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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 

49 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 53 straipsnio 1 dalies 

2 punktu, 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 Ryšių reguliavimo tarnybos 

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

naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 13, 30, 33, 34 ir 35 punktais, Skaitmeninės 

antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto 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: 

1.1. VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ 2020 m. spalio 23 d. prašyme prašo Ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – Tarnyba) skirti 37 televizijos kanalą (598–606 MHz) 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; 

1.2. 37 televizijos kanalas yra numatytas Plėtros plano 5 priedo lentelės 9–10 punktuose 

vietinėms ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų programoms siųsti; 

1.3. Tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-1034 „Dėl paskelbimo 

apie pateiktą paraišką skirti televizijos kanalą“ pranešus 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, per Tarnybos nustatytą 30 dienų terminą nuo minėto įsakymo 

paskelbimo Tarnybos interneto svetainėje dienos gauta kito pareiškėjo paraiška skirti 37 televizijos 

kanalą. Šis pareiškėjas 2021 m. birželio 15 d. raštu savo paraišką atsiėmė, todėl laikytina, 

kad  daugiau joks pareiškėjas nepareiškė noro naudoti 37 televizijos kanalą ir 37 televizijos kanalas gali 

būti skiriamas VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“. 

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 Įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 53 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) tiesiogiai jų prašančiam asmeniui, jeigu per Tarnybos 

nustatytą terminą po viešo paskelbimo apie paraiškos skirti radijo dažnius (kanalus) gavimą daugiau 

joks asmuo nepareiškia noro naudoti tuos pačius radijo dažnius (kanalus);  
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2.3. vadovaujantis Taisyklių 30 punktu, pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, Tarnyba 

praneša visiems tinkamas paraiškas pateikusiems pareiškėjams apie sprendimą skirti radijo dažnius 

(kanalus) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, jeigu per Tarnybos nustatytą 

terminą daugiau joks pareiškėjas nepareiškė noro gauti nurodytus radijo dažnius (kanalus).  

3. S k i r i u  VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ 37 televizijos kanalą (598–606 MHz) SFN 

tinklui steigti ir teikti televizijos programų siuntimo paslaugas šiuo tinklu. 

4. N u s t a t a u  šias 37 televizijos kanalo pagrindines naudojimo sąlygas: 

4.1. 37 televizijos kanalas turi būti naudojamas SFN tinkle, sudarytame iš šių stočių:  

4.1.1. stoties, įrengtos adresu Kolaso g. 18A, Vilnius, kurios: 

4.1.1.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės:  E 25°21'19", N 54°40'15"; 

4.1.1.2. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės: 40 m;  

4.1.1.3. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.): 33 dBW visomis kryptimis;  

4.1.2. stoties, įrengtos adresu Dimšos k., Paberžės sen., Vilniaus r., kurios: 

4.1.2.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės:  E 25°14'23", N 54°55'38"; 

4.1.2.2. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės:  82 m; 

4.1.2.3. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.):  33 dBW visomis kryptimis; 

4.1.3. stoties, įrengtos adresu Molėtų g. 18, Pabradėje, Švenčionių r., kurios: 

4.1.3.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės:  E 25°45'13", N 54°58'52"; 

4.1.3.2. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės: 82 m; 

4.1.3.3. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.): 30 dBW visomis kryptimis; 

4.1.4. stoties, įrengtos adresu Misiučėnų k., Turgelių sen., Šalčininkų r., kurios: 

4.1.4.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės:  E 25°28'55", N 54°28'58"; 

4.1.4.2. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės: 82 m; 

4.1.4.3. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.): 30 dBW visomis kryptimis; 

4.2. radijo dažnių juosta: 598–606 MHz; 

4.3. poliarizacija: horizontali;  

4.4. minimalus perduodamų televizijos programų skaičius: 1;  

4.5. naudojimo terminas – iki 2030 m. birželio 30 d.;  

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

būti pradėtos teikti per 1 metus nuo leidimo naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinkle išdavimo dienos;  

