
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) PANAIKINIMO  

UAB „BITĖ LIETUVA“ 
 

Nr. 

Vilnius 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalimi, 

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl 

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“  (toliau – Taisyklės), 84 ir 85.1 

punktais ir atsižvelgdamas į  UAB „Bitė Lietuva“ (įmonės kodas 110688998) 2021 m. birželio 14 d. 

prašymą Nr. 4014-77: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „Bitė Lietuva“ 2021 m. birželio 14 d. prašyme Nr. 4014-77 

prašo panaikinti Tarnybos išduotus leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus):  

1.1. 2020 m. vasario 25 d. Nr. 5R-606;  

1.2. 2020 m. kovo 26 d. Nr. 5R-890-2, Nr. 5R-891, Nr. 5R-896, Nr. 5R-899, Nr. 5R-900, 

Nr. 5R-913 ir Nr. 5R-929;  

1.3. 2020 m. kovo 30 d. Nr. 5R-1010;  

1.4. 2020 m. balandžio 27 d. Nr. 5R-1109 ir Nr. 5R-1131;.  

1.5. 2020 m. gegužės 6 d. Nr. 5R-1203, Nr. 5R-1226, Nr. 5R-1230. 

2. K o n s t a t u o j u,    kad,   vadovaujantis Taisyklių 84 punktu, radijo dažnių (kanalų) 

naudotojas gali atsisakyti jam skirtų radijo dažnių (kanalų), apie tai raštu pranešdamas Tarnybai. 

Vadovaujantis Taisyklių 85.1 punktu, leidimas netenka galios gavus radijo dažnių (kanalų) naudotojo 

prašymą dėl leidimo atsisakymo ir Tarnybai panaikinus leidimą. 

3. P a n a i k i n u UAB „Bitė Lietuva“ šio įsakymo 1 punkte nurodytus leidimus naudoti  

radijo dažnius (kanalus). 

4. N u r o d a u:  

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Bitė Lietuva“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

5. 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. 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pereigas, Augutis Čėsna 

pavaduojantis direktorių    

            

  A.V. 
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