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NAUDOJAMI TERMINAI  

Prašyme naudojami terminai turi šią reikšmę: 

Bendroji įmonė (BĮ) 

arba Centuria 

Latvijos Bendrovė SIA Centuria, registracijos Nr. 40203227548, adresas 

Terbatas 14-3, Ryga, Latvija, ir jos Lietuvos filialas, kodas 305281764, 

buveinė registruota adresu Verkių g. 31B-2, Vilnius 

Bitė 
UAB Bitė Lietuva, kodas 110688998, registruota buveinė adresu Žemaitės 

g. 15, Vilnius 

ERĮ Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

ES kodeksas 
2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas 

ESTT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 

Leidimai 
Leidimai naudoti radijo dažnius, kurie aprašyti šio Prašymo 1 Skyriuje  

pateikiamoje Lentelėje Nr. 2 

LVAT Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

paslauga Elektroninių ryšių paslauga, kaip ji apibrėžta ERĮ  

Prašymas 
Šis Tele2 motyvuotas prašymas dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos 

Bendrai įmonei patvirtinimo  

Projektas Century 

 

Tele2 ir Bitė bendra veikla, siekiant sujungti dabartinius savo RAN tinklus 

į bendrą RAN tinklą, kuris bus naudojamas GSM, UMTS ir LTE 

paslaugoms bei 5G tinklo steigimui, vystymui ir paslaugoms 

Taisyklės 

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklės, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. 

įsakymas Nr. 1V-854 

Tarnyba Ryšių reguliavimo tarnyba 

Tele2 
UAB TELE2, kodas 111471645, registruota buveinė adresu Upės g. 23, 

Vilnius 

Šalys Bitė ir Tele2 

SV Savarankiškai veikianti 

Susitarimas [KONFIDENCIALU]  

tinklai Elektroninių ryšių tinklai, kaip jie apibrėžti ERĮ 

2009 Pagrindų 

direktyva 

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/140/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 

ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 

2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo 
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ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 

paslaugų leidimo 

2012 ES Sprendimas 

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 

Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos 

programa 

[KONFIDENCIALU] 
[KONFIDENCIALU] 

[KONFIDENCIALU] [KONFIDENCIALU] 

[KONFIDENCIALU] 
[KONFIDENCIALU] 

[KONFIDENCIALU] [KONFIDENCIALU] 

[KONFIDENCIALU] [KONFIDENCIALU] 

[KONFIDENCIALU] [KONFIDENCIALU] 

[KONFIDENCIALU] [KONFIDENCIALU] 

VJRTO Virtualiojo judriojo ryšio tinklo operatoriai 
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1. PRAŠYMAS PATVIRTINTI RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NUOMĄ 

Tele2, remdamasi ERĮ 57 str., 2012 ES Sprendimo 6 str. 8 d. bei Taisyklių 70 p., kreipiasi šiuo 

Prašymu į Tarnybą ir prašo patvirtinti radijo dažnių (kanalų), kurie nurodyti Leidimuose (Lentelė 

Nr. 2 žemiau), nuomą BĮ šiomis sąlygomis: 

1. Nuomos šalys: 

Nuoma yra sudaroma tarp žemiau nurodytų asmenų, kurių kontaktiniai duomenys yra: 

Nuomotojas  UAB Tele2 

Registracijos Nr. 111471645 

Adresas Upės g. 23, Vilnius 

Įgaliotas ir kontaktinis asmuo Lauras Butkevičius ir Indrė 

Barauskienė (Priedas 8) 

E. paštas lauras.butkevičius@tgsbaltic.com 

Telefonas 861520094 

Nuomininkas  SIA Centuria Lietuvos Filialas 

Registracijos Nr. 305281764 

Adresas Verkių g. 31B-2, Vilnius 

Įgaliotas ir kontaktinis asmuo Lauras Butkevičius ir Indrė 

Barauskienė  

E. paštas lauras.butkevičius@tgsbaltic.com  

Telefonas 861520094 

Lentelė Nr. 1, Radijo dažnių (kanalų) nuomos šalys 

2. Nuomos objektas ir galiojimo terminas: 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. išnuomojami šie radijo dažniai (kanalai) žemiau nurodytam terminui: 

Leidimo numeris ir data Radijo dažnis (kanalas) Nuomos terminas 

2013 m. lapkričio 26 d. 

Nr. (11.13) 13R-0111. 

811–816 MHz ir 852–857 MHz 

suporuotos radijo dažnių 

juostos  

816–821 MHz ir 857–862 MHz 

suporuotos radijo dažnių 

juostos 

2030 m. liepos 1 d. 

