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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 6 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) 64.1, 65.1.1 papunkčiais, 

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių 

paskirstymo lentelės patvirtinimo“, (toliau – Dažnių lentelė) II skyriaus lentelės 266 punktu, 

Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės 

antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) 3 priedo lentelės 2 punktu 

bei atsižvelgdamas į UAB „Ilora“ (kodas 152968330) 2022 m. spalio 11 d. prašymą pratęsti radijo 

dažnio (kanalo) naudojimo terminą: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Ilora“ 2022 m. spalio 11 d. prašyme pratęsti radijo dažnio 

(kanalo) naudojimo terminą prašo pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – 

RRT) išduotame 2012 m. lapkričio 21 d. leidime Nr. (15.7) 9R-716 naudoti televizijos kanalą 

nustatytą 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) Ventoje naudojimo terminą vieneriems metams. 

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

2.1. vadovaujantis Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 266 punktu, leidimų naudoti radijo 

dažnius (kanalus) iš 470–614 MHz radijo dažnių juostos transliavimo tarnybos stotyse skaičius 

ribotas; 

2.2. vadovaujantis Plėtros plano 3 priedo lentelės 2 punktu, 37 televizijos kanalas Ventoje gali 

būti naudojamas iki 37 televizijos kanalo naudojimo Plėtros plano 2 priedo 5 lentelės 6 punkte 

nurodytoje televizijos kanalo priskyrimo zonoje (toliau – Šiaulių zona) pradžios. Šio nutarimo 

priėmimo metu 37 televizijos kanalas nėra paskirtas naudoti Šiaulių zonoje ir RRT nėra gavusi 

paraiškų skirti 37 televizijos kanalą Šiaulių zonoje.  

3. P r a t ę s i u šio sprendimo 1 punkte nurodytame leidime nustatytą televizijos kanalo 

naudojimo terminą iki 2023 m. lapkričio 21 d. 

4. I š a i š k i n u, kad: 

4.1. teisė naudoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą televizijos kanalą šiuo sprendimu pratęstu 

terminu suteikiama Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis RRT išdavus leidimą naudoti televizijos 

kanalą su šio sprendimo 3 punkte nustatytu televizijos kanalo naudojimo terminu; 

4.2. 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. 
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