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DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 22 D. 

ĮSAKYMO NR. (1.9E)1V-964 „DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO 

DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 713–733 MHz ir 768–788 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTŲ 

SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), pagal 

kompetenciją susipažinusi su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 

viešajai konsultacijai paskelbtu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. 

įsakymo Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 

MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – 

projektas) ir atsižvelgdama į tai, kad 700 MHz radijo dažnių juosta yra viena iš pagrindinių dažnių 

juostų, numatytų 5G ryšio tinklų diegimui ir šios radijo dažnių juostos fizikines savybes – užtikrinti 

plačią elektroninių ryšių paslaugų aprėptį, pažymi kad ši dažnių juosta bus itin aktuali užtikrinant 

ryšio paslaugas daiktų interneto įrenginiams. 

Vadovaujantis 2021 m. kovo mėn. 8 d. Tarnybos ir paslaugos teikėjo UAB „Ernst & Young 

Baltic“ susitarimu užsakytos studijos „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) 

naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ (toliau – Studija) rezultatais, numatoma, kad eSIM 

technologinių sprendimų įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie daiktų interneto plėtros, užtikrins 

aukštesnį ryšių paslaugų lygį bei sudarys sąlygas pagerinti galutinių paslaugų gavėjų patirtį. Studijoje 

identifikuota reikšminga rizika dėl Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 dalies nuostatų 

savalaikio įgyvendinimo, kuriai suvaldyti reikalingos papildomos savalaikį įgyvendinimą 

skatinančios teisinio poveikio priemonės. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, manytina, kad Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 

dalies nuostatos savalaikio įgyvendinimo reikalavimas turėtų būti papildomai užtikrintas įtraukiant jį 

į leidimų naudoti radijo dažnių blokus, kurie bus išduoti aukciono laimėtojams, turinį. 

Atitinkamai siūlome papildyti projektą 20¹ punktu, jį išdėstant taip: 

„20¹ Leidimų turėtojai, vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 dalimi  

ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. privalo užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų teisę viešąsias 

elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonento identifikavimo 

moduliais ir teisę pakeisti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją, pagal Elektroninių ryšių 

įstatymo 40 straipsnio 9 dalies nuostatas išlaikant ryšio numerį (kai toks yra), tačiau nekeičiant 

abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir be fizinės prieigos prie galinio įrenginio.“ 

Susisiekimo viceministrė  Agnė Vaiciukevičiūtė 
 


