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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 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) 48 

punktu, 50.1 ir 52.1 papunkčiais, bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms 

transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo 

ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos 

programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijos 2005 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. 30 (2016 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. KS-

109 redakcija) VšĮ „Marijos radijas“ išduotą transliavimo licenciją radijo programai transliuoti Nr. 

LC-270(R270), 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 7 (2016 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. KS-41 

redakcija) VšĮ „Marijos radijas“ išduotą transliavimo licenciją radijo programai transliuoti Nr. LC-

242(R242), 2004 m. sausio 7 d. sprendimu Nr. 3 (2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. KS-231 

redakcija) VšĮ „Marijos radijas“ išduotą transliavimo licenciją radijo programai transliuoti Nr. LC-

238(R238), bei išnagrinėjęs VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. gegužės 13 d. prašymą Nr. 19-06 (toliau 

– Prašymas): 

 1. N u s t a č i a u, kad VšĮ „Marijos radijas“ (juridinio asmens kodas 136001742) pateikė 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) Prašymą pratęsti Tarnybos 

išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę VšĮ „Marijos radijas“ naudoti radijo dažnius (kanalus), 

nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. gegužės 31 d.: 

 1.1. 2014 m. lapkričio 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-882 – naudoti 93,1 MHz radijo dažnį 

Vilniuje; 

 1.2. 2018 m. kovo 29 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1360 – naudoti 106,0 MHz radijo dažnį 

Klaipėdoje; 

 1.3. 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1397 – naudoti 91,8 MHz radijo dažnį 

Šiauliuose. 

 2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 48 punktu, radijo dažnio (kanalo) 

naudotojas, norėdamas pratęsti Tarnybos nustatytą radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminą, ne 

vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) termino pabaigos turi pateikti 

Tarnybai motyvuotą prašymą. Vadovaudamasi Taisyklių 52.1 punktu, pasibaigus Taisyklių 50.1 

punkte nurodytam viešam konsultavimuisi, Tarnyba priima sprendimą pratęsti radijo dažnio (kanalo) 

naudojimo terminą, jeigu nėra Taisyklių 50.2 punkte nurodytų aplinkybių, radijo dažnio (kanalo) 

naudotojas per paskutinius trejus metus laikėsi radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų, Taisyklių 

50.1 punkte nurodyto viešo konsultavimosi metu nebuvo gauta motyvuotų pastabų ar prieštaravimų, 

dėl kurių tolesnis radijo dažnio (kanalo) naudojimas būtų negalimas arba radijo dažniai (kanalai), 
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kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, naudojami antžeminiam radijo ar televizijos tinklui 

teikti ir šios veiklos nutraukimas gali sukelti rimtų ekonominių, socialinių ar veiklos problemų 

antžeminio radijo ar televizijos tinklo naudotojams. 

3. P r a t ę s i u šio įsakymo 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytuose leidimuose nustatytus 

radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. gegužės 31 d. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą VšĮ „Marijos radijas“ per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

5. I š a i š k i n u, kad: 

5.1. radijo dažnis (kanalas) gali būti naudojamas tik gavus Tarnybos leidimą Taisyklių 

nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

5.2. šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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