kitas priemones, kad 

būtų išvengta radijo trukdžių; 

10.8. leidimo turėtojas privalo laikytis Elektroninių ryšių įstatyme, Plėtros plane, Radijo dažnių 

(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse, kituose elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose ir išduodant leidimą nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų bei įpareigojimų, taip 

pat leidimo galiojimo metu Tarnybos nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų; 

10.9. stotyse 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; 

10.10. leidimo turėtojas privalo laikytis skaitmeninės antžeminės televizijos sistemoms taikomų 

skaitmeninio vaizdo transliavimo (DVB) srities Lietuvos standartų; 

10.11. leidimo turėtojas privalo mokėti Elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje 

numatyta tvarka nustatytus užmokesčius už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus; 

10.12. Tarnyba, 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, turi teisę pakeisti 37 televizijos kanalo naudojimo sąlygas. 

 

IV SKYRIUS 

PRIVALOMI PATEIKTI KONKURSO DOKUMENTAI 
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11. Aprašo 14 punkte nurodyti konkurso dokumentai pateikiami viename voke Bendrųjų sąlygų 

aprašo 11–14 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, nurodytais skelbiant konkursą. 

12. Aprašo 11 punkte nurodytame voke pateikiamas konkurso dokumentų originalų rinkinys ir 

viena elektroninė laikmena su konkurso dokumentų skaitmeninėmis kopijomis. Konkurso dokumentų 

originalų rinkinys sunumeruojamas, susiuvamas, užantspauduojamas ir tvirtinamas Bendrųjų sąlygų 

aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

13. Aprašo 17 punkte nurodyta papildoma informacinė medžiaga nededama į Aprašo 11 punkte 

nurodytą voką ir pateikiama konkurso dalyvio nuožiūra atskiroje elektroninėje laikmenoje. 

14. Privalomus pateikti konkurso dokumentus sudaro (tuo atveju, jei konkurso dokumentus 

pateikiantis ūkio subjektas yra asmenų grupė, informaciją turi pateikti Aprašo 14.1.1 papunktyje 

nurodytas asmuo, kuris naudos 37 televizijos kanalą): 

14.1. konkurso dalyvio, jo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas prašymas leisti dalyvauti 

konkurse, kuriame nurodoma: 

14.1.1. konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas; jei konkurso dalyvis yra ūkio 

subjektas, kurį sudaro asmenų grupė, – asmens, kuris naudos 37 televizijos kanalą ir kuriam bus išduotas 

leidimas konkurso laimėjimo atveju, pavadinimas, kodas; jei konkurso dalyvis yra fizinis asmuo – 

konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; 

14.1.2. konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir kiekvieno konkurso dokumento lapų 

skaičius; 

14.1.3. informacija apie konkurso dalyvio įgaliotą atstovą (vardas, pavardė, pareigos, telefono 

ryšio numeris); 

14.1.4. elektroninio pašto adresas (adresai), kuriuo (kuriais) konkurso dalyviui turi būti 

siunčiama visa su konkurso eiga susijusi informacija; 

14.1.5. patvirtinimas, kad konkurso dalyvis konkurso dokumentuose pateikė teisingą 

(nemelagingą) informaciją;  

14.2. konkurso dalyvio įgalioto atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas; 

14.3. konkurso dalyvio įstatų (jei jie yra) kopija (nuorašas), patvirtintas notaro, konkurso 

dalyvio vadovo ar įgalioto atstovo; 

14.4. užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto juridinio asmens 

įregistravimo pažymėjimo kopija, kurią privalo pateikti užsienio valstybių ūkio subjektai, išskyrus 

užsienio juridinius asmenis, kurie yra užsiregistravę valstybės įmonėje Registrų centre; 

14.5. pilietybę patvirtinančio dokumento kopija, jei konkurso dalyvis yra fizinis asmuo; 

14.6. konkurso dalyvio dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) sąrašas, kiekvieno iš jų 

konkurso dalyvio dalyvių susirinkime turimų balsų skaičius ir dokumentai, patvirtinantys kiekvieno 

dalyvio, turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų konkurso dalyvio dalyvių susirinkime, registracijos valstybę, 

o jei toks konkurso dalyvio dalyvis yra fizinis asmuo – pilietybę patvirtinančio dokumento kopija; 

