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2017 m. vasario 22 d. Nr. 1V-188 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 

punktu: 

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

1.1. 2015 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – 

Tarnyba) direktorius priėmė įsakymą Nr. 1V-1578 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo VšĮ 

„KVARTOLĖ“. 2016 m. balandžio 21 d. Tarnyba suderino radijo stoties radiotechninės dalies 

projektą, išdavė leidimą Nr. (15.7) 9R-1110 naudoti radijo dažnį (kanalą), suteikiantį teisę VšĮ 

„KVARTOLĖ“ naudoti 90,4 MHz radijo dažnį Biržuose 2016 m. balandžio 21 d. Tarnybos 

direktoriaus įsakymu Nr. 1V-474 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo VšĮ 

„KVARTOLĖ“ nustatytomis sąlygomis su vėliausiais pakeitimais, taip pat kitomis sąlygomis, 

nustatytomis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose 

(toliau – Leidimas); 

1.2. Leidimo 5 punkte neteisingai nurodyta juridinio asmens teisinė forma – UAB vietoj VšĮ. 

2. P a k e i č i u Tarnybos 2016 m. balandžio 21 d. išduotą leidimą Nr. (15.7) 9R-1110 

naudoti radijo dažnį (kanalą) nauju leidimu. 

3. N u s t a t a u, kad Tarnybos 2016 m. balandžio 21 d. išduotas leidimas Nr. (15.7) 9R-

1110 naudoti radijo dažnį (kanalą) netenka galios, išdavus leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), 

suteikiantį teisę VšĮ „KVARTOLĖ“ naudoti šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytą radijo dažnį. 

4. N u r o d a u: 

4.1. atsižvelgiant į 2015 m. gruodžio 22 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1V-1578 „Dėl 

radijo dažnio (kanalo) skyrimo VšĮ „KVARTOLĖ“ ir 2016 m. balandžio 21 d. Tarnybos suderintą 

radijo stoties radiotechninės dalies projektą, parengti leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), suteikiantį 

teisę VšĮ „KVARTOLĖ“ naudoti šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytą radijo dažnį per 10 darbo 

dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

4.2. išsiųsti šį įsakymą VšĮ „KVARTOLĖ“ per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

4.3. 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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