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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 

2011, Nr. 91-4327) 49 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155, 

(Žin., 2006, Nr. 18-655; 2011, Nr. 122-5799), (toliau – Taisyklės) 59 ir 60.1 punktais, 

atsižvelgdamas į bankrutuojančios R. Valausko firmos „ŽEMAITIJOS RADIJAS“ bankroto 

administratoriaus 2012 m. balandžio 3 d. raštą (toliau – Raštas) bei Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2012 m. balandžio 5 d. raštą Nr. S-166: 

 1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. bankrutuojančios R. Valausko firmos „ŽEMAITIJOS RADIJAS“ (kodas 180263936) 

bankroto administratorius kreipėsi į Tarnybą Raštu, kuriame prašo panaikinti Tarnybos 2005 m. 

gruodžio 30 d. R. Valausko firmai „ŽEMAITIJOS RADIJAS“ išduotą leidimą Nr. (15.7)-9R-138 

naudoti UTB radijo dažnį (95,4 MHz radijo dažnį Telšiuose); 

1.2. Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2012 m. balandžio 5 d. raštu Nr. S-166 

neprieštaravo šio įsakymo 1.1 punkte nurodyto leidimo panaikinimui. 

 2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 59 ir 60.1 punktais radijo dažnio 

naudotojas gali atsisakyti jam skirto radijo dažnio, apie tai raštu pranešdamas Tarnybai. Leidimas 

naudoti radijo dažnį netenka galios gavus radijo dažnio (kanalo) naudotojo prašymą dėl jam skirto 

radijo dažnio (kanalo) atsisakymo ir Tarnybai nusprendus panaikinti leidimą. 

 3. P a n a i k i n u šio įsakymo 1.1 punkte nurodytą leidimą. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą bankrutuojančios R. Valausko firmos „ŽEMAITIJOS RADIJAS“ 

bankroto administratoriui per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo išleidimo dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

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