
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA 
 

LEIDIMAS 

NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) 

 

 

Vilnius 

 

Radijo dažnių (kanalų) naudotojas: UAB „Bitė Lietuva“ 

 Žemaitės g. 15, 03504 Vilnius 

 kodas: 110688998 

 

Radijo dažniai (kanalai):  radijo dažniai (kanalai) iš 3600–3700 MHz radijo dažnių 

juostos. 

 

Radijo dažnių (kanalų) naudojimo  

teritorija: 

Lietuvos Respublika. 

 

Leidimo galiojimo pradžios data:  naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3600–3605 MHz ir 3670–

3700 MHz radijo dažnių juostų – nuo 2022 m. rugsėjo 26 d.;   

naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3605–3670 MHz radijo 

dažnių juostos – nuo 2022 m. spalio 23 d. 

 

Radijo dažnių (kanalų) naudojimo 

terminas: 

20 (dvidešimt) metų nuo šio leidimo išdavimo dienos.  

 

Radijo dažniai (kanalai) pagal šį leidimą gali būti naudojami tik laikantis Lietuvos Respublikos ryšių 

tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 2SP-305              

„Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 3600–3700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygų nustatymo 

UAB „Bitė Lietuva“ nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, taip pat kitų radijo dažnių 

(kanalų) naudojimo sąlygų, nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir tvarką 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

 

 

Radijo ryšio departamento direktorius                                               Augutis Čėsna 
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