
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2022 m. vasario 11 d. paaiškinimas. 

 

Gautas prašymas paaiškinti (patikslinti) Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius 

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

nuostatas: 

 

1. Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių, patvirtintų Tarnybos 

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

elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Aukciono taisyklės) 25.3 punkte 

numatyta, kad „<...> arba visi aukciono dokumentai turi būti pateikiami kaip vienas elektroninis 

dokumentas, kurį sudaro Taisyklių 20 punkte nurodytame aukciono sąlygų apraše nurodytas 

prašymas leisti dalyvauti aukcione ir jo prieduose pateikti kiti aukciono dokumentai, užtikrinant, kad 

kvalifikuotu elektroniniu parašu būtų pasirašytas visas elektroninio dokumento turinys (prašymas 

leisti dalyvauti aukcione su visais priedais).“  

Atkreipiamas dėmesys, kad „vieną elektroninį dokumentą“ gali sudaryti skirtingu būdu 

pasirašyti / patvirtinti dokumentai, pavyzdžiui, dalis dokumentų gali būti pasirašyti fiziniu parašu, 

dalis dokumentų gali būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, dalis dokumentų gali būti 

patvirtinti notaro/apostilizuoti. Atsižvelgiant į tai, prašoma paaiškinti: 

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

radijo dažnių juostų (toliau – Aukcionas) dalyviui Apraše nurodytus dokumentus teikiant kaip vieną 

elektroninį dokumentą, kurį sudaro Aukciono taisyklių 20 punkte nurodytame aukciono sąlygų apraše 

nurodytas prašymas leisti dalyvauti aukcione ir jo prieduose pateikti kiti aukciono dokumentai 

(Aukciono taisyklių 25.3 papunktis, Aprašo 27 punktas), aptariamą Aukciono taisyklių reikalavimą 

tenkins tokia Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0, 

patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu 

parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo, (toliau - ADOC-

V1.0 specifikacija) rinkmena: 

a. pagrindinis dokumentas – prašymas leisti dalyvauti Aukcione (PDF formatu), pasirašytas 

Aukciono dalyvio kvalifikuotu elektroniniu parašu (ADOC-V1.0 specifikacijos 43.1 papunktis); 

b. priedai – prie pagrindinio dokumento pridedami jį papildantys dokumentai:  

i. priedai gali būti kelių skirtingų formatų, kurie atitiks ADOC-V1.0 specifikacijos 50 punkte 

išvardintus reikalavimus; 

ii. kai kurie kaip priedai pridėti dokumentai bus pasirašyti Aukciono dalyvio kvalifikuotu 

elektroniniu parašu; 

iii. kai kurie kaip priedai pridėti dokumentai bus pasirašyti trečiųjų asmenų kvalifikuotu parašu; 

iv. kai kurie kaip priedai pridėti dokumentai bus elektroninių dokumentų nuorašai; 

v. kai kurie kaip priedai pridėti dokumentai nebus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, 

tačiau bus nukopijuoti (nuskenuoti) nuo dokumentų su atitinkamais parašais. 

c. parašai – Aukciono dalyvio kvalifikuotu elektroniniu parašu bus pasirašyta visa ADOC 

elektroninio dokumento pakuotė (t. y., visas ADOC-V1.0 specifikacijos 45 punkte nurodytas turinys). 

 

2. Pagrindinį elektroninio dokumento turinį sudarantį dokumentą, jo priedus ir likusias turinio 

dalis gali pasirašyti skirtingi to paties Aukciono dalyvio atstovai skirtingu metu (t.y., Aprašo 27.1 

papunktyje nurodytą Aukciono dalyvio prašymą pasirašytų vienas Aukciono dalyvio atstovas, o kai 

kuriuos kitus Aprašo 27 punkte nurodytus dokumentus pasirašytų kitas Aukciono dalyvio atstovas ir 

pan.). Atsižvelgiant į tai, prašoma paaiškinti: 

ar Aukciono dalyvio teikiami Aprašo 27 punkte nurodyti privalomieji dokumentai, juos teikiant 

kaip vieną elektroninį dokumentą, gali būti pateikiami tokiu formatu ir būdu, kad:  



a. Aprašo 27.1 papunktyje nurodytas Aukciono dalyvio, jo vadovo ar įgalioto asmens 

pasirašytas prašymas leisti dalyvauti aukcione būtų suformuojamas kaip pagrindinis rinkmenos 

dokumentas (ADOC-V1.0 specifikacijos 43.1. papunktis), o 

b. visi kiti Aukciono dalyvio Aprašo 27 punkte išvardinti dokumentai (Aprašo 27.2–27.14 

papunkčiai) būtų suformuojami ir pateikiami kaip elektroninio dokumento rinkmenos priedai 

(ADOC-V1.0 specifikacijos 43.2. papunktis), sudaryti laikantis ADOC-V1.0 specifikacijos 50 punkto 

sąlygų, o ne kaip prie elektroninio dokumento savarankiškai pridedamieji dokumentai (ADOC-

V1.0 specifikacijos 43.3. papunktis). Kitaip sakant, Aukciono dalyvis pats turi teisę savarankiškai 

pasirinkti ir nuspręsti, ar prie Aprašo 27.1 papunktyje nurodyto Aukciono dalyvio prašymo pridedami 

dokumentai (Aprašo 27.2–27.14 papunkčiai) bus pridedami kaip elektroninio dokumento 

rinkmenos priedai (ADOC-V1.0 specifikacijos 43.2. papunktis), ar, visgi, kaip prie elektroninio 

dokumento savarankiškai pridedamieji dokumentai (ADOC-V1.0 specifikacijos 43.3. 

papunktis)? 

