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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo klausimą 

dėl radijo dažnių kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ (kodas 

Juridinių asmenų registre 304520987). 

 

Taryba n u s t a t ė: 

 

(1) VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje 

(toliau – RRT) 2022 m. gruodžio 23 d. gautame prašyme prašo RRT pakeisti RRT direktoriaus 2021 m. 

birželio 30 d. įsakyme Nr. (1.9E)1V-642 „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninei televizijai 

„Aidas“ (toliau – Įsakymas) nustatytas pagrindines 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) naudojimo 

sąlygas, numatant 37 televizijos kanalo naudojimą papildomoje vienadažnio sinchroninio skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklo radijo ryšio stotyje, įrengtoje adresu: Stepono Batoro g. 98A, Vilnius. 

(2) Teisė naudoti 37 televizijos kanalą VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ suteikta Įsakymo 

4 punkte nurodytomis pagrindinėmis 37 televizijos kanalo naudojimo sąlygomis, išdavus RRT 2021 m. 

spalio 21 d. leidimą Nr. 9R-1613 naudoti televizijos kanalą skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle 

iki 2030 m. birželio 30 d. 

(3) RRT nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. vasario 17 d. viešai konsultavosi dėl šio nutarimo 

projekto, tačiau pastabų ir (arba) pasiūlymų nebuvo gauta. 

 

Taryba k o n s t a t u o j a:  

 

(4) Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 71 straipsnio 

1 dalį, su elektroninių ryšių išteklių naudojimu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti 

keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu. Vadovaujantis Radijo dažnių (kanalų) 

skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų RRT direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 

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

60.1 papunkčiu, pasibaigus Taisyklių 59.1 papunktyje nurodytai viešo konsultavimosi procedūrai, RRT 

priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. 

 

 

Vadovaudamasi Įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi ir Taisyklių 60.1 papunkčiu, 

 

Taryba n u t a r i a:  

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. 

įsakyme Nr. (1.9E)1V-642 „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ 

nustatytas 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) pagrindines naudojimo sąlygas ir papildyti šį įsakymą 

4.1.5 papunkčiu: 
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„4.1.5. stoties, įrengtos adresu Stepono Batoro g. 98A, Vilnius, kurios: 

4.1.5.1. įrengimo vietos geografinės koordinatės:  E 25°20'55", N 54°41'42"; 

4.1.5.2. didžiausias antenos centro aukštis virš žemės: 43 m;  

4.1.5.3. didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e.r.p.): 34 dBW visomis kryptimis;“. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

ir sąlygomis. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

pavaduojantis Tarybos pirmininką Darius Kuliešius 
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