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DĖL 5G RYŠIO

Lietuvos  Respublikos  susisiekimo  ministerija  (toliau  –  Susisiekimo  ministerija)  pagal
kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2020 m. gegužės 18 d.
raštu Nr. PSA-512 „Dėl visuomeninių organizacijų reikalavimų“ ir Lietuvos Respublikos Seimo
Ekonomikos  komiteto  2020  m.  gegužės  26  d.  raštu  Nr.  1-2020-2418 „Dėl  reikalavimo
persiuntimo“, persiųstus raštus.

Dėkojame, kad domitės Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus, kuris šiuo metu ypatingai
svarbus kiekvienam mūsų šalies piliečiui, aktualijomis. Pastebėtina, kad kiekvieną kartą keičiantis
judriojo ryšio technologijoms stebimas didesnis visuomenės susidomėjimas, tačiau šiuo atveju ypač
tendencingai  skleidžiama  akivaizdžiai  klaidinanti  informacija,  siekiant  pristabdyti  išsivysčiusių
valstybių technologinį progresą.

Susisiekimo ministerija,  būdama atsakinga  už elektroninių  ryšių politikos  formavimą ir
įgyvendinimą,  siekdama  technologinės,  ekonominės  pažangos  ir  inovacijų  bei  įgyvendindama
bendrus  Europos Sąjungos valstybėms narėms nustatytus  junglumo tikslus,  parengė ir  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybei  pateikė  tvirtinti  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimo  „Dėl
Lietuvos  Respublikos  penktosios  kartos  judriojo  ryšio  (5G)  plėtros  2020–2025  m.  gairių
patvirtinimo“ projektą (toliau – Gairės).  Lietuvos Respublikos Vyriausybei šių metų birželio 3 d.
nutarimu Nr. 577 patvirtinus Gaires, buvo pradėtas Gairių įgyvendinimas, kurių dėka bus užtikrinta
tvari ir kontroliuojama 5G ryšio plėtra Lietuvoje.

Atkreipiame  Jūsų  dėmesį  į  tai,  kad  judriojo  ryšio  tinklų  ir  paslaugų  teikėjai  diegdami
viešuosius judriojo ryšio tinklus, nepriklausomai nuo ryšio technologijos (2G, 3G, 4G ir ateityje
5G), privalo vadovautis šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, tarp jų ir Lietuvos Respublikos
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sveikatos  apsaugos  ministro  nustatytais  elektromagnetinio  lauko  intensyvumo  ribojimo
gyvenamojoje aplinkoje, reikalavimais. Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos Sąjungos valstybių
narių,  nustatyti  elektromagnetinio  lauko  ribojimo gyvenamojoje  aplinkoje  reikalavimai  atitinka
1999 m. liepos 12 d. Europos Komisijos rekomendacijoje 1999/519/EC „Dėl plačiajai visuomenei
taikomo 0–300 GHz radijo dažnių juostoje elektromagnetinio lauko ribojimo“, kuri pagrįsta 1998
m.  Tarptautinės  apsaugos  nuo  nejonizuojančiosios  spinduliuotės  komisijos  (angl.  International
Commission  for  Non-ionising  Radiation  Protection  (ICNIRP)) gairėmis,  nustatytas  leistinas
elektromagnetinės spinduliuotės ribines vertes. 

Taip  pat  pažymėtina,  kad  Europos  Sąjungos  piliečių  sveikatos  apsauga  yra  pirmutinės
svarbos ir didžiausio prioriteto. Naujųjų technologijų galima rizika piliečių sveikatai bei saugai yra
tinkamai įvertinta ir į atsargumo principą jau yra atsižvelgta visose Europos Komisijos iniciatyvose,
įskaitant  ir  dėl  5G  ryšio.  Europos  Tarybos  rekomendacija  1999/519/EB nustato  griežtas
elektromagnetinių laukų poveikio visuomenės sveikatai ribas pagal 1998 m. Tarptautinės apsaugos
nuo  nejonizuojančiosios  spinduliuotės  komisijos  (ICNIRP)  rekomendacijas.  Tai  reiškia,  kad
Europos  Sąjungoje  poveikio  visuomenei  ribos  visada  yra  mažiausiai  50  kartų  griežtesnės,  nei
nurodo tarptautiniai moksliniai duomenys.

Pažymėtina, kad jau dešimtyje Europos Sąjungos valstybių narių, tarp jų ir kaimyninėje
Latvijoje  komercinės  5G ryšio paslaugos prieinamos  nuo 2019 metų  vasaros,  taip  pat  Jungtinė
Karalystė, Norvegija ir kitos išsivysčiusios pasaulio valstybės jau naudojasi 5G ryšio privalumais,
todėl  suplanuotu laiku nepradėjus diegti  5G ryšio tinklų,  Lietuva rizikuoja ne tik neįgyvendinti
Europos Sąjungos strategijos ir teisės nuostatų, tačiau tai sąlygotų ir technologinį atsilikimą ne tik
nuo kitų pasaulio ir Europos Sąjungos valstybių, bet ir kaimyninių šalių.

Naujos  kartos  judrusis  5G  ryšys  bus  pritaikomas  daugelyje  sektorių,  pvz.  transporto,
logistikos,  sveikatos  priežiūros,  energetikos,  gamybos,  finansų ir  kitų.  Taip  pat  sudarys  sąlygas
vartotojams gauti aukštesnio lygio ryšio paslaugas, prisidės prie daiktų interneto, piliečių saugos
užtikrinimo, inovacijų, bei Lietuvos ekonomikos plėtros1. Europos Komisijos užsakymu atliktame
tyrime2 apskaičiuota,  kad,  sėkmingai  įdiegus  5G  ryšį  keturiuose  sektoriuose  (automobilių,
transporto, sveikatos priežiūros ir komunalinių paslaugų) būtų gauta maždaug 113 mlrd. Eur nauda,
o šią naudą pajustų ir įmonės, ir vartotojai, ir platesnė visuomenė. Be to, diegiant 5G ryšį Europos
Sąjungoje galėtų būti sukurta daugiau nei du milijonai darbo vietų.

Susisiekimo viceministras Gytis Mažeika

1 Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 14 d. Komunikatas „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. 
Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“
2 Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for the introduction of 5G in
Europe“, SMART 2014/000
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