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DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 713–733 
MHZ IR 768–788 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO 
PROJEKTO 
 

UAB „Bitė Lietuva“ teikia savo poziciją dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 
713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo projekto (toliau – Projektas). 

Projektas numato pareigą aukcione dalyvaujantiems asmenims pateikti informaciją apie planuojamos 
naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus 
kontroliuojantį asmenį.  

Atkreipiame Ryšių reguliavimo tarnybos dėmesį į tai, kad UAB „Bitė Lietuva“ tokios informacijos neturi, 
o taip pat neturi jokio teisinio pagrindo prašyti tokios informacijos iš planuojamos naudoti įrangos 
priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų. Tuo atveju, jei mūsų bendrovė ir kreiptųsi į planuojamos naudoti 
įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjuus, šie gali pagrįstai atsisakyti tokią informaciją suteikti, 
net jei teikėjai ir sutiktų tokią informaciją pateikti, aukciono dalyvis negali užtikrinti, kad tokia informacija 
bus teisinga, išsami ar pateikta laiku.  

Tuo tarpu pagal Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz 
radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projekto (toliau – Aprašas) sąlygas, aukciono dalyvio dokumentai yra 
atmetami ir nenagrinėjami, jei aukciono dalyvio pateikti dokumentai neatitinka Apraše nurodytų sąlygų 
(16.1 p.), trūksta kurių nors iš Apraše nurodytų aukciono dokumentų ar jie neatitinka keliamų reikalavimų 
(16.2 p.) aukciono dokumentuose nurodyti ne visi reikalingi duomenys (16.3 p.). Kitaip tariant planuojamos 
naudoti įrangos, priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjams atsisakius pateikti informaciją apie juos 
kontroliuojančius asmenis, pateikus neteisingą ar nepilną informaciją, ar pateikus tokią informaciją 
pavėluotai, aukciono dalyvis būtų šalinamas iš tolesnio aukciono proceso. Manome, kad toks reikalavimas 
yra nepagrįstas, nes galimybė dalyvauti aukcione tampa priklausoma ne nuo paties aukciono dalyvio (net 
ir atitinkančio Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus), o nuo trečiosios šalies geros valios ir noro 
bendradarbiauti. 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo 
351 punkte numatyta, kad, kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo 
komisiją kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pateikti 
informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo 
paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį. Manome, kad 
tokiu reguliavimu nustatyta nauja prievolė Ryšių reguliavimo tarnybai negali būti automatiškai perkelta 
aukciono dalyviams, nes aukciono dalyviai informacijos apie planuojamos naudoti įrangos ar paslaugų 
teikėją kontroliuojantį asmenį netvarko ir neturi teisinio pagrindo tvarkyti. 

Ryšių reguliavimo tarnyba 
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Ryšių reguliavimo tarnyba šią savo pareigą gali įvykdyti tame tarpe ir kreipdamasi tiesiogiai į aukciono 
dalyvio nurodytus planuojamos naudoti įrangos bei paslaugų teikėjus.  

Tuo atveju, jei tokia informacija būtų teikiama aukciono dalyvių, jie neturi būti niekaip baudžiami dėl to, 
kad trečioji šalis neturėdama tokios pareigos nepateikė informacijos apie savo kontroliuojančius asmenis, 
pateikė neteisingą informaciją ar pateikė ją pavėluotai. 
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