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Nr. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 49 

straipsnio 1 dalimi, 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) 62 punktu 

ir 64.3 papunkčiu, 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“, (toliau – Planas) 17 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. KS-30 ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1V-661 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

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

programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių 

skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau  

– Pakeitimo įsakymas) 1.1, 1.2 papunkčiais ir 2 punktu bei išnagrinėjęs UAB Vilniaus radijo studijos 

(juridinio asmens kodas 120041144) 2020 m. gruodžio 29 d. prašymą Nr. 20-12/P-01 (toliau – 

Prašymas): 

 1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) J. Varno Vilniaus 

radijo studijai (2020 m. liepos 14 d. J. Varno Vilniaus radijo studija buvo pertvarkyta į UAB Vilniaus 

radijo studiją) 2018 m. rugsėjo 5 d. išdavė leidimą Nr. (15.7) 9R-1379 naudoti radijo dažnį (kanalą) 

(toliau – Leidimas), kuriuo UAB Vilniaus radijo studijai suteikta teisė naudoti 96,8 MHz radijo dažnį 

Vilniuje. Leidimo 4 punkte nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminas iki 2021 m. vasario 

1 d.; 

 1.2. UAB Vilniaus radijo studija pateikė Tarnybai Prašymą, kuriame prašoma pratęsti 

Leidime nustatytą radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminą iki 2028 m. lapkričio 1 d. 

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

2.1. vadovaujantis Taisyklių 62 punktu, radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas pratęsti 

Tarnybos nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki 

teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos turi pateikti Tarnybai prašymą. Tarnyba, 

išnagrinėjusi prašymą, vadovaudamasi Taisyklių 64.3 papunkčiu, gali priimti sprendimą motyvuotai 

atsisakyti pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą; 

2.2. vadovaujantis ERĮ 49 straipsnio 1 dalimi, radijo dažniai (kanalai) radijo ir televizijos 

programoms transliuoti (retransliuoti) skiriami ir naudojami pagal Planą. Radijo dažniai (kanalai), 

Plane numatyti antžeminiam analoginiam radijui ir (arba) televizijai, skiriami transliuotojams ir 
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(arba) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, 

suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, ir siuntėjams. Vadovaujantis 

Plano 17 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos licencijas radijo programoms transliuoti 

gausiantiems transliuotojams bus skiriami Plano 10 priede nurodyti radijo dažniai. Vadovaujantis 

Pakeitimo įsakymo 1.2 papunkčiu ir 2 punktu, 96,8 MHz radijo dažnis Vilniuje nuo 2021 m. vasario 

2 d. yra numatytas skirti VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ LRT 

radijo programai transliuoti, todėl nuo 2021 m. vasario 2 d. Leidimo 4 punkte nurodytas radijo dažnio 

(kanalo) naudojimo terminas UAB Vilniaus radijo studijai negali būti pratęstas. 

3. A t s i s a k a u pratęsti Leidime nurodyto radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminą 

UAB Vilniaus radijo studijai. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB Vilniaus radijo studijai 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 
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