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Pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos nebuvo atsižvelgta ar
buvo atsižvelgta iš dalies
Projekto 34 punkte numatyta, jog aukciono dokumentus
reikia pateikti vėliausiai iki gegužės 31 d.
Atkreipiame dėmesį, kad netrukus prasidės 700 MHz dažnių
juostos aukcionas ir nėra žinoma bei sunku prognozuoti kada jis
pasibaigs, todėl yra nemenka galimybė, kad tiek 700 MHz
dažnių juostos aukcionas, tiek ir 3400–3700 MHz radijo dažnių
juostos aukcionas gali persidengti ir dalį laiko vykti paraleliai,
o tai labai apsunkintų operatoriaus sprendimus dėl aukcione
siūlomų sumų už radijo blokus, juolab, kad vasaros metu
nemažai darbuotojų ir vadovybės jau yra suplanavę atostogas.
Be to, šiuo metu dvi licencijos iš 3400–3700 MHz radijo
dažnių juostos galioja iki 2022-10-22.
Atsižvelgiant į tai, siūlome vėlinti 3400–3700 MHz radijo
dažnių juostos aukciono dalyvių dokumentų pateikimą bent iki
rugsėjo 16 d.

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf

Žyma apie nepriimtas pastabas ir (ar) pasiūlymus
Neatsižvelgta.
Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus)
iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų negalima atidėti
dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
(toliau – Tarnyba) pateiktame Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. rašte „Dėl
Plano „Naujosios kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau –
Raštas) nurodytos informacijos. Rašte nurodoma, kad
radijo dažnių, reikalingų 5G ryšio tinklams diegti ir
paslaugoms teikti, paskyrimas yra vienas iš tarpinių
rodiklių Europos Komisijos išmokai pagal Lietuvos
parengtą ir Europos Sąjungos Tarybos patvirtintą
Nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
planą „Naujos kartos Lietuva“1 (toliau – NKL) gauti.
Numatoma, kad pirmasis mokėjimo prašymas Europos
Komisijai bus teikiamas 2022 m. III ketvirtį, o išmoka bus
išmokėta, jeigu bus pasiekti NKL numatytų veiksmų
tarpiniai įgyvendinimo rodikliai iki 2022 m. II ketvirčio
pabaigos. Rašte taip pat pažymima, kad už rodiklių
nepasiekimą arba pasiekimą ne ta apimtimi, kaip numatyta
NKL, Europos Komisija gali taikyti sankcijas – mokėjimų
sustabdymą arba netgi visišką numatyto finansavimo
praradimą.
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UAB „Bitė
Lietuva“ 2022 m.
kovo 25 d. raštas
Nr. 1400-786

