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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo 50 straipsnio  7  dalimi,
Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus
darbus  tarifų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos  direktoriaus  2011  m.
balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
II  skyriaus  lentelės  4.1.1  papunkčiu,  Užmokesčių  už  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo
tarnybos teikiamas  paslaugas  ir  atliekamus  darbus mokėjimo tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367
„Dėl  Užmokesčių  už  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos  teikiamas  paslaugas  ir
atliekamus  darbus  tarifų  bei  mokėjimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  (toliau  –  Aprašas)  42.2
papunkčiu, 44 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) 83 punktu ir
85.4 papunkčiu:

1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. sausio 20 d.

išdavė  VšĮ  „Penki  stori“  (kodas  304412164)  leidimą  Nr.  (12.21)  4R-04458  naudoti  radijo  dažnį
(kanalą).

1.2. VšĮ „Penki stori“ nesumokėjo Tarnybos nustatyto užmokesčio už radijo dažnio (kanalo),
nurodyto  2017  m.  sausio  20  d.  leidime  Nr.  (12.21)  4R-04458  naudoti  radijo  dažnį  (kanalą),
naudojimo  priežiūrą,  įskaitant  radijo  stebėseną,  už  2020  m.  balandžio  –  rugsėjo  mėnesius  pagal
2020 m. balandžio 30 d. sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0163708 (0,87 Eur), 2020 m. gegužės 31 d.
sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0164300 (3,62 Eur), 2020 m. birželio 30 d. sąskaitą faktūrą serija
RRT  Nr.  0165039  (3,62  Eur),  2020  m.  liepos  31  d.  sąskaitą  faktūrą  serija  RRT  Nr.  0165401
(3,62 Eur), 2020 m. rugpjūčio 31 d. sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0166260 (3,62 Eur) ir 2020 m.
rugsėjo 30 d. sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0166840 (3,62 Eur), dėl ko šio įsakymo priėmimo dieną
susidarė  6  mėnesių  užmokesčio  dydžio  skola.  Skola  2020 m.  lapkričio  23  d.  yra  18,97 Eur
(aštuoniolika eurų ir 97 euro centai).

1.3.  Paskutinis  VšĮ  „Penki  stori“  3,62  Eur  mokėjimas  buvo  gautas  Tarnyboje  2020 m.
balandžio 15 d., kuris padengė 2020 m. kovo 31 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija RRT Nr. 0162852
ir 2020 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija RRT Nr. 0163708 nurodytas mokėtinas
sumas.

2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1.  Vadovaujantis  Aprašo  42.2  papunkčiu,  radijo  dažnių  (kanalų)  naudojimo  priežiūros,

įskaitant radijo stebėseną,  atvejais  sąskaitos faktūros gavėjas privalo apmokėti  sąskaitą faktūrą už
mėnesį, kurį buvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai, iki kito kalendorinio mėnesio, einančio po
mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai, pabaigos. Aprašo 44 punkte nurodyta, kad
asmuo neturi  teisės sumokėti  užmokesčius  už Tarnybos teikiamas paslaugas  ir  atliekamus darbus
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(toliau – užmokesčiai), kurių sumokėjimo terminas dar nesuėjęs, jeigu yra nesumokėjęs užmokesčių,
kurių sumokėjimo terminas  suėjęs.  Tarnybai įsiskolinusio asmens įmokos,  nepaisant  nurodytos jų
paskirties,  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  pirmiausia  naudojamos
užmokesčiams, kurių sumokėjimo terminas suėjęs, padengti, o tik padengus šiuos užmokesčius, gali
būti naudojamos užmokesčiams, kurių sumokėjimo terminas dar nesuėjęs, padengti.

2.2. Vadovaudamasi Taisyklių 83 punktu, Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą naudoti radijo
dažnius (kanalus), jeigu radijo dažnių (kanalų) naudotojas nemoka Tarnybos nustatyto užmokesčio už
radijo  dažnių  (kanalų)  naudojimo  priežiūrą,  įskaitant  radijo  stebėseną,  ir  susidaro  3  mėnesių
užmokesčių dydžio skola.  Vadovaujantis Taisyklių 85.4 papunkčiu, leidimas naudoti radijo dažnius
(kanalus)  netenka  galios  Tarnybai  panaikinus  leidimą  naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  pagal
Taisyklių 83 punktą.

3. P a n a i k i n u   VšĮ  „Penki  stori“  Tarnybos  išduotą  leidimą  Nr.  (12.21)  4R-04458
naudoti radijo dažnį (kanalą).

4. N u r o d a u:
4.1. išsiųsti šį įsakymą VšĮ „Penki stori“ 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.

Direktorius Feliksas Dobrovolskis
A. V.
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