
Gautas prašymas paaiškinti (patikslinti) 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 (toliau – aukcionas) sąlygas: 

1. Ar pagal 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 sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) turi būti pateikiamas vienas aukciono 

dokumentų originalų rinkinys ir elektroninė laikmena su skaitmenine kopija, o aukciono dokumentų 

kopijų popierine forma pateikti nereikia? Ar nuskenuotas pasirašytas originalus aukciono 

dokumentas įrašytas į elektroninę laikmeną pdf. formatu bus laikoma tinkama skaitmenine kopija?    

2. Kokie duomenys aukciono dokumentuose turi būti nurodyti apie aukciono dalyvio 

dalyvius bei koks dokumentas bus laikomas tinkamu tai patvirtinti dokumentu? Ar aukciono 

dalyvio laisva forma pasirašytas dokumentas apie aukciono dalyvio akcininkus yra tinkamas tai 

patvirtinti dokumentas? 

3. Jei aukciono metu pasikeičia aukciono dokumentuose pateikti duomenys apie 

aukciono dalyvio dalyvius (akcininkus, narius, dalininkus ir pan.),  ar apie tai turi būti pranešama 

aukciono komisijai? Jei taip, kokia forma ir per kiek laiko? 

4. Ar kainos pasiūlymus ir kitus pranešimus gali pasirašyti kitas įgaliotas asmuo negu 

pasirašantis prašymą leisti dalyvauti aukcione? 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo aukščiau 

nurodytą prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas, ir vadovaudamasi Aprašo 29 punktu 

teikia paaiškinimus (patikslinimus): 

1. Aprašo 25 punktas numato, kad: „Aprašo 24 punkte nurodytame voke pateikiamas 

aukciono dokumentų originalų rinkinys ir elektroninė laikmena su aukciono dokumentų 

skaitmeninėmis kopijomis“. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 25 punktu, Aprašo 24 punkte 

nurodytame voke turi būti pateikiamas vienas aukciono dokumentų originalų rinkinys ir viena 

elektroninė laikmena su visų aukciono dokumentų skaitmeninėmis kopijomis. Aprašo nuostatos 

nereikalauja pateikti popierinių aukciono dokumentų kopijų. Visų aukciono dokumentų originalų 

skenuotos versijos, įrašytos į elektroninę laikmeną pdf. formatu, laikytinos tinkamomis aukciono 

dokumentų  skaitmeninėmis kopijomis. 

2. Vadovaujantis Aprašo 26.6 papunkčiu, kartu su kitais privalomais pateikti aukciono 

dokumentais turi būti pateikiamas „aukciono dalyvio dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) 

sąrašas, kiekvieno iš jų dalyvių susirinkime turimų balsų skaičius ir dokumentai, patvirtinantys 

kiekvieno dalyvio, turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, registracijos šalį, o jei 

toks aukciono dalyvio dalyvis yra fizinis asmuo – pilietybę patvirtinančio dokumento kopija“.  

Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 26.6 papunkčiu, turi būti pateikiama: 1) aukciono dalyvio 

dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) sąrašas, 2) kiekvieno aukciono dalyvio dalyvio 

(akcininko, nario, dalininko ir pan.) turimų balsų skaičius aukciono dalyvio dalyvių susirinkime ir 

3) dokumentai, patvirtinantys aukciono dalyvio dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.), 

turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, registracijos šalį arba jo pilietybę 

patvirtinančio dokumento kopija, jei aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir 

pan.), turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, yra fizinis asmuo. Aukciono dalyvio 

dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) turimų balsų skaičius aukciono dalyvio dalyvių 

susirinkime gali būti pateikiamas arba atskiru dokumentu, arba ši informacija gali būti nurodoma 

anksčiau minėtame aukciono dalyvio dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) sąraše. Aukciono 

dalyvio dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) sąrašas ir aukciono dalyvio akcininkų (narių, 

dalininkų ir pan.) turimų balsų skaičius aukciono dalyvio dalyvių susirinkime turi būti patvirtinti 

notaro ar aukciono dalyvio vadovo (jei aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, aukciono dalyvio) ar 

įgalioto asmens parašu. Aukciono dalyvio dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.) laisvos 

formos deklaracija dėl jo registracijos šalies ar pilietybės, jei aukciono dalyvio dalyvis yra fizinis 



asmuo, nėra laikytina dokumentu, patvirtinančiu aukciono dalyvio dalyvio registracijos šalį ar 

pilietybę, jei aukciono dalyvio dalyvis yra fizinis asmuo. 

3. Vadovaujantis Aprašo 17.2 papunkčiu, vienas iš aukciono dalyvio kvalifikacinių 

reikalavimų yra, kad aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.), turintis ne 

mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, turi būti registruotas Europos Sąjungos ar Šiaurės 

Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybėje narėje arba yra jos pilietis. Atsižvelgiant į tai, 

pasikeitus aukciono dalyvio dalyviams (akcininkams, nariams, dalininkams ir pan.), turintiems ne 

mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, ir (ar) jų registracijos šaliai arba pilietybei, aukciono 

dalyvis turi pranešti apie tai Tarnybai ir pateikti dokumentus, patvirtinančius naujo aukciono 

dalyvio dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.), turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių 

susirinkime, ar aukciono dalyvio dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.), turinčio ne mažiau 

kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, kurio duomenys pasikeitė registracijos šalį arba jo pilietybę 

patvirtinančio dokumento kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo. 

4. Vadovaujantis Aprašo 26.2 papunkčiu, kartu su kitais privalomais pateikti aukciono 

dokumentais turi būti pateikiamas „aukciono dalyvio įgalioto atstovo įgaliojimus patvirtinantis 

dokumentas“. Aprašas nenumato draudimo aukciono dalyviui turėti daugiau negu vieną įgaliotą 

atstovą. Aprašo 26.2 papunktyje nurodytame dokumente turi būti nurodyta, kokius veiksmus 

aukciono dalyvio įgaliotas atstovas yra įgaliotas atlikti. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei pranešimą, 

kaip jis suprantamas Aprašo 15.8 papunktyje, pasirašytų asmuo, kurio įgaliojimus patvirtinantis 

dokumentas nebuvo pateiktas kartu su aukciono dokumentais, voke su pranešimu turėtų būti 

pateiktas ir pranešimą pasirašiusio asmens įgaliojimus pasirašyti pranešimą patvirtinantis 

dokumentas. 

 


