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Nr.  

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo 

komisijos darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 

25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 351 punktą, 

p a k e i č i u  Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 

768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę 

naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 13.11 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.11. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, Nacionalinės 

radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintuose Tarnybos 

direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo 

lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) 

ir Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklėse, patvirtintose Tarnybos 

direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti 

elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Aukciono taisyklės).“ 

2. Papildau 191 punktu: 

„191. Leidimų turėtojai, vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 dalimi, 

ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. privalo užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų teisę viešąsias 

elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonento identifikavimo 

moduliais ir teisę pakeisti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją, pagal Elektroninių ryšių 

įstatymo 40 straipsnio 9 dalies nuostatas išlaikant ryšio numerį (kai toks yra), tačiau nekeičiant 

abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir be fizinės prieigos prie galinio įrenginio.“ 

3. Pakeičiu 27.15 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„27.15. informaciją apie planuojamos naudoti įrangos gamintojus, tiekėjus, priežiūros ir 

palaikymo paslaugų teikėjus (toliau visi kartu – tiekėjai), nurodytą Elektroninių ryšių veiklai vykdyti 

naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) 

jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 

2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-581 „Dėl Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos 

aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros 

ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo“, taip pat informaciją apie planuojamos naudoti įrangos 
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priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį 

asmenį.“ 

4. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip: 

„32. Aukciono dokumentai Tarnybai gali būti pateikti: 

32.1 arba elektroniniu paštu aukcionas@rrt.lt iki 2022 m. kovo 25 d. 14 val.; 

32.2 arba vokuose tiesiogiai atvykus į Tarnybą 2022 m. kovo 24 d. nuo 8 val. iki 17 val. ir 

kovo 25 d. nuo 8 val. iki 14 val.“ 

5. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip: 

„45. Užklijuoti vokai su pateiktais aukciono dokumentais atplėšiami ir elektroniniu paštu gauti 

suglaudinti failai su aukciono dokumentais iššifruojami 2022 m. kovo 25 d. 14 val. 15 min. komisijos 

posėdyje. Komisijos posėdžiai, išskyrus šiame punkte ir Aprašo 64 punkte nurodytus komisijos 

posėdžius, yra nevieši.“ 

6. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip: 

„46. Komisija Aukciono taisyklėse ir Apraše nustatyta tvarka išnagrinėja ir įvertina aukciono 

dokumentus, išskyrus aukciono dalyvių atitiktį Aprašo 15.3 papunktyje nurodytam kvalifikaciniam 

reikalavimui, ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 8 d. Šis terminas gali būti pratęstas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 11 dalimi.“ 

 

 

 

  

Direktorius                       
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 

2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. (1.9E)1V-964 „DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ 

NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 713–733 MHz ir 768–788 MHz RADIJO 

DAŽNIŲ JUOSTŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

Nr.  

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo 

komisijos darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 

25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 351 punktą, 

p a k e i č i u  Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 

768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę 

naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 13.11 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.11. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, 
Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintuose 

Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių 

paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių 

lentelė) ir Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklėse, patvirtintose 

Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę 

naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Aukciono taisyklės).“ 

2. Papildau 191 punktu: 

„191. Leidimų turėtojai, vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 

dalimi ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. privalo užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų teisę 

viešąsias elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonento 

identifikavimo moduliais ir teisę pakeisti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją, pagal 

Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 9 dalies nuostatas išlaikant ryšio numerį (kai toks 

yra), tačiau nekeičiant abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir be fizinės 

prieigos prie galinio įrenginio.“ 

3. Pakeičiu 27.15 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„27.15. informaciją apie planuojamos naudoti įrangos gamintojus, tiekėjus, priežiūros ir 

palaikymo paslaugų teikėjus (toliau visi kartu – tiekėjai), nurodytą Elektroninių ryšių veiklai 

vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, 

tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-581 „Dėl Elektroninių ryšių veiklai 

vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, 

tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją 
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo“, taip pat informaciją apie 

planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį 

(valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį asmenį.“ 

4. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip: 

„32. Aukciono dokumentai Tarnybai gali būti pateikti: 

32.1 arba elektroniniu paštu aukcionas@rrt.lt iki 2022 m. sausio kovo 25 d. 14 val.; 

