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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 48 straipsnio 1 dalimi,
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)
41.3 papunkčiu bei išnagrinėjęs UAB „Pūkas“ 2014 m. kovo 13 d. prašymą Nr. 1403-1 (toliau –
Prašymas):
1. N u s t a č i a u, kad UAB „Pūkas“ (juridinio asmens kodas 222207270) pateikė Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) Prašymą pakeisti Tarnybos 2006 m.
gegužės 12 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-29 naudoti UTB radijo dažnį (toliau – Leidimas)
nustatytas paskirto 94,5 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties
įrengimo vietą į Liepkalnio k., Nevarėnų sen., Telšių r., atitinkamai perskaičiuojant radijo stoties
parametrus.
2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. vadovaudamasi Taisyklių 41.3 papunkčiu, Tarnyba motyvuotai atsisako pakeisti radijo
dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas, jeigu numatomas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų
keitimas prieštarautų tarptautiniams įsipareigojimams, kitiems teisės aktams arba trukdytų naudoti
kitus, jau naudojamus, radijo dažnius (kanalus), įskaitant tuos, dėl kurių yra priimtas Tarnybos
sprendimas skirti radijo dažnį (kanalą) ar yra pradėta radijo dažnio (kanalo) skyrimo procedūra;
2.2. Tarnyba, išnagrinėjusi elektromagnetinio suderinamumo sąlygas, nustatė, kad Leidime
nurodytos radijo stoties vietos Mažoji Kalno g. 6A, Telšiuose pakeitimas į nurodytąją šio įsakymo 1
punkte yra nesuderinamas su Lietuvos ir kaimyninių valstybių sukoordinuotomis radijo stotimis.
3. A t s i s a k a u pakeisti Leidime nurodytas 94,5 MHz radijo dažnio Telšiuose
naudojimo sąlygas.
4. N u r o d a u:
4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Pūkas“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos;
4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
6. 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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