14.7. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro 

išduotas dokumentas apie sumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą ir fondus, kurių įplaukas 

administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, arba 

atitinkama užsienio valstybės, kurioje konkurso dalyvis yra įregistruotas, kompetentingos institucijos 

dokumentas (šie dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki konkurso 

dokumentų pateikimo Tarnybai dienos); 

14.8. valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro 

išduotas dokumentas apie sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas arba atitinkama užsienio 

valstybės, kurioje konkurso dalyvis yra įregistruotas, kompetentingos institucijos dokumentas (šie 

dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki konkurso dokumentų pateikimo 

Tarnybai dienos);  

14.9. valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, kuris parodo, kad konkurso dalyvis 

nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar nevykdomas bankroto procesas ne 

teismo tvarka, arba užsienio valstybės registro, kuriame konkurso dalyvis įregistruotas, tvarkymo 

įstaigos išduotas dokumentas, kuris parodo, kad konkurso dalyviui nevykdomos analogiškos procedūros 

pagal valstybės, kurioje yra įregistruotas, įstatymus (šie dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 

prieš vieną mėnesį iki konkurso dokumentų pateikimo Tarnybai dienos);  
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14.10. konkurso dalyvio laisvos formos deklaracija, kad konkurso dalyvis su kreditoriais nėra 

sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekiama priverstinio konkurso 

dalyvio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla 

arba jo padėtis yra analogiška pagal valstybės, kurioje yra įregistruotas, įstatymus; 

14.11. jei konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 

valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas, kuris parodo, 

kad konkurso dalyviui nėra iškelta bankroto byla arba atitinkamas užsienio valstybės, kurios pilietis yra 

konkurso dalyvis, kompetentingos institucijos dokumentas (šie dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau 

kaip prieš vieną mėnesį iki konkurso dokumentų pateikimo Tarnybai dienos). Jeigu pagal užsienio 

valstybės, kurios pilietis yra konkurso dalyvis, įstatymus šiame papunktyje nurodytas dokumentas 

neišduodamas, užsienio valstybės pilietis turi pateikti konkurso dalyvio laisvos formos deklaraciją, kad 

konkurso dalyviui nėra iškelta bankroto byla; 

14.12. konkurso dalyvio aprašymas, įskaitant nuosavybės struktūrą, taip pat visų konkurso 

dalyvį sudarančių asmenų sąrašas, nurodant kiekvieno susijusio asmens pavadinimą, susiejimo pobūdį; 

14.13. veiklos planas, kuriame pateikiama konkurso dokumentų įvertinimui pagal Aprašo 

21 punkte nurodytus kriterijus reikalinga informacija:  

14.13.1. įgyvendinti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų ir televizijos programų siuntimo 

paslaugų teikimo projektai bei kita informacija, reikalinga visapusiškam konkurso dalyvio patirties 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo srityje 

įvertinimui; 

14.13.2. planuojamo SFN tinklo stočių pagrindiniai parametrai, reikalingi šio tinklo aprėpties 

teritorijai apskaičiuoti (stoties įrengimo vietos geografinės koordinatės, didžiausia efektinė 

spinduliuotės galia (e. r. p.), antenos spinduliuotės diagrama maksimalios efektinės spinduliuotės galios 

atžvilgiu (azimuto plokštumoje kas 10 laipsnių), antenos centro aukštis virš žemės paviršiaus, 

skaitmeninės antžeminės televizijos standartas, duomenų kodavimo santykis, moduliacija, apsauginio 

intervalo trukmė ir kita). Tarnyba pagal pateiktus parametrus apskaičiuos konkurso dalyvių planuojamų 

