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DĖL JUDRIOJO RYŠIO (5G) AUKCIONO 

 

2022 m. vasario 21 d. LR Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės 
ekonomikos pakomitečio (toliau – Pakomitetis) posėdyje planuojamas situacijos dėl judriojo ryšio (5G) 
aukciono aptarimas. Šiuo raštu asociacija „Investors' Forum“, asociacija INFOBALT, Lietuvos verslo 
konfederacija ir mobiliojo ryšio operatoriai nori pasidalinti turima informacija ir pateikti savo poziciją 
dėl priežasčių, lėmusių esamą aukciono situaciją – ženkliai vėluojantį jo paskelbimą ir neužtikrintumą 
dėl investicijų elektroninių ryšių rinkoje.  

Kokybiško ryšio technologijų plėtra Lietuvoje ir visame pasaulyje, ypač pandemijos laikotarpiu, tapo 
vienu svarbiausių prioritetų ir būtinų visuomenės veikimo sąlygų. Ilgą laiką Lietuva galėjo girtis vienu 
greičiausių interneto ryšių pasaulyje. Tačiau šiandien šioje srityje ženkliai atsiliekame. Nors komercinis 
5G ryšys bent dalinai veikia jau visose Europos šalyse, Lietuva vis dar nepasiekė net pirmo jo diegimo 
etapo: dažnių aukciono. Pagal dabartinius LR Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) planus, rinkos 
dalyviai tikisi, kad 5G aukcionas galiausiai įvyks 2022 m. balandį. Nors pagal 2020 m. ankstesnės 
Vyriausybės nutarimu patvirtintas 5G plėtros 2020–2025 m. gaires šio tinklo diegimas ir plėtojimas 
turėjo prasidėti dar 2021 m. iki 2022 m. 5G ryšys turėjo būti užtikrintas bent viename iš didžiausių ̨
Lietuvos miestų, iki 2023 m. – penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.  

Atsakant į klausimą, kodėl šis procesas taip užsitęsė, pažymėtina, jog iš pradžių 5G diegti Lietuva 
neturėjo galimybės dėl kaimyninių šalių keliamų apribojimų naudoti šio ryšio veikimui būtinus dažnių 
ruožus (700 MHz ir 3,5 GHz). Visgi, prie šio atidėjimo ne mažiau prisidėjo ir reguliaciniai reikalavimai 
bei biurokratiniai procesai, plačiau pristatomi toliau rašte.  

 

1. Nerealistinis 100 Mb/s greitaveikos reikalavimas  

2021 m. vasarą, kaip aukciono sąlygą, LR Susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) pateikė 
reikalavimą užtikrinti 100 Mb/s greitį ne tik miestuose, kur yra daug vartotojų, bet ne mažiau kaip 95 
proc. Lietuvoje esančių namų ūkių. Šis reikalavimas buvo problematiškas dėl dviejų priežasčių.  

Visų pirma, reikalavimas užtikrinti 100 Mb/s gaunamojo ryšio spartą yra neįmanomas dėl fizikos dėsnių 
ir šiuo metu rinkoje siūlomos įrangos techninių galimybių ribų. Lietuvoje 700 MHz dažnių aukcione 
numatoma, kad vienas laimėtojas galės užsitikrinti 10 MHz pločio dažnių ruožą, dar du dalyviai – po 5 
MHz. Šioje dažnių juostoje naudojant 10 MHz radijo dažnių resursą, technologiškai yra įmanoma 
pasiekti iki 22 Mb/s duomenų perdavimo spartą, o, atitinkamai, 5 MHz radijo dažnių resursą – iki 11 
Mb/s duomenų perdavimo spartą. Tam, kad operatorius užtikrintų 100 Mb/s spartą, jam reikėtų 
naudoti kitus radijo dažnius, kuriuos jis jau yra įsigijęs anksčiau, kas iš esmės koreguotų anksčiau 
išduotų dažnių naudojimo sąlygas ir reikalautų didelių papildomų investicijų.  

