
UAB „BITĖ LIETUVA“ ĮSIPAREIGOJIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONKURENCIJOS TARYBAI 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 12 str. 1 d. 2 p., UAB „Bitė 

Lietuva“ prisiima šiuos įsipareigojimus Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – 

Konkurencijos taryba) atžvilgiu. Įsipareigojimai teikiami tam, kad Bitei įgijus Mezon verslo, 

šiuo metu nuosavybės teise valdomo Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras, 

vienvaldę kontrolę, būtų išsaugota veiksminga konkurencija telekomunikacijų rinkoje.  

 

A.  SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI  

1. Toliau įsipareigojimuose nurodytos sąvokos turi šią reikšmę: 

„Ataskaitinis laikotarpis“ Vieneri metai, skaičiuojami nuo kitos dienos po 

Sandorio užbaigimo dienos, ir po jų einantys vienerių 

metų laikotarpiai iki Įsipareigojimų galiojimo 

pabaigos. 

„Bendroji įmonė“ Latvijos bendrovė SIA Centuria, juridinio asmens 

kodas 40203227548, registruotos buveinės adresas 

Terbatas 14-3, Ryga, Latvija ir jos Lietuvos filialas, 

juridinio asmens kodas 305281764, registruotos 

buveinės adresas Verkių g. 31B-2, Vilnius, Lietuva. 

„Bitė“  UAB „Bitė Lietuva“, juridinio asmens kodas 

110688998, registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 

15, Vilnius, Lietuva. 

„Century projektas“ UAB „TELE2“ ir UAB „Bitė Lietuva“ 

bendradarbiavimas, siekiant sujungti dabartinius savo 

RAN tinklus į bendrą RAN tinklą, kuris bus 

naudojamas GSM, UMTS ir LTE paslaugoms bei 5G 

tinklo vystymui ir paslaugoms Lietuvoje ir Latvijoje, 

kaip apibrėžta Century susitarime. 

„Century susitarimas“ 2019 m. rugpjūčio 12 d. Rėminis susitarimas dėl 

jungtinės veiklos Lietuvoje ir Latvijoje (angl. 

Framework Agreement regarding a joint venture in 

Lithuania and Latvia) ir jo priedai. 

„Fiksuoto bevielio interneto 

prieigos paslaugos“ 

Interneto paslaugos, teikiamos naudojant bet kokią 

technologiją, ir interneto vartotojo galutiniam 

įrenginiui (pavyzdžiui, telefonui, planšetei, 

nešiojamam kompiuteriui) prie tinklo jungiantis 

bevielės tinklo įrangos pagalba naudojant tarpinį 

įrenginį (pavyzdžiui,  maršrutizatorių, modemą ar 

pan.) (angl. fixed wireless network access). 
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„Interesų konfliktas“ Bet koks interesų konfliktas, dėl kurio Patikėtinis 

negalėtų objektyviai ir nepriklausomai vykdyti 

Įsipareigojimuose numatytų pareigų. 

„Įsipareigojimai“ Šie įsipareigojimai. 

„Koncentracija“  Sandoris, kurio metu UAB „Bitė Lietuva“ netiesiogiai 

per UAB „Mezon“ įgis Mezon verslo, šiuo metu 

valdomo Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir 

televizijos centras, vienvaldę kontrolę. 

„Mezon verslas“  „Mezon“ prekių ženklu teikiamų mobilaus (LTE) 

interneto ir fiksuoto (wifi ir šviesolaidis) interneto, 

internetinės televizijos (IPTV) paslaugų verslas, taip 

pat interneto prieigos ir duomenų perdavimo bei 

fiksuotos telefonijos paslaugos, teikiamos verslo 

klientams, naudojant „Mezon“ ar kitą prekių ženklą, 

paslaugų verslas, galintis veikti kaip savarankiškas 

ekonominis vienetas (kompleksas). 

