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Kopija: 
LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui 
 
 
DĖL INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR PALANKIOS INVESTICINĖS 
APLINKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOJE  
 
 
 
Asociacija „Investors’ Forum“ (toliau – Asociacija) yra savanoriška, visiškai 
nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti stambiausius ir aktyviausius 
investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Asociacijos misija – gerinti verslo aplinką ir 
investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir 
verslo bendruomene. 
Asociacija, aktyviai stebėdama elektroninių ryšių rinkos plėtros tendencijas, 
pastebi, kad Lietuvos elektroninių ryšių rinka yra tarp pažangiausių Europos 
Sąjungoje ir neabejotinai viena konkurencingiausių Lietuvoje. Ši rinka ženkliai 
įtakoja šalies progresą ir tuo pat metu yra itin dinamiška ir imli investicijoms, o 
joje veikiančios bendrovės yra tarp didžiausių investuotojų šalyje. Asociacijos 
nuomone, yra labai svarbu užtikrinti palankų investicinį klimatą, garantuojantį 
verslo stabilumą ir tęstinumą, o tai lemia ir tęstines investicijas ir tolesnę 
infrastruktūros plėtrą.  
Skaidrus ir efektyvus riboto strateginio resurso - radijo dažnių spektro - valdymas 
yra vienas svarbiausių veiksnių užtikrinant infrastruktūros plėtrą, skatinant naujų 
technologijų diegimą ir paslaugų įvairovę. Todėl itin svarbu užtikrinti, kad radijo 
dažnių (kanalų) skyrimas rinkos dalyviams būtų paremtas objektyviais, skaidriais, 
nediskriminaciniais bei proporcingais kriterijais ir vyktų laiku, leidžiančiu rinkos 
dalyviams užtikrinti jų verslo tęstinumą ir tikslingą ateities investicijų planavimą.  
Asociacija susipažino su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau 
– Tarnyba) viešai konsultacijai paskelbtu Aukciono suteikti teisę naudoti radijo 
dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių 
juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos 
sąlygų aprašo projektu (toliau – Aukciono sąlygų aprašo projektas), kuris nustato 
aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 900 MHz radijo dažnių 
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diapazono bei 1800 MHz radijo dažnių diapazono (toliau – Aukcionas) vykdymo 
procedūras, radijo dažnių (kanalų) paskirtį, pagrindines naudojimo sąlygas bei 
kitas aukciono vykdymo sąlygas.  
Asociacija iš principo teigiamai vertina Aukciono sąlygų aprašo projekto 
nuostatas, kurios, Asociacijos vertinimu, padeda užtikrinti teisinį tikrumą ir 
aukciono proceso skaidrumą:   
• Palaikome Tarnybos siekį Aukcioną vykdyti dar šiemet bei manome, kad 
tai ne tik užtikrins rinkos dalyvių teisėtus lūkesčius dėl stabilios verslo aplinkos, 
bet ir prisidės prie Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos 
„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ tikslų įgyvendinimo, kurių 
vienas, kaip žinia – pasiekti, kad nuo 2020 m. ne mažiau kaip 95 proc. Lietuvos 
gyventojų turėtų galimybę naudotis 30 Mb/s ir spartesniu plačiajuosčio interneto 
ryšiu, tokiu būdu sudarant sąlygas tolesnei darnios informacinės visuomenės 
plėtrai. Turint omenyje jau minėtą išskirtinį telekomunikacijų rinkos imlumą 
investicijoms, svarbu užtikrinti, kad investicijos į šią sritį nesustotų. Tam viena iš 
pagrindinių sąlygų yra stabili ir prognozuojama rinkos aplinka.   
• Mobiliojo ryšio rinkos dalyviai jau yra padarę investicijas į Aukciono sąlygų 
aprašo projekte nurodytus radijo dažnius (kanalus) ir juos efektyviai išnaudoja. 
Todėl tolesnis kokybės užtikrinimas galutiniams vartotojams ir efektyvus dažnių 
panaudojimas kritiškai svarbūs naujai skiriant Aukciono sąlygų aprašo projekte 
nurodytus radijo dažnius (kanalus). Todėl skatiname visus Tarnybos veiksmus, 
vedančius prie efektyvaus dažnių resursų panaudojimo, tame tarpe ir šį tikslą 
atliepiantį dažnių (kanalų) suskirstymą į atitinkamus dažnių (kanalų) blokus. 
Palaikome Aukciono sąlygų aprašo projekte numatytą dažnių (kanalų) 
suskirstymą į atitinkamus dažnių (kanalų) blokus, nes tai, Asociacijos nuomone, 
užtikrins efektyvų dažnių panaudojimą, paslaugų tęstinumą ir kokybę galutiniams 
vartotojams.  
• Pritariame, kad Aukciono dalyviams turi būti keliami pagrįstai aukšti 
reikalavimai, užtikrinantys, kad Aukciono dalyviai yra stiprūs verslo subjektai, 
pajėgūs įvykdyti Aukciono sąlygų aprašo projekte numatytus reikalavimus.  
• Dar kartą pabrėžiame, kad dažniai (kanalai) yra ribotas strateginis 
resursas, nuo kurio efektyvaus panaudojimo priklausys ir „Lietuvos Respublikos 
skaitmeninės dienotvarkės“ tikslų įgyvendinimas. Todėl palaikome, kad aukciono 
dalyviams keliami reikalavimai turi užtikrinti, kad dažnius (kanalus) įsigyjantys 
dalyviai užtikrins jų efektyvų naudojimą, keliamus Lietuvos Respublikos teritorijos 
padengimo ir spartaus ryšio plėtros reikalavimus, kaip numatyta Aukciono sąlygų 
aprašo projekte. 
• Akcentuojame, kad nemažiau svarbu užtikrinti visapusišką aukciono 
procedūros skaidrumą ir aiškumą, taip pat numatyti saugiklius, kad aukciono 
dalyviai aukciono metu siūlytų kainas, už kurias yra finansiškai pajėgūs sumokėti. 
Todėl, įvertinant ir Aukciono sąlygų aprašo projekte nustatytą pradinę kainą už 
teisę naudoti radijo dažnių blokų paketą, siūlome apsvarstyti nustatymą didesnių, 
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nei dabar numatyta Aukciono sąlygų aprašo projekte, garantijos ir pradinės 
įmokos sumų.  
 
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytą mūsų poziciją tvirtinant galutinę 
Aukciono sąlygų aprašo redakciją. Taip pat kartu informuojame, kad esame 
pasirengę, esant poreikiui, šiame rašte išdėstytą poziciją aptarti žodžiu.  
 
 
Pagarbiai, 
 
 
Vykdomoji direktorė     Rūta Skyrienė 
 
   
   


