AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO
TARNYBOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-731 „DĖL
RADIJO RYŠIO PLĖTROS 470–790 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731
„Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas (toliau – projektas) parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos penktosios kartos
judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio
(5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės) ir siekiant padidinti radijo dažnių
(kanalų) iš 703–788 MHz radijo dažnių juostos naudojimo efektyvumą. Projektu yra siekiama
sudaryti galimybę suteikti teisę elektroninių ryšių veiklos vykdytojams naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš platesnių radijo dažnių juostų ir galimybę radijo ryšio plėtros reikalavimų vykdymui
naudoti ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jie turi teisę. Projektu taip pat tikslinami
radijo ryšio plėtros 703–788 MHz radijo dažnių juostoje reikalavimai, atsižvelgiant į operatorių ir
valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas, pateiktus dėl 2020 m. lapkričio mėn. viešajai
konsultacijai skelbto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl
Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos
sąlygų aprašo patvirtinimo“ projekto, įskaitant 2021 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos raštu Nr. 2-1265 „Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 700 MHz radijo dažnių
juostos naudojimo sąlygų“.
2. Dabartinis teisinis reglamentavimas
Pagal šiuo metu galiojančio Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano
patvirtinimo“, (toliau – Plėtros planas) 11 punktą, kiekvienam aukciono suteikti teisę naudoti radijo
dažnius (kanalus) iš 738–753 MHz radijo dažnių juostos laimėtojui (įskaitant su juo susijusius
asmenis) gali būti suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 5 MHz pločio radijo
dažnių juostą.
Pagal Plėtros plano 24.1 papunktį, aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš
703–733 MHz ir 758–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos laimėtojai (leidimų naudoti
atitinkamus radijo dažnius (kanalus) turėtojai) (toliau – aukciono laimėtojai) ne vėliau kaip per
trejus metus nuo leidimo išdavimo dienos turi įrengti antžemines radijo ryšio sistemas, kuriomis
galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, (toliau – antžeminės sistemos) ir
sudaryti galimybę valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose gauti ne mažesnės kaip 30 Mb/s
arba 15 Mb/s duomenų perdavimo spartos elektroninių ryšių paslaugas (priklausomai nuo
suporuotos radijo dažnių juostos pločio). Plėtros plane šiam antžeminių sistemų plėtros reikalavimui
vykdyti numatyta galimybė naudoti tik aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš
703–733 MHz ir 758–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos metu suteiktus radijo dažnius
(kanalus), dėl ko nėra techninių galimybių padidint nurodytų duomenų perdavimo spartų.
Plėtros plane nenustatyti teritorinės radijo ryšio aprėpties reikalavimai.
3. Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, jų teigiamos savybės
Priėmus projektą, aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 738–753 MHz
radijo dažnių juostos laimėtojui (įskaitant su juo susijusius asmenis) galėtų būti suteikta teisė naudoti
radijo dažnius (kanalus), sudarančius iki 15 MHz pločio radijo dažnių juostą. Tokiu būdu būtų
sudarytos prielaidos nurodytų radijo dažnių (kanalų) pagrindu elektroninių ryšių veiklą vykdantiems
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ūkio subjektams teikti, o paslaugų gavėjams gauti didesnės duomenų perdavimo spartos elektroninių
ryšių paslaugas. Tuo pačiu tikėtina, kad padidėtų ūkio subjektų komercinis suinteresuotumas
aukciono būdu įsigyti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 738–753 MHz radijo dažnių juostos.
Priėmus projektą, aukciono laimėtojai turės vykdyti antžeminių sistemų plėtros reikalavimus
(TEN-T (angl. Trans European Transport Network) tinklo tarptautiniuose transporto koridoriuose
(„Via Baltica“, „Rail Baltica“), valstybinės reikšmės magistraliniuose ir krašto keliuose), taip pat bus
sudarytos techninės sąlygos padidinti minimalią siunčiamojo ryšio spartą iki 100 Mb/s. Minėtų
plėtros reikalavimų vykdymui aukciono laimėtojai galės naudoti ne tik aukciono suteikti teisę
naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 703–733 MHz ir 758–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos
metu jiems suteiktus radijo dažnius (kanalus), bet ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti
jie turi teisę (kitų radijo dažnių (kanalų) naudotojų jiems perleistus (įskaitant laikiną teisės naudoti
radijo dažnius (kanalus) perleidimą), Tarnybos skirtus, naudojamus pasidalinamąja teise,
naudojamus agreguojant du ar daugiau radijo dažnių kanalų ir kt.). Tokiu būdu tarptautiniuose
sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir kituose magistraliniuose ir krašto
automobilių keliuose ir valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose
bus sudarytos tinkamos sąlygos vartotojų ir suinteresuotų pramonės sričių lūkesčius atitinkančioms
5G ryšio paslaugoms teikti, kas atitiks Gairių 10.3 papunkčio nuostatas.
