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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 

7 punktu ir 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) 38.1 papunkčiu:  

1. N u s t a č i a u, kad:  

1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 12 d. 

įsakymo Nr. 1V-894 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir 

regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse laimėtojų patvirtinimo“ 2.1 papunkčiu UAB 

„Toptronas“ buvo patvirtintas Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir 

regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse, paskelbto Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Viešojo 

konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės 

televizijos stotyse paskelbimo“, laimėtoju; 

1.2. UAB „Toptronas“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. 

rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1074 „Dėl televizijos kanalo skyrimo UAB „Toptronas“ buvo skirtas 

60 televizijos kanalas (782,0–790,0 MHz radijo dažnių juosta), skirtas naudoti skaitmeninės 

antžeminės televizijos stotyje Vilniuje ir teikti televizijos programų siuntimo paslaugas šia stotimi; 

1.3. atsižvelgiant į UAB „Toptronas“ 2014 m. balandžio 18 d. prašymą Nr. 1A-014 pakeisti 

radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas, Tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 

1V-871 „Dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Toptronas“ buvo pakeistos kai 

kurios šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytu įsakymu nustatytos 60 televizijos kanalo Vilniuje 

pagrindinės naudojimo sąlygos; 

1.4. vadovaudamasi šio įsakymo 1.3 papunktyje nurodyto įsakymo 4.4 papunkčiu, UAB 

„Toptronas“ privalėjo pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) 

suderinti skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies projektą (toliau – 

projektas) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įsakymo 1.3 papunktyje nurodyto įsakymo 

išsiuntimo UAB „Toptronas“ dienos; 

1.5. per šio įsakymo 1.4 papunktyje nurodytą terminą UAB „Toptronas“ projekto Tarnybai 

nepateikė. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaudamasi Taisyklių 38.1 papunkčiu, Tarnyba sprendimu 

gali atsisakyti išduoti leidimą ir (ar) panaikinti atitinkamą sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu 

viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas nesilaiko Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius 

(kanalus) nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų. 

3. P a n a i k i n u: 

3.1. Tarnybos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 1V-1074 „Dėl televizijos 

kanalo skyrimo UAB „Toptronas“; 
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3.2. Tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. 1V-871 „Dėl televizijos kanalo 

naudojimo sąlygų pakeitimo UAB „Toptronas“. 

4. N u r o d a u:  

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Toptronas“ 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. 


