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2018 m. gegužės 28 d. Nr. 1V-503 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 

punktu, 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) 42 punktu: 

1. N u s t a č i a u, kad 2018 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – Tarnyba) direktorius priėmė įsakymą Nr. 1V-342 „Dėl radijo dažnio (kanalo) 

skyrimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (toliau – Įsakymas), 

kuriame nustatyta 91,8 MHz radijo dažnio Ignalinoje skyrimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS 

RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (juridinio asmens kodas 124241078) tvarka ir sąlygos. 2018 m. 

gegužės 15 d. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ pateikė Tarnybai 

prašymą Nr. 4RA-465 suderinti radijo stoties radiotechninės dalies projektą, kuriame numatytas 

54,5 m antenos centro aukštis virš žemės vietoj 51 m nustatytojo Įsakymo 4.1.7 papunktyje. Radijo 

dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos pagal Įsakymą Taisyklėse nustatyta tvarka iki šio įsakymo 

priėmimo dienos yra nenustatytos ir atitinkamas leidimas neišduotas. 

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu, Tarnybos direktorius leidžia įsakymus, įsakymais tvirtina 

teisės aktus ir tikrina, kaip jie vykdomi. Vadovaujantis Taisyklių 42 punktu, Tarnyba gali priimti 

sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nevykdydama viešo konsultavimosi, 

jeigu numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl 

jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais. 

 3. P a k e i č i u Tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-342 „Dėl 

radijo dažnio (kanalo) skyrimo VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 

4.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„4.1.7. antenos centro aukštis virš žemės   55 m;“. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ per 

10 darbo dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 
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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. 

 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, 

pavaduojanti direktorių                       Ieva Žilionienė 

A.V. 