Antra, toks greitaveikos reikalavimas pareikalautų neproporcingai didelių investicijų į naujas bazines 
stotis vietose, kuriose realaus poreikio nuolat užtikrinti 100 Mb/s spartą šiuo metu nėra ir, bent 
ateinančius 10-15 metų, nebus. Šios perteklinės bazinės stotys reikštų ne tik neracionalų operatoriaus 
investicijų, bet ir netvarų energetinių resursų naudojimą, prieštaraujantį  Lietuvos Žaliajai strategijai. 
Be to, sąlygos naujų bazinių stočių įrengimui Lietuvoje yra objektyviai ribotos – pavyzdžiui, saugomose 
teritorijose, tankiai apgyvendintose vietovėse.   

Po ilgų diskusijų, užtrukusių beveik metus, galiausiai šio reikalavimo aukciono sąlygose buvo 
atsisakyta. Vietoje to, 2021 m. spalio 12 d. institucijos ir mobiliojo ryšio operatoriai pasirašė 



 
 

Memorandumą dėl 5G diegimo Lietuvoje. Juo sutarė bendradarbiauti siekiant geriausios 5G 
greitaveikos esamomis technologinėmis sąlygomis. Tačiau, vien dėl to, kad Ministerija pateikė tokios 
nerealistinės greitaveikos pasiūlymą ir ilgą laiką laikėsi šios pozicijos, aukciono paskelbimas nusikėlė.   

Matome, kad 700 MHz aukciono neigiama patirtis kartojasi dar kartą. RRT paskelbtame 3,5 GHz dažnių 
plėtros plano projekte1 diskusijos ir vėl pradedamos nuo pradinio 2020 metų taško – neracionalūs ir 
vienpusiški investicijų reikalavimai operatoriams, neatsižvelgiant į protingą balansą pasiektą 700 MHz 
aukcione ir Memorandume. Pasekmės – prarasime brangų laiką.  

Stebime kitų šalių praktikas ir matome, kad 5G projektai sėkmingai įgyvendinami tik šalyse, kuriose 
visi interesų valdytojai dirba kartu ir sudaro geriausias sąlygas šimtamilijoninėms operatorių 
investicijoms, kurių poreikis Lietuvoje padidėjo kelis kartus  dar ir dėl nacionalinio saugumo 
reikalavimų, susijusių su įrangos gamintojais. Naštos perkėlimas tik operatoriams ir reguliavimas 
pagrįstas sankcijomis, valstybei neįgyvendinus jokių 5G gairėse numatytų priemonių, neleidžia tikėtis 
sėkmingo ambicingų tikslų įgyvendinimo. 

 

2. Su 5G plėtra niekaip nesusijęs reikalavimas įdiegti eSIM paslaugą 

Kitas, su 5G diegimu niekaip nesusijęs reikalavimas, kuris, priešingai nei anksčiau minėtasis, buvo 
Ministerijos pasiūlytas likus tik vienam mėnesiui iki aukciono dokumentų pateikimo ir nepaisant 
operatorių argumentų dėl realios grėsmės investicijoms, išliko aukciono sąlygose –iki 2023 m. sausio 
1 d. įdiegti eSIM paslaugos palaikymą. eSIM technologija yra elektroninė SIM kortelės atmaina: virtuali 
SIM kortelė, įmontuota pačiame telefone, kurios nereikia įdėti ir išimti. Vietoje to, programiniu būdu, 
įdiegiamas konkretaus operatoriaus, kurio paslaugomis vartotojas norės naudotis, profilis, ir 
vartotojas gauna galimybę naudotis pasirinktu tinklu.  

Svarbu pažymėti, kad šiuo metu pasaulyje nėra vieningo eSIM standarto. eSIM technologija gerai 
veikia su vieno operatoriaus tinkle esančiais įrenginiais. Problema atsiranda tada, kai įrenginyje 
pradeda keistis operatorių profiliai. Dėl ankstyvos šio sprendimo technologinės brandos kyla realių 
klausimų dėl duomenų saugumo, pavyzdžiui, naudojant mobilųjį parašą. Nesant bendro standarto 
nėra garantijos, kad keičiantis operatoriui profilio informacija nenutekės, gali kilti vartotojų 
identifikavimo problemų. Šiuo metu yra tik keletas valstybių, kurios yra pradėjusios diegti tokį 
keitimąsi tarp operatorių profilių, išsaugant klientui tą patį numerį. Be to, Lietuvoje tik apie 15 proc. 
klientų turimų išmaniųjų įrenginių palaikytų eSIM technologiją. Vartotojai taip pat turi visas galimybes 
lengvai keisti mobiliojo ryšio operatorių, jiems tereikia kartu pasikeisti įrenginyje esančią SIM kortelę. 

