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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 692382) 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 (Žin.,
2005, Nr. 122-4382; 2011, Nr. 129-6147; 2013, Nr.__________), 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 (Žin., 2005, Nr. 118-4300; 2013,
Nr.__________), 6, 20 ir 27 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu
Nr. 1V-738 (Žin., 2011, Nr. 99-4692), 3 punktu ir II skyriaus lentelės 238 eilute, Radijo dažnių
naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2009, Nr. 7-268; 2011, Nr. 137-6520; 2013, Nr. 1-26), 3
ir 9 punktais, II skyriaus lentelės 238 eilute ir 8 priedu, Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo
dažnių juostoje planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2013 m.___________ d. įsakymu Nr.____ (Žin., 2013, Nr.__________), bei atsižvelgdamas į 2010
m. gegužės 6 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis
galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos
Sąjungoje suderintų techninių sąlygų (OL 2010 L 117, p. 95), Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto 2009 m. spalio 30 d. sprendimą
ECC/DEC/(09)03 „Dėl suderintų sąlygų judriųjų ar fiksuotųjų ryšių tinklams (MFCN),
veikiantiems 790–862 MHz radijo dažnių juostoje“ ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos
rekomendaciją ITU-R M.1457-7 „Tarptautinės judriojo ryšio sistemos radijo ryšio sąsajų detalios
specifikacijos“,
t v i r t i n u Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 801–821 MHz ir
842–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą (pridedama).