32.2 arba vokuose tiesiogiai atvykus į Tarnybą 2022 m. sausio kovo 24 d. nuo 8 val. iki 17 

val. ir sausio kovo 25 d. nuo 8 val. iki 14 val.“ 

5. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip: 

„45. Užklijuoti vokai su pateiktais aukciono dokumentais atplėšiami ir elektroniniu paštu gauti 

suglaudinti failai su aukciono dokumentais iššifruojami 2022 m. sausio kovo 25 d. 14 val. 15 min. 

komisijos posėdyje. Komisijos posėdžiai, išskyrus šiame punkte ir Aprašo 64 punkte nurodytus 

komisijos posėdžius, yra nevieši.“ 

6. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip: 

„46. Komisija Aukciono taisyklėse ir Apraše nustatyta tvarka išnagrinėja ir įvertina aukciono 

dokumentus, išskyrus aukciono dalyvių atitiktį Aprašo 15.3 papunktyje nurodytam kvalifikaciniam 

reikalavimui, ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario balandžio 8 d. Šis terminas gali būti pratęstas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 11 dalimi.“ 

 

 

 

  

Direktorius                       



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ 

REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 

(1.9E)1V-964 „DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS 

(KANALUS) IŠ 713–733 MHZ IR 768–788 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ SĄLYGŲ 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 

 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-

964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 

MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – projektas) 

tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo 

Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 969) įgyvendinimą ir sklandų 

Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo 

dažnių juostų (toliau – Aukcionas) procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties 

nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą.  

Pažymėtina, kad po Aukciono paskelbimo priimtu ir 2021 m. lapkričio 27 d. įsigaliojusiu 

Nutarimu Nr. 969 buvo pakeistas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). 

Patikslintame Apraše numatyta, kad, kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu 

pagrindu, t. y. kai Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, 

pateikusių paraiškas dalyvauti aukcione dėl radijo dažnių (kanalų), numatytų elektroninių ryšių 

tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, privaloma, be kita ko, pateikti Komisijai 

informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir 

palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį 

asmenį.  

Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas Nr. 969 buvo priimtas jau po Aukciono paskelbimo, 

šiuo metu galiojantis Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 

768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2021 m. 

spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius 

(kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“, 

(toliau – Aukciono sąlygų aprašas) nenumato pareigos Aukciono dalyviams pateikti Nutarime Nr. 

969 numatytos ir Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje 

reikalingos informacijos, t. y. informacijos apie Aukciono dalyvio planuojamos naudoti įrangos 

priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir apie planuojamos naudoti 

įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį asmenį. 

Pažymėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 771 punktu, Komisija pradeda atitikties nacionalinio 

saugumo interesams patikrą tik gavusi visą Apraše numatytą informaciją.  

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 69 straipsnio 2 

dalį, asmenys, teikiantys paraiškas dalyvauti aukcione, privalo Tarnybai pateikti informaciją apie 

savo elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojant tam tikrus radijo dažnius (kanalus) planuojamos 

naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės įrangos, nurodytos šioje dalyje nurodytame 

sąraše, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus. Taigi 

pareiga pateikti informaciją apie planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės 
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įrangos, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus tenka 

būtent aukciono dalyviui. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas ir siekiant užtikrinti sklandų Aukciono 

procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, 

vykdymą, projektu siekiama papildyti Aukciono dalyvių privalomų pateikti aukcionų dokumentų 

turinį Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje būtina 

informacija.  

Projektu taip pat atliekamas redakcinio pobūdžio patikslinimas, atsižvelgiant į tai, kad, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

įstatymo (toliau – NSUSOAĮ) 2 straipsnio 15 dalimi, sąvoka „kontroliuojantis asmuo“ turi būti 

suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Atitinkamai 

Aukciono sąlygų aprašo 13.11 papunktis papildomas nuoroda į NSUSOAĮ.  

Atsižvelgiant į pirmosios viešos konsultacijos dėl projekto metu gautas pastabas ir 

pasiūlymus: 

- pratęsiamas aukciono dokumentų pateikimo terminas; 

- papildomos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, numatant reikalavimą dėl ERĮ 

40 straipsnio 16 dalies įgyvendinimo.  