  

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo aukščiau 

nurodytą prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas, ir vadovaudamasi Aprašo 30 punktu teikia 

paaiškinimus (patikslinimus): 

 

 Atsakant į klausimą 1 klausimą, Tarnyba paaiškina, kad atsižvelgiant į Aukciono taisyklių 25.3 

papunktį, „Kiekvienas aukciono dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu 

kaip atskiras elektroninis dokumentas arba visi aukciono dokumentai turi būti pateikiami kaip 

vienas elektroninis dokumentas, kurį sudaro Taisyklių 20 punkte nurodytame aukciono sąlygų 

apraše nurodytas prašymas leisti dalyvauti aukcione ir jo prieduose pateikti kiti aukciono 

dokumentai, užtikrinant, kad kvalifikuotu elektroniniu parašu būtų pasirašytas visas elektroninio 

dokumento turinys (prašymas leisti dalyvauti aukcione su visais priedais)“. Vadovaujantis ADOC 

specifikacijos 43 punktu, elektroninio dokumento turinį sudaro pagrindinis dokumentas, dokumento 

priedai ir pridedami elektroniniai dokumentai. 

 Pagal ADOC specifikacijos 50 punktą ir 5 priedą elektroninio dokumento pagrindinis 

dokumentas bei priedai  gali būti kelių skirtingų formatų, bet atitikti vieną iš žemiau nurodytų 

(skliausteliuose nurodomi failų plėtiniai): 

• Microsoft Office Word 2007 dokumentas (*.docx); 

• Microsoft Office Excel 2007 dokumentas (*.xlsx); 

• Microsoft Office PowerPoint 2007 pristatymo dokumentas (*.pptx); 

• Microsoft Office PowerPoint 2007 pristatymo pateikties dokumentas (*.ppsx); 

• OpenOffice.org Writer dokumentas (*.odt); 

• OpenOffice.org Calc dokumentas (*.ods); 

• OpenOffice.org Impress dokumentas (*.odp); 

• PDF formato dokumentas ilgalaikiam saugojimui (PDF/A) (*.pdf); 

• Žymėtosios atvaizdų rinkmenos (TIFF) formato paveikslėlis (*.tif, *.tiff); 

• Fotografinių vaizdų saugojimo (JPEG) formato paveikslėlis (*.jpg, *.jpeg, *.jfif); 

• Perkeliamosios tinklo grafikos (PNG) formato paveikslėlis (*.png). 

 Pagal ADOC specifikaciją aukciono dalyvio arba trečiųjų šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu 

pasirašyti elektroniniai dokumentai gali būti teikiami tik kaip pridedami elektroniniai dokumentai 

atsižvelgiant į ADOC specifikacijos 51 punkte pateiktus reikalavimus. Ne pagal ADOC specifikaciją 

pasirašyti elektroniniai dokumentai turi būti konvertuoti į kitą (vieną iš aukščiau nurodytų) formatą 

ir teikiami kaip pagrindinio dokumento priedai. 

 Elektroninių dokumentų nuorašai ir dokumentų su fiziniais parašais kopijos pridedami kaip 

pagrindinio dokumento priedai.  

Aukciono dalyvio kvalifikuotu elektroniniu parašu turi būti pasirašyta visa Aukciono dalyvio 

pateikta elektroninio dokumento pakuotė su Aukciono dokumentais (t. y., visi ADOC-V1.0 



specifikacijos 43 punkte nurodyti elektroninio dokumento turinio elementai: pagrindinis dokumentas, 

priedai bei (arba) pridedami elektroniniai dokumentai). 

 

Atsakant į 2 klausimą, Tarnyba paaiškina, kad Aprašo 27.1 papunktyje nurodytas Aukciono 

dalyvio, jo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas prašymas leisti dalyvauti aukcione turi būti 

suformuojamas kaip elektroninio dokumento pagrindinis dokumentas, kaip apibrėžta ADOC-V1.0 

specifikacijos 43.1. papunktyje. 

Nuo Aukciono dokumentų formato priklauso, ar prie Aprašo 27.1 papunktyje nurodyto 

Aukciono dalyvio prašymo pridedami Aukciono dokumentai (Aprašo 27.2–27.14 papunkčiai) bus 

pridedami kaip elektroninio dokumento priedai (kaip apibrėžta ADOC-V1.0 specifikacijos 43.2 

papunktyje), ar kaip elektroninio dokumento pridedami savarankiški dokumentai (kaip apibrėžta 

ADOC-V1.0 specifikacijos 43.3 papunktyje).  

Kaip elektroninio dokumento priedai gali būti teikiami elektroninių dokumentų nuorašai, 

dokumentų su fiziniais parašais kopijos. Jie turi atitikti atsakant į 1 klausimą nurodytus formatus. 

Kaip elektroninio dokumento pridedami elektroniniai dokumentai gali būti teikiami tik pagal ADOC 

specifikaciją kvalifikuotu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai (tame tarpe ir gauti iš trečiųjų 

šalių), atsižvelgiant į ADOC-V1.0 specifikacijos 51 punkte pateiktus pridedamų elektroninių 

dokumentų reikalavimus. 

 