Direktorius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2013 m.
d. įsakymu Nr.
AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 801–821
MHZ IR 842–862 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ SĄLYGŲ APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 801–821 MHz ir 842–862
MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato aukciono suteikti teisę naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 801–806 MHz ir 842–847 MHz, 806–811 MHz ir 847–852 MHz, 811–
816 MHz ir 852–857 MHz, 816–821 MHz ir 857–862 MHz suporuotų radijo dažnių juostų (toliau –
Aukcionas) vykdymo procedūras, pradinės kainos už teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš
Aprašo 2 punkte nurodytų radijo dažnių juostų dydį, Aukciono dalyvių kvalifikacinius
reikalavimus, pagrindines radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir paskirtį, kitas sąlygas,
susijusias su Aukciono vykdymu.
2. Aukcionas skelbiamas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 801–806 MHz ir
842–847 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – blokas Nr. 3), radijo dažnius (kanalus) iš
806–811 MHz ir 847–852 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – blokas Nr. 4), radijo
dažnius (kanalus) iš 811–816 MHz ir 852–857 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau –
blokas Nr. 5), radijo dažnius (kanalus) iš 816–821 MHz ir 857–862 MHz suporuotos radijo dažnių
juostos (toliau – blokas Nr. 6) (toliau visi radijo dažniai (kanalai) iš šiame punkte nurodytų
suporuotų radijo dažnių juostų – blokai ir radijo dažniai (kanalai) iš vienos iš šiame punkte
nurodytų suporuotų radijo dažnių juostų – blokas).
3. Aukciono dalyvis gali teikti kainos pasiūlymus dėl vieno arba dviejų blokų.
4. Pradinė kaina už teisę naudoti vieną bloką (toliau – pradinė kaina) – 100 000 Lt.
5. Ribinė kaina už teisę naudoti vieną bloką (toliau – ribinė kaina) – 40 mln. Lt.
6. Kainos kitimo žingsnis – 100 000 Lt.
7. Aukcionu būdu skiriamų blokų paskirtis – blokų naudojimas antžeminėse radijo ryšio
sistemose, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas (toliau – antžeminės sistemos).
8. Siekiant nesuteikti konkurencinio pranašumo atskiriems ūkio subjektams, vienam
Aukciono laimėtojui (įskaitant su juo susijusius asmenis) gali būti suteikta teisė naudoti ne daugiau
kaip du blokus.
9. Aukciono laimėtojams (toliau visi kartu – Laimėtojai ir kiekvienas atskirai – Laimėtojas)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išduos leidimus naudoti blokus,
t. y. kiekvienam Laimėtojui po vieną leidimą naudoti vieną ar du blokus (toliau visi kartu – leidimai
ir kiekvienas atskirai – leidimas).
10. Leidimų galiojimo teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Leidimų galiojimo terminas – iki 2030 m. liepos 1 d.
12. Laimėtojo Aukciono metu pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija ir
įsipareigojimai laikomi įsipareigojimais, kuriuos Laimėtojas prisiima Aukciono metu.
13. Leidimas nesuteikia teisės verstis ūkine veikla, kuri reikalinga leidime nurodytiems
įpareigojimams įvykdyti.
14. Apraše vartojamos sąvokos:
Aukciono raundas – Aukciono etapas, per kurį Aukciono dalyviai turi teisę teikti
pavedimus.
Didžiausiosios kainos laikytojas – Aukciono dalyvis, pateikęs didžiausiosios kainos
pasiūlymą.
Didžiausiosios kainos pasiūlymas – didžiausias vieno ar daugiau Aukciono dalyvių vieno
Aukciono raundo metu pavedimu pateiktas kainos pasiūlymas.
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Didžiausiosios kainos pasiūlymo atsisakymas – Aukciono dalyvio Aukciono raundo metu
pavedimu pateiktas didžiausiosios kainos pasiūlymo atsisakymas.
Kainos kitimo žingsnis – mažiausias galimas skirtumas tarp kainos pasiūlymo ir paskutinio
įvykusio Aukciono raundo metu pateikto didžiausiosios kainos pasiūlymo.
Kainos pasiūlymas – Aukciono dalyvio Aukciono raundo metu pasiūlyta kaina, kurią
Aukciono dalyvis sutinka mokėti už teisę naudoti vieną bloką.
Pavedimas – Aukciono dalyvio pateiktas kainos pasiūlymas ar didžiausiosios kainos
pasiūlymo atsisakymas, ar bloko atsisakymas.
Prievolė – Aukciono laimėtojo pareiga sumokėti į valstybės biudžetą įmoką, kuri yra lygi
didžiausiai jo pasiūlytai kainai už Aukciono būdu suteikiamą teisę naudoti bloką (-us) (toliau –
įmoka).
Suma – banko garantijoje arba draudimo įmonės laidavimo rašte, kuriuo užtikrinamas
prievolės įvykdymas, (toliau – garantinis raštas) nurodyta pinigų suma, kurią bankas ar draudimo
įmonė pagal banko garantijos arba draudimo įmonės laidavimo naudos gavėjo pareikalavimą