„Mezon  2,3 GHz ir 2,6 GHz 

radijo dažniai (kanalai)“  

Mezon versle naudojamos radijo dažnių (kanalų) 

juostos: 2310-2390 MHz radijo dažnių juosta (2014 

m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 1V-993, 2014 m. liepos 

25 d. leidimas Nr. (11.13) 13R-0136); 2560-2570 

MHz ir 2680-2690 MHz suporuotos radijo dažnių 

juostos ir 2570-2620 MHz radijo dažnių juosta (2015 

m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1V-53, 2015 m. sausio 

15 d. leidimas Nr. (11.13) 13R-0141). 

„Mobilaus interneto prieigos 

paslaugos“ 

 

Interneto paslaugos, teikiamos naudojant judriojo 

ryšio technologiją, ir interneto vartotojo galutiniam 

įrenginiui (pavyzdžiui, telefonui, planšetei, 

nešiojamam kompiuteriui) tiesiogiai jungiantis prie 

mobilaus tinklo ir nenaudojant tarpinio įrenginio 

(pavyzdžiui,  maršrutizatoriaus, modemo ar pan.). 

„Patikėtinis“ Vienas ar keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurį (-

iuos) paskyrė UAB „Bitė Lietuva“ bei patvirtino 

Konkurencijos taryba, ir kuris (-ie) turi įgaliojimus ir 

yra įpareigotas (-i) prižiūrėti, kaip UAB „Bitė 

Lietuva“ laikosi šių Įsipareigojimų 2.1 ir 2.2 

punktuose nustatytų sąlygų. 

„RRT“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. 

„Sandorio užbaigimo diena“ Paskutinė darbo diena to mėnesio, kurį buvo įvykdyta 

paskutinė 2020 m. gegužės 21 d. „Mezon verslo“ 

perleidimo sutartyje numatyta išankstinė sąlyga arba 

jos buvo atsisakyta, arba kita Koncentracijos šalių 



  – 3/6 – 

sutarta diena, kurią užbaigiamas Mezon verslo 

perleidimo sandoris. 

„Tele2“ UAB „TELE2“, juridinio asmens kodas 111471645, 

registruotos buveinės adresas Upės g. 23, Vilnius, 

Lietuva. 

„UAB Mezon“ UAB „Mezon“, juridinio asmens kodas 305438888, 

registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 15, Vilnius, 

Lietuva. 

B. ĮSIPAREIGOJIMAI  

2. Siekdama pašalinti Konkurencijos tarybos susirūpinimą dėl Koncentracijos galimo 

neigiamo poveikio konkurencijai, susijusio su Mezon  2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių 

(kanalų) resursų panaudojimu per Bendrąją įmonę, įgyvendinant Century projektą, Bitė 

teikia šiuos Įsipareigojimus: 

2.1.Visą Įsipareigojimų galiojimo laikotarpį Bitė (ar jos teisių bei pareigų perėmėjai, 

įskaitant su Bite susijusius asmenis) jokiais būdais neperleis, neišnuomos ir kitais 

būdais nesuteiks prieigos prie Mezon 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) 

Bendrajai įmonei. Bitė įsipareigoja nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, per susijusius 

asmenis, nesikreipti į RRT dėl Mezon 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) 

perleidimo ar nuomos Bendrajai įmonei. Siekiant išvengti abejonių, įsipareigojimų 

2.1 punktas galioja ir tuo atveju, jeigu keičiamas projekto pavadinimas, projektas 

yra vystomas ne per Bendrąją įmonę, keičiamas Century susitarimas ar sudaromas 

naujas susitarimas, tačiau Century projektas iš esmės tęsiamas, t. y. tęsiamas Bitės 

ir Tele2 ar su jomis susijusių asmenų bendradarbiavimas, siekiant sujungti 

dabartinius RAN tinklus į bendrą RAN tinklą, kuris būtų naudojamas GSM, UMTS 

ir LTE paslaugoms bei 5G tinklo vystymui ir paslaugoms Lietuvoje ir Latvijoje ir 

kuris apimtų dalijimąsi dažniais. 

