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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi,
Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių
(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 96 ir 100 punktais,
Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu
Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų
pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) II skyriaus lentelės 267 punktu ir
atsižvelgdamas į Telia Lietuva, AB (įmonės kodas - 121215434) 2021 m. birželio 17 d. prašymą Nr.
2021-01854 (toliau – Prašymas):
1. N u s t a č i a u, kad Telia Lietuva, AB pateikė Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) Prašymą, kuriame prašo skirti vieną 2x10 MHz FDD radijo
kanalą 723-733/778-788 MHz arba bet kurį kitą 2x10 MHz kanalą 703-733/758-788 MHz juostoje
Ericsson ir Huawei gamintojų mobiliojo tinklo įrangos, taip pat pasidalijamojo 4G LTE/5G NR radijo
kanalo naudojimo (angl. DSS - Dynamic Spectrum Sharing, taip pat ESS - Ericsson Spectrum
Sharing) testavimui.
2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. pagal Dažnių lentelės II skyriaus lentelės 267 punktą 694–790 MHz radijo dažnių
juosta priskirta judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, ir transliavimo tarnyboms;
2.2. pagal Taisyklių 96 punktą, jeigu yra nepaskirtų radijo dažnių (kanalų), taip pat jeigu
pradėtos radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros, bet radijo dažniai (kanalai) dar nėra paskirti,
tokie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami pareiškėjams, pateikusiems prašymus skirti radijo
dažnius (kanalus) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui, jeigu tai neprieštarauja
radijo ryšio plėtros planams ir kitiems teisės aktams;
2.3. pagal Taisyklių 100 punktą „Radijo dažniai (kanalai), kurie Dažnių lentelėje yra
pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, gali būti skiriami
eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.“;
3. S k i r i u Telia Lietuva, AB radijo dažnius (kanalus) iš 723–733 MHz ir 778–788
MHz suporuotos radijo dažnių juostos diegti judriojo ryšio tinklą eksperimentiniams tikslams
nekomerciniam naudojimui, įrengiant bazines radijo ryšio stotis adresais:
3.1. Vilniaus m., Medeinos g. 8;
3.2. Vilniaus m., Ozo g. 25;
3.3. Vilniaus m., Jurgio Matulaičio a. 3;
3.4. Vilniaus m., Taikos g. 111B;
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3.5. Vilniaus m., S. Stanevičiaus g. 34;
3.6. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k.;
3.7. Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 3;
3.8. Vilniaus m., Ukmergės g. 346;
3.9. Vilniaus m., Fabijoniškių g. 4;
3.10. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Centrinė g.;
3.11. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4;
3.12. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Bendorėlių 2-oji al. 1;
3.13. Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 31;
3.14. Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Giedraitiškių k.;
3.15. Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k.;
3.16. Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k.;
3.17. Vilniaus m., Justiniškių g. 103;
3.18. Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Papokšės k.;
3.19. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštadvario k., Aukštadvario g.;
3.20. Vilniaus m., Šeškinės g. 59;
3.21. Vilniaus m., P. Žadeikos g. 13;
3.22. Vilniaus m., Gabijos g. 7;
3.23. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. 18;
3.24. Vilniaus m., Pavilnionių g. 45;
3.25. Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Kernavės g. 1;
3.26. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 8;
3.27. Vilniaus m., Gelvonų g. 33;
3.28. Vilniaus m., Šeškinės g. 2;
3.29. Vilniaus m., Pašilaičių g. 1A;
3.30. Vilniaus m., Gedvydžių g. 17A;
3.31. Vilniaus m., Perkūnkiemio g. 4A;
3.32. Vilniaus m., Laisvės pr. 80;
3.33. Vilniaus m., Ozo g. 39;
3.34. Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Mokyklos g.;
3.35. Vilniaus m., Ąžuolyno g. 7;
3.36. Vilniaus m., Justiniškių g. 86;
3.37. Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k.;
3.38. Vilniaus m., Viršuliškių g. 43;
3.39. Vilniaus m., Viršuliškių g. 63;
3.40. Vilniaus m., Pagrandos g. 11.
4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 3 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų):
4.1. naudojimo paskirtis – 5G technologijos testavimas;
4.2. naudojimo terminas – nuo leidimo išdavimo iki 2021 m. liepos 14 d.;
4.3. naudojimas neturi kelti radijo trukdžių kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio
sistemoms ir kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams.
5. P a v e d u Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir
sąlygomis parengti Telia Lietuva, AB šio įsakymo 3 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų)
naudojimo sąlygas ir leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus).
6. N u r o d a u:
6.1. išsiųsti šį įsakymą Telia Lietuva, AB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo
dienos;
6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
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7. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Direktorius

Feliksas Dobrovolskis
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