įsipareigoja sumokėti į Aprašo 63 punkte nurodytą sąskaitą.
Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382), Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje, patvirtintoje
Tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 (Žin., 2011, Nr. 99-4692), ir
Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklėse, patvirtintose Tarnybos
direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 (Žin., 2005, Nr. 118-4300) (toliau –
Aukciono taisyklės).
II. AUKCIONO DALYVIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
15. Aukcione gali dalyvauti asmenys, jeigu Aukciono taisyklių nustatyta tvarka jie pateikė
Aprašo 25 punkte nurodytus Aukciono dokumentus (toliau – Aukciono dokumentai) ir šie
dokumentai buvo įregistruoti Tarnyboje. Asmuo nuo Aukciono dokumentų įregistravimo Tarnyboje
momento yra laikomas Aukciono dalyviu.
16. Aukciono dalyvio pateikti Aukciono dokumentai atmetami ir nenagrinėjami, jeigu:
16.1. Aukciono dokumentai neatitinka skelbiant Aukcioną ar Apraše nurodytų sąlygų;
16.2. trūksta kurių nors iš Apraše nurodytų Aukciono dokumentų ar pateikti Aukciono
dokumentai neatitinka Aukciono taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ar Aprašo reikalavimų;
16.3. Aukciono dokumentuose nurodyti ne visi reikalingi duomenys;
16.4. Aukciono dalyvis yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos
sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, ar jo padėtis pagal šalies, kurioje yra registruotas,
įstatymus yra tokia pati;
16.5. Aukciono dalyviui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje yra registruotas, įstatymus;
16.6. Aukciono dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal
šalies, kurioje yra registruotas, ar Lietuvos įstatymus;
16.7. Aukciono dalyviui yra iškelta restruktūrizavimo byla;
16.8. Aukciono dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą
informaciją arba informacijos iš viso nėra pateikęs.
III. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGOS
17. Laimėtojams suteikiama teisė naudoti blokus, išduodant leidimus.
18. Leidimo turėtojas prieš pradėdamas naudoti kiekvieną antžeminių sistemų bazinę stotį
(toliau – bazinė stotis) ar prieš keisdamas jos naudojimo sąlygas, privalo atitinkamo (-ų) bloko (-ų)
naudojimo sąlygose nustatyta tvarka užregistruoti šią bazinę stotį. Tarnyba turi teisę panaikinti arba
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sustabdyti bazinės stoties registraciją, jei yra pastebimi radijo trukdžiai skaitmeninės antžeminės
televizijos signalų priėmimui ar kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms.
19. Blokai gali būti naudojami tik Tarnybai išdavus leidimą, leidimo turėtojui užregistravus
bazinę stotį ir esant galiojančiai arba nesustabdytai bazinės stoties registracijai.
20. Siekiant apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių gretimose radijo dažnių juostose teisėtai
veikiančias radijo ryšio sistemas, leidimo turėtojai turi užtikrinti, kad jų bazinių stočių parametrai
atitiktų Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2009, Nr. 7-268; 2011, Nr. 137-6520; 2013, Nr. 1-26), 8 priede
nustatytus reikalavimus.
21. Leidimų turėtojai privalo užtikrinti, kad bazinės stotys nekeltų radijo trukdžių
skaitmeninės antžeminės televizijos, veikiančios 174–230 MHz ir 470–790 MHz radijo dažnių
juostose, programų priėmimui visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Leidimų turėtojai, kurių
bazinės stotys sukėlė radijo trukdžius skaitmeninės antžeminės televizijos programų priėmimui,
privalo nedelsdami imtis priemonių jiems pašalinti, taip pat, jei reikia, savo lėšomis įgyvendinti
technines ir kitas priemones, įskaitant televizijos signalų priėmimo įrangos modernizavimą ir (ar)
televizijos paslaugų teikėjo pakeitimą, kad būtų išvengta tokių radijo trukdžių.
22. Leidimo turėtojas privalo laikytis Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo dažnių
juostoje plane, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2013 m. _______________d. įsakymu Nr. ___
(Žin., 2013, Nr. ___________), kituose teisės aktuose, tarptautinėse sutartyse ir (ar) susitarimuose ir
Tarnybos nustatytų blokų naudojimo sąlygų.
IV. PRIVALOMI PATEIKTI AUKCIONO DOKUMENTAI
23. Aukciono dokumentai pateikiami viename voke Aukciono taisyklių 23–26 punktuose
nustatyta tvarka ir terminais, nurodytais skelbiant Aukcioną.
24. Aprašo 23 punkte nurodytame voke pateikiamas Aukciono dokumentų originalų
rinkinys, septyni Aukciono dokumentų kopijų rinkiniai ir viena elektroninė laikmena su Aukciono
