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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIAUS ĮŽANGINIS ŽODIS
Žvelgiant atgal į 2009-uosius, be jokios abejonės, kyla
prieštaringi jausmai. Daugeliui šie metai tikrai ilgam įstrigs atmintyje, net neatsižvelgiant į tai, ar praėjusius metus vertinsime
tik iš elektroninių ryšių srities pozicijų, ar daug platesniame kontekste. Bet kuriuo atveju, praėję metai visuomenės sąmonėje bus
įsirėžę kaip plataus masto recesijos, sulėtėjusio gyvenimo tempo
ir vertybių perkainojimo laikotarpis. Tačiau dar metų pradžioje,
kalbant konkrečiai apie informacinių ir ryšių technologijų
sektorių, būta ir visiškai kitokių prognozių bei perspektyvos
vertinimų. Manyta, kad informacinių ir ryšių technologijų segmentas taps vienu iš išrinktųjų, kuriuos aplenks neigiamos tendencijos – informacinės technologijos suvoktos kaip neatsiejama
ne tik verslo, bet ir namų ūkių kasdienybės dalis. Todėl, nepaisant
visuotinio diržų veržimosi, sektoriaus paslaugos neturėjo tapti
pirmosiomis, kurių sąskaita būtų taupoma.
Praėjusius metus galima vadinti sunkiais ir stokojančiais reikšmingų pasiekimų, tačiau galima juos
įvardinti ir kaip įdomius bei atvėrusius naujų galimybių. Net jeigu 2009 metus laikysime sunkmečiu, istorinė
patirtis rodo, kad tai gali tapti puikia perėjimo prie naujų paslaugų, įrenginių, socialinių santykių ir visko, ką tik
ateitis gali pasiūlyti, pradžia. Gal tai tik sutapimas, tačiau būtent po Didžiosios depresijos praėjusio amžiaus
pirmoje pusėje pagreitį įgavo televizijos transliacijų vystymasis, o po 1973 metų naftos krizės pasaulį išvydo
„Apple“ namų kompiuteriai, „Sony Walkman“ grotuvai ir judriojo telefono ryšio tinklai. Lygiai taip pat po
nelengvo praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio apie 2000-uosius metus pradėjo plėtotis „Web 2.0“
taikomosios programos, įgalinančios interaktyvų keitimąsi informacija, tampresnę ryšių įrangos tarpusavio
sąveiką, paslaugų suasmeninimo individualiems vartotojams galimybę ir glaudesnį bendradarbiavimą. Net
jei tuo metu ir sprogo vadinamasis „dot-com“ burbulas, informacinių ir ryšių technologijų srityje šiandien
turim išplėtotus socialinius tinklus, nuotolines paslaugas ir prieigą prie juos palaikančių galinių įrenginių. Tokios paralelės gali būti palaikytos pernelyg lengvabūdišku faktų interpretavimu, tačiau jos įgalina optimistinį
požiūrį ir pozityvias viltis dėl ateities.
Lietuvos elektroninių ryšių sektoriuje, kuris iki 2009-ųjų keletą metų vidutiniškai augo 8 proc. kasmet,
pernai pirmą kartą užfiksuotas neigiamas augimas. Tačiau metų pradžioje smarkiai smuktelėjus elektroninių
ryšių rinkos pajamoms1, vėliau buvo stebimas nors ir nedidelis, tačiau stabilus elektroninių ryšių pajamų augimas. Tai rodo sektoriaus imunitetą neigiamoms tendencijoms ir lanksčią reakciją į besikeičiančią ekonominę
situaciją šalyje.
Optimizmo suteikia ir tendencijų kitimas, betarpiškas bendravimas su informacinių ir ryšių technologijų
sektoriaus rinkos dalyviais bei įsiklausymas į pastarųjų realijas. Ūkio sąstingio metu visi be išimties vartotojai aktyviai ieškojo sąnaudų mažinimo ir verslo konkurencingumo skatinimo įrankių. Tokioje aplinkoje
sparčia inovacine ir technologijų plėtra visą laiką pasižymėjęs informacinių ir ryšių technologijų sektorius
vis dar turėjo pasiūlyti ką nors patrauklaus. Net ir prastėjant ekonomikos dalyvių finansiniams rezultatams,
pažangūs informacinių technologijų sprendimai Lietuvoje patrauklumo neprarado – atvirkščiai, tapo gera

