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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 54 ir 55 straipsniais, 

Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. 

įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius 

bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“, 24 punktu, Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių 

išteklius taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. 

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

patvirtinimo“, 9 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2021 m. kovo 

30 d. raštą Nr. 10.6-17-10.3 E-3456: 

1. S u d a r a u šią Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono 

ryšio numerius ir viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) komisiją (toliau –

Komisija): 

1.1. Augutis Čėsna – l. e. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigas 

(Komisijos pirmininkas); 

1.2. Aridana Jurčiukonienė – l. e. Ryšių reguliavimo tarnybos Teisės departamento 

direktorės pareigas (Komisijos pirmininko pavaduotojas); 

1.3. prof. dr. Šarūnas Paulikas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos 

fakulteto dekanas, Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedros docentas; 

1.4. Marijus Balnys – Ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų reguliavimo departamento 

vyriausiasis patarėjas; 

1.5. Kęstutis Budrys – Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento vyriausiasis 

patarėjas; 

1.6. Daiva Urbelionienė  – Ryšių reguliavimo tarnybos Strategijos departamento Strateginio 

planavimo skyriaus specialistė; 

1.7. Mantas Barcys – Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento Radijo ir 

televizijos skyriaus specialistas. 

2. S k i r i u  Komisijos sekretore Ryšių reguliavimo tarnybos Teisės departamento 

Teisės taikymo skyriaus patarėją Kotryną Pūrienę. 

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje 

adresu www.rrt.lt. 

 

 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis 
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