dokumentais. Aukciono dokumentų originalų rinkinys ir kiekvienas Aukciono dokumentų kopijų
rinkinys numeruojamas ir susiuvamas atskirai Aukciono taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
25. Privalomus pateikti Aukciono dokumentus sudaro (tuo atveju, jei Aukciono
dokumentus pateikiantis ūkio subjektas yra asmenų grupė, informaciją turi pateikti Aprašo 25.1.1
punkte nurodytas (-i) asmuo (-ys), kuris (-ie) naudos bloką (-us)):
25.1. Aukciono dalyvio, jo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas prašymas dalyvauti
Aukcione, kuriame nurodoma:
25.1.1. Aukciono dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, jei prašymą pateikia ūkio
subjektas, kurį sudaro asmenų grupė, asmens, kuris naudos bloką (-us) ir kuriam bus išduotas
leidimas Aukciono laimėjimo atveju, pavadinimas, kodas;
25.1.2. Aukcionui pateikiamų dokumentų sąrašas ir nurodomas visų dokumentų lapų
skaičius;
25.1.3. informacija apie Aukciono dalyvio įgaliotą atstovą (vardas, pavardė, pareigos,
telefono ryšio numeris);
25.1.4. elektroninio pašto adresas, kuriuo Aukciono dalyviui turi būti siunčiama visa su
Aukciono eiga susijusi informacija;
25.1.5. patvirtinimas, kad Aukciono dalyvis Aukciono dokumentuose pateikė teisingą
(nemelagingą) informaciją;
25.2. Aukciono dalyvio įstatų (jei jie yra) nuorašas, patvirtintas notaro ar Aukciono dalyvio
vadovo;
25.3. užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto juridinio asmens
įregistravimo pažymėjimo kopija, kurią privalo pateikti užsienio valstybių ūkio subjektai, išskyrus
užsienio juridinius asmenis, kurie yra užsiregistravę valstybės įmonėje Registrų centras;
25.4. Aukciono dalyvio įgalioto asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (jei Aukciono
dokumentus ir (ar) pavedimus pasirašo Aukciono dalyvio įgaliotas asmuo);
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25.5. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma ar valstybės įmonės Registrų
centras išduotas dokumentas apie sumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą ir fondus, kurių
įplaukas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip
prieš 1 mėnesį iki Aukciono dokumentų pateikimo Tarnybai dienos);
25.6. valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažyma ar valstybės įmonės Registrų centras
išduotas dokumentas apie sumokėtus mokesčius (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 1
mėnesį iki Aukciono dokumentų pateikimo Tarnybai dienos);
25.7. Aukciono dalyvio aprašymas, įskaitant nuosavybės struktūrą, taip pat visų Aukciono
dalyvį sudarančių asmenų sąrašas, nurodant kiekvieno susijusio asmens pavadinimą, susijimo
pobūdį;
25.8. valstybės įmonės Registrų centras išduotas dokumentas, kuris parodo, kad Aukciono
dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklą, ar jo padėtis pagal šalies, kurioje yra registruotas, įstatymus yra tokia pati,
arba Aukciono dalyviui nėra iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba užsienio
valstybės registro, kuriame Aukciono dalyvis registruotas, tvarkymo įstaigos išduotas dokumentas,
kuris parodo, kad Aukciono dalyviui nevykdomos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje
yra registruotas, įstatymus;
25.9. garantinis raštas. Suma turi būti ne mažesnė nei 10 proc. Aprašo 5 punkte nurodytos
ribinės kainos. Jei Aukciono dalyvis ketina teikti kainos pasiūlymus dėl dviejų blokų, suma turi būti
ne mažesnė nei 20 proc. Aprašo 5 punkte nurodytos ribinės kainos. Minimalus garantinio rašto
galiojimo terminas – 3 (trys) mėnesiai. Aukciono dalyvis privalo pratęsti garantinio rašto galiojimo
terminą likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki garantinio rašto galiojimo termino pabaigos.
Garantinio rašto gavėjas turi būti nurodyta Tarnyba. Garantinis raštas turi būti galiojanti ir galioti
iki prievolės įvykdymo dienos. Jei Aukciono dalyvis pateikia banko garantiją, ji turi būti suteikta
Lietuvoje registruoto banko, kuris pats arba bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi ne mažesnį nei
BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba kitos reitingų
agentūros atitikmenį. Jei Aukciono dalyvis pateikia draudimo įmonės laidavimo raštą, jis turi būti
pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu).
26. Fiziniams asmenims netaikomi Aprašo 25.2, 25.3 ir 25.8 punktų reikalavimai.
27. Aukcionas vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.
28. Prašymai paaiškinti (patikslinti) Aukciono sąlygas Tarnybai pateikiami raštu. Tarnyba