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

Radijo dažniai (kanalai) iš 3466–3494 MHz ir 3566–
3594 MHz radijo dažnių juostų šiuo metu yra naudojami
viešiesiems fiksuotojo belaidžio ryšio prieigos tinklams
steigti ir teikti elektroninių ryšių paslaugas šiais tinklais
Lietuvos Respublikos teritorijoje, leidimų galiojimo
terminas – iki 2022 m. spalio 22 d. Tarnyba aukciono
laimėtojams suteiks teisę naudoti radijo dažnius (kanalus)
iš šioje pastraipoje paminėtų radijo dažnių juostų tik
pasibaigus aukščiau nurodytų leidimų galiojimo laikui.
Neatsižvelgta.
Pagal Aprašo 18 punktą, Valstybinio kritinio ryšio
tinklo teikėjui (toliau – 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. Taigi iš
Aprašo 18 punkto leidimų turėtojams nekyla pareiga
VKRT teikti geresnės kokybės nacionalinio tarptinklinio
ryšio paslaugas ar geresnėmis sąlygomis, nei yra teikiamos
šios paslaugos kitiems ūkio subjektams ar tarptinklinio
ryšio paslaugos Europos Sąjungos ir Europos ekonominės
erdvės tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjams.
Be to, analogiškas reikalavimas yra nurodytas ir
Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš
713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų
aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22
d. įsakymu 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“,
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įgyvendinti per teikiamų nacionalinio tarptinklinio ryšio (toliau – Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius
paslaugų kainodarą.
(kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių
juostų sąlygų aprašas) 20 punkte.
Projekto 23 punktas numato, kad leidimų turėtojai centrines
Neatsižvelgta.
stotis, neatitinkančias Aprašo 1 ir 3 prieduose nustatytų
Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių
reikalavimų, turi teisę naudoti tik Tarnybai atlikus tarptautinį juostoje plano, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2022 m.
šių radijo ryšio stočių koordinavimą su kaimyninių valstybių kovo 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-207 „Dėl Radijo ryšio
telekomunikacijų administracijomis. Siūlome numatyti per plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano
kokį terminą toks koordinavimas bus atliktas, o tuo atveju, patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) 28 punkte
jei koordinavimas iki šio termino nebūtų atliktas, visiems nurodytus minimalius antžeminių sistemų plėtros
leidimų turėtojams tose geografinėse vietovėse turėtų būti reikalavimus galima įvykdyti ir laikantis Aprašo 1, 3 ir 4
netaikomi reikalavimai tinklo padengimui bei greitaveikai prieduose nustatytų reikalavimų, įrengiant fiksuotosios
(Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje tarnybos radijo ryšio stotis ir naudojant siauresnes radijo
plano 28, 29 punktai).
dažnių juostas.
Pagal Plėtros plano 30 punktą, Plėtros plano 12 punkte
nurodytiems leidimų turėtojams netaikomi Plano 29 punkte
nustatyti antžeminių sistemų plėtros reikalavimai tose
geografinėse vietovėse, kuriose nėra galimybės naudoti
radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plėtros plano 8 punkte,
dėl neišspręstų tarpvalstybinio radijo dažnių (kanalų)
koordinavimo klausimų su Lietuvos Respublikos
kaimyninėmis valstybėmis, kurios nėra Europos Sąjungos
valstybės narės.
Numatyti konkretų terminą, per kurį tas koordinavimas
turi būti atliktas, yra neįmanoma dėl sudėtingo tarptautinio
radijo dažnių koordinavimo proceso vykdymo.
Projekto 3 Priedo 1.1 punktas numato, kad teritorijoje A
Neatsižvelgta.
esančios fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stotys arba
Plėtros plano 28 punkte yra pateikti minimalūs
judriosios tarnybos bazinės stotys (toliau visos kartu – centrinės antžeminių sistemų plėtros reikalavimai, kuriuos turi
stotys, o kiekviena atskirai – centrinė stotis) turi būti vykdyti Plėtros plano 12 punkte nurodytų leidimų turėtojai,
sukoordinuotos su Rusijos Federacijos ryšių administracija. naudodami radijo dažnius (kanalus) iš Plėtros plano 11
Siūlome numatyti, kad terminą per kiek toks koordinavimas punkte nurodytų 100 MHz pločio radijo dažnių juostų.
būtų atliktas, o nepavykus sukoordinuoti, leidimų Tačiau Plėtros plano 28 punktas nesuponuoja, kad šiems
turėtojams, naudojantiems radijo dažnius (kanalus) iš reikalavimams vykdyti leidimo turėtojai turi naudoti radijo
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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.

dažnius (kanalus) iš visos 100 MHz pločio radijo dažnių
juostos. Plėtros plano 18 punkte nurodytu atveju (tam
tikros radijo dažnių juostos dalys naudojamos kaip
apsauginės radijo dažnių juostos) ir tuo atveju, kai nėra
atliktas
tarpvalstybinis
radijo
dažnių
(kanalų)
koordinavimas dėl tam tikrų Plėtros plano 11 punkte
nurodytų radijo dažnių juostų dalių, leidimų turėtojai
Plėtros plano 28 punkte nurodytus minimalius antžeminių
sistemų plėtros reikalavimus turi vykdyti naudodami tas
radijo dažnių juostos dalis, kurios nepapuola į aukščiau
nurodytus atvejus.
3600–3700 MHz radijo dažnių juostos (radijo dažnių
blokas Nr. 3) atveju, pagal Aprašo 3 priedo 1 punktą
teritorijoje A esančios centrinės stotys, veikiančios radijo
dažniais (kanalais) iš 3629–3700 MHz radijo dažnių
juostos, turi būti sukoordinuotos su Rusijos Federacijos
ryšių administracija. Šių stočių nesukoordinavimo atveju,
Plėtros plano 28 punkte nurodytus reikalavimus aukščiau
nurodytoje teritorijoje radijo dažnių bloko Nr. 3 aukciono
laimėtojas galės įvykdyti naudodamas radijo dažnius
(kanalus) iš 3600–3629 MHz radijo dažnių juostos, taip pat
įrenginėdamas fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stotis
pagal Aprašo 4 priede nurodytus sukoordinuotų radijo
ryšio stočių parametrus.
Pagal Plėtros plano 30 punktą, Plėtros plano 12 punkte
nurodytiems leidimų turėtojams netaikomi Plėtros plano 29
punkte nustatyti antžeminių sistemų plėtros reikalavimai
tose geografinėse vietovėse, kuriose nėra galimybės
naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plėtros plano 8
punkte, dėl neišspręstų tarpvalstybinio radijo dažnių
(kanalų) koordinavimo klausimų su Lietuvos Respublikos
kaimyninėmis valstybėmis, kurios nėra Europos Sąjungos
valstybės narės.
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Telia Lietuva, AB
Elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnio 16 dalyje įtvirtinto
2022 m. kovo 25 reikalavimo įtraukimas į Projekte numatytas radijo dažnių
d. raštas Nr. 2022- aukciono sąlygas (Projekto 19 p.), kaip jau ne kartą diskutavome
01151
su Tarnyba, yra nepriimtinas. Pabrėžiame, kad aptariamą
reikalavimą įtraukus į Projektą, aukciono laimėtojams
numatoma dviguba atsakomybė už to paties reikalavimo
įgyvendinimą, kas prieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 2
straipsnio 1 punkte numatytiems proporcingumo ir mažiausio
būtino reguliavimo, teisinio tikrumo ir nediskriminavimo
principams. Tuo pačiu pažymėtina, kad:
 nėra suprantamas Projekto 19 punkto reikalavimo
objektyvus ir būtinas ryšys su radijo dažnių aukcionu;
 aptariamu įpareigojimu yra didinama aukciono laimėtojų
verslo rizika, kuri neigiamai atsiliepia akcininkų sprendimams
investuoti;
 dviguba atsakomybė nebūtų taikoma operatoriams,
nedalyvaujantiems aukcione, kas sudaro skirtingas atsakomybės
už tą patį pažeidimą taikymo sąlygas ir operatorių situaciją
rinkoje;
 net jeigu Projekto 19 punkto reikalavimas galėtų būti, tačiau
nėra, pateisinamas Projekte, Projekte numačius reikalavimo
įgyvendinimo datą, kuri galimai galėtų būti koreguojama
Elektroninių ryšių įstatyme, būtų reikalinga spręsti teisės aktuose
numatytų reikalavimų koliziją.
Atsižvelgiant į tai, prašome Tarnybos panaikinti 19 punkto
reikalavimą ir siekti kuo mažesnės reguliavimo naštos ir kuo
saugesnių investicijų sąlygų.
Taip pat, atkreipiame Tarnybos dėmesį, kad Projekto 81
punkte numatyta Tarnybos teisė į garantinę sumą „nepateikus
Tarnybai dokumento apie pradinės įmokos dalies sumokėjimą“,
banko garantijos ar draudimo įmonės laidavimo kontekste

