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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsniu, 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“, 32 punktu, 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 suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklės) 

18 ir 19 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Nacionalinės 

radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 239–241, 270 

punktais, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo 

plano patvirtinimo“, 3 punktu, II skyriaus lentelės 239–241, 270 punktais ir 6 priedu bei 

atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimą 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių 

juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių 

paslaugas Bendrijoje, (OL 2009 L 274, p. 32) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. 

balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/251/ES (OL 2011 L 106, p. 9): 

1. S k e l b i u  Aukcioną 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 (toliau – aukcionas). 

2. I n f o r m u o j u, kad: 

2.1. Aukciono tikslas yra aukciono būdu nustatyti aukciono laimėtojus, kuriems bus suteikta 

teisė 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. 

2.2. Aukciono laimėtojams skiriamų šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytų radijo dažnių 

(kanalų) paskirtis – antžeminiams radijo ryšio tinklams steigti ir elektroninių ryšių paslaugas šiais 

tinklais teikti. 

2.3. Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę naudoti šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus radijo 

dažnius (kanalus), kviečiami pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai aukciono 

dokumentus, atitinkančius Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių 23 ir 25–

27 punktuose nurodytus reikalavimus. 

2.4. Gauti aukciono sąlygų aprašą ir pateikti aukciono dokumentus galima Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje, 604 kab., adresu: Algirdo g. 27A, Vilnius. Aukciono sąlygų 

aprašas yra paskelbtas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainės 

www.rrt.lt skyriuose „Aktualijos“ ir „Current issues“. 
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2.5. Aukciono dokumentai priimami, nagrinėjami ir vertinami Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyboje. Aukciono dokumentus darbo laiku iki 2016 m. sausio 6 d. 14 val. priima ir 

registruoja aukciono sekretorė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Teisės departamento 

Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė Kotryna Pūrienė (tel. (8 5) 210 5658, el. paštas 

kotryna.puriene@rrt.lt). Vokai atplėšiami 2016 m. sausio 6 d. 14 val. 15 min. Aukciono dokumentai 

nagrinėjami ir vertinami iki 2016 m. sausio 13 d. 

2.6. Atsižvelgiant į aukciono dokumentų pateikimo, nagrinėjimo ir vertinimo terminus, 

maksimalus 42 dienų sprendimo skirti šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus radijo dažnius (kanalus) 

priėmimo, išsiuntimo ir paskelbimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 11 dalies nuostatomis. 

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

svetainėje. 
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