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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 57 straipsniu ir 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), 72 punktu, susipažinusi su  AB
Lietuvos radijo ir televizijos centro (kodas 120505210) 2020 m. gegužės 25 d. prašymu Nr. 4A-
66/2.5-10, patikslintu 2020 m. birželio 17 d. raštu Nr. Nr. 4A-72/2.5-10 ir 2020 m. liepos 17 d. raštu
Nr.  4A-81/2.6-10, (toliau visi  kartu – prašymas) ir  UAB „Mezon“ (kodas 305438888) 2020 m.
gegužės 22 d. sutikimu dėl teisių naudoti radijo dažnius perleidimo:

1. N u s t a č i a u, kad 
1.1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2020 m. gegužės 25 d. prašymu Nr. 4A-66/2.5-

10 prašo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) leisti perleisti UAB
„Mezon“ teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą šiais Tarnybos išduotais leidimais naudoti
radijo dažnius (kanalus):

1.1.1.  2008 m. balandžio 25 d.  leidimu naudoti  radijo dažnius  (kanalus) 3,5 GHz radijo
dažnių juostoje Nr. (13.27) BPP-2;

1.1.2. 2008 m. balandžio 25 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) viešajame bevielio
ryšio prieigos tinkle 3,466–3,480 GHz ir 3,566–3,580 GHz radijo dažnių juostose Nr. (11.13) BPP-
9;

1.1.3. 2009 m. vasario 19 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) viešajame belaidės
prieigos tinkle 24,689–24,801 GHz bei 25,697–25,809 GHz radijo dažnių juostose Nr. (11.10) BPP-
10;

1.1.4. 2009 m. lapkričio 2 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) viešajame belaidės
prieigos tinkle 24,689–24,801 GHz bei 25,697–25,809 GHz radijo dažnių juostose Nr. (11.13) BPP-
11;

1.1.5.  2010 m. gruodžio 23 d.  leidimu naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  Nr.  (13.32)  5R-
103862;

1.1.6. 2012 m. liepos 10 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) Nr. (11.13) 13R-0064;
1.1.7.  2014  m.  vasario  20  d.  leidimu  naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  Nr.  (13.32)  5R-

105219;
1.1.8. 2014 m. liepos 25 d. leidimu naudoti  radijo dažnius (kanalus) iš 2310–2390 MHz

radijo dažnių juostos Nr. (11.13) 13R-0136;
1.1.9. 2015 m. sausio 15 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) Nr. (11.13) 13R-0141;
1.1.10.  2015 m.  gegužės  6  d.  leidimu  naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  Nr.  (13.32)  5R-

105673;
1.1.11.  2015 m. lapkričio  2 d.  leidimu naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  Nr.  (13.32)  5R-

105798;
1.1.12. 2016 m. kovo 8 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 24,801–24,913 GHz ir

25,809–25,921 GHz radijo dažnių juostų Nr. (13.32) 13R-0147;
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1.1.13. 2016 m. kovo 10 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 10,196–10,252 GHz
ir 10,546–10,602 GHz radijo dažnių juostų Nr. (13.32) 13R-0148;

1.1.14.  2016 m.  rugsėjo  28 d.  leidimu naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  Nr.  (13.32)  5R-
105992;

1.1.15. 2018 m. sausio 1 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) 5RE-72;
1.1.16. 2018 m. balandžio 1 d. leidimu naudoti radijo dažnius (kanalus) Nr. 5RE-53.
1.2. UAB „Mezon“ sutinka perimti teisę naudoti šio įsakymo 1.1.1 – 1.1.16 papunkčiuose

nurodytuose leidimuose nurodytus radijo dažnius (kanalus).
1.3. UAB „Bitė Lietuva“ turi 100 procentų UAB „Mezon“ akcijų.
1.4. 2020 m. liepos 17 d. prašymu AB Lietuvos radijo ir televizijos centras pateikė 2020 m.

gegužės 25 d. prašymo patikslinimą ir papildomus paaiškinimus dėl radijo dažnių (kanalų) iš 2500 –
2690 MHz radijo dažnių juostos perleidimo galimybės.  

1.5. Atsižvelgiant į tai, kad siekiant objektyviai ir išsamiai išnagrinėti AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro prašymą, reikalingas visapusiškas pateiktų paaiškinimų, teisės aktų ir situacijos
vertinimas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro prašymas negali būti išnagrinėtas iš esmės per
Taisyklių 72 punkte nustatytą prašymo išnagrinėjimo terminą, todėl šis terminas pratęstinas.

2.  K o n s  t  a  t  u  o  j  u,   kad,  vadovaujantis  Taisyklių  72 punktu,  Tarnyba motyvuotu
Tarnybos direktoriaus sprendimu gali pratęsti Taisyklių 72 punkte nustatytą prašymo išnagrinėjimo
terminą.  Atsižvelgiant  į  tai,  kad  AB Lietuvos  radijo  ir  televizijos  centro  prašymas  negali  būti
išnagrinėtas per Taisyklių 72 punkte nustatytą 30 dienų terminą dėl šio įsakymo 1 punkte nurodytų
objektyvių priežasčių, prašymo  išnagrinėjimo terminas pratęstinas.

3. P r a t ę s i u  AB  Lietuvos  radijo  ir  televizijos  centro  (kodas  120505210)  2020  m.
gegužės 25 d.  prašymo Nr.  4A-66/2.5-10, patikslinto  2020 m. birželio  17 d.  raštu Nr.  Nr.  4A-
72/2.5-10 ir 2020 m. liepos 17 d. raštu Nr. 4A-81/2.6-10, nagrinėjimo terminą iki 2020 m. spalio 1
d. 

         
L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,               Ieva Žilionienė
pavaduojanti direktorių                
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