2.2.Visą Įsipareigojimų galiojimo laikotarpį Bitė (ar jos teisių bei pareigų perėmėjai) 

nenaudos Mezon 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) Mobilaus interneto 

prieigos paslaugų teikimui. Siekiant išvengti abejonių, Įsipareigojimų 2.2 punktas 

neapima jokių kitų paslaugų nei Mobilaus interneto prieigos paslaugos, įskaitant 

neapima Fiksuoto bevielio interneto paslaugų. 

C.  PATIKĖTINIS  

3. Per 2 (du) mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo išduodamas leidimas 

vykdyti Koncentraciją pagal patvirtintus įsipareigojimus, Bitė pateiks mažiausiai dvi 

Patikėtinio kandidatūras Konkurencijos tarybos patvirtinimui, kartu su informacija, kuri 

padėtų Konkurencijos tarybai įvertinti kandidatų atitiktį Įsipareigojimų 7 punkte 

numatytiems reikalavimams, bei informacija apie kandidatų planuojamą atlikti analizę, 

siekiant užtikrinti Įsipareigojimų 2.1 ir 2.2 punktų laikymąsi. Per 5 (penkias) darbo dienas 

po kandidato ir kandidato planuojamos atlikti analizės patvirtinimo, Bitė pateiks 

Konkurencijos tarybai susitarimo su Patikėtiniu projektą suderinimui. Susitarimas su 

Patikėtiniu privalo numatyti visas nuostatas, kurios yra reikalingos tam, kad Patikėtinis 

galėtų įgyvendinti šiuose Įsipareigojimuose numatytas pareigas. Susitarimas su Patikėtiniu 
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bus sudaromas per 2 (dvi) darbo dienas nuo susitarimo su Patikėtiniu projekto suderinimo 

su Konkurencijos taryba.   

4. Konkurencijos taryba turi teisę patvirtinti arba atmesti siūlomas Patikėtinio kandidatūras ir 

patvirtinti siūlomus Patikėtinio įgaliojimus su bet kokiais pakeitimais, kurie Konkurencijos 

tarybos požiūriu yra reikalingi tam, kad Patikėtinis galėtų įgyvendinti savo pareigas. Jeigu 

Konkurencijos taryba patvirtina tik vieną kandidatūrą, Bitė turės pasirinkti Konkurencijos 

tarybos patvirtintą kandidatą, suteikdama jam Konkurencijos tarybos patvirtintus 

įgaliojimus. Jeigu Konkurencijos taryba patvirtins daugiau nei vieną kandidatūrą, Bitė turės 

teisę pasirinkti iš Konkurencijos tarybos patvirtintų kandidatų. Jeigu Konkurencijos taryba 

atmes visas kandidatūras, Bitė pateiks naujas ne mažiau kaip dvi kandidatūras per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos sprendimo atmesti Bitės pasiūlytas 

kandidatūras priėmimo, o Patikėtinio patvirtinimo procedūra bus kartojama iš naujo. Jeigu 

Konkurencijos taryba atmes visas pasiūlytas Patikėtinio kandidatūras po antrojo pateikimo, 

Patikėtinį nurodys Konkurencijos taryba, kurį Bitė turės paskirti suteikdama jam 

Konkurencijos tarybos patvirtintus įgaliojimus. 

5. Jeigu Konkurencijos tarybos patvirtintas Patikėtinis dėl bet kokių priežasčių, įskaitanti dėl 

galimo Interesų konflikto nustoja vykdyti Įsipareigojimuose nustatytas pareigas arba jeigu 

Bitė ar Konkurencijos taryba mato poreikį pakeisti Patikėtinį, Bitė, Konkurencijos tarybai 

pateikusi mažiausiai dvi Patikėtinio kandidatūras ir gavusi išankstinį Konkurencijos tarybos 

pritarimą raštu, galės pakeisti Patikėtinį. 

6. Patikėtinis gali pasitelkti išorės ekspertus, kurių pasitelkimui turi iš anksto raštu pritarti 

Konkurencijos taryba. 

