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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 ir 84 

punktu bei išnagrinėjęs į UAB „Šviesos ir garso dizainas“ 2021 m. kovo 22 d. pakeistą 2021 m. kovo 

17 d. pateiktą prašymą (toliau – Prašymas): 

 1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. UAB „Šviesos ir garso dizainas“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau 

– Tarnyba) direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.(1.9E)1V-259 „Dėl radijo dažnio (kanalo) 

skyrimo eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui ir naudojimo sąlygų nustatymo 

UAB „Šviesos ir garso dizainas“ buvo skirtas 90,7 MHz radijo dažnis Vilniuje eksperimentiniams 

tikslams nekomerciniam naudojimui. 

 1.2. UAB „Šviesos ir garso dizainas“ (juridinio asmens kodas 305076599) Prašymu atsisako 

šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodyto radijo dažnio (kanalo). UAB „Šviesos ir garso dizainas“ 

nesumokėjo Tarnybos nustatyto užmokesčio ir atitinkamos valstybės rinkliavos. 

 2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 84 punktu, radijo dažnių (kanalų) 

naudotojas gali atsisakyti jam skirtų radijo dažnių (kanalų), apie tai raštu pranešdamas Tarnybai. 

Vadovaudamasi Taisyklių 38.8 papunkčiu, Tarnyba sprendimu gali atsisakyti išduoti leidimą ir (ar) 

panaikinti atitinkamą sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu viešojo konkurso ar aukciono 

laimėtojas arba pareiškėjas nesumokėjo įmokų į valstybės biudžetą, kurias jis įsipareigojo sumokėti prieš 

leidimo išdavimą kaip viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas, Tarnybos nustatytų užmokesčių ir (arba) 

atitinkamos valstybės rinkliavos.. 

3. P a n a i k i n u Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr.(1.9E)1V-259 „Dėl radijo dažnio 

(kanalo) skyrimo eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui ir naudojimo sąlygų 

nustatymo UAB „Šviesos ir garso dizainas“. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Šviesos ir garso dizainas“ 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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