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Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 

56 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – 

Taisyklės) 24.4.3 papunkčiu, 29 punktu ir 49.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. 1V-360 „Dėl paskelbimo 

apie pateiktą paraišką skirti televizijos kanalą Utenoje“ (toliau – Įsakymas), Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos Radijo spektro kontrolės departamento Kauno kontrolės skyriaus 

2014 m. balandžio 10 d. ir 2014 m. balandžio 17 d. leidime naudoti radijo dažnį nurodytų sąlygų 

tikrinimo protokolus Nr. (56.3) IP-87 ir (56.3) IP-101 (toliau – Protokolai) bei UAB „TV7“ (įmonės 

kodas 156912998) 2014 m. balandžio 4 d. raštą Nr. 298 „Dėl 41 televizijos kanalo Utenoje“ 

(toliau – Raštas): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Įsakymu buvo pranešta apie galimybę Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka 

pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) paraiškas skirti 

41 televizijos kanalą Utenoje per 30 dienų nuo Įsakymo paskelbimo Tarnybos interneto svetainėje; 

1.2. UAB „TV7“ Raštu paprašė skirti 41 televizijos kanalą Utenoje; 

1.3. Tarnyba UAB „TV7“ išdavė 2013 m. kovo 5 d. leidimą Nr. (15.7) 9R-749 naudoti 

televizijos kanalą (toliau – Leidimas), kuriuo suteikė teisę naudoti 40 televizijos kanalą Jonavoje 

nuo 2013 m. kovo 6 d. iki 2023 m. kovo 6 d. Remiantis Protokolais, 40 televizijos kanalas Jonavoje 

nėra naudojamas; 

1.4. apie 40 televizijos kanalo Jonavoje naudojimo sustabdymą UAB „TV7“ Tarnybai iš 

anksto nepranešė. 

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

2.1. vadovaujantis Taisyklių 24.4.3 papunkčiu, Tarnyba kaip įmanoma greičiau, 

nepažeisdama Įstatymo 51 straipsnio 10 dalyje nustatytų terminų, išnagrinėja paraišką ir priima bei 

paskelbia sprendimą atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus), kai pareiškėjas jam skirtus radijo 

dažnius (kanalus) naudoja neveiksmingai ar neefektyviai. Vadovaujantis Taisyklių 29 punktu, 

Tarnyba, gavusi pagal Taisyklių 24.2 papunktį teikiamas paraiškas, gali atsisakyti skirti radijo 

dažnius (kanalus) vadovaudamasi Taisyklių 24.4.3 papunkčiu; 

2.2.  vadovaujantis Taisyklių 49.1 papunkčiu, laikytina, kad radijo dažniai (kanalai) 

naudojami neveiksmingai ir neefektyviai, jeigu radijo dažnių (kanalų) naudotojas savo iniciatyva 

sustabdo radijo dažnių (kanalų) naudojimą ne daugiau kaip dviem mėnesiams iš eilės, bet ne 

daugiau kaip trims mėnesiams per kalendorinius metus, apie tai iš anksto nepranešdamas Tarnybai; 

2.3. atsižvelgiant į tai, jog UAB „TV7“ nenaudoja  40 televizijos kanalo Jonavoje ir apie 

minėto televizijos kanalo naudojimo sustabdymą Tarnybai iš anksto nepranešė, laikytina, jog 

minėtas televizijos kanalas naudojamas neveiksmingai; 
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2.4. atsižvelgiant į tai, jog televizijos kanalas, kurį naudoti teisė Leidimu suteikta UAB 

„TV7“, naudojamas neveiksmingai, ir vadovaujantis Taisyklių 24.4.3 papunkčiu, atsisakytina skirti 

41 televizijos kanalą Utenoje UAB „TV7“.  

3. A t s i s a k a u   skirti 41 televizijos kanalą Utenoje UAB „TV7“. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „TV7“ 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. 

 

 

Direktorius  Feliksas Dobrovolskis 

A. V. 


