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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba, išnagrinėjusi UAB „Bitė Lietuva“ 

(kodas Juridinių asmenų registre 110688998) 2023 m. vasario 7 d. prašymą Nr. 4014-106, kuriame 

prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. kovo 30 d. išduotą 

leidimą Nr. 5R-1006 ir 2022 m. gruodžio 20 d. išduotą leidimą Nr. 5R-3313 naudoti radijo dažnius 

(kanalus), ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnio 8 dalimi 

bei 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“, 84 punktu ir 85.1 papunkčiu, n u t a r i a:  

 

 

Panaikinti UAB „Bitė Lietuva“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. kovo 

30 d. išduotą leidimą Nr. 5R-1006 ir 2022 m. gruodžio 20 d. išduotą leidimą Nr. 5R-3313 naudoti 

radijo dažnius (kanalus). 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka ir sąlygomis. 
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