
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 880–

915 MHz IR 925–960 MHz SUPORUOTOS RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS BEI 1710–1785 

MHz IR 1805–1880 MHz SUPORUOTOS RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS LAIMĖTOJŲ  

PATVIRTINIMO 

 

2016 m. vasario 8 d. Nr. 1V-141 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsniu, Aukciono 

suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti 

teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Aukciono taisyklės) 49  ir 

50 punktais ir atsižvelgdamas į Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono 

ryšio numerius ir viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) komisijos (toliau – 

Aukciono komisija) 2016 m. sausio 27 d. posėdžio protokolą Nr. KAR-18: 

1. N u s t a č i a u  ir k o n s t a t u o j u, kad Aukciono komisija, vadovaudamasi 

Aukciono taisyklių 10 punktu, nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais ir laikydamasi 

nustatytų terminų išnagrinėjo Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 

MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz 

suporuotos radijo dažnių juostos, paskelbto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1V-1302 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo 

dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 

MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos paskelbimo“, (toliau – aukcionas) dalyvių 

UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė Lietuva“ pateiktus aukciono dokumentus bei 

pranešimus ir pateikė tokius siūlymus dėl aukciono rezultatų: 

 

Radijo 

dažnių 

blokų 

paketo 

numeris 

Didžiausiosios 

kainos 

pasiūlymas 

Pirmaujantis 

didžiausiosios 

kainos siūlytojas ir 

laimėtojas 

Pasirinktų 

radijo dažnių 

blokų numeriai 

Radijo dažnių juostos 

C1 14 300 000 Eur UAB „Omnitel“ 

A2 
891,7–903,3 MHz ir 

936,7–948,3 MHz 

B1 
1710–1735 MHz ir 

1805–1830 MHz 

C2 13 700 000 Eur UAB „Tele2“ 

A3 
903,3–914,9 MHz ir 

948,3–959,9 MHz 

B2 
1735–1760 MHz ir  

1830–1855 MHz 

C3 10 100 000 Eur 
UAB „Bitė 

Lietuva“ 

A1 
880,1–891,7 MHz ir 

925,1–936,7 MHz 

B3 
1760–1785 MHz ir  

1855–1880 MHz 
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Aukciono komisija pasiūlė atitinkamų radijo dažnių blokų paketų laimėtojais pripažinti 

pirmaujančius didžiausiosios kainos siūlytojus ir patvirtinti laimėtojais pripažintų aukciono dalyvių 

A ir B kategorijos radijo dažnių blokų pasirinkimus. 

2. N u s p r e n d ž i u patvirtinti aukciono laimėtojais: 

2.1. UAB „Omnitel“ (kodas 110305282) laimėjus teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 

891,7–903,3 MHz ir 936,7–948,3 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1735 MHz ir 

1805–1830 MHz suporuotos radijo dažnių juostos; 

2.2. UAB „Tele2“ (kodas 111471645) laimėjus teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 

903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1735–1760 MHz ir 

1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos; 

2.3. UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998) laimėjus teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) 

iš 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1760–1785 MHz ir 

1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. 

3. N u r o d a u  paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

interneto svetainėje. 

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

  

Direktorius                                 Feliksas Dobrovolskis 

 


