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Vadovaudamasis 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 „Mezon“ (kodas 305438888) 

2022 m. rugsėjo 9 d. raštą: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Tarnyba 2020 m. gruodžio 30 d. išdavė UAB „Mezon“ leidimą naudoti radijo dažnius 

(kanalus) iš 3605-3670 MHz radijo dažnių juostos Nr. (11.13) 13R-0183; 

1.2. UAB „Mezon“ 2022 m. rugpjūčio 9 d. rašte atsisako Tarnybos 2020 m. gruodžio 30 d. 

išduoto leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3605-3670 MHz radijo dažnių juostos Nr. (11.13) 

13R-0183 taip, kad jo galiojimas baigtųsi 2022 m. spalio 22 d. 

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 „Mezon“ šio įsakymo 1 punkte nurodytą leidimą naudoti  radijo 

dažnius (kanalus) iš 3605-3670 MHz radijo dažnių juostos Nr. (11.13) 13R-0183 nuo 2022 m. spalio 

23 d. 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

Radijo ryšio departamento direktorius        Augutis Čėsna 
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