Be to, reikalavimas įdiegti eSIM technologiją jau yra numatyta LR Elektroninių ryšių įstatyme, kas šią 
nuostatą padaro ir taip privaloma visiems rinkos dalyviams, nepriklausomai nuo turimų dažnių. Tad, 
raštą pasirašančiųjų vertinimu, nebuvo jokio poreikio jį dubliuoti, įdedant į konkretaus dažnių 
aukciono sąlygas. Ypač, atsižvelgiant į tai, kad eSIM technologija nėra niekaip susijusi su 5G plėtra. 
Tokio reikalavimo įtraukimas į aukciono sąlygas kelia rimtų klausimų dėl aukciono dalyvių investicijų 
saugumo. Jo neįgyvendinus, visiems operatoriams gali būti pritaikytos įstatyme numatytos 
sankcijos, o 700 MHz aukcione dalyvaujantiems operatoriams (t. y. didžiausiems investuotojams 
Lietuvoje) Ministerijos siūlymu sukurta dar papildoma rizika – netekti milijonus eurų kainuojančių 
dažnių licencijų.  

 

 

 

 
1 https://www.rrt.lt/rrt-viesai-konsultuojasi-del-radijo-rysio-pletros-470-790-mhz-radijo-dazniu-juostoje-plano-
pakeitimo-projekto/ 



 
 

3. Sunkiai įgyvendinamas reikalavimas pateikti duomenis apie techninės ir programinės įrangos 
tiekėjus  

Dar vienas rinkos dalyvius trikdantis reikalavimas, kurį, likus vos keliems mėnesiams iki aukciono, į jo 
sąlygas įtraukė RRT Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo 
komisijos iniciatyva – reikalavimas pateikti tinkle naudojamos įrangos sąrašus, įtraukiant net 
galutinius naudos gavėjus – gamintojų akcininkus.  

Svarbu pažymėti, kad operatoriai, vertindami rizikas, ir taip dirba su pasaulinio dydžio kompanijomis, 
daugiausiai registruotomis JAV, Švedijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Šio reikalavimo įgyvendinimas 
sukuria didžiulę papildomą administracinę naštą ir yra itin problematiškas, kadangi tokios informacijos 
operatoriai neturi. Be to, tokia užklausa apie galutinius naudos gavėjus tiekėjams ateitų iš mobiliojo 
ryšio operatorių, o ne valstybės institucijų. Į tokį operatorių prašymą tiekėjai gali paprasčiausiai 
nereaguoti arba atsisakyti pateikti šiuos duomenis. Net jei tiekėjai ir sutiktų tokią informaciją pateikti, 
aukciono dalyvis negali užtikrinti, kad tokia informacija bus teisinga, išsami ar pateikta laiku. Vėliau 
paaiškėjus, kad yra problemų su pateikta informacija, aukciono dalyvis gali būti šalinamas iš tolesnio 
aukciono proceso. Tad galimybė dalyvauti aukcione tampa priklausoma ne nuo paties aukciono 
dalyvio, o nuo trečiosios šalies geros valios ir noro bendradarbiauti. 

Atkreipiame dėmesį, jog Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo 
komisijos darbo tvarkos apraše yra numatyta, kad pareiga pateikti informaciją apie aukciono dalyvių 
planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos 
šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį tenka RRT. Ši pareiga neturėjo būti 
automatiškai perkelta aukciono dalyviams. RRT šią pareigą galėjo įvykdyti, pavyzdžiui, kreipdamasi 
tiesiogiai į aukciono dalyvio nurodytus planuojamos naudoti įrangos bei paslaugų tiekėjus. Deja, į 
operatorių viešosios konsultacijos metu pateiktus argumentus nebuvo atsižvelgta, o dėl šios 
priežasties aukciono dokumentų pateikimo laikas buvo nukeltas du mėnesius, t. y. iki kovo 25 dienos.  

