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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 

punktu, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti 

skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos 

programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – 

Taisyklės) 20 punktu bei atsižvelgdamas į VšĮ „Žemaičių radijas“ 2016 m. kovo 16 d. pateiktą 

prašymą (toliau – Prašymas): 

 1. N u s t a č i a u ir k o n s t a t u o j u: 

1.1. VšĮ „Žemaičių radijas“ (juridinio asmens kodas 304049987) pateikė Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) Prašymą pakeisti Tarnybos direktoriaus 

2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1544 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo VšĮ „Žemaičių 

radijas“ (toliau – Įsakymas) 4.1.2 papunktyje nurodytą radijo stoties įrengimo vietą. 

1.2. Įsakyme yra nustatyta 93,4 MHz radijo dažnio Joniškyje skyrimo tvarka ir sąlygos. Radijo 

dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos iki Prašymo gavimo Tarnyboje dienos Taisyklių 20-23 punktuose 

ir Įsakymo 4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis yra nenustatytos ir atitinkamas leidimas neišduotas. 

2. P a k e i č i u Įsakymo 4.1.2 papunktį ir išdėstau jį taip: 

„4.1.2. radijo stoties įrengimo vieta – Žemaitės g. 1, Joniškis (E023º36’29”, N56º14’06”);“ 

3. N u s t a t a u, kad VšĮ „Žemaičių radijas“ turi pateikti Tarnybai suderinti radijo stoties 

radiotechninės dalies projektą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įsakymo išsiuntimo VšĮ 

„Žemaičių radijas“ dienos. 

 4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą VšĮ „Žemaičių radijas“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

5. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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