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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 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) 56.1, 59.1 ir 

60.1 papunkčiais ir atsižvelgdamas į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ (įmonės kodas 304520987) 

2021 m. birželio 9 d. prašymą: 

1. N u s t a č i a u , kad: 

1.1.  VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ 2021 m. birželio 9 d. prašymu prašo pakeisti Ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-85 „Dėl televizijos kanalo 

skyrimo VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ (toliau – Įsakymas) nustatytas pagrindines 46 televizijos 

kanalo naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stoties 

Kėdainiuose įrengimo vietą, didžiausią antenos centro aukštį virš žemės ir didžiausią efektinę 

spinduliuotės galią; 

1.2. teisė naudoti 46 televizijos kanalą Kėdainiuose VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ buvo 

suteikta Įsakymo 4.1.1 papunktyje nurodytomis pagrindinėmis televizijos kanalo naudojimo 

sąlygomis, išdavus Ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. vasario 6 d. leidimą Nr. (15.7) 9R-1464 

naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle. 

2. K o n s t a t u o j u , kad, vadovaujantis Taisyklių 56.1 papunkčiu, radijo dažnių 

(kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu. 

Vadovaudamasi Taisyklių 59.1 papunkčiu, Ryšių reguliavimo tarnyba Viešo konsultavimosi 

taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 

1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka konsultuojasi dėl 

sprendimo, kuriuo keičiamos su radijo dažnių (kanalų) naudojimu susijusios sąlygos. Pasibaigus 

Taisyklių 59.1 papunktyje nurodytai viešo konsultavimosi procedūrai, Ryšių reguliavimo tarnyba, 

vadovaudamasi Taisyklių 60.1 papunkčiu, priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo sąlygas. 

3. P a k e i č i u Įsakymo 4.1.1.1–4.1.1.3 papunkčiuose nurodytas pagrindines 

46 televizijos kanalo (670–678 MHz) Kėdainiuose naudojimo sąlygas ir išdėstau jas taip: 

„4.1.1.1 įrengimo vieta: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai 

 (E 23°58'25", N55°17'18"); 

4.1.1.2.didžiausias antenos centro aukštis virš žemės 40 m; 

4.1.1.3. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.) 30 dBW visomis kryptimis;“. 

4. N u s t a t a u, kad: 

4.1. leidimas naudoti 46 televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle 

pakeistomis pagrindinėmis 46 televizijos kanalo naudojimo sąlygomis išduodamas, VšĮ Regioninei 
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televizijai „Aidas“ sumokėjus Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą užmokestį ir valstybės 

rinkliavą, kuriuos VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ turi sumokėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį 

nuo šio įsakymo išsiuntimo VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ dienos; 

4.2. išdavus šio įsakymo 4.1 papunktyje nurodytą leidimą, šio įsakymo 1.2 papunktyje 

nurodytas leidimas netenka galios. 

5. 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. 

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, 

pavaduojantis direktorių Virgilijus Stundžia 
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