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Teikiama per RRT e-prieigą

DĖL 700 MHZ DAŽNIŲ JUOSTOS AUKCIONO SĄLYGŲ
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) suinteresuotoms institucijoms ir
visuomenei pateikė derinti Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–
788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projektą (toliau – Aprašo projektas).
Susipažinusi su viešajam derinimui pateiktais dokumentais, UAB „Tele2“ (toliau – Tele2) šiuo raštu teikia
savo pastabas ir pasiūlymus Aprašo projektui:
a) Dėl Aprašo projekto 2 punkto. Kaip žinia, šiuo metu yra aktyviai diskutuojama bei yra rengiami
teisės aktų projektai dėl valstybės kritinio ryšio tinklo (VKRT) sukūrimo. Dar 2020 metais LR
Vyriausybės protokoliniu sprendimu Vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM) buvo pavesta
kreiptis į Tarnybą dėl 2x15 MHz dažnių ruožo iš 700 MHz dažnių juostos ir 3500 MHz dažnių
ruože esančios 100 MHz pločio juostos rezervavimo VKRT reikmėms. Tuo tikslu, po VRM
kreipimosi, Tarnyba VKRT reikmėms rezervavo 703–713 MHz ir 758–768 MHz suporuotą radijo
dažnių juostą.
Kartu yra svarstoma dėl galimo šios rezervuotos dažnių juostos bendro naudojimo kartu su
mobiliojo ryšio operatorių planuojamais įsigyti radijo blokais iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz
radijo dažnių juostų beigi kitais dažniais. Kaip jau minėta susitikimuose su Tarnybos, VRM bei
Susisiekimo ministerijos atstovais, VKRT dažnių juostos išdėstymas kartu su 10 MHz aukcione
siūlomu radijo bloku sukurtų didelę dažnių koncentraciją ir sukurtą technologinį konkurencinį
asimetriškumą tarp mobiliojo ryšio operatorių, jeigu būtų susitarta dėl dažnių bendro naudojimo
principų su VKRT.
Atsižvelgdami į tai, bei siekdami, kad būtų pasiektas maksimalus radijo dažnių juostų išnaudojimo
efektyvumas, siūlome paslinkti VKRT rezervuotą 703–713 MHz ir 758–768 MHz suporuota
radijo dažnių juostą per 5 MHz, kad VKRT dažnių juosta iš abiejų pusių turėtų aukcione
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parduodamus 5 MHz radijo blokus ir du operatoriai turėtų galimybę pasinaudoti galima
nauda išnaudojant dažnius bendro naudojimu principu su VKRT.
Tele2 siūloma nauja Aprašo projekto 2 punkto redakcija: „2. Aukcionas skelbiamas suteikti teisę
naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 703–708 MHz ir 758–763 MHz suporuotos radijo dažnių
juostos (radijo dažnių blokas Nr. 1), 718–723 MHz ir 773–778 MHz suporuotos radijo dažnių
juostos (radijo dažnių blokas Nr. 2), 723–733 MHz ir 778–788 MHz suporuotos radijo dažnių
juostos (radijo dažnių blokas Nr. 3) (toliau bet kuris vienas iš jų –radijo dažnių blokas, visi kartu –
radijo dažnių blokai).“
b) Dėl Aprašo projekto 4 punkto. Viešai derinti pateiktame Aprašo projekte numatytos tokios
radijo blokų pradinės kainos: radijo bloko Nr. 1 – 10 000 000 (dešimt milijonų) Eur, o radijo blokų
Nr. 2 ir 3 – 5 000 000 (penki milijonai) Eur.
Tele2 nuomone, Aprašo projekte numatytos pradinės radijo dažnių blokų Nr. 1, 2 ir 3 kainos yra
nepagrįstai per didelės.
Kaip yra žinoma, radijo dažnių blokų kaina yra nustatoma ir gali būti palyginama su kitų dažnių
juostų aukcionų ar kitų šalių pradinėmis kainomis paskaičiuojant suteikiamų radijo dažnių pradinę
kainą per vieną šalies gyventoją, t.y. pradinę radijo blokų kainą padalinant iš suteikiamų dažnių
kiekio bei atitinkamos šalies populiacijos.
Palyginimui, paskutinio Lietuvoje vykusio aukciono metu 2016 metais (900+1800 MHz dažnių
juostų aukcionas), šiame aukcione buvo nustatyta 0,048 Eur/MHz/popul. pradinė kaina. Tuo tarpu
šio aukciono metu pradinė radijo dažnių blokų kaina vienam Lietuvos gyventojui yra beveik 4
kartus didesnė – 0,18 Eur/MHz/popul., nors 2016 metais buvo aukcionuojami bene svarbiausi ir
kritiškiausi operatorių veiklos vykdymui bei tęstinumui užtikrinti reikalingi dažniai. Dėl to yra
nesuprantama, kodėl būtent šio aukciono metu radijo blokų kaina vienam šalies gyventojui yra taip
ženkliai išaugusi, ypač vertinant tai, kad ir be dažnių kainos, investicijos į 5G tinklą operatoriams
ir taip bus itin didelės.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei siekdami vartotojams pasiūlyti 5G ryšį kuo
konkurencingesnėmis kainomis, taip jį padarant prieinamu kuo daugiau gyventojų, siūlome
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ir šiame aukcione taikyti 0,048 EUR/MHz/popul. koeficientą pradinei radijo blokų kainai.
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informacija/skaičiavimais kaip buvo paskaičiuotos bei nustatytos būtent tokios radijo blokų
pradinės kainos.
Tele2 siūloma nauja Aprašo projekto 4 punkto redakcija:

„4. Pradinė kaina už teisę naudoti:
4.1. radijo dažnių bloką Nr. 1 – 2 682 000 (du milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt
du tūkstančiai) Eur;
4.2. radijo dažnių bloką Nr. 2 arba radijo dažnių bloką Nr. 3 – 1 341 000 (vienas
milijonas trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis) Eur.
c) Dėl Aprašo projekto 15.4 punkto. Aprašo projekte, kaip vienas iš aukciono dalyvio
kvalifikacinių reikalavimų numatyta aukciono dalyvio ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų patirtis
teikiant viešųjų telefono ryšio paslaugas ir (arba) duomenų perdavimo paslaugas.
Atsižvelgiant į tai, kad radijo dažniai iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų yra
skirti penktos kartos judriojo ryšio tinklui (5G), kuris bus naudojamas tiek balso telefonijai, tiek ir
duomenų perdavimo paslaugoms teikti, siūlome numatyti reikalavimą, kad aukciono dalyvis
turi patirtį teikiant tiek viešųjų telefono ryšio paslaugas, tiek ir duomenų perdavimo
paslaugas.
Tele2 siūloma nauja Aprašo projekto 15.4 punkto redakcija:
15.4. Aukciono dalyvis ne mažiau kaip 5 (penkerius) pastaruosius metus nepertraukiamai verčiasi
viešųjų telefono ryšio paslaugų ir (arba) duomenų perdavimo paslaugų teikimu ir 2020 m.
gruodžio 31 d. turėjo ne mažiau kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) abonentų, kuriems buvo
teikiamos šiame papunktyje nurodytos paslaugos.“
Siūlome Tarnybai organizuoti susitikimą, kurio metu Tele2 bei kiti suinteresuoti asmenys pristatytų savo
pastabas bei pasiūlymus Aprašo projektui.
Pagarbiai
UAB „Tele2“ strategijos ir plėtros direktorius
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