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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 4 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) 19.1 

papunkčiu: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2018 m. 

balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo MB „Finbros“ (toliau – 

Įsakymas) priimtas Tarnybos sprendimas skirti 88,2 MHz radijo dažnį (kanalą) Klaipėdoje MB 

„Finbros“ (juridinio asmens kodas 304523862). Įsakymas išsiųstas MB „Finbros“ Tarnybos 2018 m. 

balandžio 10 d. raštu Nr. (15.7) 1B-997 „Dėl sprendimo skirti radijo dažnį (kanalą)“.  

1.2. Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad radijo dažniai (kanalai) radijo ir televizijos programoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti gali būti naudojami tik gavus Tarnybos leidimą, Tarnybos nustatytomis 

sąlygomis ir nustatytai paskirčiai.  

1.3. Įsakymo 4.2 papunktyje nustatyta radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlyga, numatanti, 

kad MB „Finbros“ turi pateikti Tarnybai suderinti radijo stoties radiotechninės dalies projektą (toliau 

– projektas) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Įsakymo išsiuntimo MB „Finbros“ dienos, tačiau 

per Įsakymo 4.2 papunktyje nurodytą terminą MB „Finbros“ nepateikė Tarnybai suderinti projekto 

(Tarnyba MB „Finbros“ prašymą suderinti projektą gavo tik 2019 m. sausio 10 d.).  

1.4. Įsakymo 4.3 papunktyje nustatyta, kad 88,2 MHz radijo dažnį (kanalą) Klaipėdoje MB 

„Finbros“ gali naudoti tik gavusi Tarnybos leidimą Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.  2018 m. 

gruodžio 28 d. ir 2019 m. sausio 9 d., Tarnybos įgaliotiems pareigūnams atliekant radijo stebėseną 

fiksuotoje radijo stebėsenos stotyje, įrengtoje Statybininkų pr. 47, Klaipėdoje, nustatyta, kad MB 

„Finbros“ naudojo 88,2 MHz radijo dažnį (kanalą) negavusi Tarnybos leidimo naudoti šį radijo dažnį 

(kanalą).   

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

2.1. vadovaudamasi Taisyklių 19.1 papunkčiu, Tarnyba gali atsisakyti išduoti leidimą ir (ar) 

panaikinti atitinkamą sprendimą skirti radijo dažnį (kanalą), jeigu pareiškėjas nesilaiko Tarnybos 

sprendime skirti radijo dažnį (kanalą) nustatytų radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų; 

2.2. MB „Finbros“ per Įsakymo 4.2 papunktyje nurodytą terminą nepateikė Tarnybai suderinti 

projekto ir naudojo  88,2 MHz radijo dažnį (kanalą) Klaipėdoje negavusi Tarnybos leidimo naudoti 

šį radijo dažnį (kanalą), todėl nesilaikė Įsakymo 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nustatytų radijo dažnio 

(kanalo) naudojimo sąlygų. 
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3. A t s i s a k a u išduoti leidimą MB „Finbros“ naudoti 88,2 MHz radijo dažnį (kanalą) 

Klaipėdoje; 

4. P a n a i k i n u Tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 1V-339 

„Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo MB „Finbros“. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą MB „Finbros“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijai per 3 darbo 

dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos; 

5.2. 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. 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, 

pavaduojanti direktorių                       Ieva Žilionienė 


