
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINŲ PRATĘSIMO 

UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 

 

Nr. 

Vilnius 

 

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 2002 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 2 (2019 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 

KS-17 redakcija) UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ išduotą transliavimo licenciją radijo programai transliuoti 

Nr. LC-104(R104t) bei išnagrinėjęs UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 2021 m. rugsėjo 1 d. prašymą (toliau 

– Prašymas): 

 1. N u s t a č i a u, kad: 

 1.1. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ (juridinio asmens kodas 125834131) pateikė Lietuvos 

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

leidimuose, suteikiančiuose teisę UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ naudoti radijo dažnius (kanalus), 

nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: 

 1.1.1. 2014 m. balandžio 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-832 – naudoti 96,0 MHz radijo dažnį 

Biržuose; 

 1.1.2. 2014 m. gruodžio 23 d. leidime Nr. (15.7) 9R-919 – naudoti 95,4 MHz radijo dažnį 

Ignalinoje; 

 1.1.3. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1426 – naudoti 100,0 MHz radijo dažnį 

Druskininkuose; 

 1.1.4. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1427 – naudoti 104,9 MHz radijo dažnį 

Kaune; 

 1.1.5. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1428 – naudoti 102,2 MHz radijo dažnį 

Klaipėdoje; 

 1.1.6. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1429 – naudoti 96,4 MHz radijo dažnį 

Mažeikiuose; 

 1.1.7. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1430 – naudoti 107,9 MHz radijo dažnį 

Panevėžyje; 

 1.1.8. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1431 – naudoti 97,0 MHz radijo dažnį 

Šiauliuose; 
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 1.1.9. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1432 – naudoti 104,8 MHz radijo dažnį 

Tauragėje; 

 1.1.10. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1433 – naudoti 100,6 MHz radijo dažnį 

Ukmergėje; 

 1.1.11. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1434 – naudoti 97,3 MHz radijo dažnį 

Vilniuje; 

 1.1.12. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1435 – naudoti 103,7 MHz radijo dažnį 

Visagine; 

 1.1.13. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1436 – naudoti 92,3 MHz radijo dažnį 

Utenoje; 

 1.1.14. 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1437 – naudoti 93,4 MHz radijo dažnį 

Marijampolėje. 

 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), 

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 ir 1.1.14 papunktyje nurodytuose leidimuose nustatytus 

radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2031 m. lapkričio 10 d. 

4. P a v e d u Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis 

parengti: 

4.1. leidimus UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ naudoti šio įsakymo 1.1.1–1.1.2 papunkčiuose 

nurodytus radijo dažnius (kanalus) ir naujos redakcijos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas; 

4.2. leidimus UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ naudoti šio įsakymo 1.1.3–1.1.14 papunkčiuose 

nurodytus radijo dažnius (kanalus). 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo 

priėmimo dienos; 

5.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

6. I š a i š k i n u, kad: 

6.1. šio įsakymo 1.1.1–1.1.14 papunkčiuose nurodyti radijo dažniai (kanalai) gali būti 

naudojami tik gavus Tarnybos leidimus Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

6.2. šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo išsiuntimo dienos Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

 

Direktorius             Feliksas Dobrovolskis 

 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211,
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINŲ
PRATĘSIMO UAB „ŽINIŲ RADIJAS“

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-10-13 Nr. (1.9E)1V-925
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Feliksas Dobrovolskis, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktorius
Sertifikatas išduotas FELIKSAS,DOBROVOLSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-10-13 13:38:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-10-13 13:38:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-29 16:41:07 – 2024-04-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k. 121442211
LT", sertifikatas galioja nuo 2019-10-18 10:48:07 iki 2022-10-17
10:48:07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.38

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-13
14:50:23)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-10-13 14:50:23 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