4.7. VšĮ Regioninė televizija „Aidas“, prieš pradėdama naudoti 37 televizijos kanalą 

konkrečioje stotyje ar norėdama naudoti 37 televizijos kanalą kitomis televizijos kanalo naudojimo 

sąlygomis nei Tarnybos išduodant leidimą naudoti stotį nustatytos televizijos kanalo naudojimo 

sąlygos, Tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis turi parengti, pateikti Tarnybai suderinti ir suderinti 

stoties radiotechninės dalies projektą (toliau – projektas) bei gauti Tarnybos leidimą naudoti stotį, 

kuriame nustatytos televizijos kanalo šioje stotyje naudojimo sąlygos;  

4.8. projektas turi atitikti Taisyklių IV skyriuje nustatytus reikalavimus projektui, jame taip pat 

privalo būti nurodyta stoties įrengimo vieta, pageidaujamas naudoti skaitmeninės antžeminės 

televizijos standartas, moduliacija, duomenų kodavimo santykis, nešlių skaičius, apsauginio intervalo 

trukmė, poliarizacija, antenos diagrama, antenos didžiausias stiprinimo koeficientas, antenos centro 

aukštis virš žemės paviršiaus, antenos ir siųstuvo gamintojas bei modelis (tipas); 

4.9. stotys turi būti suprojektuotos nepažeidžiant šio įsakymo 4.1–4.3 papunkčiuose nustatytų 

pagrindinių 37 televizijos kanalo naudojimo sąlygų; 

4.10. stotys turi būti suprojektuotos, įrengtos ir naudojamos taip, kad nekeltų radijo trukdžių 

kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims, įskaitant nacionalinės aprėpties skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklų signalų imtuvus; 

4.11. sukėlusi radijo trukdžius, VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ turi nedelsdama imtis 

tinkamų priemonių jiems pašalinti, taip pat, jei reikia, įgyvendinti tinkamas ir proporcingas technines 

ir (ar) kitas priemones, reikalingas radijo trukdžiams išvengti; 

4.12. Tarnyba, nustačiusi, jog nesilaikoma šio įsakymo 4.11 papunktyje nurodytos sąlygos, 

panaikina leidimą naudoti radijo trukdžius sukėlusią stotį ir savo iniciatyva pakeičia pagrindines 

televizijos kanalo naudojimo radijo trukdžius sukėlusioje stotyje sąlygas; 
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4.13. 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; 

4.14. televizijos kanalo naudotojas privalo laikytis skaitmeninės antžeminės televizijos 

sistemoms taikomų skaitmeninio vaizdo transliavimo (DVB) šeimos Lietuvos standartų; 

4.15. su transliuotojais suderinti televizijos kanalo naudotojo techniniai sprendimai turi būti 

orientuoti į naujas pažangias skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo technologijas, 

užtikrinančias veiksmingesnį radijo dažnių (kanalų) panaudojimą, gerinančias skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklo kokybę ir leidžiančias teikti daugiau ir įvairesnių paslaugų; 

4.16. televizijos kanalo naudotojas privalo laikytis Įstatyme, Skaitmeninės antžeminės 

televizijos diegimo ir plėtros Lietuvoje modelio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos 

diegimo ir plėtros Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“, Plėtros plane, Taisyklėse, kituose 

elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, šiame įsakyme ir išduodant leidimą 

naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle nustatytų televizijos kanalo 

naudojimo sąlygų, taip pat leidimo naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinkle galiojimo metu Tarnybos nustatytų televizijos kanalo naudojimo sąlygų; 

4.17. leidimo naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle turėtojas 

privalo mokėti Tarnybos nustatytus užmokesčius; 

4.18. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinkle arba pakeisti 37 televizijos kanalą kitu tos pačios paskirties televizijos kanalu 

Įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

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

parengti leidimą naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle šio įsakymo 4 

punkte nurodytomis pagrindinėmis televizijos kanalo naudojimo sąlygomis. 

6. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo išsiuntimo 

dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis 
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