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DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 713 – 788 
MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS SĄLYGŲ APRAŠO 

 
 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2020 m. lapkričio 4 d. paskelbė 
viešosioms konsultacijoms Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713 – 788 MHz radijo 
dažnių juostos sąlygų aprašo projektą (toliau – Aprašo projektas).  

Akcinė bendrovė Lietuvos radijas ir televizijos centras (toliau – Telecentras) susipažino su 
Tarnybos parengtu Aprašo projektu ir teikia šias pastabas: 

  
Dėl Apraše numatytų A ir B kategorijų radijo dažnių blokų 
Aprašo 2 punkte numatyta, kad bus skelbiamas aukcionas suteikiantis teisę aukciono dalyviams 

naudotis trimis A kategorijos radijo dažnių blokais:   
713–723 MHz ir 768–778 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (Nr. A1), t.y. 2x10 MHz,    
723–728 MHz ir 778–783 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (Nr. A2), t.y. 2x5 MHz,      
728–733 MHz ir 783–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (Nr. A3), t.y. 2x5 MHz  

ir trimis B kategorijos radijo dažnių blokais.  
738–743 MHz radijo dažnių juostos (Nr. B1), t.y. 5 MHz,    
743–748 MHz radijo dažnių juostos (Nr. B2), t.y. 5 MHz,    
748–753 MHz radijo dažnių juostos (Nr. B3), t.y. 5 MHz.    
 
Aprašo 3 punkte taip pat numatyta, kad aukciono dalyvis (įskaitant su juo susijusius asmenis) 

aukciono metu gali teikti kainos pasiūlymus tik dėl vieno arba dviejų A kategorijos radijo dažnių blokų 
ir (arba) vieno B kategorijos radijo dažnių bloko.  

 
Tarnyba sudarydama tris A kategorijos radijo dažnių blokus (nors yra galimybė sudaryti keturias 

kategorijas, kiekvienai kategorijai skiriant po 2x5 MHz radijo dažnių juostas) sąmoningai užkerta kelią 
aukcione laimėti/gauti dažnius kuo didesniam aukciono dalyvių skaičiui. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad 
Aprašo 3 punktas suteikia galimybę vienam rinkos dalyviui gauti du A kategorijos radijo dažnių blokus ir 
vieną B kategorijos radijo dažnių bloką (viso vienas rinkos dalyvis gali turėti tris radijo dažnių juostas) taip 
pat yra apribojama galimybė mažesniems rinkos dalyviams įsigyti radijo dažnius, užtikrinti veiklos tęstinumą 
ir turėti rinkoje didesnę konkurenciją teikiant elektroninių ryšių paslaugas. 

   
Atsižvelgiant į minėtas pastabas, prašome Tarnybos koreguoti Aprašo 2.1. papunktį radijo dažnių 

bloką A1 išskaidant po 2x5 MHz radijo dažnių juostas, t.y. sudarant keturis A kategorijos radijo dažnių 
blokus po 2x5 MHz radijo dažnių juostą kiekvienam. Taip pat Tarnybos prašome koreguoti Aprašo 3 punktą, 
kuriame būtų užtikrinama jog vienam aukciono dalyviui leidžiama teikti kainos pasiūlymą tik dėl vieno A 
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kategorijos radijo dažnių bloko, o ne dėl dviejų A kategorijos radijo dažnių blokų, kaip šiuo metu numatyta 
Apraše.         

 
Informuojame, kad Telecentras, užsitęsus ar neįvykus UAB „Mezon“ pardavimo sandoriui dėl Telia 

Lietuva, AB 2020 m. gruodžio 1 d. kreipimosi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu „dėl 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020-10-28 įsakymo „Dėl teisės naudoti radijo dažnius 
(kanalus), skirtus AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon““, taip pat ketina dalyvauti 
minėtame aukcione ir atsižvelgiant į tai, kad 700 MHz ir 3,5 GHz dažniai sudaro 5G dažnių paketą, kuris 
Europoje dažniausiai aukcionuose parduodamas kartu, siūlome (kaip jau rašėme 2020 m. lapkričio 5 d. 
Tarnybai siųstame rašte Nr. 4A-123/2.5-10 „Dėl 3400-3800 Mhz ir 694–790 Mhz radijo dažnių aukciono“) 
Tarnybai atidėti 713 – 788 MHz radijo dažnių juostos aukcioną ir skelbti jį kartu su 3,5 GHz radijo dažnių 
juostos aukcionu.   

 
 

 

Pagarbiai 

Generalinis direktorius                                                                                           Remigijus Šeris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Grigaravičienė, tel. +370 655 01394, el. paštas r.grigaraviciene@telecentras.lt  


		Remigijus Šeris
	2020-12-04T11:54:03+0200
	nenurodyta
	Remigijus Šeris
	signature




