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DĖL NAUJOS KARTOS JUDRIOJO RADIJO RYŠIO (5G) PLĖTROS 3400-3800
MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE
Kaip jums yra žinoma, UAB „Bitė Lietuva“ ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“
sudarė „Mezon“ verslo pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią be kita ko AB „Lietuvos radijo
ir televizijos centras“ įsipareigojo UAB „Bitė Lietuva“ perleisti ir turimus radijo dažnius.
Manome, kad tai yra esminė aplinkybė, kuri gali ženkliai įtakoti „Radijo ryšio plėtros 34003800 MHz radijo dažnių juostoje plano“ projekto turinį (toliau – „Projektas“).

Mūsų

nuomone, Projektas galėtų būti atitinkamai koreguojamas.
Atsižvelgdami į tai, kad ne visi 400 MHz yra vienodi technologiniu požiūriu (tiek dėl
pirmumo teisės judriajai tarnybai, tiek dėl radijo trukdžių iš kaimyninių valstybių), siūlome
numatyti, kad visa 3400-3800 MHz radijo dažnių juosta būtų padalinta į 6 leidimus: 3
leidimus po 60 MHz B42 radijo dažnių bloke ir 3 leidimus po 65 MHz B43 radijo dažnių
bloke. Vienas aukciono dalyvis galėtų įsigyti po vieną leidimą iš B42 ir B43 radijo dažnių
bloko (maksimaliai 2 leidimus). Mūsų pasiūlymo vizualizacija:

UAB „Bitė Lietuva“ Žemaitės g. 15 LT-03504 Vilnius Tel. 8 ~ 656 00 656 Faks. 8 ~ 699 00 111 info@bite.lt www.bite.lt
Įmonės kodas 110688998 PVM mokėtojo kodas LT106889917
AB „Swedbank“ banko kodas 73000 a.s. LT507300010000627037
AB „SEB bankas“ banko kodas 70440 a.s. LT577044060001130868 (litais) LT207044060001130855 (valiuta)
Lietuvos Respublikos įmonių rejestro tvarkytoja Valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos g. 18 LT-03105 Vilnius)

UAB „Bitė Lietuva“ siūlymas būtų vieną iš AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“
turimų leidimų po 28 MHz (3466-3494 MHz), galiojančių iki 2022-10-22 prijungti
prie kito 28 MHz leidimo ir suformuoti 60 MHz leidimą B42 radijo dažnių bloke
suteikiant UAB „Bitė Lietuva“ naują leidimą, galiojantį iki 2022-10-22. Tuo tarpu 65
MHz leidimas, galiojantis iki 2027-07-10 būtų perleistas UAB „Bitė Lietuva“. UAB
„Bitė Lietuva“ dalyvautų aukcione siekiant pratęsti abiejų leidimų galiojimą Projekte
numatytam leidimų galiojimo terminui, kuris būtų vienodas visiems aukciono
dalyviams.
UAB „Bitė Lietuva“ yra pasiruošusi apsvarstyti ir kitus variantus, kurie numatytų
3400-3800 MHz radijo dažnių juosta būtų padalinimą į 6 leidimus kaip nurodyta
aukščiau.
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytą mūsų poziciją ruošiant naują Projekto
redakciją.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Gintas Butėnas