2016 liepos 11 d. Nr. 

(11.13) 13R-0150 

903,3–914,9 MHz ir 948,3–

959,9 MHz suporuotos radijo 

dažnių juostos  

1735–1760 MHz ir 1830–1855 

MHz suporuotos radijo dažnių 

juostos 

2032 m. spalio 31 d. 

2014 balandžio 11 d. Nr. 

(11.13) 13R-0135 

1960–1980 MHz ir 2150–2170 

MHz suporuotos radijo dažnių 

juosto 

2026 m. kovo 5 d. 

2012 m. rugpjūčio 29 d. 

Nr. (11.13) 13R-0070 

2500-2520 MHz ir 2620-2640 

MHz radijo dažnių juostos 

2027 m. rugpjūčio 29 d. 
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Lentelė Nr. 2, Išnuomojami radijo dažnių (kanalų) Leidimai 

3. Nuomininkui suteikiamos teisės: 

Nuoma BĮ suteikiama teisė naudoti Leidimuose nurodytus radijo dažnius (kanalus), kuri apima teisę 

siųsti ir priimti radijo signalus Leidimuose nurodytais radijo dažniais (kanalais), taip teikiant RAN 

tinklo paslaugas Tele2. 

4. Atsakomybė už Leidimuose nurodytų sąlygų laikymąsi ir ERĮ nustatytas prievoles: 

Tele2 ir toliau, t. y. visą nuomos laikotarpį, prisiima visą atsakomybę už sąlygų, nurodytų Leidimuose 

ir detalizuotų Priede 9, laikymąsi ir vykdymą ir toliau lieka atsakinga už vykdomą viešąją elektroninių 

ryšių veiklą, taip, kad ji nepažeistų ERĮ ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų.  

Tele2 ir toliau lieka atsakinga už pareigų ir prievolių, numatytų ERĮ, vykdymą, kurios nustatytos 

viešųjų paslaugų ir tinklų teikėjams. BĮ bus atsakinga už pareigų vykdymą, kurios numatytos ERĮ 

tinklų ir paslaugų teikėjams. 

5. BĮ sutikimas dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos: 

Su šiuo Prašymu taip pat yra pateikiamas BĮ sutikimas dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuris 

pridedamas prie šio Prašymo kaip Priedas 10. 

6. Radijo dažnių (kanalų) nuoma atitinka ERĮ ir Taisyklių nurodytas sąlygas: 

Remiantis ERĮ 57 str., 2012 ES Sprendimo 6 str. 8 d. bei Taisyklių 68–71 p., Tele2 patvirtina, kad 

radijo dažnių (kanalų) nuoma atitinka teisės aktų numatytas sąlygas, o būtent: 

1. Radijo dažniai (kanalai) gali būti nuomos objektas, remiantis 2012 ES Sprendimo 6 str. 8 d. 

bei Taisyklių 68 p. 

2. BĮ nėra draudžiama būti radijo dažnių (kanalų) naudotoju, remiantis taikomais teisės aktais. 

3. Tele2 prisiima visą atsakomybę už sąlygų, numatytų Leidimuose, laikymąsi ir viešąją 

elektroninių ryšių veiklą, kad ji atitiktų visus ERĮ ir kituose teisės aktuose keliamus 

reikalavimus. 

4. BĮ prisiima atsakomybę už ERĮ nurodytų reikalavimų laikymąsi, kuris numatytas ne viešųjų 

paslaugų ir / ar tinklų teikėjams. 

5. Radijo dažių (kanalų) nuoma neiškraipys konkurencijos. 

6. Radijo dažių (kanalų) sujungimas ir bendras Tele2 ir Bite naudojimasis radijo dažniais 

(kanalais) neiškraipys konkurencijos. 
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2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ VEIKLĄ / PROJEKTAS CENTURY 

2.1. Esminiai projekto tikslai 

2019 m. birželio 3 d. Šalys pasirašė Susitarimą (Priedas 1), pagal kurį Šalys įsteigė bendrai valdomą 

įmonę Latvijoje SIA Centuria ir jos filialą Lietuvoje, kuri atsakinga už Projekto Century vykdymą. 

Susitarimu Šalys siekia sujungti dabartinius savo tinklus į bendrą RAN (angl. Radio Access Network) 

tinklą, kuris bus naudojamas GSM, UMTS ir LTE paslaugoms bei 5G tinklo steigimui, vystymui ir 

paslaugoms. 

