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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 57 straipsniu, 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) 70 punktu ir 72.1, 73.1 papunkčiais ir atsižvelgdamas į 
Circle K Lietuva, UAB (kodas 211454910) 2019 m. sausio 28 d. prašymą Nr. 2 ir Circle K Terminal 
Lietuva, UAB (kodas 304969398) 2019 m. sausio 31 d. sutikimą Nr. 1: 

1. N u s t a č i a u, kad Circle K Lietuva, UAB 2019 m. sausio 28 d. prašyme Nr. 2 prašo 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) leisti perleisti teisę naudoti radijo 
dažnį (kanalą), suteiktą 2013 m. lapkričio 7 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-03565 naudoti radijo dažnį 
(kanalą). Circle K Terminal Lietuva, UAB 2019 m. sausio 31 d. rašte Nr. 1 sutiko perimti teisę naudoti 
radijo dažnį (kanalą). 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 70 punktu, radijo dažnių (kanalų) 
naudotojas, norėdamas perleisti teisę naudoti jam skirtus radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, ne 
vėliau kaip prieš 60 dienų iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, turi pateikti 
Tarnybai motyvuotą prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateiktas asmens, kuriam norima perleisti teisę 
naudoti radijo dažnius (kanalus), sutikimas. Vadovaudamasi Taisyklių 72.1 papunkčiu, Tarnyba per 30 
dienų nuo Taisyklių 70 punkte nurodytų dokumentų gavimo Tarnyboje dienos išnagrinėja prašymą ir 
Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių, 
patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi 
dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka 
konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo leidžiama perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam 
asmeniui. Pasibaigus nurodytam viešam konsultavimuisi, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnių 
(kanalų) naudojimo termino pabaigos, Tarnyba, vadovaudamasi Taisyklių 73.1 papunkčiu, priima 
sprendimą dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo kitam asmeniui, ir nustato šio 
perleidimo sąlygas. 

3. L e i d ž i u Circle K Lietuva, UAB perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), suteiktą šio 
įsakymo 1 punkte nurodytu leidimu, Circle K Terminal Lietuva, UAB. 

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas leidimas panaikinamas nuo šio įsakymo 
5 punkte nurodyto leidimo išdavimo dienos. 

5. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis 
parengti Circle K Terminal Lietuva, UAB šio įsakymo 1 punkte nurodyto radijo dažnio (kanalo) 
naudojimo sąlygas ir leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą). 

6. N u r o d a u: 
6.1. išsiųsti šį įsakymą Circle K Lietuva, UAB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 
6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 
7. 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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