
 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 2560–

2570 MHz IR 2680–2690 MHz SUPORUOTOS RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS IR 2570–2620 

MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS LAIMĖTOJO  

PATVIRTINIMO 

 

2014 m. liepos 11 d. Nr. 1V-949  

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 – komisija) 2014 m. birželio 6 d. posėdžio protokolą Nr. KAR-6: 

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

taisyklių 10 punktu, nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais išnagrinėjo Aukciono 

suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos 

radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos, paskelbto Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1V-390 (Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt), (toliau – aukcionas) 

dalyvio AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pateiktus aukciono dokumentus ir 50 000 Lt 

(penkiasdešimt tūkstančių litų) kainos pasiūlymą. Komisija pasiūlė aukciono laimėtoju pripažinti 

didžiausiosios kainos siūlytoją AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą. 

2. N u s p r e n d ž i u patvirtinti aukciono laimėtoju AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą 

(kodas 120505210) laimėjus teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 

MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz 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. 
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