atsako į kiekvieną Aukciono dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) Aukciono sąlygas,
jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Aukciono dokumentų pateikimo
termino pabaigos. Tarnyba į gautą prašymą paaiškinti (patikslinti) Aukciono sąlygas atsako ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo Tarnyboje dienos. Aukciono sąlygų paaiškinimą
(patikslinimą) Tarnyba taip pat skelbia Tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriuje
„Aktualijos“, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą paaiškinti (patikslinti) Aukciono sąlygas.
29. Aukciono komisija (toliau – komisija) turi teisę reikalauti iš Aukciono dalyvių
papildomos informacijos dėl Aukciono dokumentuose pateiktų duomenų ir (ar) pasiūlymų
patikslinimo ir paaiškinimo.
30. Aukciono dokumentai turi būti pateikti Aukciono sekretoriui Tarnybos Teisės
departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiajai specialistei _________________ (tel. (8 5) 210
________, el. paštas _________@rrt.lt).
31. Pasibaigus Aukciono dokumentų priėmimo terminui, Tarnyba per 1 darbo dieną savo
interneto svetainėje paskelbia Aukciono dalyvių sąrašą.
V. PAVEDIMAI
32. Pavedimai pateikiami pagal Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose nurodytas formas.
33. Vokus su pavedimais registruoja Aukciono sekretorius. Pavedimai pateikiami
užklijuotame ir Aukciono dalyvio antspaudu užantspauduotame voke, taip, kad pavedimo nebūtų
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galima išimti nepažeidus voko ir (ar) antspaudo žymos. Ant voko rašoma „Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybai“, nurodomas Tarnybos adresas, Aukciono pavadinimas, Aukciono
dalyvio pavadinimas, kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, žodžiai „Pavedimai“ ir Aukciono
raundo numeris.
34. Registruojant vokus su pavedimais, Aukciono sekretorius išduoda patvirtinimą, kuriame
nurodoma, kad pavedimai priimti, jų priėmimo data bei laikas, Aukciono sekretoriaus vardas ir
pavardė bei parašas. Toks pat užrašas užrašomas ant gauto užklijuoto voko su pavedimais. Jeigu
pavedimai buvo atsiųsti paštu, Aukciono sekretorius išsiunčia patvirtinimą registruotu laišku per
vieną darbo dieną nuo pavedimų gavimo Tarnyboje dienos.
35. Visi pavedimai, teikiami Tarnybai Aprašo nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų
teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 732675), reikalavimus.
36. Vokai su pavedimais, gauti iš Aukciono dalyvių, turi būti registruojami Aukciono
žurnale, kur nurodoma pavedimo gavimo data bei laikas ir Aukciono dalyvio numeris, kuris
suteikiamas kiekvienam Aukciono dalyviui, registruojant Aprašo 23 punkte nurodytą voką su
Aukciono dokumentais. Vokai su pavedimais registruojami tik Aukciono raundų metu.
37. Pavedimai laikomi pateikti tą dieną ir tuo laiku, kai jie įregistruojami Aukciono žurnale.
38. Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti voko su pavedimais, jeigu:
38.1. pavedimai Tarnyboje gauti pasibaigus Aukciono raundui;
38.2. pavedimai pateikti nesilaikant Aprašo 33 punkte nurodytų reikalavimų.
39. Tarnyba neatsako už pašto paslaugos teikėjų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių pavedimai nebuvo gauti ar gauti pasibaigus Aukciono raundui. Pasibaigus Aukciono
raundui Tarnyboje gauti vokai su pavedimais neatplėšiami ir grąžinami Aukciono dalyviui.
VI. AUKCIONO VYKDYMAS
40. Aukciono pradžią paskelbia komisijos pirmininkas 2013 m. _______ d. ____ val.
komisijos posėdyje. Komisija atplėšia užklijuotus vokus su Aukciono dokumentais, patikrina, ar
pateikti Aukciono dokumentai atitinka Aukciono taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ir Apraše nurodytus
reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys Aukciono taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ir Apraše
nurodytų reikalavimų, atmetami ir nenagrinėjami vadovaujantis Aprašo 16 punktu.
41. Posėdžio pabaigoje komisijos pirmininkas praneša apie pirmojo Aukciono raundo
pradžios ir pabaigos laikus bei sekančio komisijos posėdžio datą ir laiką.
42. Pirmojo Aukciono raundo metu Aukciono dalyviai pateikia kainos pasiūlymą, kuris turi
būti ne mažesnis nei pradinė kaina. Aukciono dalyviui nepateikus kainos pasiūlymo ar pateikus
kainos pasiūlymą, kuris yra mažesnis už pradinę kainą, Aukciono dalyvis netenka teisės dalyvauti
Aukcione.
43. Kitų Aukciono raundų metu Aukciono dalyvis turi teisę:
43.1. pateikti kainos pasiūlymą, kuris turi būti didinamas ne mažesniu dydžiu nei kainos