1

2009 m. I ketv. elektroninių ryšių pajamos sumažėjo 9,4 proc., lyginant su
ankstesniu 2008 m. IV ketv.
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priežastimi naujai įvertinti savo veiklos efektyvumą, patiriamas sąnaudas ir optimizuoti ūkinių operacijų
procesų valdymą.
Informacinių ir ryšių technologijų sektorius leido palaikyti gyvybines funkcijas ne tik kitose susijusiose
srityse, bet ir jame pačiame 2009 metais buvo, galima sakyti, atskleistos dar iki galo neištyrinėtos pilkosios
zonos. Ilgalaikėje perspektyvoje atsirado prielaidos gerėti vartotojų teisių apsaugai, nes tiek ūkio subjektai,
tiek privatūs vartotojai kur kas daugiau dėmesio skyrė ne tik įsigyjamų paslaugų kainai, bet ir papildomoms
sudaromų paslaugų teikimo sutarčių sąlygoms. Vis daugiau paslaugų buvo perkeliama į virtualią erdvę,
dažniau su klientais bendrauta internetu, savo prekėms ir paslaugoms pateikti naudoti įvairesni informacijos
sklaidos resursai, naudotasi kitomis elektroninių ryšių paslaugomis. Šios priežastys galėjo lemti tendenciją,
užsakant interneto prieigos paslaugas daugiau dėmesio skirti ryšio greičiui ir kokybei. Operatoriai savo ruožtu
nevengė eksperimentuoti su naujomis rinkodaros ir kainodaros schemomis. Vartotojai sprendė jungimosi į
virtualius tinklus ir galimo asmeninės informacijos panaudojimo ne pagal paskirtį dilemas.
Vykstant technologinių platformų konvergencijai, kaip ir anksčiau išlaikyta tendencija teikti kompleksinius fiksuoto ryšio balso paslaugų, plačiajuostės prieigos, televizijos ir judriojo ryšio paslaugų derinius.
Lietuvoje dviejų ar daugiau informacinių ir ryšių paslaugų paketą perka maždaug kas penktas namų ūkis
– pastebimas susijusių paslaugų teikimo augimas, keliantis naujus iššūkius rinkos reguliavimo srityje. Tad,
siekdama sudaryti tinkamas sąlygas naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieigos tinklų plėtrai ir kompleksinių
informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus paslaugų paketų teikimui Lietuvoje, Ryšių reguliavimo tarnyba
praėjusiais metais atliko didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą.
Įdomu pastebėti, kad tokiame rinkos padėties kontekste traukėsi judriojo ir fiksuotojo telefono ryšio
segmentai, o pajamos iš interneto paslaugų teikimo tuo pačiu metu augo. Tai aiškiai suponuoja mintį, jog
internetas jau tapo būtinybe daugeliui šalies gyventojų ir savo funkcionalumu bei prieigos galimybėmis yra
pajėgus pakeisti kitas komunikacijos priemones.
Žinant, kad plačiajuosčio ryšio technologijomis naudojasi 99 proc. visų interneto prieigos paslaugų
abonentų, galima sakyti, kad plačiajuostis internetas tapo neišvengiama būtinybe. Tam yra sudarytos kuo
palankiausios sąlygos – Lietuvos elektroninių ryšių sektorius net ir pastaruoju metu pasižymėjo stiprėjančia
infrastruktūrine konkurencija ir naujos kartos didelės spartos tinklų plėtra. Lietuva kaip viena pirmaujančių
valstybių plėtojant plačiajuosčio ryšio tinklus yra gerai matoma ir pasauliniame kontekste. Pavyzdžiui, pagal
Oksfordo universiteto atlikto plačiajuosčio ryšio tyrimo ataskaitą, analizuojančią šalių pasirengimą ateityje
patenkinti vartotojų lūkesčius gauti aukštos kokybės ir naujoviškas paslaugas, kaip „pasiruošusios rytojui“
