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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, Nacionalinėje 

radijo dažnių paskirstymo lentelėje, patvirtintoje Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. 

įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, (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, 

privalo teisės aktų nustatyta tvarka 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.“ 

 

  

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,  

pavaduojantis direktorių                                  Augutis Čėsna
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