kitimo žingsnis;
43.2. nepateikti kainos pasiūlymo; šiuo atveju laikoma, kad galioja paskutinis Aukciono
dalyvio pateiktas kainos pasiūlymas dėl atitinkamo bloko;
43.3. atsisakyti bloko, jeigu jis nėra didžiausiosios kainos laikytojas; tokiu atveju visi
Aukciono dalyvio pateikti kainos pasiūlymai dėl šio bloko netenka galios, bloko atsisakymas
neužkerta kelio Aukciono dalyviui kituose Aukciono raunduose pateikti kainos pasiūlymą dėl šio
bloko, jeigu yra laikomasi Aprašo 3 punkte nustatyto reikalavimo;
43.4. Aprašo 43.3 punkte nustatyta tvarka atsisakyti bloko ir pateikti kainos pasiūlymą kitam
blokui;
43.5. ne daugiau kaip du kartus atsisakyti didžiausiosios kainos pasiūlymo, šiuo atveju
kitiems Aukciono dalyviams nepateikus kainos pasiūlymų blokui, dėl kurio buvo atsisakyta
didžiausiosios kainos pasiūlymo, laikoma, kad ankstesniame Aukciono raunde pateiktas antras
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pagal dydį kainos pasiūlymas yra didžiausiosios kainos pasiūlymas šiam blokui, o šį kainos
pasiūlymą pateikęs Aukciono dalyvis – didžiausiosios kainos laikytoju.
44. Vieno Aukciono raundo metu Aukciono dalyviui pateikus kelis vokus su pavedimais yra
nagrinėjami tik vėliausiai pateikti pavedimai, o kiti vokai su pavedimais neatplėšiami ir grąžinami
Aukciono dalyviui pasibaigus Aukciono raundui.
45. Komisijos posėdžių metu komisijos nariai atplėšia užklijuotus vokus su pavedimais,
įvertina pavedimų atitiktį Aprašo 32 ir 35 punktuose nurodytiems reikalavimams ir komisijos
posėdžio protokole nurodo Aukciono dalyvių einamajame ir prieš vykusiuose Aukciono raunduose
pateiktus kainos pasiūlymus ir kitus pavedimus, nustato didžiausiosios kainos pasiūlymą ir
didžiausiosios kainos laikytojų skaičių kiekvienam blokui. Kiekvieno komisijos posėdžio pabaigoje
komisijos pirmininkas paskelbia sekančio Aukciono raundo pradžios ir pabaigos datas ir laikus bei
sekančio komisijos posėdžio datą ir laiką.
46. Komisija gali atmesti ir nenagrinėti pavedimų, jeigu nustatoma, kad pavedimai
neatitinka Aprašo 32 ir 35 punktuose nurodytų reikalavimų.
47. Komisija turi teisę reikalauti iš Aukciono dalyvių papildomos informacijos dėl
pavedimuose pateiktų duomenų ir (ar) pasiūlymų patikslinimo ir paaiškinimo.
48. Aukciono sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komisijos posėdžio, jei
komisija nenusprendžia kitaip, informuoja kiekvieną Aukciono dalyvį jo prašyme dalyvauti
Aukcione nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo turi būti siunčiama visa su Aukciono eiga
susijusi informacija, apie didžiausiosios kainos pasiūlymą, ir didžiausiosios kainos laikytojų skaičių
atitinkamuose blokuose, sekančio Aukciono raundo pradžios ir pabaigos laikus, sekančio komisijos
posėdžio datą ir laiką. Kita Aukciono informacija yra laikoma konfidencialia ir viešai neskelbiama.
49. Komisija neskelbia kito Aukciono raundo apie tai informuodama kiekvieną Aukciono
dalyvį jo prašyme dalyvauti Aukcione nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo turi būti
siunčiama visa su Aukciono eiga susijusi informacija, kai komisijos posėdžio metu nustatoma, kad
paskutiniame Aukciono raunde nėra pateikta nė vieno pavedimo.
50. Jeigu Aukciono raundo metu didžiausiosios kainos pasiūlymas dėl atitinkamo bloko
pasiekia ribinę kainą, komisija paskelbia sekantį Aukciono raundą šiam blokui paskutiniu. Jeigu
paskutinio Aukciono raundo metu didžiausiosios kainos laikytojas atsisako didžiausiosios kainos
pasiūlymo ir pagal Aprašo 43.5 punktą nustatytas didžiausiosios kainos pasiūlymas yra mažesnis
nei ribinė kaina, Aukcionas toliau vyksta Apraše nustatyta tvarka.
51. Jeigu per septynis ar daugiau aukciono raundų didžiausiųjų kainų pasiūlymų sumos
kitimas dėl visų blokų neperžengia dviejų kainos kitimo žingsnių sumos, komisija turi teisę
paskelbti kitą aukciono raundą paskutiniu.
52. Aprašo 49 punkte nustatytu atveju arba Aprašo 50 ar 51 punktuose nustatytais atvejais
įvykus paskutiniam Aukciono raundui, komisija posėdžio metu nustato atitinkamo bloko (-ų)
laimėtoją (-us).
53. Laimėtoju pripažįstamas didžiausiosios kainos laikytojas atitinkamame bloke.
54. Jeigu komisijai nustatant Laimėtoją paaiškėja, kad yra du ar daugiau didžiausiosios
kainos laikytojų tam pačiam blokui, Laimėtoju pripažįstamas Aukciono dalyvis pagal šiuos
kriterijus prioriteto tvarka:
54.1. Laimėtoju pripažįstamas Aukciono dalyvis pateikęs garantinį raštą didesnei sumai;
54.2. Laimėtoju pripažįstamas Aukciono dalyvis pateikęs įsipareigojimą sumokėti visą