(angl. ready for tomorrow) praėjusiais metais išskirtos 9 šalys iš 66. Šioje kategorijoje Lietuva reitinguota
kartu su tokiomis šalimis kaip Pietų Korėja, Japonija, Švedija ir užėmė ypač aukštą ketvirtą vietą. Pagal per
metus padarytą pažangą Lietuva užėmė antrą vietą, nusileisdama tik Pietų Korėjai.
Orientacija į efektyvumą, kokybę ir papildomas paslaugas buvo būdinga ne tik elektroninių ryšių sektoriui. Panašios vertybinės nuostatos praėjusiais metais neaplenkė ir kito ryšių sektoriaus – pašto ir pasiuntinių
paslaugų. Pačioje 2009 metų pabaigoje Ryšių reguliavimo tarnybos užsakymu atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų bei įmonių, besinaudojančių pašto ir pasiuntinių paslaugomis, apklausos duomenimis,
2009 metais pašto ir pasiuntinių paslaugų kokybe buvo patenkinti dauguma Lietuvos gyventojų ir įmonių.
Vidinių procesų ir institucinės sąrangos analizė neaplenkė ir Ryšių reguliavimo tarnybos – buvo
optimizuoti valdomi ištekliai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime pritarta, kad visų gretutinių
informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus rinkos segmentų reguliavimo ir rinkos priežiūros funkcijos būtų
sutelktos Ryšių reguliavimo tarnyboje. Tai leis užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, mažinti administracinę
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naštą ūkio subjektams, reguliavimo aplinka taps nuoseklesnė, labiau atitinkanti rinkoje pasikeitusios situacijos objektyvią realybę.
Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus tolimesnei plėtrai tiesioginę įtaką darys priimti
nauji Europos Sąjungos elektroninių ryšių srities reguliavimo teisės aktai, kuriais siekiama pritaikyti reguliavimo sistemą prie sparčių informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus pokyčių. Juos įgyvendinus sustiprės
konkurencija Europos Sąjungos telekomunikacijų rinkose, jos piliečiai turės didesnį pasirinkimą – galės naudotis didesnės aprėpties plačiajuosčio interneto ryšio paslaugomis, o jų teisė į ryšio privatumą bus griežčiau
saugoma. 2009-aisiais priimtas ir steigiamasis Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC),
užtikrinsiančios visoje Europos Sąjungoje nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo harmonizavimą, dokumentas.
Kartu su Europos Sąjungoje įsigaliojusiais atnaujintais elektroninių ryšių reguliavimo teisės aktais
neišvengiamai laukia visos Lietuvos reguliavimo sistemos pritaikymas prie sparčių informacinių ir ryšių
technologijų sektoriaus pokyčių, siekiant maksimaliai pasinaudoti bendrosios Europos Sąjungos rinkos atveriama potencialia nauda. Šioje srityje 2009-ieji išsiskyrė kaip valdančiųjų institucijų nuomonių sutapimo
ir bendros ateities vizijos metai. Bene vieningai sutarta, kad „sparčiai modernėjant informacinėms technologijoms ir jungiantis paslaugoms, būtina tobulinti ir optimizuoti valstybės reguliavimo sistemą, galinčią
užtikrinti visų rinkos dalyvių konkurencingumą“2. Tai siejama ne tik su atitinkamų įstatymų tobulinimu, bet ir
su platesnių informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus reguliavimo normų bei funkcijų sujungimu.
Direktorius

