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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) 38.8 papunkčiu:  

1. N u s t a č i a u , kad:  

1.1. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Policijos departamentas) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. 

gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1V-499 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo Policijos departamentui prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ buvo skirti du 7 MHz pločio radijo dažniai 

(kanalai), kurių vidurio dažniai 5,8535 GHz ir 5,8605 GHz, radiorelinei linijai Vilniuje veikti; 

1.2. vadovaudamasis Taisyklių 35 ir 36 punktu Policijos departamentas, gavęs Tarnybos 

pranešimą apie sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), prieš leidimo naudoti radijo dažnius 

(kanalus) išdavimą per vieną mėnesį turi sumokėti Tarnybos nustatytus užmokesčius ir atitinkamą 

valstybės rinkliavą; 

1.3. per šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytą terminą Policijos departamentas nesumokėjo 

Tarnybos nustatytų užmokesčių ir valstybės rinkliavos. 

2. K o n s t a t u o j u , kad, vadovaudamasi Taisyklių 38.8 papunkčiu, Tarnyba 

sprendimu gali atsisakyti išduoti leidimą ir (ar) panaikinti atitinkamą sprendimą skirti radijo dažnius 

(kanalus), jeigu pareiškėjas nesumokėjo Tarnybos nustatytų užmokesčių ir (arba) atitinkamos 

valstybės rinkliavos. 

3. P a n a i k i n u  Tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 1V-499 

„Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos“. 

4. N u r o d a u : 

4.1. išsiųsti šį įsakymą Policijos departamentui 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. 
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