
 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNIŲ KANALĄ TERMINO PRATĘSIMO 

UAB „TV7“ 

 

Nr. 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo klausimą 

dėl teisės naudoti radijo dažnių kanalą termino pratęsimo UAB „TV7“ (kodas Juridinių asmenų registre 

156912998). 

 

Taryba n u s t a t ė: 

 

(1) UAB „TV7“ 2023 m. sausio 16 d. prašyme Nr. 231 pratęsti radijo dažnių (kanalų) 

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

UAB „TV7“ išduotame 2013 m. kovo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-749 naudoti televizijos kanalą 

(toliau – Leidimas) nustatytą teisės naudoti 40 televizijos kanalą (622–630 MHz) Jonavoje terminą iki 

2030 m. birželio 30 d. 

(2) Leidime nustatyta 40 televizijos kanalo naudojimo termino pabaiga – 2023 m. kovo 6 d. 

 

Taryba k o n s t a t u o j a:  

 

(3) Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 59 straipsnio 

6 dalį, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius terminą nustato RRT laikydamasi Įstatyme ir 

Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Šis terminas gali būti 

pratęstas Įstatyme ir Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir 

sąlygomis.  

(4) Vadovaujantis Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto RRT 

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

plėtros plano patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) 14 punktu, leidimų naudoti radijo dažnius 

(kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse, kurie išduodami iki 2025 m. birželio 30 d., 

galiojimo termino pabaiga – 2030 m. birželio 30 d. 

 

 

Vadovaudamasi Įstatymo 59 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama į Plėtros plano 14 punktą, 

 

Taryba n u t a r i a:  

 

1. Pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. kovo 5 d. leidime 

Nr. (15.7) 9R-749 naudoti televizijos kanalą nustatytą televizijos kanalo naudojimo terminą iki 2030 m. 

birželio 30 d. 

 

2. Pavesti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Elektroninių ryšių išteklių valdymo 

grupei 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“, nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti UAB „TV7“  naujos 
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redakcijos leidimą naudoti 40 televizijos kanalą į jį įtraukiant ir 2013 m. kovo 5 d. nustatytas 40 

televizijos kanalo naudojimo sąlygas. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

ir sąlygomis. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas 


