Ryšių reguliavimo tarnyba

GAUTA
2022-02-14 Nr. 2B-635

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybai
Mortos g. 14
LT-03219 Vilnius

2022-02-08 Nr.1400-771

DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400-3800 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO
Šiuo raštu teikiame savo komentarus dėl Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – „Tarnyba“) 2022-01-07
paskelbto „Radijo ryšio plėtros 3400-3800 MHz radijo dažnių juostoje plano“ projekto (toliau –
„Projektas“).
Projekto 17 punkte numatyta, kad leidimų turėtojai ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. privalo
tinkluose užtikrinti duomenų srautų maršrutizavimą naudojant IPv6 protokolą nuo kiekvieno tinklo galinio
taško ir įkiekvieną tinklo galinį tašką. Manome, kad šis reikalavimas neturi būti nustatomas Projekte, nes
jis nėra susijęs vien su 3400-3800 MHz radijo dažnių naudojimu, kaip matyti iš šio punkto formuluotės
(leidimų turėtojai ne vėliau kaip nuo 2023 m. gruodžio 31 d. privalo tinkluose užtikrinti duomenų srautų
maršrutizavimą naudojant IPv6 protokolą) jis keliamas visam leidimo turėtojo tinklui ir visiems kitiems
leidimo turėtojo naudojamiems dažniams. Be to, akivaizdu, kad siekiant lygių konkurencijos sąlygų
analogiškas reikalavimas turėtų nustatytas ir paslaugų teikėjams, kurie teikdami paslaugas nenaudoja radijo
dažnių (pvz. teikia paslaugas fiksuotojo ryšio tinklais). Priešingu atveju šis reikalavimas būtų
diskriminacinio pobūdžio ir sudarytų nevienodas konkurencines sąlygas.
Projekto 22 punkte numatyta, kad siekiant apsaugoti radiolokacijos stotis, leidimo naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš 3400–3500 MHz radijo dažnių juostos turėtojas privalo užtikrinti, kad šioje radijo dažnių
juostoje veikiančių jo centrinių stočių gaubtinės atitiktų Dažnių lentelės 3 priedo 6 lentelėje nurodytas
vertes ties kariniais poligonais, esančiais Lietuvos Respublikos teritorijoje. Siūlome patikslinti šį
įpareigojimą, nurodant kuriose vietovėse tokie kariniai poligonai veikia (ar numatoma, kad pradės veikti
leidimo galiojimo laikotarpiu), o taip pat, kokiu atstumu nuo poligono teritorijos galioja aukščiau nurodyti
apribojimai.
Projekto 28.5 punktas numato pareigą leidimo turėtojams užtikrinti, kad antžeminės sistemos aprėptų visus
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius namų ūkius (100 Mb/s, vėliau 1 Gb/s ryšio sparta). Manome,
kad reikalavimas mobiliojo ryšio tinklu padengti 100 % namų ūkių yra praktiškai neįgyvendinamas ir
nerealus dėl objektyvių priežasčių – ne visur yra galimybės įrengti mobiliojo ryšio bazines stotis ir tuo
labiau visuose namų ūkiuose užtikrinti 100 Mb/s, o vėliau 1 Gb/s ryšio spartą.
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Projekto 28.5.2 punktas numato pareigą leidimo turėtojams užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio
31 d., būtų galimybė prisijungti prie elektroninių ryšių tinklo, kuriuo teikiamos ne mažesnės kaip 1 Gb/s
gaunamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugos. Siūlome patikslinti, kad tokia sparta yra vertinama,
atsižvelgiant į suinstaliuotą bazinės stoties talpą ir sparta užtikrinama, kai bazinės stoties celė yra tuščia
(analogiškai siūlome koreguoti ir kitus Projekto punktus, kurie numato pareigą užtikrinti tam tikrą ryšio
spartą).
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