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SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS RADIJO RYŠIO 

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. (1.46E)2SP-

336 „DĖL RADIJO DAŽNIO (KANALO) SKYRIMO UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 

PAKEITIMO 

 

Nr. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 71 straipsnio 1 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) 42 

punktu: 

1. N u s t a č i a u, kad 2022 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – RRT) Radijo ryšio departamento direktorius priėmė sprendimą Nr. (1.46E)2SP-

336 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo UAB „Žinių radijas“ (toliau – Sprendimas), kuriame 

nustatyta 93,7 MHz radijo dažnio Klaipėdoje skyrimo UAB „Žinių radijas“ (juridinio asmens kodas 

125834131) tvarka ir sąlygos. Sprendimo 4.1.8 papunkčio lentelės 4, 5 ir 6 punktuose netiksliai 

nurodyta didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.), dBW. Iki šio sprendimo priėmimo dienos 

radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos pagal Sprendimą Taisyklėse nustatyta tvarka yra 

nenustatytos ir RRT leidimas neišduotas. 

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 42 punktu, RRT gali priimti sprendimą 

pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nevykdydama viešo konsultavimosi, jeigu 

numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo 

susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais. 

3. P a k e i č i u RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus 2022 m. spalio 4 d. sprendimą 

Nr. (1.46E)2SP-336 „Dėl radijo dažnio (kanalo) skyrimo UAB „Žinių radijas“: 

3.1. Pakeičiu 4.1.8 papunkčio lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip: 

„4. 030° 21,8“. 

3.2. Pakeičiu 4.1.8 papunkčio lentelės 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5. 040° 21,8“. 

3.3. Pakeičiu 4.1.8 papunkčio lentelės 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. 050° 21,8“. 

4. I š a i š k i n u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo 

išsiuntimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Departamento direktorius             Augutis Čėsna 
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