Tomas Barakauskas

2

http://www.president.lt/lt/prezidento_veikla/pranesimai_spaudai/prezidente_modernejant_technologijoms_butina_tobulinti_ir_optimizuoti_valstybes_reguliavimo_sistema.html
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TRUMPA LIETUVOS RYŠIŲ SEKTORIAUS APŽVALGA
„Mūsų gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo to, kiek investuojame į interneto prieigos infrastruktūrą“ – N. Kroes, už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos narė
FTTH Council Europe duomenimis, 2009 m. pabaigoje Lietuva užėmė pirmą vietą Europoje ir penktą
vietą pasaulyje pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą
2009 m. šviesolaidinio ryšio linijos tapo dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo technologija
Lietuvoje
Nors ekonominio sunkmečio sąlygomis bendra Lietuvos elektroninių ryšių rinka per 2009 m. sumažėjo
7,7 proc., interneto prieigos rinka per tą patį laikotarpį išaugo 7,4 proc., kitų duomenų perdavimo rinka
– net 20,6 proc.
2009 m. interneto skverbtis pasiekė 55 proc. namų ūkių, 99,7 proc. jų internetą gavo plačiajuosčiu ryšiu

2009-ieji metai visai Lietuvos ekonomikai tapo neįprastų išbandymų metais. Ekonominis nuosmukis,
prasidėjęs 2008 m. ir tęsęsis visus 2009 m., neaplenkė ir elektroninių ryšių rinkos: elektroninių ryšių sektorius, 2003–2008 m. laikotarpiu vidutiniškai augęs apie 8 proc. kasmet, 2009 m. sumažėjo 7,7 proc. Sunkmečio
sąlygomis rinkos dalyviai buvo priversti ieškoti kūrybingų sprendimų, kaip prisiderinti prie besikeičiančios
aplinkos ir pajusti kuo mažesnį neigiamą poveikį. Žinant, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas per
2009 m. sumažėjo 15 proc., vidutinis realusis darbo užmokestis (kartu ir šalies gyventojų perkamoji galia)
– 8,4 proc., o kai kurie ūkio sektoriai – beveik perpus, galima sakyti, kad elektroninių ryšių rinka pademonstravo santykinį atsparumą sunkioms ekonominio nuosmukio sąlygoms (žr. 1 pav.).

1 pav. Lietuvos BVP, realiojo darbo užmokesčio ir elektroninių ryšių rinkos dydžio pokytis (palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu), 1998–
2009 m., proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas, RRT
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Vienas iš pagrindinių veiksnių, lėmusių santykinai mažesnį elektroninių ryšių rinkos sumažėjimą – tai
interneto prieigos ir duomenų perdavimo paslaugų augimas. Net ir pasikeitusios ekonominės situacijos kontekste interneto prieigos ir duomenų perdavimo paslaugų segmentai nesustodami augo: per 2009 m. interneto prieigos rinka išaugo 7,4 proc., kitų duomenų perdavimo rinka – net 20,6 proc. Interneto prieigos
abonentų skaičius išaugo 12,2 proc. Žinant, kad plačiajuosčio ryšio technologijomis naudojasi 99,7 proc.
visų interneto prieigos abonentų, galima teigti, kad plačiajuostis internetas šiandien tampa būtinybe ir gali
pakeisti kitas komunikacijos priemones. Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. I ketv. interneto
skvarba Lietuvoje buvo pasiekusi 55 proc. namų ūkių. RRT skaičiavimu, baigiantis 2009 m., tokių namų ūkių
jau buvo 57 proc.
Praėjusiais metais taip pat augo pajamos iš skirtųjų linijų (15,5 proc.), fizinių šviesolaidinių linijų
skaidulų teikimo (24 proc.), televizijos (42 proc.), radijo ir televizijos programų siuntimo (7,4 proc.) paslaugų.
Tačiau šių segmentų dalis bendroje elektroninių ryšių rinkos struktūroje yra santykinai nedidelė, todėl šių
pajamų augimo nepakako atsverti sumažėjusias pajamas iš fiksuoto ir judriojo telefono ryšio (sumažėjo
atitinkamai 11,2 proc. ir 17,4 proc.), tinklų sujungimo (7,4 proc.).
2009 m. Lietuvoje pirmą kartą po ilgalaikio nenutraukiamo augimo vienu procentiniu punktu sumažėjo
judriojo telefono ryšio skvarba. Gyventojai, siekdami labiau kontroliuoti savo asmenines išlaidas, atsisakė
perteklinių judriojo telefono ryšio kortelių. Nors per 2009 m. pajamos už judriojo ryšio paslaugas sumažėjo
17,4 proc., pokalbių, inicijuotų judriojo telefono ryšio tinkluose, trukmė išaugo 9,5 proc. Tai rodo, kad
vidutinės judriojo telefono ryšio paslaugų kainos 2009 m. mūsų šalyje mažėjo.

