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Projektas
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. 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
priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį
asmenį.“

Direktorius

Projekto
lyginamasis variantas
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. 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 priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį
(valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį asmenį.“

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.
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
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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.
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 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 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 skelbiamas pastaboms ir (ar) pasiūlymams Tarnybos interneto svetainėje www.rrt.lt,
skyriaus „Apie RRT“ srities „Viešos konsultacijos“ dalyje „Kitos viešosios konsultacijos“. Siekiant
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užtikrinti tinkamą Nutarimo Nr. 969 įgyvendinimą bei atsižvelgiant į tai, kad Aukcionas jau yra
paskelbtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 11
straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktais, projektas skelbiamas 7 kalendorinių dienų viešai konsultacijai.
9. Viešos konsultacijos rezultatai (gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai iš visuomenės,
atsižvelgta į jas ar ne)
Projektas skelbiamas viešajai konsultacijai Tarnybos interneto svetainėje www.rrt.lt,
skyriaus „Apie RRT“ srities „Viešos konsultacijos“ dalyje „Kitos viešosios konsultacijos“.
Vadovaujantis ERĮ 11 straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktais ir atsižvelgiant į šio aiškinamojo rašto 8 punkte
nurodytas aplinkybes, projektas skelbiamas 7 kalendorinių dienų viešai konsultacijai.
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.
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
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AUGUTIS,ČĖSNA LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-12-08 15:05:55 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-11-11 16:40:34 – 2026-11-10 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k. 121442211
LT", sertifikatas galioja nuo 2019-10-18 10:48:07 iki 2022-10-17
10:48:07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.38
dokumentas, pavadinimas

DETALŪS METADUOMENYS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0:
Sertifikato (subjektas: KRISTINA MASIULYTĖ, galioja nuo:
2021-10-07 13:35:22) kelio tikrinimas nesėkmingas. OCSP
atsakymas pasirašytas sertifikatu (subjektas: OCSP for ADIC CAB, galioja nuo: 2021-12-02 17:20:18), kurio sertifikato kelio
tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu
sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: ADIC CA-B).

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-12-09 09:12:04 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