įmoką ar didesnę jos pradinę dalį; komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio, jeigu
komisija nenusprendžia kitaip, raštu informuoja atitinkamus Aukciono dalyvius apie tai, kad yra du
ar daugiau didžiausiosios kainos laikytojų tam pačiam blokui ir kad jų pateikta garantinių raštų
suma yra vienoda ir nurodo per komisijos nustatytą terminą informuoti komisiją apie įsipareigojimą
sumokėti visą įmoką ar jos pradinės dalies dydį;
54.3. Laimėtoju pripažįstamas Aukciono dalyvis mažiau kartų atsisakęs didžiausiosios
kainos pasiūlymo;
54.4. Laimėtoju pripažįstamas Aukciono dalyvis visų Aukciono raundų metu pateikęs
daugiau kainos pasiūlymų.
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55. Jeigu komisijai nustatant Laimėtoją paaiškėja, kad Laimėtojas ir (arba) su juo susiję
asmenys yra pateikę didžiausiosios kainos pasiūlymus dėl daugiau kaip dviejų blokų, šie asmenys
Laimėtojais pripažįstami dėl tų dviejų blokų, kuriems jie yra pateikę didžiausiuosius kainų
pasiūlymus. Jeigu tokių asmenų pateikti didžiausieji kainų pasiūlymai yra vienodi, komisija raštu
informuoja apie tai ūkio subjektą ir nurodo per komisijos nustatytą terminą informuoti komisiją apie
tai kurį (-iuos) iš tų blokų ūkio subjektas pageidauja įgyti teisę naudoti.
56. Laimėtoju pripažinus Aukciono dalyvį, kuris pats ir (arba) su juo susiję asmenys
dalyvauja aukcione suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–801 MHz ir 832–842 MHz
suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – aukcionas 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotai
radijo dažnių juostai), Laimėtojas ir su juo susiję asmenys netenka teisės dalyvauti aukcione 791–
801 MHz ir 832–842 MHz suporuotai radijo dažnių juostai.
57. Aukciono dalyviui, kurį komisija nustatė laimėtoju dėl aukciono 791–801 MHz ir 832–
842 MHz suporuotai radijo dažnių juostai:
57.1. atsisakius būti pripažintam Laimėtoju, Aukciono dalyvis nėra pripažįstamas laimėtoju
ir dėl aukciono 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotai radijo dažnių juostai; Laimėtoju
pripažįstamas antrą vietą užėmęs Aukciono dalyvis;
57.2. sutikus būti pripažintam Laimėtoju, Aukciono dalyvis nėra pripažįstamas laimėtoju dėl
aukciono 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotai radijo dažnių juostai.
58. Kiekvieno Laimėtojo didžiausiosios kainos pasiūlymas, kurio pagrindu jis buvo
pripažintas Laimėtoju, laikomas jo įsipareigojimu ir mokamas į valstybės biudžetą Aukciono
taisyklėse nustatyta tvarka.
57. Garantinis raštas gražinamas Aukciono dalyviui, nepripažintam laimėtoju, arba
Laimėtojui, sumokėjusiam įmoką arba jos pradinę dalį, jeigu įmoka buvo išskaidyta.
58. Atsiradus ar paaiškėjus aplinkybių, turinčių reikšmės Aukciono vykdymui, Tarnyba
komisijos prašymu ar savo iniciatyva motyvuotu sprendimu gali atidėti arba sustabdyti Aukciono
vykdymą. Tarnybos motyvuotame sprendime atidėti Aukciono vykdymą privalo būti nurodytas
terminas, iki kada yra atidedamas Aukciono vykdymas. Aukciono vykdymas sustabdomas
neapibrėžtam laikui ir atnaujinamas Tarnybos sprendimu išnykus aplinkybėms, dėl kurių Aukciono
vykdymas buvo sustabdytas, komisijos prašymu ar Tarnybos iniciatyva.
VII. AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS UŽMOKESTIS
59. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis 2821,73 Lt (du tūkstančiai aštuoni šimtai
dvidešimt vienas litas 73 ct). Pridėtinės vertės mokestis nemokamas.
60. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis pervedamas į Tarnybos sąskaitą Nr.
LT827300010002410679, banko kodas 73000, AB banke „Swedbank“, iki pateikiant Aukciono
dokumentus.
61. Dokumentas arba jo kopija, patvirtinantis, jog sumokėtas Aukciono dalyvio registracijos
užmokestis, pateikiamas Tarnybai kartu su Aprašo 21 punkte nurodytu voku.
62. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis Aukciono dalyviams negrąžinamas.
VIII. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE SUTEIKTĄ TEISĘ NAUDOTI BLOKUS
63. Įmoką Laimėtojas turi sumokėti nurodydamas įmokos kodą „7290 (Kitos įplaukos į
valstybės biudžetą)“ į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą,
skelbiamą šios institucijos interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391.
64. Įmoka motyvuotu Laimėtojo prašymu Tarnybos sprendimu gali būti išskaidoma ne
ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, sumokant pradinę įmokos dalį, ne mažesnę kaip 30 proc.
įmokos, o likusią įmokos dalį proporcingai išskaidant ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