 

2. Dabartinis teisinis reglamentavimas 

Šiuo metu pagal Aukciono sąlygų aprašo 27.15 papunktį, Aukciono dalyvis privalo 

pateikti informaciją apie planuojamos naudoti įrangos gamintojus, tiekėjus, priežiūros ir 

palaikymo paslaugų teikėjus (toliau visi kartu – tiekėjai), nurodytą Elektroninių ryšių veiklai 

vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, 

tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-581 „Dėl Elektroninių ryšių 

veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios 

gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti 

informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo“, kuri neapima 

informacijos apie planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų 

registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį asmenį. 

 

3. Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, jų teigiamos savybės 

Projektu siūloma: 

1) papildyti privalomų pateikti aukciono dokumentų apimtį, įtraukiant informaciją apie 

planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) 

ir tiekėjus kontroliuojantį asmenį; 

2) nukelti aukciono dokumentų pateikimo terminą 2 mėnesiams, t. y. iš 2022 m. sausio 

25 d. į kovo 25 d.; 

3) papildyti Aukciono sąlygų aprašą papildoma radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlyga 

dėl ERĮ 40 straipsnio 16 dalies įgyvendinimo. Šis papildymas siūlomas atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos 2021 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. 2B-5166 pateiktą 

pasiūlymą dėl ERĮ 40 straipsnio 16 dalies nuostatos savalaikio įgyvendinimo papildomo 

užtikrinimo, įtraukiant jį į leidimų naudoti radijo dažnių blokus, kurie bus išduoti aukciono 

laimėtojams, turinį.  

Projektu papildžius Aukciono dalyvių privalomų pateikti aukcionų dokumentų turinį 

Nutarime Nr. 969 numatyta ir Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams 

patikrai Komisijoje būtina informacija, t. y. informacija apie planuojamos naudoti įrangos 

priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį 
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asmenį, bus užtikrintas Aprašo nuostatų įgyvendinimas ir sklandus Aukciono procedūrų, susijusių 

su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymas.  

 

4. Galimos neigiamos priimto teisės akto projekto pasekmės ir priemonės, kurių 

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta 

Neigiamų projekto sukeltų pasekmių nenumatoma. 

 

5. Informacija apie tai, ar parengtu teisės akto projektu yra nustatomas naujas arba 

keičiamas esamas ūkio subjektų veiklos reglamentavimas ir (ar) priežiūros teisinis 

reguliavimas (jei taip, informacija apie tai, ar parengtam teisės akto projektui yra taikytina 

dviejų datų taisyklė)  

Projektu nėra nustatomas naujas arba keičiamas esamas ūkio subjektų veiklos 

reglamentavimas ir (ar) priežiūros teisinis reguliavimas 

 

6. Teisės akto inkorporavimas į teisinę sistemą, galiojantys teisės aktai, kuriuos 

būtina pakeisti, panaikinti ar priimti, priėmus parengtą teisės akto projektą 
Priėmus projektą, naujų teisės aktų priimti, galiojančių teisės aktų pakeisti ar panaikinti 

nereikės. 

 

7. Parengto teisės akto projekto santykis su Europos Sąjungos teisės aktais, 

Vyriausybės programa, strateginiais dokumentais ir kitais teisės aktais 

Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, Vyriausybės programai, 

strateginiams dokumentams ir kitiems teisės aktams. 

 

8. Informacija apie gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus iš kitų institucijų, atsižvelgta į 

jas ar ne 

Projektas buvo skelbiamas pastaboms ir (ar) pasiūlymams Tarnybos interneto svetainėje nuo 

2021 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 15 d. Buvo gautas Susisiekimo ministerijos pasiūlymas, į kurį 

atsižvelgta.  

Patikslintas projektas skelbiamas pakartotinai viešajai konsultacijai Tarnybos interneto 

svetainėje www.rrt.lt, skyriaus „Apie RRT“ srities „Viešos konsultacijos“ dalyje „Kitos viešosios 

konsultacijos“. Vadovaujantis ERĮ 11 straipsnio 5 dalies 4 punktu, patikslintas projektas skelbiamas 

pakartotinai viešai konsultacijai iki 2022 m. sausio 5 d. 