Projekto Century esmė yra sujungti dabar turimus operatorių RAN tinklus į vieną bendrai 

naudojamą RAN tinklą, kurį Lietuvoje valdytų BĮ, ir teiktų RAN paslaugas operatoriams (Šalims), o 

pastarieji sujungę BĮ valdomą bendrą RAN tinklą su savo (Šalių, t. y. Tele2 ir Bitės) atskirai 

valdomais CORE tinklais sudarytų atskirus viešųjų elektroninių ryšių tinklus, kurių pagrindu teiktų 

paslaugą galutiniams vartotojams. 

Projekto Century esminis tikslas – sukurti naują, modernų ir aukštos kokybės visų mobiliųjų 

technologijų, įskaitant 5G, bendrąjį RAN tinklą, siekiant teikti geresnes paslaugas vartotojams, verslo 

vartotojams ir visuomenei. 

Esminės Projekto Century naudos – [KONFIDENCIALU] 

Projekto poveikis konkurencijai – iki dabar atskirai valdomi ir vystomi operatorių RAN tinklai 

nesukūrė didelės investicijų dinamikos. Projektas Century Lietuvos rinkoje: 

1. Paskatins kitų mobiliųjų operatorių investicijas ir padidins bendrą konkurenciją rinkoje. 

2. Šalys ir toliau intensyviai konkuruos diegdamos investicijas intelektinėse tinklo dalyse (CORE 

tinkle). 

3. Šalys ir toliau liks aktyvios konkurentės mažmeninėje rinkoje, kadangi bus priverstos 

diferencijuoti savo komercinius pasiūlymus ir ieškoti patrauklesnių, išskirtinių ir didesnę 

pridėtinę vertę kuriančių pasiūlymų. 

[KONFIDENCIALU] 

2.2. Bendra informacija apie kuriamą bendrą Tele2 ir Bitė elektroninių ryšių tinklą 

2.2.1. Projekto Century esminiai sutartiniai dokumentai 

[KONFIDENCIALU] 

2.2.2. Projekto Century bendradarbiavimo struktūra 

Projektu Century bus sukurtas visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantis RAN tinklas, pagrįstas 

[KONFIDENCIALU] technologija, apimantis 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas 

BĮ. 

[KONFIDENCIALU] 
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2.2.3. Bendrai naudojami ištekliai  

[KONFIDENCIALU] 

2.2.4. Atskirai naudojami ištekliai 

[KONFIDENCIALU] 

2.2.5. Paslaugos, kurias teiks BĮ Tele2  

[KONFIDENCIALU] 

2.2.6. Veikla, kurią vykdys tik Tele2  

Tele2 ir toliau pilnai ir savarankiškai vykdys viešąją elektroninių ryšių ir tinklų tiekimo veiklą, kaip 

iki šiol, kas apima: [KONFIDENCIALU] 

2.3. Informacija apie bendrąją įmonę 

2019 m. rugpjūčio 7 d. Šalys bendrai įsteigė Latvijoje ribotos atsakomybės bendrovę SIA Centuria. 

2019 m. spalio 15 d. Lietuvoje buvo įregistruotas SIA Centuria Lietuvos filialas (Išplėstinis JAR 

išrašas pateikiamas kaip Priedas 21). 

[KONFIDENCIALU] 

Abu operatoriai valdo po 50% SIA Centuria akcijų. Abu akcininkai išlieka nepriklausomi ekonominės 

veiklos vykdytojai, kurie ir toliau aktyviai konkuruoja elektroninių ryšių rinkoje.  

[KONFIDENCIALU] 

2.4. [KONFIDENCIALU] 

[KONFIDENCIALU] 
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3. NUOMOJAMI RADIJO DAŽNIAI (KANALAI) IR ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL ATSKIRUS 

LEIDIMUS 

Operatorius pažymi, kad radijo dažniai, kuriems prašoma suteikti leidimą juos nuomoti, nėra dažniai, 

kurių perleidimas/nuoma yra draudžiami pagal Taisyklių 68.1 ir 68.2 p.: 

1. prašomų nuomoti radijo dažnių (kanalų) paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų 

transliavimas (retransliavimas); 

2. prašomi nuomoti radijo dažniai (kanalai) nėra paskirti veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, 

saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos 

apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos 

sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų 

nekomercinėmis funkcijomis. 