SFN tinklų teorines aprėpties teritorijas, priimant su 10 m aukščio stacionaria antena, visiems konkurso 

dalyviams taikydama tą pačią metodiką. Antenos spinduliuotės diagrama turi būti pateikta 3 dB 

tikslumu, tai yra konkurso dokumentuose nurodyta antenos slopinimo vertė bet kuriuo azimutu gali 

skirtis ne daugiau kaip 3 dB nuo Aprašo 10.6 papunktyje nurodytame stoties radiotechninės dalies 

projekte nurodytos antenos slopinimo vertės tuo pačiu azimutu, neviršijant didžiausios efektinės 

spinduliuotės galios. Didžiausia efektinė spinduliuotės galia turi būti pateikta 0,5 dB tikslumu; 

14.13.3. didžiausias duomenų srautas (Mbit/s), kurį perduoti planuojamu SFN tinklu konkurso 

dalyvis turės technines galimybes, atsižvelgiant į pasirinktus SFN tinklo parametrus (standartą, 

moduliaciją, duomenų kodavimo santykį, apsauginio intervalo trukmę ir kita); 

14.13.4. terminas (mėnesiais), per kurį planuojama įsteigti Aprašo 21.2 papunktyje nurodytos 

aprėpties SFN tinklą, skaičiuojant nuo leidimo išdavimo datos. Jei SFN tinklas bus steigiamas keliais 

etapais, turi būti nurodytas kiekvieno etapo pabaigos terminas ir SFN tinklo įsteigimo lygis kiekviename 

etape; 

14.13.5. ekonomiškai pagrįsta suminė pagrindinio srauto (tai yra, sutankinto skaitmeninio 

srauto dalies, naudojamos televizijos programų vaizdui, daugiakanaliam garsui (iki 2 garso kanalų), 

subtitrams, elektroniniam programų vadovui, teletekstui ir (ar) radijo programų garsui bei būtiniems 

duomenims, be kurių atitinkamos televizijos ir (ar) radijo programos priėmimas būtų neįmanomas, 

perduoti) siuntimo Aprašo 21.2 papunktyje nurodytos aprėpties SFN tinklu kaina eurais be pridėtinės 

vertės mokesčio už laikotarpį iki 2030 m. birželio 30 d., papildomai nurodant šios kainos sudedamąsias 

dalis: skaitmeninio srauto tankinimo kainą bei siuntimo kiekviena stotimi kainą, išskiriant sutankinto 

skaitmeninio srauto persiuntimo į tą stotį kainą ir toje stotyje suvartojamos elektros energijos kainą; 

14.13.6. prisiimtiems įsipareigojimams įsteigti SFN tinklą ir teikti televizijos programų 

siuntimo paslaugas šiuo tinklu vykdyti numatomų skirti finansinių investicijų apimtis ir finansavimo 

šaltiniai; 

14.14. kita konkurso dalyvio manymu reikalinga informacija. 

15. Konkurso dalyviams, kurie yra fiziniai asmenys, netaikomi Aprašo 14.3, 14.4, 14.6, 14.9, 

14.12 papunkčių reikalavimai. 
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16. Aprašo 14.13 papunktyje nurodytų konkurso dokumentų apimtis turi būti ne didesnė kaip 

40 vienpusių A4 formato lapų. 

17. Papildoma informacinė medžiaga (įrangos techniniai aprašai ir panašiai) pateikiama 

Konkurso dalyvio nuožiūra neribotos apimties. Ji gali papildyti pateikiamų konkurso dokumentų turinį, 

bet neturi įtakos nustatant konkurso laimėtoją. 

18. Konkursas vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba. 

19. Prašymai paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas Tarnybai pateikiami raštu. Tarnyba 

atsako į kiekvieną konkurso dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas, jeigu 

prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konkurso dokumentų pateikimo termino 

pabaigos. Tarnyba į gautą prašymą paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas atsako ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas nuo jo gavimo Tarnyboje dienos. Konkurso sąlygų paaiškinimą (patikslinimą) Tarnyba 

taip pat skelbia Tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriaus „Radijo spektras“ poskyryje „Radijo 

ryšio aktualijos“, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas. 

