
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO 

UAB „BITĖ LIETUVA“ 

 

2017 m. kovo 6 d. Nr. 1V- 229 
Vilnius 

 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 5 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), 64.2 papunkčiu, 

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu 

Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano 

patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų 

pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Dažnių lentelė), II skyriaus lentelės 348-356, 383-390, 

410-414 ir 436-438 punktais ir atsižvelgdamas į UAB „Bitė Lietuva“ (įmonės kodas 110688998) 

2017 m. vasario 21 d. prašymą Nr. 4014-57: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Bitė Lietuva“ 2017 m. vasario 21 d. prašyme Nr. 4014-57 

prašo pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) išduotuose  

leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą: 

2007 m. birželio 6 d. Nr. (13.32)-5R-101277, Nr. (13.32)-5R-101278, Nr. (13.32)-5R-101279, 

Nr. (13.32)-5R-101280 ir Nr. (13.32)-5R-101281, 2007 m. rugsėjo 6 d. Nr. (13.32)-5R-101312, 

Nr. (13.32)-5R-101313, Nr. (13.32)-5R-101314, Nr. (13.32)-5R-101315, Nr. (13.32)-5R-101316, 

Nr. (13.32)-5R-101317, Nr. (13.32)-5R-101318, Nr. (13.32)-5R-101319, Nr. (13.32)-5R-101320, 

Nr. (13.32)-5R-101321, Nr. (13.32)-5R-101322, Nr. (13.32)-5R-101323, Nr. (13.32)-5R-101324, 

Nr. (13.32)-5R-101325, Nr. (13.32)-5R-101326, Nr. (13.32)-5R-101327, Nr. (13.32)-5R-101328, 

Nr. (13.32)-5R-101329, Nr. (13.32)-5R-101330, Nr. (13.32)-5R-101331, Nr. (13.32)-5R-101332, 

Nr. (13.32)-5R-101333, Nr. (13.32)-5R-101334, Nr. (13.32)-5R-101335, Nr. (13.32)-5R-101337, 

Nr. (13.32)-5R-101338, Nr. (13.32)-5R-101339, Nr. (13.32)-5R-101340, Nr. (13.32)-5R-101341, 

Nr. (13.32)-5R-101342, Nr. (13.32)-5R-101343, Nr. (13.32)-5R-101344, Nr. (13.32)-5R-101345, 

Nr. (13.32)-5R-101346, Nr. (13.32)-5R-101347 ir Nr. (13.32)-5R-101348, 2007 m. lapkričio 2 d. 

Nr. (13.32)-5R-101510, Nr. (13.32)-5R-101511 ir Nr. (13.32)-5R-101520, 2008 m. sausio 29 d. 

Nr. (13.32)-5R-101606, Nr. (13.32)-5R-101607, Nr. (13.32)-5R-101608, Nr. (13.32)-5R-101609, 

Nr. (13.32)-5R-101610, Nr. (13.32)-5R-101611, Nr. (13.32)-5R-101612, Nr. (13.32)-5R-101613, 

Nr. (13.32)-5R-101614, Nr. (13.32)-5R-101615, Nr. (13.32)-5R-101616, Nr. (13.32)-5R-101617, 

Nr. (13.32)-5R-101618 ir Nr. (13.32)-5R-101619, 2008 m. vasario 25 d. Nr. (13.32)-5R-101622, 

Nr. (13.32)-5R-101623, Nr. (13.32)-5R-101624, Nr. (13.32)-5R-101625, Nr. (13.32)-5R-101626, 

Nr. (13.32)-5R-101627, Nr. (13.32)-5R-101628, Nr. (13.32)-5R-101629, Nr. (13.32)-5R-101630, 

Nr. (13.32)-5R-101631, Nr. (13.32)-5R-101632, Nr. (13.32)-5R-101633, Nr. (13.32)-5R-101634, 

Nr. (13.32)-5R-101635, Nr. (13.32)-5R-101636, Nr. (13.32)-5R-101638, Nr. (13.32)-5R-101639, 

Nr. (13.32)-5R-101640, Nr. (13.32)-5R-101641, Nr. (13.32)-5R-101642, Nr. (13.32)-5R-101643, 

Nr. (13.32)-5R-101644, Nr. (13.32)-5R-101645, Nr. (13.32)-5R-101646, Nr. (13.32)-5R-101647, 

Nr. (13.32)-5R-101648, Nr. (13.32)-5R-101649, Nr. (13.32)-5R-101650, Nr. (13.32)-5R-101651, 

Nr. (13.32)-5R-101652, Nr. (13.32)-5R-101653, Nr. (13.32)-5R-101654, Nr. (13.32)-5R-101655, 

Nr. (13.32)-5R-101656, Nr. (13.32)-5R-101657, Nr. (13.32)-5R-101658, Nr. (13.32)-5R-101659, 

Nr. (13.32)-5R-101660 ir Nr. (13.32)-5R-101661. 
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2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaudamasi Taisyklių 64.2 papunkčiu, Tarnyba ne vėliau 

kaip iki atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos priima sprendimą pratęsti 

radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, jeigu Dažnių lentelėje nėra nuspręsta apriboti leidimų 

naudoti radijo dažnių (kanalų), kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, skaičiaus. Dažnių 

lentelės II skyriaus lentelės 348-356, 383-390, 410-414 ir 436-438 punktuose 7,3–8,5 GHz, 14,0–

15,4 GHz, 22,0–23,55 GHz ir 31,8–33,0 GHz radijo dažnių juostose išduodamų leidimų skaičius 

nėra apribotas. 

3. P r a t ę s i u  šio įsakymo 1 punkte nurodytame leidime naudoti radijo dažnius (kanalus) 

nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2027 m. kovo 31 d. 

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

parengti UAB „Bitė Lietuva“ naujos redakcijos leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) su šio 

įsakymo 3 punkte nustatytu radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminu. 

5. N u r o d a u: 

5.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Bitė Lietuva“ 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 šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas 
                   A.V. 