Be to, radijo dažniai (kanalai) nurodyti Leidimuose patenka į ES Sprendimo 6 str. 8 d., pagal kurį 

„Valstybės narės leidžia perduoti arba nuomoti radijo spektro naudojimo teises šiose suderintose 

dažnių juostose: 790–862 MHz, 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–1 880 MHz, 

1 900–1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz.“  

Tele2, [KONFIDENCIALU] taip pat patvirtina, kad ji toliau prisiima visą atsakomybę laikytis 

pirminių Leidimuose nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimosi sąlygų, kurios detaliai aptariamos 

Priede 9. 
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4. BĮ GALIMYBĖ VYKDYTI VEIKLĄ IR ATITIKIMAS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO 

REIKALAVIMAMS  

ERĮ, Taisyklės bei kiti išnuomotinų radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą reglamentuojantys 

teisės aktai nenumato ribojimų, kurie ribotų teisę ar draustų BĮ vykdyti veiklą bei naudoti radijo 

dažnius (kanalus) įgyvendinant Projektą Century.  

Radijo dažniai (kanalai), kuriuos Tele2 išnuomos BĮ, nėra priskiriami radijo dažniams (kanalams), 

kurių perleidimas, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, teisę naudoti 

jam skirtus radijo dažnius (kanalus), būtų ribojamas, kaip tai numatyta Taisyklių 68.1. – 68.2. p. 

Kadangi nuomojami radijo dažniai (kanalai) nėra priskirtini radijo dažniams (kanalams), kurie yra 

numatyti transliuotojams ir (ar) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, Tele2 

radijo dažnių (kanalų) nuomai taip pat netaikomos ir tokių radijo dažnių (kanalų) perleidimą 

ribojančios ar draudžiančios nuostatos. 

Atsižvelgiant į nurodytą, darytina išvada, kad nėra pagrindų, kurie ribotų BĮ teisę vykdyti numatytą 

veiklą, o ši veikla, įskaitant, bet neapsiribojant Tele2 radijo dažnių (kanalų) naudojimu nuomos 

pagrindais, neprieštarauja ERĮ numatytiems reikalavimams. 
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5. ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL TEISES AKTUS IR LEIDIMUS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS 

(KANALUS) VYKDYMAS 

Kaip buvo detaliai paaiškinta šio Prašymo 2-4 Skyriuose, Tele2 nuomodamas radijo dažnius (kanalus) 

BĮ išlieka Leidimų savininkas ir išlaiko visas teises ir pareigas, kurios yra numatytos operatoriui, kaip 

jis apibrėžiamas ERĮ 3 str. 32 d., kadangi tik jis teikia viešąsias ryšių ir tinklų paslaugas, t. y. siūlo 

jas galutiniams vartotojams laisvoje rinkoje. Todėl Tele2 išlieka atsakingas už visų pareigų, nustatytų 

ERĮ ir kituose teisės aktuose vykdymą, bei už Leidimuose (kaip aptarta šio Prašymo 3 Skyriuje) 

nurodytų sąlygų laikymąsi.  

BĮ, kaip detaliai paaiškinta šio Prašymo 2.4.1 Skyriuje, neteiks viešųjų paslaugų ar viešųjų tinklų. 

Tačiau remiantis ERĮ nuostatomis, įstatymas numato tam tikras pareigas ir bendrai paslaugų ir tinklų 

teikėjams, nepaisant to, jos viešosios, ar ne. Todėl už šias pareigas bus atsakinga ir BĮ.  

[KONFIDENCIALU] 

Taip pat nuoma atitinka Taisyklių 72.2.3 p. toje dalyje, kurioje numatyta, kad perleidimas ir nuoma 

neturi prieštarauti elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. 
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6. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NUOMOS POVEIKIS KONKURENCIJAI 

 

Siekiant įvertinti Projekto Century poveikį konkurencijai, Šalys kreipėsi į konkurencijos politikos bei 

ekonominės analizės ekspertus CRA. CRA parengė šešias ataskaitas, kuriomis ir remiamasi šiame 

Prašymo skyriuje, vertinant: 

[KONFIDENCIALU] 

6.1. Bendradarbiavimo nauda 

[KONFIDENCIALU] 

6.2 Konkurencija tarp Tele2 ir Bitė nebūtų reikšmingai apribojama 

 

[KONFIDENCIALU] 

 

6.3 Bendradarbiavimo poveikis kitiems rinkos dalyviams 

 

[KONFIDENCIALU] 
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7. KONKURENCIJOS TARYBOS DALYVAVIMAS RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NUOMOS 

VERTINIMO PROCESE 

Kaip buvo detaliai paaiškinta šio prašymo 2.4.3 skyriuje, vienas esminių klausimų, į kuriuos turi 

atsakyti Tarnyba, vertindama pateiktą prašymą patvirtinti radijo dažnių (kanalų) nuomą, yra tai, ar, 

be kita ko, tokia nuoma neturės neigiamo poveikio konkurencijai. [KONFIDENCIALU] 

Projekto Century analizės ir poveikio konkurencijai kompleksiškumas suteikia prielaidas į šį 

vertinimo procesą įtraukti ir Konkurencijos tarybą, kuri taip pat nuo pradžių buvo informuota apie 

planuojamą sandorį. [KONFIDENCIALU] Konkurencijos tarybai ir Latvijos konkurencijos 

priežiūros institucijai buvo pateikta visa esminė su projektu susijusi informacija ir dokumentai. 

