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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS PENKTOSIOS KARTOS JUDRIOJO RYŠIO (5G) PLĖTROS 2020–2025 M.
GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO PATEIKIMO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) pakartotinai
teikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės ir Teisės grupės
pastabas ir pasiūlymus pakoreguotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“ projektą
(toliau – Projektas).
Projektas parengtas atsižvelgiant į elektroninių ryšių sektoriui strategines kryptis nubrėžiančius
Europos Komisijos komunikatus: Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 14 d. komunikatą Europos
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“
(COM (2016) 587 final) ir Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 14 d. komunikatą Europos
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Europos 5G veiksmų planas“ (COM (2016) 588 final). Pagal pastarąjį komunikatą Europos Sąjungos
valstybės narės raginamos rengti savo nacionalines 5G ryšio diegimo veiksmų gaires.
Projektą parengė Susisiekimo ministerijos kanclerio 2019 m. kovo 12 d. potvarkiu Nr. 4-7 „Dėl
darbo grupės sudarymo“ iš valstybės institucijų atstovų ir judriojo ryšio operatorių sudaryta darbo
grupė (darbo grupės pirmininkas – susisiekimo ministro patarėjas Darius Stravinskas).
Projekto tikslas – patvirtinti nacionalines penktosios kartos judriojo ryšio (5G) diegimo ir
plėtros 2020–2025 m. gaires ir pasiūlyti priemones, kurias įgyvendinus būtų sudaryta palanki teisinė ir
investicinė aplinka plėtoti 5G ryšio tinklus ir sistemas Lietuvoje. Projektu siūlomose patvirtinti
Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairėse nustatyti 5G
ryšio plėtros etapai (II skyrius), taip pat, identifikavus problemines sritis, pasiūlyta įgyvendinti 21
priemonę, kurios suskirstytos į sritis:
1. techninėms sąlygoms 5G ryšio tinklų plėtrai sudaryti (11 priemonių);
2. teisinėms ir organizacinėms sąlygoms, kurios paskatintų 5G ryšio plėtrą, sudaryti (10
priemonių). Įgyvendinus Projekte numatytas priemones tikimasi, kad Lietuvos ryšio operatoriai
sparčiai ir sklandžiai galės diegti ir plėtoti 5G ryšio tinklus ir sistemas Lietuvoje, pasieks numatytus
plėtros tikslus ir tuo prisidės prie valstybės ekonominės ir socialinės naudos kūrimo.
Projektas atitinka Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai
pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos“, tačiau konkrečių jos nuostatų neįgyvendina.
Projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
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1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Projektu iš esmės nėra nustatomas ar keičiamas esamas teisinis reguliavimas, todėl numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimu
Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu,
neatliekamas.
Projekte nepateikiama naujų sąvokų ir jas įvardijančių terminų, todėl jis nevertintinas Lietuvos
Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
Projektas 2019 m. lapkričio 29 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės
aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir pateiktas išvadoms
gauti Aplinkos ministerijai, Finansų ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Energetikos
ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Teisingumo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai,
Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, VĮ
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, Nacionaliniam
kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos, Nacionaliniam visuomenės sveikatos
centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, Ryšių
reguliavimo tarnybai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ Lietuvos oro
uostams, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, Telia Lietuva, AB, UAB „Tele2“, UAB „Bitė
Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Aplinkos ministerija informavo, kad pagal kompetenciją
pastabų ir pasiūlymų dėl Projekto neturi. Teisingumo ministerija informavo, kad esminių pastabų dėl
Projekto neturi, tačiau atkreipė dėmesį į redakcinio pobūdžio aspektus. Į Krašto apsaugos ministerijos,
Vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymus atsižvelgta. Dėl Energetikos
ministerijos, Teisingumo ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Finansų ministerijos ir papildomai
gautų Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Lietuvos Respublikos piliečio pasiūlymų, taip pat
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės ir Teisės grupės pastabų, į
kuriuos neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, parengta derinimo pažyma (pridedama).
Projekto parengimą koordinavo Susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių
departamento (l. e. departamento direktoriaus pareigas Kristina Semėnė, tel. (8 5) 239 3990, el. p.
kristina.semene@sumin.lt) Elektroninių ryšių skyriaus (vedėjas Albertas Turonis, tel. (8 5) 239 3870,
el. p. albertas.turonis@sumin.lt) patarėjas Jonas Bazys (tel. 239 3854, el. p. jonas.bazys@sumin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 12 lapų.
2. Derinimo pažyma, 6 lapai.
3. Suinteresuotų institucijų, organizacijų, piliečio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos raštų kopijos, 26 lapai.
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