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SPRENDIMAS 

DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO 
UAB „BITĖ LIETUVA“ 

 

Nr.  

Vilnius 

 

 Vadovaudamasis 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) 48 punktu 

bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento 

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą Nr. 2SP-184 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo 

UAB „Bitė Lietuva“: 

1. N u s t a t a u  UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998) (toliau – Leidimo turėtoja) šias 

radijo dažnių (kanalų) iš 728–733 MHz ir 783–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo 

sąlygas: 

1.1. radijo dažnių (kanalų) naudojimo paskirtis – išsiaiškinti papildomos radijo dažnių 

juostos naudojimo įtaką 4G/5G stočių konfigūracijai bei atlikti 4G/5G įrenginių, palaikančių naują 

radijo dažnių juostą, testus realiomis sąlygomis; 

1.2. radijo dažniai (kanalai) turi būti naudojami su ta pačia tinklo, programine ir kita įranga, 

kurios gamintojai, priežiūros paslaugų teikėjai ir kita reikalinga informacija buvo pateikta Ryšių 

reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) kartu su kitais dokumentais UAB „Bitė Lietuva“ dalyvaujant 

aukcione suteikti teisę naudoti radijo dažnius(kanalus) iš 713-733 MHz ir 768-788 MHz radijo dažnių 

juostų, paskelbtame 2021-10-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. (1.9E)1V-968 „Dėl 

aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713-733 MHz ir 768-788 MHz radijo 

dažnių juostų paskelbimo“; 

1.3. mobiliojo ryšio tinklo bazinių stočių įrengimo vietos: 

1.3.1. Tauragės m., Pramonės g. 20;  

1.3.2. Prienų raj., Šaltupio k.;  

1.4. bazinės stoties adresu Tauragės m., Pramonės g. 20: 

1.4.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 240°; 

1.4.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus  - 70 m; 

1.4.3. didžiausia EIRP – 62 dBm; 

1.4.4. antenos tipas – ASI4518R10v18. 

1.5. bazinės stoties adresu Prienų raj., Šaltupio k.: 

1.5.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas – 300°; 

1.5.2. antenų aukštis virš žemės paviršiaus  - 76 m; 

1.5.3. didžiausia EIRP – 62 dBm;  

1.5.4. antenos tipas – 80010992.  

1.6. Leidimo turėtoja neturi kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiantiems radijo ryšio 

įrenginiams bei kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams; 
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1.7. Leidimo turėtoja, naudodama radijo dažnius (kanalus), privalo laikytis Taisyklėse, 

šiame sprendime bei kituose elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų. 

2. I š a i š k i n u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo 

gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Departamento vyriausiasis patarėjas,  

pavaduojantis departamento direktorių 

 

 

            Kęstutis Budrys 
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