7. Patikėtinis privalo būti nepriklausomas nuo Bitės (ar jos teisių bei pareigų perėmėjų, 

įskaitant su Bite susijusius asmenis) ir turėti reikiamą kvalifikaciją tam, kad galėtų atlikti 

Įsipareigojimuose numatytas Patikėtinio pareigas, t. y. Patikėtinis turi turėti patirties IT 

sistemų ir telekomunikacijų tinklo audituose. Patikėtinis turi neturėti Interesų konflikto ir 

vengti rizikos į jį patekti. 

8. Patikėtinio atlyginimo už suteiktas paslaugas sistema negali pažeisti Patikėtinio galimybės 

nepriklausomai ir efektyviai vykdyti jam pavestų pareigų.  

9. Patikėtinis tam, kad būtų užtikrintas Įsipareigojimų laikymasis, prisiima ir vykdo toliau 

nurodytas pareigas: 

9.1. stebi, kaip Bitė laikosi Įsipareigojimų 2.1 ir 2.2. punktuose numatytų sąlygų; 

9.2. siūlo Bitei priemones, kurios, Patikėtinio nuomone, yra reikalingos, norint užtikrinti, 

kad Bitė laikytųsi Įsipareigojimų 2.1 ir 2.2. punktuose numatytų sąlygų; 

9.3. ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Ataskaitinio laikotarpio pabaigos teikia 

Konkurencijos tarybai rašytinę ataskaitą už Ataskaitinį laikotarpį su išvada apie 

Įsipareigojimų 2.1 ir 2.2 punktų laikymąsi, nurodydamas, kaip buvo atlikta analizė, 

kokiais duomenimis remiantis padarytos išvados, bei pateikdamas argumentus dėl 

išvadų pagrįstumo (kartu išsiųsdamas ataskaitos kopiją Bitei);  

9.4. nedelsdamas praneša raštu Konkurencijos tarybai jeigu Patikėtinis pagrįstai mano, kad 

Bitė nesilaiko šių Įsipareigojimų 2.1 ir/ ar 2.2. punktuose numatytų sąlygų, kartu 

pateikdamas pasiūlymus dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant ištaisyti susidariusią 

situaciją (kartu išsiųsdamas pranešimo kopiją Bitei). 
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10. Konkurencijos taryba gali tiek savo iniciatyva, tiek Bitės prašymu teikti paklausimus ar 

duoti nurodymus Patikėtiniui, siekiant, kad būtų užtikrinta tinkama Įsipareigojimų 

priežiūra. 

11. Bitė Patikėtiniui teiks visokeriopą pagalbą, duomenis ir informaciją, kurios Patikėtinis gali 

pagrįstai paprašyti vykdydamas jam nustatytas Įsipareigojimų priežiūros pareigas.  

12. Bitė atleis nuo atsakomybės prieš Bitę Patikėtinį ir kiekvieną jo darbuotoją bei atstovą dėl 

bet kokių Patikėtinio tinkamai ir teisėtai vykdytų Patikėtinio pareigų pagal Įsipareigojimus, 

išskyrus atvejus, kai atsakomybė kyla iš Patikėtinio, įskaitant jo darbuotojus, atstovus ar 

konsultantus, neatsargumo, aplaidumo ar nesąžiningumo. 

D.  GALIOJIMAS  

13. Įsipareigojimai įsigalioja Sandorio užbaigimo dieną ir galioja tol, kol Bitė (ar jos teisių bei 

pareigų perėmėjai, įskaitant su Bite susijusius asmenis) turi galiojančias licencijas, 

susijusias su Mezon 2,3 GHz ir (arba) 2,6 GHz radijo dažniais (kanalais), ir bet kuriuo atveju 

ne trumpiau nei iki 2029 m. liepos 25 d. Mezon 2,3 GHz radijo dažnių (kanalų) atveju ir ne 

trumpiau nei iki 2030 m. sausio 15 d. Mezon 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) atveju.  