______________________

Aukciono suteikti teisę naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 801–
821 MHz ir 842–862 MHz radijo
dažnių juostų sąlygų aprašo
1 priedas

_____________________________________________________________________________
(asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre arba vardas ir pavardė, Aukciono dalyvio
registracijos numeris)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius
tel. (8 5) 210 5623, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt
PAVEDIMAS DĖL KAINOS PASIŪLYMO (-Ų)
____________Nr. ____________________
(data)

Bloko
Radijo dažnių juostos
numeris
Nr. 3
801–806 ir 842–847 MHz
Nr. 4

806–811 ir 847–852 MHz

Nr. 5

811–816 ir 852–857 MHz

Nr. 6

816–821 ir 857–862 MHz

__________________________
(Aukciono dalyvio vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Kainos pasiūlymas (-ai), Lt
(rašomas skaičiais ir žodžiais)

______________
(parašas)

________________________________
(vardas ir pavardė)

_________________

Aukciono suteikti teisę naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 801–
821 MHz ir 842–862 MHz radijo
dažnių juostų sąlygų aprašo
2 priedas
_____________________________________________________________________________
(asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre arba vardas ir pavardė, Aukciono dalyvio
registracijos numeris)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius
tel. (8 5) 210 5623, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt
PAVEDIMAS DĖL DIDŽIAUSIOSIOS KAINOS PASIŪLYMO (-Ų) ATSISAKYMO

____________Nr. ____________________
(data)

Bloko
numeris

Radijo dažnių juostos

Nr. 3

801–806 ir 842–847 MHz

Nr. 4

806–811 ir 847–852 MHz

Nr. 5

811–816 ir 852–857 MHz

Nr. 6

816–821 ir 857–862 MHz

__________________________
(Aukciono dalyvio vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Blokas (-ai), dėl kurio (-ų) Aukciono dalyvis atsisako
didžiausiosios kainos pasiūlymo (-ų)
(pasirinktą bloką (-us) pažymėti kryželiu)

______________
(parašas)

________________________________
(vardas ir pavardė)

_________________

Aukciono suteikti teisę naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 801–
821 MHz ir 842–862 MHz radijo
dažnių juostų sąlygų aprašo
3 priedas
_____________________________________________________________________________
(asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre arba vardas ir pavardė, Aukciono dalyvio
registracijos numeris)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius
tel. (8 5) 210 5623, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt
PAVEDIMAS DĖL BLOKO (-Ų) ATSISAKYMO
____________Nr. ____________________
(data)

Bloko
Radijo dažnių juostos
numeris
Nr. 3
801–806 ir 842–847 MHz
Nr. 4

806–811 ir 847–852 MHz

Nr. 5

811–816 ir 852–857 MHz

Nr. 6

816–821 ir 857–862 MHz

__________________________
(Aukciono dalyvio vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Blokas (-ai), kurio (-ų) Aukciono dalyvis atsisako
(pasirinktą bloką (-us) pažymėti kryželiu)

______________
(parašas)

________________________________
(vardas ir pavardė)

_________________

