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DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400–3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO
PROJEKTO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) pagal
kompetenciją susipažinusi su Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) viešajai konsultacijai
paskelbtu Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių
juostoje plano patvirtinimo“ projektu (toliau – Plano projektas), teikia savo pastebėjimus ir siūlymus.
 Siūlome papildyti Plano projekto 23 punktą, nurodant, kad Plano 7 ir 12 punktuose
nurodytų leidimų turėtojų antžeminių sistemų judriosios tarnybos bazinėse stotyse radijo dažniai
(kanalai) naudojami antrine teise tol, kol nėra pasiekti atitinkami susitarimai dėl radijo dažnių
(kanalų) koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis. Pasiekus atitinkamus
susitarimus Tarnyba nustatyta tvarka pakeis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, paskirdama
naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus) pirmine teise.
 Siekiant teisinio aiškumo dėl išimties antžeminių sistemų plėtros reikalavimams,
numatytos Plano projekto 29 punkte, taikymo, siūlytina nustatyti ir atitinkamai viešai paskelbti tas
geografines vietoves, kuriose nebus taikomi Plano projekte nustatyti minimalūs antžeminiai sistemų
plėtros reikalavimai. Manome, kad šis siūlymas būtų naudingas ne tik leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) turėtojams, siekiant tinkamai vykdyti minimalius radijo ryšio sistemų plėtros reikalavimus,
tačiau padėtų atliepti ir vartotojų, laukiančių galimybės naudotis 5G ryšio paslaugomis, lūkesčius.
 Taip pat siūlome atsisakyti Plano projekto 29 punkte nurodytos alternatyvos, kai
leidimų turėtojams netaikomi Plane nustatyti minimalūs antžeminių sistemų plėtros reikalavimai tose
geografinėse vietovėse, <...> kuriose atitinkami Plane nustatyti minimalūs antžeminių sistemų
plėtros reikalavimai jau yra įgyvendinti, naudojant ne radijo ryšio technologijas. Manome, kad
pasiūlyta išimtis, kada leidimų turėtojams būtų netaikomi minimalūs plėtros reikalavimai, vertintina
kaip neproporcinga, neatitinkanti Plano paskirties ir neskatinanti 5G ryšio plėtros bei efektyvaus
radijo dažnių panaudojimo, todėl ši nuostata neturėtų būti Plano dalimi.
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