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DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) IŠ 700 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS NAUDOJIMO
SALYGŲ
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) pagal
kompetenciją įvertinusi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) viešajai
konsultacijai paskelbtą Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz
radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektą (toliau – Aprašo projektas) ir atsižvelgdama į š. m. kovo
15 d. vykusį Aprašo projekto aptarimą su suinteresuotais asmenimis, teikia savo papildomus
siūlymus.
Siekiant įgyvendinti strateginius Europos Sąjungos ir Lietuvos skaitmeninio junglumo tikslus
ir:
 iki 2025 m. miestų teritorijose, tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via
Baltica“, „Rail Baltica“) ir kituose magistraliniuose automobilių keliuose ir valstybinės reikšmės
magistralinėse geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose turėti vartotojų ir suinteresuotų pramonės
sričių lūkesčius tenkinančias 5G ryšio paslaugas;
 iki 2025 m. užtikrinti, kad visuose Europos kaimų ir miestų namų ūkiuose būtų prieinamas
interneto ryšys, kurio žemynkryptės linijos sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps;
 atsižvelgiant į naująjį Europos Sąjungos teisyną (ES Direktyva 2018/1972 45 str. 2. e p.,
47 str. 2 d., Elektroninių ryšių įstatymo projekto 57 str. 3 d. 4 p., 70 str. 5 d.), kuriuo skatinamas kuo
didesnis radijo dažnių (kanalų) naudojimo lankstumas ir pasidalijamasis naudojimasis radijo dažniais
(kanalais) bei su radijo dažniais susijusia pasyviąja ir (ar) aktyviąja infrastruktūra siekiant užtikrinti
veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir kuo didesnę naudą vartotojams,
atsirandančią dėl konkurencijos, masto ekonomijos ir elektroninių ryšių tinklų ir (ar) elektroninių
ryšių paslaugų sąveikumo;
 įvertinant tai, kad 5G ryšio plėtrai finansuoti tarptautiniuose TEN-T transporto
koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir pasiekti numatytus 5G ryšio kokybės ir aprėpties
rodiklius, tenkinančius susietojo autonominio transporto ir susijusių sistemų naudojimo bei šiais
keliais judančių vartotojų, jų naudojamų galinių įrenginių poreikius, skatinama pasinaudoti Europos
Sąjungos finansavimo priemone – Europos infrastruktūros tinklų 2021–2027 m. (angl. Connecting
Europe Facility, CEF2). Bendras mobiliojo ryšio operatorių konsorciumas aplikavimui į CEF2
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finansinę priemonę gerokai padidintų galimybes konkuruoti ES mastu, turint galimybę lanksčiai
naudoti radijo dažnius (kanalus) ir atitinkamai konkurencingesnę projekto įgyvendinimo biudžeto
sąmatą;
 atsižvelgiant į potencialiai geresnes galimybes įgyvendinant tarptautinių TEN-T transporto
koridorių padengimą kokybišku judriuoju ryšiu užtikrinti ryšio nepertraukiamumą kertant
tarptautinių TEN-T transporto koridorių valstybių sienas, atsižvelgiant į sudėtingą situaciją su radijo
dažnių koordinavime su trečiosiomis (ne ES) kaimynėmis valstybėmis;
 siekiant efektyviausio 713–788 MHz radijo dažnių juostos panaudojimo scenarijaus,
užtikrinant maksimalius galimus duomenų perdavimo spartos, aprėpties bei kitus judriojo ryšio
kokybinius reikalavimus:
Siūlome tarptautiniuose TEN-T transporto tinklo, valstybinės reikšmės magistraliniuose
ir krašto keliuose,1 taip pat atokiose Lietuvos teritorijose, kuriose atskirai plėtoti judriojo ryšio
tinklus ryšio operatoriams komerciškai nėra patrauklu, radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz
radijo dažnių juostos įpareigoti naudoti bendrai apjungus taikant pasidalijamąjį naudojimąsi
radijo dažniais (kanalais) su 100 Mbps duomenų parsiuntimo greitaveikos užtikrinimu tiems
judriojo ryšio operatoriams, kuriems bus suteikta teisė naudoti šią radijo dažnių juostą.
Šiuo tikslu, siūlome atitinkamai pakoreguoti Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo
dažnių juostoje planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 ir Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektą.
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