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Atsakydami į Jūsų 2020 m. birželio 16 d. prašymą dėl informacijos pateikimo apie 
Respublikos susisiekimo ministerijos inicijuot
birželio 3 d. nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 
2020-2025 m. gairių priemonių plan
pažymime, kad 5G gairių priemonių plan
energijos tiekimo judriojo ryšio sistemoms, įskaitant 5G ryšį, poreikį ir pasiūlyti 
įmanomus taikyti kompleksinius sprendimus“
ministerija ir judriojo ryšio operatoriai.

Atsižvelgiant į tai, Energetikos ministerija šiuo metu 
gairių priemonių plano 2.6 papunktyje 

Pažymime, kad 5G gairių 
penktosios kartos judriojo ryšio 
radiotechninių objektų skleidžiamos 
sveikatos saugos požiūriu, kurių atsakingais vykdytojais
Lietuvos Respublikos institucijos ir įstaigos.

Penktosios kartos judriojo ryšio plėtr
ministerija pagal kompetenciją 
sektoriaus vaidmenį šiame procese.

 
 
 
 
 
Energetikos viceministrė                                                                                               Lina S
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INFORMACIJOS PATEIKIMO  

Jūsų 2020 m. birželio 16 d. prašymą dėl informacijos pateikimo apie 
usisiekimo ministerijos inicijuotų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

birželio 3 d. nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 
priemonių plano (toliau – 5G gairių priemonių planas)

priemonių plano 2.6 papunktyje numatyta priemonė „Nustatyti elektros 
tiekimo judriojo ryšio sistemoms, įskaitant 5G ryšį, poreikį ir pasiūlyti ryšio operatoriams 

įmanomus taikyti kompleksinius sprendimus“, kurios atsakingais vykdytojais nurodyti 
ministerija ir judriojo ryšio operatoriai. 

Energetikos ministerija šiuo metu analizuoja ir vertina galimybes 
apunktyje numatytos priemonės įgyvendinimo. 

5G gairių priemonių plane yra numatytos papildomos priemonės 
penktosios kartos judriojo ryšio plėtros poveikio kompleksinio įvertinimo, tame tarpe ir 

skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės poveikio 
kurių atsakingais vykdytojais yra šiame plane nurodytos 

ir įstaigos. 
enktosios kartos judriojo ryšio plėtros gairių nuostatų įgyvendinimo eigoj

pagal kompetenciją ateityje esant poreikiui gali svarstyti papildomą 
šiame procese. 

Energetikos viceministrė                                                                                               Lina S

tel. (8 5) 203 4677, papild. 7, el. p. saulius.simanauskas

   

MINISTERIJA 

23E) 

Jūsų 2020 m. birželio 16 d. prašymą dėl informacijos pateikimo apie Lietuvos 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

birželio 3 d. nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 
planas) įgyvendinimą, 

numatyta priemonė „Nustatyti elektros 
ryšio operatoriams 
rodyti Energetikos 

ir vertina galimybes dėl 5G 

priemonių plane yra numatytos papildomos priemonės dėl 
tame tarpe ir dėl 

poveikio visuomenės 
yra šiame plane nurodytos kompetentingos 

įgyvendinimo eigoje Energetikos 
papildomą energetikos 

Energetikos viceministrė                                                                                               Lina Sabaitienė 

 
simanauskas@enmin.lt                          
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