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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 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) 38.2 papunkčiu ir 46 

punktu, atsižvelgdamas į ITU pirmojo ir trečiojo regiono šalių susitarimą dėl 87,5–108 MHz radijo 

dažnių juostos naudojimo FM garso transliavimo sistemose (Ženeva, 1984) (toliau – Susitarimas) ir 

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendaciją ITU‑R BS.412‑9 „UTB antžeminių dažninės 

moduliacijos garso transliavimo stočių planavimo standartai“ (angl. Planning standards for terrestrial 

FM sound broadcasting at VHF) (toliau – Rekomendacija): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. 2009 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 

išdavė leidimą Nr. (15.7) 9R-384 naudoti UTB radijo dažnį, suteikiantį teisę UAB „Alytaus radijas“ 

(juridinio asmens kodas 249694030) naudoti 99,0 MHz radijo dažnį Alytuje radijo programoms 

transliuoti (retransliuoti) (toliau – Leidimas); 

1.2. viena iš techninių sąlygų pagal Susitarimą ir Rekomendaciją yra didžiausia moduliacijos 

galia 0 dBr, kuri nebuvo nustatyta Leidime kaip radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlyga. 

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 38.2 papunkčiu, Tarnybos sprendimu 

nustatytos paskirto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos Tarnybos iniciatyva 

Taisyklių 46 punkte nustatytais atvejais ir tvarka. Vadovaujantis Taisyklių 46 punktu, objektyviai 

pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu ir veiksmingu radijo dažnių naudojimu arba jeigu to 

reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai arba keičiama elektroninių ryšių 

išteklių paskirtis, Tarnyba savo iniciatyva turi teisę pakeisti nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo 

sąlygas. Apie tokį numatomą pakeitimą informuojamas radijo dažnio (kanalo) naudotojas, Lietuvos 

radijo ir televizijos komisija ir Taisyklių 41.1 papunktyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 

konsultuojamasi, išskyrus Taisyklių 42 punkte nustatytus atvejus, dėl sprendimo projekto. Sprendimas 

pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas priimamas arba atsisakoma priimti tokį sprendimą 

įvertinus konsultavimosi metu gautas motyvuotas pastabas. 

3. P a k e i č i u Leidime nustatytas 99,0 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo sąlygas. 

4. N u s t a t a u, kad: 

4.1. nauja pagrindinė šio įsakymo 3 punkte nurodyto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlyga – 

didžiausia moduliacijos galia 0 dBr. Šis papunktis įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d. 

4.2. Leidimas netenka galios nuo 2018 m. lapkričio 1 d. 

5. N u r o d a u: 

5.1. Taisyklių ir šio įsakymo nustatyta tvarka ir sąlygomis iki 2018 m. lapkričio 1 d. parengti šio 

įsakymo 3 punkte nurodyto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas ir leidimą naudoti radijo dažnį 

(kanalą); 
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5.2. išsiųsti šį įsakymą UAB „Alytaus radijas“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijai per 10 

darbo dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

5.3. 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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