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DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 470–790 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO  
 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) įvertinusi 

viešosios konsultacijos metu dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymo „Dėl radijo ryšio plėtros 470-790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo 

projektui pateiktas suinteresuotų subjektų pastabas ir atsižvelgdama į šių pastabų aptarimo metu 

(2022 m. vasario 22 d.) išsakytas nuomones, teikia kompromisinį siūlymą dėl tam tikrų Radijo ryšio 

plėtros 470-790 MHz radijo dažnių juostoje plano (toliau – Plano) nuostatų išdėstymo. 

Siūlome Plano 11.4. papunkčio nuostatą išdėstyti taip: 

„11.4. sudaryti sąlygas, kad valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose galėtų veikti 

penktosios kartos judrusis ryšys (5G) (toliau – 5G ryšys).“ 

Plano 24 punktą ir jo 24.1 ir 24.2 papunkčius išdėstyti taip: 

„24. Leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.1 (išskyrus atvejį, kai radijo 

dažniai (kanalai) paskirti naudoti PPDR sistemoms) ar 5.2 papunktyje, turėtojas privalo užtikrinti 

šiuos minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus: 

24.1. ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. įrengti antžemines sistemas ir sudaryti galimybę 

valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelio linijose bei valstybinės reikšmės magistraliniuose 

automobilių keliuose, nurodytuose Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės 

automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, (toliau – valstybinės reikšmės magistraliniai keliai) gauti ne 

mažesnės kaip 30 Mb/s gaunamojo (angl. downlink) ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas; 

24.2. ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos įrengti antžemines 

sistemas ir sudaryti galimybę ne mažiau kaip 80 procentų leidime nurodytos radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo teritorijos esančių namų ūkių gauti ne mažesnės kaip 30 Mb/s gaunamojo ryšio spartos 

elektroninių ryšių paslaugas, užtikrinant šiame papunktyje nurodytą gaunamojo ryšio spartą pastatų 

išorėje 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus;“ 

Plano 24.4.3. papunktį siūlome išdėstyti taip: 

„24.4.3. ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos miestų teritorijose, 

valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose bei valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelio 

linijose, oro ir jūrų uostuose.“ 
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