14. Įsipareigojimų terminas pratęsiamas tuo atveju, jeigu licencijos, susijusios su Mezon 2,3 

GHz ir (arba) 2,6 GHz radijo dažniais (kanalais), pratęsiamos arba Bitei (ar jos teisių bei 

pareigų perėmėjams, įskaitant su Bite susijusius asmenis) išduodamos naujos, dabartines 

licencijas pakeičiančios, licencijos, ir tokiu būdu Bitė (ar jos teisių bei pareigų perėmėjai, 

įskaitant su Bite susijusius asmenis)  toliau turi teises, kurias suteikia  Mezon 2,3 GHz ir 

(arba) 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) licencijos ir (arba) gali toliau naudoti Mezon 2,3 GHz 

ir (arba) 2,6 GHz radijo dažnius (kanalus) ar jų dalis. Tokiu atveju Įsipareigojimai 

pratęsiami tokiam terminui, kuriam pratęsiamos licencijos ar išduodamos naujos licencijos, 

pakeičiančios dabartines Mezon 2,3 GHz ir (arba) 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) licencijas.   

15. Įsipareigojimai pasibaigia anksčiau nei Įsipareigojimų 13 ir 14 punktuose numatyti 

terminai, jeigu: 

15.1. nebetęsiama Bendrosios įmonės veikla, yra nutraukiamas ar pasibaigia Century 

susitarimas arba keičiasi Bitės ir Tele2 bendradarbiavimo apimtis tokiu būdu, kad šalys 

Bendrojoje įmonėje nesidalina dažniais. Siekiant išvengti abejonių, šiuo pagrindu 

Įsipareigojimai nepasibaigia, jeigu yra keičiamas projekto pavadinimas, projektas yra 

vystomas ne per Bendrąją įmonę, keičiamas Century susitarimas ar sudaromas naujas 

susitarimas, tačiau Century projektas iš esmės tęsiamas kaip numatyta Įsipareigojimų 

2.1 punkte; arba  

15.2. Bitė (ar jos teisių bei pareigų perėmėjai, įskaitant su Bite susijusius asmenis) 

negali laikytis šių Įsipareigojimų dėl pasikeitusio nacionalinio ir/ ar Europos Sąjungos 

reguliavimo ir/ ar RRT ar kitos priežiūros institucijos priimtų sprendimų ar atliktų 

veiksmų. 

16. Paaiškėjus šiuose Įsipareigojimuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių Įsipareigojimai 

pasibaigia, Bitė (ar jos teisių bei pareigų perėmėjai, įskaitant su Bite susijusius asmenis) 

apie tai raštu informuos Konkurencijos tarybą ir nurodys Įsipareigojimų pasibaigimo datą. 

Konkurencijos taryba, gavusi pranešimą apie Įsipareigojimų pasibaigimą raštu, nedelsdama 

įvertins, ar Įsipareigojimų pasibaigimo aplinkybės yra tinkamos, ir raštu pateiks atsakymą, 

ar pritaria Įsipareigojimų pasibaigimui. 

17. Bitė (ar jos teisių bei pareigų perėmėjai, įskaitant su Bite susijusius asmenis) turi teisę 

kreiptis į Konkurencijos tarybą su prašymu dėl Įsipareigojimų termino, kuris numatytas 
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Įsipareigojimų 13 ir 14 punktuose, sutrumpinimo, Įsipareigojimų apimties sumažinimo ar 

Įsipareigojimų panaikinimo, jeigu pasikeičia nacionalinis ir/ ar Europos Sąjungos 

reguliavimas ir/ ar RRT ar kitos priežiūros institucijos priimta sprendimus ar atlieka 

veiksmus ir/ ar pasikeičia situacija telekomunikacijų rinkoje bei šių Įsipareigojimų 

laikymasis tampa pertekliniu, siekiant išspręsti Konkurencijos tarybos identifikuotas 

problemas Koncentracijos nagrinėjimo metu. 

 