 

9. Viešos konsultacijos rezultatai (gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai iš visuomenės, 

atsižvelgta į jas ar ne) 

Projektas buvo skelbiamas pastaboms ir (ar) pasiūlymams Tarnybos interneto svetainėje nuo 

2021 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 15 d. Buvo gautos UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB, UAB 

„Tele2“ pastabos ir (ar) pasiūlymai. Pastabų ir (ar) pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta 

iš dalies, vertinimas pateikiamas pridedamoje derinimo pažymoje.  

Patikslintas projektas skelbiamas pakartotinai viešajai konsultacijai Tarnybos interneto 

svetainėje www.rrt.lt, skyriaus „Apie RRT“ srities „Viešos konsultacijos“ dalyje „Kitos viešosios 

konsultacijos“. Vadovaujantis ERĮ 11 straipsnio 5 dalies 4 punktu, patikslintas projektas pakartotinai 

skelbiamas viešai konsultacijai iki 2022 m. sausio 5 d.  

 

10. Informacija apie notifikavimą (pranešimą) Europos Komisijai per Lietuvos 

standartizacijos departamentą (nurodyti, kada pateikta Lietuvos standartizacijos 

departamentui, ar buvo gautos pastabos ir (arba) pasiūlymai, atsižvelgta į jas ar ne) 

Projekto nereikia notifikuoti Europos Komisijai per Lietuvos standartizacijos departamentą. 
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11. Išvada apie teisės akto poveikį korupcijos pasireiškimo tikimybei 

Projektas neturės poveikio korupcijos pasireiškimo tikimybei. 

 

______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sujeta, tel. 210 5696, el. p. arvydas.sujeta@rrt.lt 



DERINIMO PAŽYMA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. (1.9E)1V-964  „DĖL AUKCIONO 

SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 713–733 MHz IR 768–788 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ SĄLYGŲ 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 

 

Eil. 

Nr. 

Pastabas ir 

(arba) 

pasiūlymus 

pateikęs asmuo 

Pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos nebuvo atsižvelgta ar 

buvo atsižvelgta iš dalies 
Žyma apie nepriimtas pastabas ir (ar) pasiūlymus 

1. UAB „Tele2“ 

2021 m. gruodžio 

17  d. raštas 

Nr. SD-34413 

UAB „Tele2“ susipažino su Aprašo projektu žemiau tekste 

teikia savo pastabas.  

Visų pirma, atkreipiame Tarnybos dėmesį į tai, kad UAB 

„Tele2“ nedisponuoja aukščiau minima informacija tokia 

apimtimi ir forma, kuri galėtų neabejotinai užtikrinti tokios 

informacijos teisingumą.  

Antra, net jei UAB „Tele2“ ir kreiptųsi 1 ir 2 punktuose 

nurodytus subjektus su prašymu pateikti atitinkamą 

informaciją, bendrovė neturi galimybės užtikrinti, kad 

informacija būtų pateikta tinkama forma ir laiku.  

Trečia, gauti oficialius dokumentus iš viešų registrų 

(pavyzdžiui, pažymą apie registravimo valstybę iš atitinkamos 

valstybės juridinių asmenų registro) yra per trumpas terminas, 

nes (i) aukciono dokumentams pateikti yra likęs šiek tiek 

ilgesnis nei 1 mėnesio periodas, į kurį patenka ir šventinis 

periodas, (ii) dokumentus reikės pateikti tinkama forma 

(pavyzdžiui, originalus su apostile, išverstus ir patvirtintus 

vertėjo parašu). Per tokį laikotarpį surinkti visų 1 ir 2 punktuose 

nurodytų subjektų dokumentus iš skirtingų valstybių yra 

neproporcinga našta operatoriams.  

Atsižvelgdami į tai, siūlome atsisakyti minimų Aprašo projekto 

nuostatų. 

Atsižvelgta iš dalies. 

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 

(toliau – ERĮ) 69 straipsnio 2 dalį, asmenys, teikiantys 

paraiškas dalyvauti aukcione, privalo Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) 

pateikti informaciją apie savo elektroninių ryšių veiklai 

vykdyti naudojant tam tikrus radijo dažnius (kanalus) 

planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) 

programinės įrangos, nurodytos šioje dalyje nurodytame 

sąraše, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) 

palaikymo paslaugų teikėjus. Taigi pareiga pateikti 

informaciją apie planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių 

ir (arba) programinės įrangos, gamintojus, tiekėjus ir (arba) 

jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus tenka 

būtent aukciono dalyviui.  

Pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 351 punktą, numatantį, 

kad, kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – 
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Komisija) kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu 

pagrindu, t. y. kai Tarnyba kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, 

pateikusių paraiškas dalyvauti aukcione dėl radijo dažnių 

(kanalų), numatytų elektroninių ryšių tinklams ir (arba) 

elektroninių ryšių paslaugoms teikti, privaloma, be kita ko, 

pateikti Komisijai informaciją apie aukciono dalyvių 

planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros 

ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) 

ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį. 

Taigi atsižvelgiant į ERĮ 69 straipsnio 2 dalyje būtent 

asmenims, teikiantiems paraiškas dalyvauti aukcione, 

įtvirtintą pareigą pateikti Tarnybai informaciją apie 

planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) 

programinės įrangos gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų 

priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus, ir Aprašo 

351 punkte įtvirtintą Komisijai privalomos pateikti 

informacijos apimtį, Aukciono suteikti teisę naudoti radijo 

dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo 

dažnių juostų sąlygų aprašas, patvirtintas Tarnybos 

direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-

964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius 

(kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių 

juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aukciono 

sąlygų aprašas) papildomas reikalavimu pateikti visą 

atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai 

Komisijoje būtiną informaciją.  

Papildomai pažymėtina, kad, pagal ERĮ 62 straipsnio 

4 dalį, asmuo, pateikęs paraišką dalyvauti aukcione, 

netenka teisės jame dalyvauti, jeigu Nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 

nustatyta tvarka priimamas Vyriausybės sprendimas, kad 

jis ir (arba) jo planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir 

(arba) programinės įrangos gamintojas, tiekėjas ir (arba) jų 

priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjas neatitinka 
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nacionalinio saugumo interesų. Taigi, atsižvelgiant į tai, 

kad atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros 

rezultatai sukelia tiesiogines teisines pasekmes tik 

asmeniui, pateikusiam paraišką dalyvauti aukcione, 

atitinkamai ir pareiga, susijusi su nacionalinio saugumo 

patikrai reikalingos informacijos patiekimu, numatytina 

būtent asmeniui, pateikusiam paraišką dalyvauti aukcione. 

Atsižvelgiant į tai, kad Tarnybos direktoriaus 

įsakymo „Dėl Tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. 

įsakymo Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę 

naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–

788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektu (toliau – projektas) išplečiama 

privalomų patiekti aukciono dokumentų apimtis, aukciono 

dokumentų pateikimo terminą siūloma nukelti 2 

mėnesiams, t. y.  iš 2022 m. sausio 25 d. į kovo 25 d.  

2. UAB „Bitė 

Lietuva“ 2021 m. 

gruodžio 15  d. 

raštas  

Nr.  1400-759 

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 

teikėjus, 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, 

Neatsižvelgta. 

Žiūrėti komentarus, pateiktus šios lentelės 1  punkte.   
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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 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 
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savo kontroliuojančius asmenis, pateikė neteisingą informaciją 

ar pateikė ją pavėluotai. 

3. Telia Lietuva, AB 

2021 m. gruodžio 

15  d. raštas 

Nr. 2021-04005 

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“) susipažino su Projektu 

ir prašo Tarnybos Aukciono sąlygų aprašo nekeisti, 

atsižvelgiant į šiuos argumentus. 

Dėl teikėjų registracijos šalies (valstybės) 
Tarnyba pasiūlė pakeisti Aukciono sąlygų aprašo 27.15 

papunktį ir numatyti, kad aukciono dalyviai privalo pateikti 

Tarnybai „informaciją apie planuojamos naudoti įrangos 

priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį 

(valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį asmenį.“ 

 Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad po aukciono 

paskelbimo priimtu ir 2021 m. lapkričio 27 d. įsigaliojusiu 

nutarimu Nr. 969 buvo pakeistas Nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos 

darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Aprašas). Patikslintame Aprašo 351 punkte numatyta, 

kad, kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) 

kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, 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. 

 Atkreipiame dėmesį, kad aukciono dalyvių pareigą 

pateikti informaciją Tarnybai nustato Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 

V-581. Šiame teisės akte esančiame sąraše (lentelėje) yra 

numatyta būtina informacija, įskaitant registracijos šalį 

(valstybę), tad šios informacijos įtraukimas į Aukciono sąlygų 

aprašą būtų perteklinis. 