https://www.rrt.lt/wp-content/uploads/2022/03/20220120_derinimo-pazyma-su-eSIM-final.pdf

Neatsižvelgta.
Nurodyto reikalavimo įtraukimas į radijo dažnių
(kanalų),
reikalingų 5G ryšio tinklams diegti ir
paslaugoms teikti, aukciono sąlygas buvo išsamiai
išdiskutuotas keičiant Aukciono suteikti teisę naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz
radijo dažnių juostų sąlygų aprašą. Visi argumentai, kurie
taikytini ir šiuo atveju, nurodyti paskelbtoje derinimo
pažymoje2.

Neatsižvelgta.
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vertinama bei produktai/paslaugos teikiami pagal neribotos
atsakomybės principą. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti
sąlygas nustatant Tarnybos teisę į garantinę sumą tik Aprašo
75.1 papunktyje nurodytu terminu nesumokėjus Aprašo 75.1
papunktyje nurodytos įmokos pradinės dalies.

Aprašo 75.1 papunktis numato, kad įmokos pradinė
dalis turi būti sumokama Aukciono taisyklių3 55 punkte
nustatyta tvarka. Pagal Aukciono taisyklių 55 punktą,
aukciono laimėtojas įmokos pradinę dalį, jei įmokos
mokėjimas yra išskaidytas, turi sumokėti į valstybės
biudžetą aukciono sąlygų apraše nustatyta tvarka ir pateikti
Tarnybai banko išduotą dokumentą, patvirtinantį įmokos
pradinės dalies, jeigu įmokos mokėjimas yra išskaidytas,
sumokėjimą per 30 dienų nuo aukciono laimėtojo ar
laimėtojų patvirtinimo dienos. Pažymėtina, kad pagal
Aprašo 74 punktą, įmokos pradinę dalį laimėtojas turi
sumokėti ne į Tarnybos, o į Valstybinės mokesčių
inspekcijos sąskaitą, todėl dokumento, patvirtinančio
įmokos pradinės dalies sumokėjimą, pateikimas Tarnybai
yra pagrindas įsitikinti, kad pradinė įmoka buvo sumokėta.
Atitinkamai nepateikus Tarnybai šio dokumento, Tarnyba
neturės įrodymo apie pradinės įmokos sumokėjimą ir todėl
tokiu atveju turi įgyti teisę į garantinę sumą. Pažymėtina,
kad praktikoje toks atvejis, kuomet įmokos pradinė dalis
būtų sumokėta, tačiau nepateiktas tai patvirtinantis
dokumentas, yra mažai tikėtinas, ypač atsižvelgiant į tai,
kad Tarnyba, nustatytais terminais negavusi įmokos
pradinės dalies sumokėjimą patvirtinančio dokumento,
prieš pasinaudodama savo teise į garantinę sumą, tikėtina,
kreiptųsi į aukciono laimėtoją su paraginimu pateikti šį
dokumentą.

_____________________________

Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę
naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“.
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