2 pav. Pajamos iš interneto prieigos ir judriojo ryšio paslaugų teikimo (mln. Lt) ir judriojo ryšio bei interneto prieigos skvarba Lietuvoje,
2005–2009 m.
Šaltinis: RRT
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Sparčiai artėjant 2012 m. spalio 29 d., kai visiškai turėtų būti pereita prie skaitmeninės televizijos
transliavimo Lietuvoje, palaipsniui auga ir skaitmeninės televizijos abonentų skaičius. 2009 m. pabaigoje
226,7 tūkst. abonentų naudojosi mokamos skaitmeninės televizijos paslaugomis. 2009 m. pabaigoje populiariausia Lietuvoje mokamos skaitmeninės televizijos forma buvo skaitmeninė palydovinė televizija
(32,9 proc. abonentų), antroje vietoje – IPTV (25,5 proc.) ir trečioje – skaitmeninė antžeminė televizija
(20,6 proc.). Nuo 2009 m. spalio mėn. raiškiuoju būdu (HDTV) retransliuojamos jau trys televizijos programos („Eurosport HD“, „Discovery HD“ ir „National Geographic Channel HD“), skaitmeninės televizijos abonentai gali atrasti vis daugiau tokios televizijos teikiamų galimybių.
Tačiau bene labiausiai 2009 m. džiugino elektroninių ryšių rinkos dalyvių investavimo prioritetų
pasirinkimas – mažesnes savo apimtimi investicijas jie nukreipė į naujosios kartos prieigos tinklų plėtrą,
t. y. į ateities vartotojus ir jų lūkesčius. Nors bendros visų elektroninių ryšių rinkos dalyvių investicijos į
elektroninių ryšių infrastruktūrą per 2009 m. sumažėjo 20,1 proc. (žr. 3 pav.), namų ūkių, prisijungusių prie
interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, dalis pasiekė 18 proc. Tai leido Lietuvai atsidurti pirmoje vietoje
tarp Europos šalių pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą.
Pažymėtina, kad Lietuvoje į šviesolaidines ryšio linijas investuoja ne tik istorinis operatorius TEO LT, AB, bet ir
kiti elektroninių ryšių rinkos dalyviai (t. y. interneto, kabelinės televizijos teikėjai). RRT duomenimis, 2009 m.
pabaigoje Lietuvoje buvo 55 elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, galintys pasiūlyti savo abonentams prisijungti prie interneto šviesolaidine ryšio linija.

3 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus vertės ir investicijų į infrastruktūrą dinamika 2001–2009 m., mln. Lt
Pastaba. Iki 2004 m., vertinant elektroninių ryšių rinką, nebuvo įskaičiuotos pajamos iš duomenų perdavimo, kabelinės televizijos ir mikrobangų
daugiakanalės televizijos (MDTV), radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo bei laidinio radijo.
Šaltinis: RRT

2009 m. birželio mėnesio FTTH Council Europe ataskaitoje Lietuva pagal namų ūkių, prisijungusių prie
interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą dar buvo septintoje vietoje tarp Europos šalių, o 2009 m.
gruodžio mėnesį jau puikavosi pirmoje vietoje. 2009 m. pabaigoje Lietuva, pasiekusi 18 proc. šviesolaidinio
ryšio skvarbą, aplenkė anksčiau dešimtuko aukščiausiose vietoje dominavusias valstybes – Švediją (12 proc.),
Norvegiją (11 proc.) ir Slovėniją (10 proc.) (žr. 4 pav. ir 1 lentelę). Pasauliniu mastu Lietuva pagal šį rodiklį
ir infrastruktūrinį pasirengimą ateityje patenkinti vartotojų lūkesčius gauti aukštos kokybės ir naujoviškas
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paslaugas užima penktą vietą, nusileisdama tokioms Azijos šalims, kaip Pietų Korėja, Japonija, Honkongas ir
Taivanas.