Neatsižvelgta. 

Žiūrėti komentarus, pateiktus šios lentelės 1  punkte.   

Papildomai pažymėtina, kad pagal Elektroninių ryšių 

veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) 

programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir 

(ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus 

privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 

17 d. įsakymu Nr. V-581 „Dėl Elektroninių ryšių veiklai 

vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) 

programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir 

(ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus 

privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – 

Įrangos sąrašas), pateiktina informacija apima tik 

informaciją apie planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių 

ir (arba) programinės įrangos (toliau – planuojama naudoti 

įranga) gamintojų ir tiekėjų registracijos valstybę ir 

neapima informacijos apie planuojamos naudoti įrangos 

priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį 

(valstybę) ir planuojamos naudoti įrangos gamintojus ir 

tiekėjus kontroliuojantį asmenį. Taigi projektu siūlomas 

Aukciono sąlygų aprašo 27.15 papunkčio papildymas nėra 

perteklinis.  
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 „Telia“ yra pateikusi Tarnybai užpildytus sąrašus pagal 

aptariamą teisės aktą, todėl Tarnyba jau dabar turi galimybę 

susipažinti su realiais informacijos apie registracijos šalį 

(valstybę) pavyzdžiais, analogiška informacija bus pateikiama 

ir aukciono metu. 

Dėl tiekėjus kontroliuojančio asmens 

Jokie įstatymai ir juos įgyvendinantys teisės aktai nenustato 

pareigos elektroninių ryšių paslaugų tiekėjams pateikti 

informaciją apie jų tiekėjus kontroliuojantį asmenį, todėl tokio 

reikalavimo nustatymas aukciono dalyviams Aukciono sąlygų 

apraše neturi teisinio pagrindo ir neatitinka svarbiausių 

teisėkūros principų. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo 3 straipsnis numato, kad teisėkūros principai išreiškia 

imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje 

dalyvaujantiems subjektams: 

– tikslingumo, reiškiančiu, kad teisės akto projektas turi būti 

rengiamas ir teisės aktas priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų 

tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis;  

– proporcingumo, reiškiančiu, kad pasirinktos teisinio 

reguliavimo priemonės turi sudaryti kuo mažesnę 

administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių santykių 

subjektų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams 

pasiekti;  

– atvirumo ir skaidrumo, reiškiančiu, kad teisėkūra turi būti 

vieša, o dalyviams turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus;  

– efektyvumo, reiškiančiu, kad rengiant teisės akto projektą turi 

būti įvertinamos visos galimos teisinio reguliavimo 

alternatyvos ir pasirenkama geriausia iš jų, teisės akte turi būti 

įtvirtinamos veiksmingiausiai ir ekonomiškiausiai teisinio 

reguliavimo tikslą leisiančios pasiekti priemonės, o teisėkūros 

veiksmai atliekami per protingus terminus;  

– aiškumo, reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis 

reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, suprantamas, tikslus, 

aiškus;  
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– sistemiškumo, reiškiančiu, kad teisės normos turi derėti 

tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi 

prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams.  

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

įstatyme nėra numatyti įpareigojimai deklaruoti aukciono 

dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, 

priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį 

asmenį, o elektroninių ryšių paslaugų teikėjai nebuvo įtraukti į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. 

nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų projektų svarstymą ir 

neturėjo informacijos, kad reguliavimu numatoma nustatyti 

naują prievolę, bei neturėjo galimybės pateikti nuomonę ir/ar 

argumentus šiuo klausimu. Taip pat pažymėtina, kad tuo atveju, 

jei visgi Tarnybai numatyta prievolė būtų laikoma tinkama 

teisėkūros procese, manome, kad ji neturėtų būti perkelta kaip 

administracinė našta aukciono dalyviams, ypač atsižvelgiant į 

numatytus aukciono terminus.  

Teisinio pagrindo tvarkyti informaciją nebuvimas. 

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant „Telia“, neturi 

jokio teisinio pagrindo rinkti ir kitais būdais tvarkyti 

informacijos apie savo planuojamos naudoti įrangos priežiūros 

ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį asmenį, kurią 

gali sudaryti informacija apie juridinį arba privatų asmenį 

(akcininko asmens duomenys).  