Konkurencijos tarybos įtraukimas į šį Tarnybos kontroliuojamą reguliacinį procesą būtų 

ekonomiškas, efektyvus ir optimalus sprendimas, padėsiantis tinkamai ir išsamiai įvertinti radijo 

dažnių (kanalų) nuomos poveikį konkurencijai (apie tai žr. šio prašymo 6 skyrių). 

Minėta galimybė yra eksplicitiškai numatyta ERĮ 12 str. 1 d.: 

„1. Konkurencijos taryba, kiek tai susiję su elektroninių ryšių veikla: 

1) keičiasi su Ryšių reguliavimo tarnyba Konkurencijos tarybos ir Ryšių 

reguliavimo tarnybos funkcijoms įgyvendinti reikalinga informacija, įskaitant 

ir konfidencialią informaciją, užtikrindama gaunamos informacijos apsaugą; 

2) konsultuoja Ryšių reguliavimo tarnybą, kai ji atlieka funkcijas, susijusias 

su konkurencijos priežiūra elektroninių ryšių srityje; 

3) bendradarbiauja ir konsultuojasi su Ryšių reguliavimo tarnyba, pagal 

Konkurencijos įstatymą vykdydama konkurencijos elektroninių ryšių srityje 

priežiūrą.“ 

Be to, Konkurencijos tarybos dalyvavimas būtų galimas tiek pagal Konkurencijos įstatymo 18 str. 

1 d. 10 p., tiek pagal Viešojo administravimo įstatymo 37 str. 
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8. PATVIRTINIMAI 

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad šiame Prašyme dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos pateikta 

informacija yra teisinga ir visa, vadovaujantis turimais faktais atlikti visi kuo tiksliausi įvertinimai, 

yra pateiktos visos reikalaujamų dokumentų kopijos. 

[KONFIDENCIALU] 

Su Prašymu pateikiamas BĮ sutikimas (Priedas 10) dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos 

[KONFIDENCIALU]. 

Šiame Prašyme ir jo prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir skirta tik Tarnybai bei 

Konkurencijos tarybai. Kadangi kiekviename šiame prašyme yra pateikiama tiek UAB Tele2, tiek 

UAB Bitė Lietuva konfidenciali informacija, kuria operatoriai nesidalina tarpusavyje ir jos nežino, 

šis prašymas yra teikiamas įgaliotų Tele2 atstovų. Tik įgalioti atstovai yra susipažinę su abiejų Šalių 

konfidencialia informacija. Siekiant išlaikyti šios informacijos konfidencialumą ir apriboti galimybę 

operatoriams sužinoti kito operatoriaus konfidencialią informaciją, maloniai prašome bet kokius 

paklausimus, susijusius su Prašymu, teikti tik įgaliotiems atstovams: 

* * * 

_____________________ 

UAB „TELE2“ vardu: 

Advokatas Lauras Butkevičius 

 

 

Advokato padėjėja Indrė Barauskienė 

2020 m. rugpjūčio 18 d. 
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PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

 

 

1 priedas: [KONFIDENCIALU] 

2 priedas: [KONFIDENCIALU] 

3 priedas: [KONFIDENCIALU] 

4 priedas: [KONFIDENCIALU] 

5 priedas: [KONFIDENCIALU] 

6 priedas: [KONFIDENCIALU] 

7 priedas: [KONFIDENCIALU] 

8 priedas: Įgaliojimas 

9 priedas: Leidimų sąlygos 

10 priedas: SIA Centuria sutikimas dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos 

11 priedas: [KONFIDENCIALU] 

12 priedas: [KONFIDENCIALU] 

13 priedas: [KONFIDENCIALU] 

14 priedas: [KONFIDENCIALU] 

15 priedas: [KONFIDENCIALU] 

16 priedas: [KONFIDENCIALU] 

17 priedas: [KONFIDENCIALU] 

18 priedas: [KONFIDENCIALU] 

19 priedas: [KONFIDENCIALU] 

20 priedas: [KONFIDENCIALU] 

21 priedas: Išplėstinis SIA Centuria Lietuvos filialo JAR išrašas  

22 priedas: [KONFIDENCIALU] 

23 priedas: [KONFIDENCIALU] 