 

4. Užsitęsusios diskusijos dėl dažnių rezervavimo Valstybiniam kritinio ryšio tinklui 

Kaip jau buvo minėta, 700 MHz ir 3,5 GHz dažnių juostos yra pagrindinės 5G technologijai pritaikytos 
dažnių juostos. Per paskutinius kelis ankstesnės Vyriausybės vadovavimo mėnesius buvo įtvirtintas 
reikalavimas dalį šių dažnių juostų rezervuoti Valstybiniam kritinio ryšio tinklui (toliau – VKRT), kurį 
ateityje galimai naudos specialiosios valstybės tarnybos. Svarbu pažymėti, kad Europos Sąjungos šalys 
yra sutarusios, kad 700 MHz spektre yra tam tikra juosta, kuri gali būti skirta VKRT, bet dėl 3,5 GHz 
spektro atkarpą tokio susitarimo ar praktikos kitose šalyse nėra. Be to, pagal technologiją, 3,5 GHz 
dažnis yra naudojamas tik ten, kur yra didelė abonentų koncentracija – pavyzdžiui, miestuose. VKRT, 
turinčiame tik 11 600 abonentų, šis dažnių potencialas nebus efektyviai išnaudotas.   

Pažymėtina, kad šios diskusijos truko virš metų ir dalis dažnių 3,5 GHz juostoje toliau liko rezervuoti 
VKRT reikmėms.   

 

5. RRT valdymo modelio reforma rinkoje sukuria neapibrėžtumą 

RRT ir jos veiklos kokybė yra ypatingai svarbi Lietuvos telekomunikacijų rinkos plėtrai, vartotojams, 
teikiamų paslaugų kokybei bei kainai, taip pat šalies konkurencingumui. RRT veiklos stabilumas ir 
prognozuojamumas yra nepaprastai svarbus, verslui ruošiantis investuoti į 5G plėtrą. Tad Ministerijos 
inicijuota RRT valdymo modelio reforma – nuo vienasmenio valdymo organo pereinant prie RRT 
tarybos modelio, taip pat įnešė neapibrėžtumo į pasirengimo 5G aukcionui procesą. 

Ši reforma, be jokių išankstinių diskusijų su suinteresuotomis šalimis, buvo įtraukta į naujos redakcijos 
Elektroninių ryšių įstatymo projektą. Nors šis projektas buvo skirtas į nacionalinę teisė perkelti Europos 
elektroninių ryšių kodeksą, niekaip nesusijusį su priežiūros institucijos valdymo modeliu. Prieš savaitę 
Vyriausybei patvirtinus RRT tarybos narių atrankos tvarkos aprašą naujosios RRT vadovybės atrankos 



 
 

procesas dar tik prasidės. Tad šiuo, itin svarbiu laikotarpiu, vykdant esminius darbus tam, kad būtų 
galima pradėti diegti 5G, yra daug abejonių dėl RRT nepriklausomumo šiuo pokyčių laikotarpiu ir 
neapibrėžtumo dėl to, kaip ateityje faktiškai atrodys šios rinkos reguliavimas ir priežiūra.   

Dėkojame už galimybe pasidalinti šia informacija ir pateikti savo poziciją dėl situacijos, susijusios su 5G 
aukcionu. Tikime, kad Seimo dėmesys šiai temai ir vykdoma parlamentinė kontrolė pasitarnaus 
efektyvesniam tolesniam pasiruošimo 5G diegimui Lietuvoje.  

 

Pagarbiai 

 

Asociacijos Investors’ Forum vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė 

Asociacijos INFOBALT direktorius Mindaugas Ubartas 

Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Eglė Radišauskienė 

„Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Pranas Kuisys  

„Tele2“ generalinis direktorius Petras Masiulis  

„Telia Lietuva“ vadovas Dan Strömberg  
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