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Teikiama per RRT e-prieigą  

 

DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 713–733 MHZ IR 768–

788 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO 

 

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 

pateikė derinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl aukciono suteikti teisę 

naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo“ projektą 

(toliau – Projektas). 

 

Išanalizavusi viešajam derinimui pateiktus dokumentus, UAB „Tele2“  (toliau – Tele2) šiuo raštu teikia savo 

pastabas ir pasiūlymus Projektui. 

 

a) Dėl Projekto 21 punkto. Aprašo projekto 21 punkto Tarnyba leidimų turėtojams numato kelias svarbias 

pareigas: 

a. Leidimų turėtojai Vidaus reikalų ministerijos arba jos įgaliotos institucijos prašymu privalo teikti 

nacionalinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslaugas Valstybinio kritinio ryšio tinklo (toliau – 

VKRT) teikėjui.  

b. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos turi būti ne blogesnės kokybės ir teikiamos ne blogesnėmis 

sąlygomis, kokias leidimų turėtojai turi patys arba teikia savo padaliniams, dukterinėms įmonėms ar 

bet kuriems kitiems ūkio subjektams. 

c. Nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos turi būti nustatomos mutatis mutandis  taikant  2012 

m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio 

ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytas 

reguliuojamų didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio kainų taisykles. 

 

Visų pirma, nėra aišku koks VKRT vartotojų skaičius naudosis nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugomis 

bei koks šių vartotojų geografinis pasiskirstymas, preliminarus planuojamų vartoti paslaugų (išskirstant 

pagal kiekvieną paslaugą atskirai – internetas, balso paslaugos, SMS) kiekis, todėl neturime galimybės 

atitinkamai prognozuoti tinklo apkrovos ir juo labiau, galimos kainodaros. 
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Antra, atkreipiame dėmesį, kad aukcionas yra vykdomas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 

713–733 MHz ir 768–788 MHz (toliau – 700 MHz) radijo dažnių juostų, todėl VKRT vartotojai naudosis 

leidimo turėtojo 700 MHz radijo dažnių juosta. Toks sprendimas, kai VKRT vartotojus iš VKRT 700 MHz 

radijo dažnių juostos reikia nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugų principu reikia migruoti į operatoriaus 

700 MHz radijo dažnių juostą (išskiriant ją iš kitų operatoriaus naudojamų radijo dažnių) yra itin sudėtingas 

techniškai ir operatorius šiai dienai neturi paruošto tokio sprendimo bei turėtų kreiptis į savo įrangos 

gamintoją dėl galimybių analizės. Be to, operatoriai, turintys dvigubai mažesnę juostą nei VKRT, tai yra 

5Mhz, negalės siūlyti tokios pat kokybės paslaugų. Galiausiai, operatoriai negalės siūlyti „aukštesnio 

prioriteto“ paslaugų, nes nieko nežino apie paslaugų apimtis bei joms keliamus reikalavimus. Paminėtina, 

kad operatorių gamintojai siūle modelį, kuomet komerciniai tinklai galėtų pasiūlyti paslaugas, pasinaudojant 

„prioretizavimo funkcija“ (angl. slicing) VKRT paslaugoms. 

 

Trečia, mums yra visiškai nesuprantama, kodėl nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos turi būti 

nustatomos mutatis mutandis  taikant  2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (toliau – 

Reglamentas) 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytas reguliuojamų didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio 

kainų taisykles. Atkreiptinas dėmesys, kad Reglamentu buvo siekiami visiškai kiti tikslai, nei yra siekiami 

šiuo Projektu bei apskritai 5G plėtra Lietuvoje ar juo labiau – Valstybinio kritinio ryšio tinklo siekiamais 

tikslais. Be to, Reglamentu nustatytos kainos buvo priimtos po išsamios analizės bei skaičiavimų, ilgalaikių 

derybų tarp valstybių narių, kurių, kaip žiniai, interesai yra gan skirtingi atsižvelgiant į skirtingus 

atvykstančių/išvykstančių vartotojų srautus ir pan. 

 

Atsižvelgiant į visą tai, Reglamentu nustatytos reguliuojamų didmeninių tarptautinio tarptinklinio ryšio 

kainų taisyklės yra niekaip nesusijusios bei netinkamos nustatant nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugų 

kainas. Mūsų vertinimu, šios kainos gali būti nustatomos tik po išsamios analizės, įvertinus kitų šalių 

praktiką bei pasirinkus Lietuvos rinkai labiausiai priimtiną kainų nustatymo modelį. 

 

Ketvirta, 2021-07-09 dieną raštu Nr. SD-33743 Tele2 pateikė išsamius pasiūlymus Dėl Radijo ryšio plėtros 

470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo projekto 221 punkto į kuriuos Tarnyba neatsižvelgė, 

nurodydama, kad „Tarnyba nėra kompetentinga nustatyti, kokia apimtimi Valstybinio kritinio ryšio tinklas 

teiks paslaugas“. Mūsų vertinimu, sprendimas kuriuo judriojo ryšio operatoriai teiks paslaugas VKRT 

vartotojams, bei sprendimas kaip bus panaudojami VRM dažnai šioje schemoje, yra glaudžiai susiję ir turi 
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būti analizuojami kartu, priimant sprendimus, kurie yra technologiškai bei komerciškai visoms pusėms 

geriausi, todėl atitinkamus įpareigojimus siūlom nustatyti tik tada, kai bus detali schema kaip Lietuvoje veiks 

VKRT ir kaip jis bus integruotas su judriojo ryšio operatorių tinklais. 

 

Atsižvelgiant į visas išdėstytas priežastis, siūlome šiame etape atsisakyti Projekto 21 punkto ir 

atitinkamus sprendimus bei įpareigojimus priimti tuomet, kai bus atlikta detali analizė bei aiškūs 

sprendimo modeliai dėl VKRT dažnio juostos panaudojimo ir sąveikos su kitų operatorių turimais 

dažniais. 

 

Vertinant 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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