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DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 470–790 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAKEITIMO 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė derinti 

suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus įsakymo „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano 

patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas). 

Išanalizavusi viešajam derinimui pateiktą Projektą, UAB „Tele2“  (toliau – Tele2) šiuo raštu 

teikia savo pastabas ir pasiūlymus: 

a) Dėl Projekto punkto 24.1 keitimo. Sudaryti galimybę gauti ne mažesnės kaip 100 Mb/s 

siunčiamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via 

Baltica“, „Rail Baltica“), valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose ir krašto keliuose (ne mažiau 

kaip 90 procentų kiekvieno krašto kelio ilgio) yra sunkiai įgyvendinamas ir/arba ekonomiškai 

neracionalus tikslas. Dažnu atveju, minėti transporto koridoriai bei keliai yra nutiesti per 

neapgyvendintas teritorijas, miškus, dėl ko investicijos į tokios greitaveikos tinklą jose yra 

neatsiperkančios, visiškai neracionalios bei ekonomiškai nepagrįstos. Be to, dalis minimų kelių 

atkarpų eina per gamtos draustinius, kuriuose, be aukščiau nurodytų priežasčių, mobiliojo ryšio stočių 

diegimas yra sunkiai įmanomas dėl esančių statybos apribojimų. 

Atsižvelgdami į tai, siūlyme išbraukti Projekto punktą 24.1. 

 

b) Dėl Projekto punkto 24.2 punkto. Tele2 siūlo papildyti punktą numatant, kad šio 

reikalavimo įgyvendinimui operatorius galėtų naudoti ir kitus savo turimus dažnius „<...> šio 

reikalavimo vykdymui naudoti ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jis turi teisę <...>“. 

Taip pat, norėtume pasitikslinti, ar sąvoką „siunčiamojo ryšio spartos“ reikėtų suprasti, kaip 

žemynkrypčio (angl. downlink) siunčiamojo ryšio spartos? 
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c) Projekto 24.4 punktas. Šiame punkte yra referuojama į teritorijas, kurių sąrašas pateikiamas 

aukciono sąlygų apraše. Atkreipiame dėmesį, kad aukciono sąlygų aprašas šiuo metu dar nėra 

patvirtintas, todėl šis reikalavimas laikytinas neapibrėžtu ir nekonkrečiu, todėl Tele2 neturi galimybės 

išsamiau dėl jo pasisakyti. Atsižvelgdami į tai,  prašome patikslinti apie kokias teritorijas kalbama 

Projekto 24.4 punkte. 

d) Galiausiai, atkreipiame dėmesį, kad šiuo projektu nėra koreguojamas Radijo ryšio plėtros 

470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano 5.1 punktas, kuriame numatyta: „<...> gavus Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba jos įgaliotos institucijos prašymą, radijo dažniai 

(kanalai) iš šiame papunktyje nurodytų radijo dažnių juostų po 2025 m. birželio 30 d. Radijo dažnių 

(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka gali būti skiriami naudoti PPDR 

sistemoms“ <...>. 

Kadangi dažniai, skirti PPDR sistemoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu 

sprendimu yra rezervuoti Vidaus reikalų ministerijai, todėl šis punktas turėtų būti tikslinamas. 

Atsižvelgiant į svarstomo Projekto svarbą, siūlome Tarnybai organizuoti susitikimą su visais 

suinteresuotais elektroninių ryšių rinkos dalyviais siekiant aptarti Projektą bei pateiktus pasiūlymus. 

 

 

 

 

 

 

Pagarbiai 

UAB „Tele2“ strategijos ir plėtros direktorius       Tadas Bukauskas 
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