Siekiant išplėsti aukciono laimėtojų antžeminėmis sistemomis teikiamų elektroninių ryšių
paslaugų teikimo teritoriją, tuo pačiu padidinti šių paslaugų prieinamumą kaimų gyventojams, bus
įvedami šie teritoriniai radijo ryšio plėtros reikalavimai: aukciono laimėtojai elektroninių ryšių
paslaugas turės teikti ne mažiau kaip 93 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos ne vėliau kaip per
penkerius metus nuo leidimų išdavimo dienos. Taip pat aukciono laimėtojai turės ne vėliau kaip per
dvejus metus nuo leidimų išdavimo dienos sudaryti galimybę gauti judriojo ryšio paslaugas atokiose
Lietuvos Respublikos vietovėse (teritorijose), kuriose iki šiol elektorinių ryšių veiklos vykdytojams
teikti elektroninių ryšių paslaugas nebuvo komerciškai patrauklu, o tokių teritorijų sąrašas bus
nustatytas aukciono (-ų) suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 703–733 MHz, 738–753
MHz, 758–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų apraše (-uose). Šiam antžeminių sistemų plėtros
reikalavimui įvykdyti aukciono laimėtojai tai pat galės naudoti ne tik aukciono suteikti teisę naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 703–733 MHz ir 758–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos metu
jiems suteiktus radijo dažnius (kanalus), bet ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jie turi
teisę (kitų radijo dažnių (kanalų) naudotojų jiems perleistus (įskaitant laikiną teisės naudoti radijo
dažnius (kanalus) perleidimą), Tarnybos skirtus, naudojamus pasidalinamąja teise ir pan.).
4. Galimos neigiamos priimto teisės akto projekto pasekmės ir priemonės, kurių
reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
5. Informacija apie tai, ar parengtu teisės akto projektu yra nustatomas naujas arba
keičiamas esamas ūkio subjektų veiklos reglamentavimas ir (ar) priežiūros teisinis
reguliavimas (jei taip, informacija apie tai, ar parengtam teisės akto projektui yra taikytina
dviejų datų taisyklė)
Projektu yra keičiamas esamas ūkio subjektų veiklos reglamentavimas. Dviejų datų taisyklė
projektui yra taikytina.
6. Teisės akto inkorporavimas į teisinę sistemą, galiojantys teisės aktai, kuriuos būtina
pakeisti, panaikinti ar priimti, priėmus parengtą teisės akto projektą
Kitų teisės aktų priimti, galiojančių teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės.
7. Parengto teisės akto santykis su Europos Sąjungos teisės aktais, Vyriausybės
programa, strateginiais dokumentais bei kitais teisės aktais
Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, Vyriausybės programai,
strateginiams dokumentams ir kitiems teisės aktams.
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8. Informacija apie gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus iš kitų institucijų, atsižvelgta į
jas ar ne
Projektas bus skelbiamas pastaboms ir (ar) pasiūlymams Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, taip pat teikiamas išvadoms gauti suinteresuotoms
valstybės institucijoms. Atsižvelgiant į ta, kad projektas yra susijęs su planuojamu skelbti aukcionu
suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos, kuris pagal
Gairių priedo „Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m.
gairių priemonių planas“ 1.1 papunktį turėjo būti paskelbtas 2020 m. IV ketvirtį, ir vadovaujantis
Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių
patvirtinimo“, (toliau – Viešo konsultavimosi taisyklės) 11 punktu, projektas skelbiamas 14 dienų
viešajai konsultacijai.
9. Viešos konsultacijos rezultatai (gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai, atsižvelgta į jas
ar ne)
Projektas bus skelbiamas viešajai konsultacijai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
teisės aktų informacinėje sistemoje. Atsižvelgiant į šio aiškinamojo rašto 8 punkte nurodytas
aplinkybes ir vadovaujantis Viešo konsultavimosi taisyklių 11 punktu, projektas skelbiamas 14 dienų
viešajai konsultacijai.
10. Informacija apie notifikavimą (pranešimą) Europos Komisijai per Lietuvos
standartizacijos departamentą (nurodyti, kada pateikta Lietuvos standartizacijos
departamentui, ar buvo gautos pastabos ir (arba) pasiūlymai, atsižvelgta į jas ar ne)
Projekto nereikia notifikuoti Europos Komisijai per Lietuvos standartizacijos departamentą.
11. Išvada apie teisės akto poveikį korupcijos pasireiškimo tikimybei.
Projektas neturės poveikio korupcijos pasireiškimo tikimybei.
___________________
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