
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2022 m. gegužės 24 d. paaiškinimas. 

 

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

(kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) nuostatas: 

 

1. Prašoma paaiškinti, ar telekomunikacijų operatoriui, neturinčiam nuolatinės buveinės ar 

kitos veiklą vykdančios įmonės, Lietuvoje yra taikomi kokie nors (papildomi) apribojimai dalyvauti 

paskelbtame Aukcione dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių 

juostos (toliau – Aukcionas)? 

2. Prašoma paaiškinti, ar telekomunikacijų operatorius (Aukciono dalyvis) privalo gauti 

atitinkamų kompetentingų Lietuvos institucijų išduotus patvirtinimus (sertifikatus) dėl Apraše 

nurodytais radijo dažniais (kanalais) teikiamam elektroninių ryšių tinklui ir elektroninių ryšių 

paslaugoms šiuo tinklu teikti planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir programinės įrangos 

tinkamumo, ir ar tokia aparatūra, įrenginiai ir programinė įranga (toliau – įranga) būtų pripažįstama 

tinkama, jeigu ji jau būtų patvirtinta (sertifikuota) kitoje ES valstybėje narėje ar NATO 

priklausančioje valstybėje? 

 

Atsakant į 1 klausimą, Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) patikslina, kad Aprašo 

nuostatos nedraudžia Aukcione dalyvauti telekomunikacijų operatoriui, neturinčiam nuolatinės 

buveinės ar kitos veiklą vykdančios įmonės Lietuvoje. 

Atsakant į 2 klausimą, Tarnyba paaiškina, kad nepaisant operatoriaus turimo įrangos 

patvirtinimo (sertifikavimo) kitoje ES valstybėje narėje ar NATO priklausančioje valstybėje 

Aukciono dalyvis privalo atitikti Aprašo 15.3 papunktyje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, todėl 

kiekvienas Aukciono dalyvis visais atvejais kaip vieną iš Aukciono dokumentų privalo pateikti 

Aprašo 29.16 papunktyje nurodytą informaciją, t. y. 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. 

 

 