4 pav. Europos šalių pasiskirstymas pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą (proc.)
Šaltinis: FTTH Council Europe

1 lentelė. Europos šalių reitingas pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą, 2009 m.

Šaltinis: FTTH Council Europe

Taigi, net ir tokiu sudėtingu laikotarpiu infrastruktūrinė konkurencija Lietuvos elektroninių ryšių sektoriuje stiprėjo, o Lietuvos gyventojams sudarytos galimybės naudotis pažangiausiomis elektroninių ryšių
technologijomis: 2009 m. šviesolaidinio ryšio linijos tapo dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo technologija; skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai dengia beveik visą Lietuvos teritoriją (galimybė naudotis skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis sudaryta 95 proc. Lietuvos gyventojų); auga trečiosios
judriojo telefono ryšio kartos tinklų padengimas. Elektroninių ryšių rinkos lankstumą ir santykinai mažesnį
pažeidžiamumą rodo ir kompanijos IBM kartu su žurnalu „The Economist“ skaičiuotas e. pasirengimo indeksas.
Pagal jį Lietuva 2009 m. atsidūrė 32 vietoje (iš 70 vertintų šalių) ir, lyginant su 2008 m., pakilo per 6 pozicijas.
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E. pasirengimo indeksas buvo vertinamas pagal tokias sudėtines dalis: technologinę infrastruktūrą, verslo
aplinką, socialinę ir kultūrinę aplinką, teisinę aplinką, vyriausybinę politiką, verslo ir vartotojų pasirinkimą.
Ekonominis nuosmukis neaplenkė ir pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos. Vertinant bendrą pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinką pagal gautas pajamas, 2009 m., palyginti su 2008 m., ji sumažėjo 12,6 proc. ir
sudarė 226,1 mln. Lt. Vertinant pašto paslaugų ir pasiuntinių paslaugų rinkas atskirai, pašto paslaugų rinka
pagal gautas pajamas sumažėjo 0,7 proc., o pasiuntinių paslaugų rinka – 19,9 proc. AB Lietuvos pašto bendros pajamos 2009 m., palyginus su 2008 m., sumažėjo 6,9 proc.

