
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

TARYBA 

 

NUTARIMAS 

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

3700 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS LAIMĖTOJŲ  

PATVIRTINIMO 

 

                                                2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr.  

Vilnius 

 

Įvertinusi Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius 

ir viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) komisijos (toliau – Aukciono 

komisija) pateiktą 2022 m. rugpjūčio 5 d. posėdžio protokolą Nr. (1.41)AKC-197 (toliau – 

protokolas),  
 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) n u s t a t ė: 

 

(1) Aukciono komisija, vadovaudamasi 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) 10 punktu, nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais ir laikydamasi nustatytų 

terminų išnagrinėjo Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz 

radijo dažnių juostos, paskelbto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2022 

m. kovo 31 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-239 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius 

(kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos paskelbimo“, (toliau – aukcionas) dalyvių: Telia 

Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“, pateiktus aukciono dokumentus bei pranešimus, 

nustatė radijo dažnių blokų laimėtojus ir vadovaudamasi Aukciono taisyklių 36 punktu pateikė 

protokolą Tarybai. 

(2) Aukciono komisijos nustatyti aukciono rezultatai: 

 

Radijo dažnių bloko 

numeris 

Radijo dažnių juostos Didžiausiosios kainos 

pasiūlymas 

Didžiausiosios kainos 

siūlytojas ir laimėtojas  

1 3400–3500 MHz 3 000 000 Eur UAB „Tele2“ 

2 3500–3600 MHz 7 000 000 Eur Telia Lietuva, AB 

3 3600–3700 MHz 3 000 000 Eur UAB „Bitė Lietuva“ 

 

(3) Per Aukciono taisyklių 46 punkte nurodytą terminą aukciono dalyvių pretenzijų gauta 

nebuvo. 

 

Taryba k o n s t a t u o j a: 

 

(4) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 3 

punktu, Aukciono taisyklių 49 ir 50 punktais, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 
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sprendimas dėl aukciono laimėtojo ar laimėtojų priimamas pasibaigus nurodytam pretenzijų 

priėmimo terminui ir išnagrinėjus pretenzijas, jeigu jų buvo. 

 

Taryba n u t a r i a patvirtinti aukciono laimėtojus: 

 

(5) UAB „Tele2“ (kodas 111471645), laimėjusį teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 

3400–3500 MHz radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. 1); 

(6) Telia Lietuva, AB (kodas 121215434), laimėjusį teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 

3500–3600 MHz radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. 2); 

(7) UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998), laimėjusį teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) 

iš 3600–3700 MHz radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. 3). 

 

Šis nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto 

svetainėje. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

  

Tarybos pirmininkė                       Jūratė Šovienė 
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