20. Konkurso komisija turi teisę reikalauti iš konkurso dalyvių papildomos informacijos dėl 

konkurso dokumentuose pateiktų pasiūlymų patikslinimo ir paaiškinimo. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO DOKUMENTŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

21. Konkurso dokumentus vertina konkurso komisijos nariai pagal turimą žinių lygį ir savo 

kompetenciją, išsamiai ir objektyviai išnagrinėję konkurso dokumentuose pateiktą ir Tarnybos turimą 

informaciją pagal šiuos balais vertinamus kriterijus: 

21.1. Konkurso dalyvio patirtis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų ir televizijos 

programų siuntimo paslaugų teikimo srityje pagal konkurso dalyvio įgyvendintų projektų apimtį. Įvertis 

– nuo 0 iki 10 balų. 

21.2. Planuojamo SFN tinklo aprėptis, laikantis Aprašo 10.1 papunktyje nurodytų sąlygų. Įvertis 

(nuo 0 iki 10 balų) apskaičiuojamas pagal šią formulę, rezultatą apvalinant iki sveikojo skaičiaus: 

Hapr = 10 · 
S

Smax
 

kur: 

Hapr – įvertis pagal šiame papunktyje nurodytą kriterijų; 

S – vertinamo konkurso dalyvio planuojamo SFN tinklo aprėptis (km2); 

Smax – didžiausios aprėpties SFN tinklą planuojančio konkurso dalyvio SFN tinklo aprėptis (km2). 

Jei neišpildoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta sąlyga, skiriama 0 balų. 

21.3. Didžiausias duomenų srautas, kurį bus galima perduoti konkurso dalyvio planuojamu SFN 

tinklu, atsižvelgiant į pasirinktus SFN tinklo parametrus. Įvertis (nuo 0 iki 10 balų) apskaičiuojamas 

pagal šią formulę, rezultatą apvalinant iki sveikojo skaičiaus: 

Hsraut = A · (1 – 
10

C
 ) 

kur: 

Hsraut – įvertis pagal šiame papunktyje nurodytą kriterijų. Jei formulės rezultatas gaunamas mažesnis už 

0, laikoma, kad Hsraut = 0; jei formulės rezultatas gaunamas didesnis už 10, laikoma, kad Hsraut = 10; 

A – koeficientas, lygus 15; 

C – didžiausias duomenų srautas, kurį bus galima perduoti konkurso dalyvio planuojamu SFN tinklu 

(Mbit/s). 

21.4. Terminas (mėnesiais), per kurį planuojama įsteigti Aprašo 21.2 papunktyje nurodytos 

aprėpties SFN tinklą, skaičiuojant nuo leidimo išdavimo datos. Įvertis – nuo 0 iki 10 balų. 

21.5. Ekonomiškai pagrįsta suminė pagrindinio srauto siuntimo Aprašo 21.2 papunktyje 

nurodytos aprėpties SFN tinklu kaina be pridėtinės vertės mokesčio už laikotarpį iki 2030 m. birželio 

30 d. Į šią kainą turi būti įtraukta sutankinto skaitmeninio srauto paskirstymo kaina. Įvertis – nuo 0 iki 

20 balų. 

21.6. Konkurso dalyvio finansinės galimybės vykdyti prisiimtus įpareigojimus įsteigti SFN  

tinklą ir teikti televizijos programų siuntimo paslaugas šiuo tinklu bei SFN tinklo įsteigimui ir televizijos 
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programų siuntimo paslaugų teikimui šiuo tinklu skiriamų investicijų apimtis. Įvertis – nuo 0 iki 

10 balų. 

22. Konkurso komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi konkurso dokumentus, suskaičiuoja kiekvieno 

konkurso dalyvio gautų balų skaičių. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią balų skaičių surinkęs konkurso 

dalyvis.  

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIO REGISTRACIJOS UŽMOKESTIS 

 

23. Konkurso dalyvio registracijos užmokestis – 817,23 Eur (aštuoni šimtai septyniolika eurų ir 

73 euro centai). Pridėtinės vertės mokestis nemokamas. 

24. Konkurso dalyvio registracijos užmokestis pervedamas į Tarnybos sąskaitą 

Nr. LT827300010002410679 AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, iki pateikiant konkurso 

dokumentus. 

_________________ 


