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ĮSAKYMAS 

DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 3400–

3700 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS PASKELBIMO 

 

Nr.  

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 65 straipsniu, Radijo 

dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo 

ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių 

išteklius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. 

rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius 

taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Aukciono taisyklės) 18 ir 19 punktais, Nacionalinės radijo dažnių 

paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 

m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo patvirtinimo“, 3 

punktu ir II skyriaus lentelės 324 ir 325 punktais,  Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių 

juostoje planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2022 m. 

kovo 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-207 „Dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių 

juostoje plano patvirtinimo“, atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo 

sprendimą (ES) 2019/235, kuriuo dėl 3400–3800 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų 

atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB: 

1. S k e l b i u  Aukcioną suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz 

radijo dažnių juostos (toliau – aukcionas). 

2. I n f o r m u o j u, kad: 

2.1. Aukciono tikslas yra aukciono būdu nustatyti aukciono laimėtojus, kuriems bus suteikta 

teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos. 

2.2. Aukciono laimėtojams skiriamų šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytų radijo dažnių 

(kanalų) paskirtis – elektroninių ryšių tinklams, kuriais galima teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio 

paslaugas, ir elektroninių ryšių paslaugoms šiais elektroninių ryšių tinklais teikti. 

2.3. Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę naudoti šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus radijo 

dažnius (kanalus), kviečiami pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – 

Tarnyba) aukciono dokumentus, atitinkančius Aukciono taisyklių 24–27 punktuose ir Aukciono 

suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų sąlygų apraše, 

patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-227 „Dėl Aukciono 

suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo 

patvirtinimo“, (toliau – Aukciono sąlygų aprašas) nurodytus reikalavimus.  

2.4. Aukciono sąlygų aprašas yra paskelbtas Tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriaus 

„Apie RRT“ srityje „Viešieji konkursai ir aukcionai“. 

2.5  Aukciono dokumentai Tarnybai gali būti pateikti vienu iš šių būdų: 

2.5.1. arba elektroniniu paštu aukcionas@rrt.lt; 

2.5.2. arba vokuose tiesiogiai atvykus į Tarnybą. 

2.6. Aukciono dokumentai Tarnybai pateikiami šiais terminais: 

2.6.1. teikiant elektroniniu paštu aukcionas@rrt.lt  – nuo 2022 m. gegužės 24 d. iki 2022 m. 

gegužės 31 d. 14 val.  
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2.6.2. vokuose tiesiogiai atvykus į Tarnybą (Mortos g. 14, Vilnius, 604 kab.) – 2022 m. 

gegužės 30 d. nuo 8 val. iki 17 val. ir gegužės 31 d. nuo 8 val. iki 14 val. 

2.7. Aukciono dokumentus registruoja aukciono sekretorė Tarnybos Teisės departamento 

Teisės taikymo skyriaus patarėja Kotryna Pūrienė (tel. (8 616) 97551, el. paštas 

kotryna.puriene@rrt.lt). 

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

suglaudinti failai su aukciono dokumentais iššifruojami 2022 m. gegužės 31 d. 14 val. 15 min. 

aukciono komisijos posėdyje. 

2.9. Aukciono dokumentai išnagrinėjami ir įvertinami, išskyrus Aukciono sąlygų apraše 

numatytas išimtis, ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 7 d.  

2.10. Atsižvelgiant į aukciono dokumentų pateikimo, nagrinėjimo ir vertinimo terminus, 

maksimalus 42 dienų sprendimo skirti šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus radijo dažnius (kanalus) 

priėmimo, išsiuntimo ir paskelbimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 11 dalies nuostatomis. 

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto 

svetainėje. 

 

 

 

Direktorius              Feliksas Dobrovolskis 
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