
LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS), SKIRTUS AB LIETUVOS

RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRUI, PERLEIDIMO UAB „MEZON“

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo  (toliau  –  ERĮ)  57
straipsniu, 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)  70  punktu,  72.1
papunkčiu, atsižvelgdamas į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (kodas 120505210) 2020 m.
gegužės 25 d. prašymą Nr. 4A-66/2.5-10, patikslintą 2020 m. birželio 17 d. raštu Nr. 4A-72/2.5-10 ir
2020 m. liepos 17 d. raštu Nr. 4A-81/2.6-10, ir UAB „Mezon“ (kodas 305438888) 2020 m. gegužės
22 d. sutikimą 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  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;
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;
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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).
2. K o n s t a t u o j u,  kad  vadovaujantis  Taisyklių  70  punktu,  radijo  dažnių  (kanalų)

naudotojas, norėdamas perleisti teisę naudoti jam skirtus radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, ne
vėliau kaip prieš 60 dienų iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, turi pateikti
Tarnybai motyvuotą prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateiktas asmens, kuriam prašoma perleisti
teisę  naudoti  radijo  dažnius  (kanalus),  sutikimas.  Vadovaudamasi  Taisyklių  72.1  papunkčiu,
Tarnyba  per  30  dienų  nuo Taisyklių  70  punkte  nurodytų  dokumentų  gavimo Tarnyboje  dienos
išnagrinėja prašymą ir Viešo konsultavimosi taisyklių,  patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m.
rugsėjo 16 d.  įsakymu Nr.  1V-295 „Dėl  Viešo konsultavimosi  taisyklių patvirtinimo“,  nustatyta
tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo leidžiama perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus)
kitam asmeniui. Pasibaigus Taisyklių 72.1 papunktyje nurodytam viešam konsultavimuisi,  bet ne
vėliau  kaip  iki  atitinkamo  radijo  dažnių  (kanalų)  naudojimo  termino  pabaigos,  Tarnyba,
vadovaudamasi  Taisyklių 73 punktu,  priima vieną iš  šių sprendimų: leisti  perleisti  teisę  naudoti
radijo  dažnius  (kanalus)  kitam asmeniui,  ir  nustato  šio  perleidimo sąlygas,  arba  įvertinus gautas
motyvuotas pastabas ar prieštaravimus, atsisakyti leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam
asmeniui. 

3. L e i d ž i u  AB  Lietuvos  radijo  ir  televizijos  centrui  perleisti  teisę  naudoti  radijo
dažnius (kanalus), suteiktą šio įsakymo 1.1.1 - 1.1.16 papunkčiuose nurodytais leidimais naudoti
radijo dažnius (kanalus), UAB „Mezon“.

4. N u s t a t a u, kad:
4.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 3 d.; 
4.2.  UAB  „Mezon“  privalo  sumokėti  valstybės  rinkliavą  per  30  dienų  nuo  Tarnybos

pranešimo apie prievolę sumokėti valstybės rinkliavą išsiuntimo dienos;
4.3.  Tarnyba išduoda UAB „Mezon“ leidimus  naudoti  radijo  dažnius  (kanalus)  tik  UAB

„Mezon“  per  šio  įsakymo  4.2  papunktyje  nustatytą  terminą  sumokėjus  Tarnybos   pranešime
nurodytą valstybės rinkliavą; 

4.4. UAB „Mezon“ per šio įsakymo 4.2 papunktyje nustatytą terminą nesumokėjus Tarnybos
pranešime nurodytos valstybės rinkliavos, Tarnyba gali atsisakyti išduoti leidimą UAB „Mezon“ ir
(ar) panaikinti sprendimą leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus); 

4.5.  šio  įsakymo  1.1  papunktyje  nurodyti  leidimai  panaikinami  nuo  šio  įsakymo  4.3
papunktyje  nurodytų  leidimų  išdavimo  dienos.
 5. N u r o d a u:

5.1. išsiųsti šį įsakymą AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui ir UAB „Mezon“ 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.
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