Reikalavimo įgyvendinamumo problemos.  

Pareigos pateikti informaciją apie tiekėjus kontroliuojantį 

asmenį nustatymas reikštų ne tik papildomą administracinę 

naštą aukciono dalyviams, bet ir būtų sunkiai įgyvendinamas 

arba visai neįgyvendinamas: 

– Teisės aktais gali būti nustatomos priemonės kai siekiamų 

tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis, nesukuriant 
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administracinės naštos ir nevaržant teisinių santykių subjektų. 

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai pateiks Tarnybai savo 

tiekėjų sąrašus, o Tarnyba turės teisinį pagrindą gauti 

informaciją:  

- apie tiekėjus, kurie registruoti Lietuvoje, iš Juridinių asmenų 

registro. Kaip minėjome, aukciono dalyviai neturi teisinio 

pagrindo tokią informaciją rinkti, o jei turėtų, būtų priversti 

tokią informaciją užsakyti iš valstybės registrų ir patirti 

papildomas laiko bei finansines sąnaudas (užmokestis už 

Juridinių asmenų registro paslaugas). Tuo tarpu pačios 

valstybės institucijos, įskaitant Komisiją (institucijas 

atstovaujančius narius), turi prieigą prie valstybės registrų ir 

informaciją gali susirinkti pagal savo poreikius;  

- apie užsienio šalių tiekėjus iš viešų šaltinių (tik tokie šaltiniai 

prieinami ir aukciono dalyviams).  

Esame pasiruošę bendradarbiauti ir pateikti Tarnybai mums 

prieinamą informaciją apie tiekėjus kontroliuojančius asmenis 

iš viešų šaltinių arba patvirtinti, kad informacijos neturime, jei 

informacijos negautume. Dauguma mūsų tiekėjų yra pasaulinio 

dydžio kompanijos, daugiausiai registruotos JAV. Informaciją 

galėsime pateikti tik iš viešų šaltinių ir negalėsime įvertinti 

faktinės kontrolės buvimo ar nebuvimo fakto patys. Pateiksime 

kelis įtrauktų į biržos prekybos sąrašus tiekėjų informacijos 

pavyzdžius, kuriuos galėtume Tarnybai pateikti kaip nuorodas į 

viešai skelbiamą informaciją investuotojams.  

 Dauguma biržinių įmonių kontroliuojančio akcininko 

neturi. Jei toks akcininkas būtų, nėra aišku kokios informacijos 

apie tokį akcininką tikimasi (tik pavadinimo ir registracijos 

adreso (valstybės) ar kitos informacijos). 

Jei visgi Tarnyba nuspręstų, kad Aukciono aprašas bus 

keičiamas, siūlome apsvarstyti ar 27 punktas yra sistemiškai 

tinkamiausias, nes jo pirmasis sakinys nustato ne informacijos, 

o tik dokumentų, kurie turi aiškius reikalavimus formai ir 

patvirtinimui, pateikimą. Dokumentų nepateikimas ar 
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_____________________________ 

   

netinkamas pateikimas turi kritiškai svarbias pasekmes – 

eliminavimą iš aukciono. Jei būtų pildomas Aukciono aprašo 

27.15 p., siūlome papildyti 27 ir 27.15 punktus, išdėstant juos 

taip:  

„27. Informacija ir privalomi pateikti aukciono dokumentai 

yra (tuo atveju, jei aukciono dokumentus pateikiantis ūkio 

subjektas yra asmenų grupė, aukciono dokumentus turi pateikti 

Aprašo 27.1.1 papunktyje nurodytas (nurodyti) asmuo 

(asmenys), kuris (kurie) naudos radijo dažnių bloką):“  

„27.15. informaciją apie planuojamos naudoti įrangos 

gamintojus, tiekėjus, priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjus 

(toliau visi kartu – tiekėjai), nurodytą Elektroninių ryšių veiklai 

vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės 

įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir 

(ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti 

informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, 

sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-581 „Dėl 

Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, 

įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, 

tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus 

privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo“, taip pat laisvos 

formos deklaraciją apie Aukciono dalyvio turimą informaciją 

apie planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo 

paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus 

kontroliuojantį asmenį arba patvirtinimą apie tokios 

informacijos neturėjimą.“  
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