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DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 3400– 3700 
MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO 

 

UAB „Bitė Lietuva“ teikia savo poziciją dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 
3400– 3700 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projekto (toliau – Projektas). 

Mūsų nuomone, Projekte numatyta 5 milijonų eurų pradinė kaina už teisę naudoti radijo dažnių bloką yra 
gerokai per didelė. Tokia kaina, remiantis kitų šalių praktika bei įprastai naudojamomis radijo dažnių kainos 
apskaičiavimo formulėmis, galėtų būti taikoma esant įprastinėms radijo dažnių naudojimo sąlygoms (pvz. 
900 MHz, 1800 MHz ar kitų radijo dažnių atveju). Atkreipiame dėmesį į tai, kad Projekte bei Projekto 1 ir 
3 prieduose numatyti apribojimai naudoti radijo dažnių blokus, o taip pat galimybė šiuos radijo dažnius 
naudoti antrine teise ypatingai ženkliai apsunkina tokių radijo dažnių panaudojimą ir tuo pačiu mažina 
radijo dažnių ekonominę vertę. Atsižvelgiant į tai, siūlome, kad pradinė kaina už radijo dažnių bloką 
būtų ne didesnė nei 3 milijonai eurų. 

Projekto 18 punkte numatyta, kad leidimų turėtojai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba 
jos įgaliotos institucijos prašymu privalo teikti nacionalinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslaugas 
Valstybinio kritinio ryšio tinklo teikėjui (toliau – VKRT). Užtikrinant šio punkto įgyvendinimą VKRT 
teikiamos nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugos turi būti ne blogesnės kokybės ir teikiamos ne 
blogesnėmis sąlygomis (įskaitant kainas), kokiomis leidimų turėtojai teikia šias paslaugas kitiems ūkio 
subjektams, o jei nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugos kitiems ūkio subjektams nėra teikiamos – ne 
blogesnės kokybės ir ne blogesnėmis sąlygomis, įskaitant kainas, kokiomis leidimų turėtojai teikia 
tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjams. Siūlome šią Projekto nuostatą papildyti, kad pareiga teikti nacionalinio tarptinklinio ryšio 
paslaugas ne blogesnėmis sąlygomis (įskaitant kainas), kokiomis leidimų turėtojai teikia šias paslaugas 
kitiems ūkio subjektams Lietuvoje ar Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse galioja tik 
tuo atveju, jei VKRT reikalavimai šiai paslaugai yra ne didesni nei leidimų turėtojai taiko kitiems 
ūkio subjektams Lietuvoje ar Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse. Tuo atveju, jei 
VKRT reikalavimai šiai paslaugai būtų didesni, leidimo turėtojai privalo turėti galimybę pasidengti savo 
papildomas investicijas tokiems reikalavimams įgyvendinti per teikiamų nacionalinio tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainodarą. 
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Projekto 23 punktas numato, kad leidimų turėtojai centrines stotis, neatitinkančias Aprašo 1 ir 3 prieduose 
nustatytų reikalavimų, turi teisę naudoti tik Tarnybai atlikus tarptautinį šių radijo ryšio stočių koordinavimą 
su kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijomis. Siūlome numatyti per kokį terminą toks 
koordinavimas bus atliktas, o tuo atveju, jei koordinavimas iki šio termino nebūtų atliktas, visiems 
leidimų turėtojams tose geografinėse vietovėse turėtų būti netaikomi reikalavimai tinklo padengimui 
bei greitaveikai (Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano 28, 29 punktai). 

Projekto 3 Priedo 1.1 punktas numato, kad teritorijoje A esančios fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stotys 
arba judriosios tarnybos bazinės stotys (toliau visos kartu – centrinės stotys, o kiekviena atskirai – centrinė 
stotis) turi būti sukoordinuotos su Rusijos Federacijos ryšių administracija. Siūlome numatyti, kad terminą 
per kiek toks koordinavimas būtų atliktas, o nepavykus sukoordinuoti, leidimų turėtojams, 
naudojantiems radijo dažnius (kanalus) iš 3629–3700 MHz radijo dažnių juostos nebūtų taikomi 
greitaveikos bei tinklo padengimo reikalavimai (Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių 
juostoje plano 28, 29 punktai). 

Atitinkamai siūlome pakoreguoti ir Projekto 26 punktą – numatytu terminu neatlikus koordinavimo, 
netaikomi Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano 28, 29 punktai. 
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