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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), atsakydama į Jūsų 2020
m.  lapkričio  10  d.  prašymą  „Dėl  informacijos  pateikimo“  (toliau  –  prašymas),  pagal  savo
kompetenciją teikia atsakymus į Jūsų prašyme pateiktus klausimus.

2020 m. spalio 29 d. leidimu naudoti radijo dažnį (kanalą) Nr. (11.32) EKS-133 ir 2020 m.
lapkričio 9 d. leidimu naudoti radijo dažnį (kanalą) Nr. (11.32) EKS-134 Tarnyba yra suteikusi teisę
Telia  Lietuva,  AB, laikinai  naudoti  radijo  dažnių kanalą,  kurio centrinis  dažnis yra 3750 MHz,
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuo 2020 m. lapkričio 5 d. iki 2021 m. sausio 4 d. 

Tarnyba gali  suteikti  radijo dažnius laikinai naudoti  tam, kad mobiliojo ryšio operatoriai
galėtų įvertinti,  ar tinkamai veiktų įrenginiai  bei tinklas naujomis sąlygomis,  ir pasirengti  naujų
paslaugų teikimui.  Telia  Lietuva,  AB, 2020 m.  lapkričio  9 d.  raštu  Nr.  2020-03225 informavo
Tarnybą,  kad  įjungdami  bandomąjį  5G  technologijos  ryšį  siekia  „įsitikinti  įrenginių  tinkamu
veikimu  įvairiomis  sąlygomis,  ištestuoti  tinklo  bei  įrenginių  konfigūraciją,  duomenų  vartojimo
poreikius  ir  būti  pasiruošę  komercinių  5G  ryšio  paslaugų  teikimui  įvykus  5G  radijo  dažnių
aukcionui“. 

Taip pat Tarnybos įgaliotieji pareigūnai patikrino ir nustatė, kad Telia Lietuva, AB, Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje įrengė naujos kartos 5G bazinių stočių antenas, kurios atitinka radijo ryšio
įrenginiams visoje Europos Sąjungoje taikomus reikalavimus.  Tai  patvirtina šių antenų Europos
Sąjungos tyrimo tipo sertifikatai,  kuriuos išdavė Vokietijoje veikianti  notifikuotoji  įstaiga „TÜV
SÜD  Product  Service  GmbH“.  Vadovaujantis  Radijo  ryšio  įrenginių  techninio  reglamento,
patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio
įrenginių  techninio  reglamento  patvirtinimo“,  24.2  papunkčiu  ir  2  priedo  1  skyriumi  „Europos
Sąjungos tipo tyrimas (B modulis)“, radijo ryšio įrenginiams, kurių atitiktį reikalavimams patvirtina
Europos  Sąjungos  tyrimo  tipo  sertifikatai,  atskiros  atitikties  įvertinimo  procedūros  Lietuvos
Respublikoje atlikti nereikia. 
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