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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-

2382; 2011, Nr. 91-4327) 50 straipsnio 1 bei 5 dalimis ir 59 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) 

skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382), (toliau – 

Taisyklės) 56.1 ir 61.2 punktais bei atsižvelgdamas į UAB „Voicecom“ 2011 m. rugsėjo 29 d. 

prašymą Nr. 4: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2009 m. balandžio 

27 d. išdavė UAB „Voicecom“ (kodas 210860630) leidimą Nr. (11.13)-4R-029 naudoti radijo 

dažnius (kanalus) iš 452,9875 – 457,4875 MH ir 462,9875 – 467,4875 MHz radijo dažnių juostų 

(toliau – Leidimas), iki 2014 m. balandžio 30 d.; 

1.2. UAB „Voicecom“ 2011 m. rugsėjo 29 d. prašyme Nr. 4 prašo pratęsti Leidime  

suteiktos teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminą iki 2029 m. balandžio 30 d.; 

1.3. Tarnyba, vadovaudamasi Taisyklių 59.1 punktu, viešai konsultavosi dėl sprendimo, 

kuriuo pratęsiamas radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas iki 2029 m. balandžio 30 d.; 1.4. 

viešosios konsultacijos metu buvo gautos pastabos iš UAB „Tele2“ (2011 m. lapkričio 23 d. raštas 

Nr. SD-) ir UAB „Omnitel“ (2011 m. lapkričio 25 d. raštas Nr. 6220-2458). 

2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 dalį teisės naudoti 

elektroninių ryšių išteklius terminą nustato Tarnyba. Šis terminas gali būti pratęstas Taisyklių nustatytais 

atvejais, tvarka ir sąlygomis ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 

straipsnio 6 dalies nuostatas. 
2.2. vadovaujantis Taisyklių 56.1 punktu, leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytos 

radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnio (kanalo) naudotojo 

prašymu; 

2.3. pagal Taisyklių 61.2 punktą Tarnyba pratęsia radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminą, 

jeigu radijo dažniai (kanalai), kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, naudojami viešajam 

ryšių tinklui teikti ir radijo dažnių (kanalų) naudotojo pasikeitimas gali sukelti rimtų ekonominių, 

socialinių ar veiklos problemų viešojo ryšių tinklo naudotojams ir (ar) elektroninių ryšių paslaugų 

gavėjams. 

3. A t s i s a k a u  pratęsti Leidime nurodytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą 

iki 2029 m. balandžio 30 d. 

4. P r a t ę s i u  Leidime nurodytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2019 m. 

balandžio 30 d. 
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5. P a v e d u  Radijo ryšio departamentui: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Voicecom“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

5.2. išduoti UAB „Voicecom“ naujos redakcijos leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) su 

šio įsakymo 4 punkte pratęstu radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminu Taisyklių nustatyta tvarka 

ir sąlygomis.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Direktorius            Feliksas Dobrovolskis 

 