13

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIŲ REGULIAVIMO TEISINĖS
SISTEMOS POKYČIAI
2009 m. buvo skirti elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo teisinei sistemai tobulinti, atsižvelgiant į
IRT sektoriaus pokyčius bei technologinę pažangą, taip pat ES teisės aktams įgyvendinti
Nauja konsultavimosi su visuomene dėl rengiamų teisės aktų projektų tvarka užtikrins didesnį viešumą
ir atvirumą priimant sprendimus
Parengtais teisės aktų pakeitimais siekiama mažinti administracinę naštą, supaprastinti procedūras ir
sudaryti palankesnes sąlygas veiklai vykdyti
Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) įgyvendina Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo
(toliau – Elektroninių ryšių įstatymas) bei Lietuvos Respublikos Pašto įstatymo (toliau – Pašto įstatymas) nuostatas, formuoja informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) bei pašto ir pasiuntinių paslaugų sektorių
techninio bei ekonominio reguliavimo ir priežiūros teisinę sistemą.
2009 m. RRT parengė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19
d. nutarimo Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 376 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategijos
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo ir Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos sprendimo „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms
transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio
15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti
strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
2009 m., rengiant teisės aktų projektus, daugiausia dėmesio buvo skiriama efektyviam radijo dažnių
valdymui ir naudojimui užtikrinti bei palankių technologinių sąlygų, kiek tai susiję su radijo dažnių valdymu,
skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros sudarymui. RRT, siedama užtikrinti skaitmeninės antžeminės televizijos plėtrą, parengė Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio
plano pakeitimo projektą, įtraukdama į jį po analoginės antžeminės televizijos išjungimo atsilaisvinančius,
su užsienio valstybėmis suderintus radijo dažnius ir užtikrindama regioninių televizijų veiklos tęstinumą.
Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategijos pakeitimo projektu
siekiama numatyti antrąjį skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo etapą (išjungus analoginę antžeminę
televiziją), skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo principus šiame etape bei paruošiamuosius veiksmus, reikalingus sėkmingam šio etapo vykdymui. Atsižvelgdama į tai, kad 2007 m. Radijo ryšio reglamentas, t. y. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos oficialus leidinys, nustatantis radijo ryšio valdymą, buvo
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išdėstytas nauja redakcija, RRT parengė Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės naujos redakcijos
projektą, siekdama suderinti jos nuostatas su Radijo ryšio reglamente nustatytu radijo dažnių paskirstymu.
2009 m. RRT aktyviai dalyvavo rengiant:
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą;
Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą;
Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 3, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo
13, 14, 15, 16 ir 17 straipsniais įstatymo projektą ir su šiuo projektu susijusį Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 1541, 1542 straipsnių pakeitimo ir 1544, 1545, 1546, 1547, 1548,
1549, 15410 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą.
Dalyvaudama rengiant įstatymų projektus, RRT siekė, kad, atsižvelgiant į technologijų raidą (pažangą)
ir vykstančius konvergencijos procesus, būtų suderinta audiovizualinės srities ir informacinės visuomenės
reguliavimo sistema, taip pat siekė sudaryti geresnes skaitmeninės televizijos konkurencijos audiovizualinių
paslaugų rinkoje galimybes.
Pašto srityje buvo siekiama numatyti tinkamas ir proporcingas poveikio priemones pašto ir (ar) pasiuntinių
paslaugų teikėjams, kurie nesilaiko pašto ir (ar) pasiuntinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, reglamentuoti ekonominių sankcijų skyrimo procedūras pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjams už pašto
ir (ar) pasiuntinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą, papildyti ir pakeisti ginčų sprendimo
reglamentavimą, taip pat suderinti Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr.
60-2125) nuostatas su 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl
paslaugų vidaus rinkoje nuostatomis, siekiant išvengti prieštaravimų, susijusių su skirtingu tų pačių teisinių
santykių reglamentavimu.
2009 m. teisėkūros požiūriu buvo skirti elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo teisinei sistemai tobulinti, atsižvelgiant į IRT sektoriaus pokyčius bei technologinę pažangą, taip pat ES teisės aktams įgyvendinti,
rengiant įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus bei suderinant juos tiek su ES reguliavimo teisine baze,
tiek su Lietuvos nacionalinių įstatymų nuostatomis. Siekiant stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą Lietuvos Respublikoje ir didinti vartotojų pasitikėjimą elektronine erdve, užtikrinant, kad būtų
vykdomi elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimai ir koordinuojami veiksmai stabdant incidentų plitimą bei vykdoma incidentų prevencija, RRT direktoriaus įsakymu buvo patvirtinti Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimų padalinio veiklos nuostatai. Šiais
nuostatais reglamentuojami RRT vykdomos nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
incidentų tyrimo padalinio CERT (angl. Computer Emergency Response Team) tikslas, uždaviniai, funkcijos
ir teisės bei ūkio subjektų, teikiančių viešuosius ryšių tinklus, viešąsias elektroninių ryšių paslaugas ir (ar)
informacinės visuomenės tarpines paslaugas, teikiamas viešaisiais ryšių tinklais, teisės ir pareigos.
2009 m. pakeista RRT rengiamų Vyriausybės nutarimų, kuriais tvirtinama Nacionalinė radijo dažnių
paskirstymo lentelė, Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, universaliųjų elektroninių
ryšių paslaugų kainų aukščiausia riba, projektų derinimo ir tvirtinimo tvarka. Vyriausybės sprendimu minėti
projektai bus derinami, o Vyriausybei juos priėmus, pasirašomi vidaus reikalų ministro (anksčiau – susisiekimo ministro). Šie pakeitimai įtvirtinti 2009 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1588 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 1124 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų vizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 145-6432) ir Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1587 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin.,
2009, Nr. 145-6431). Pakeitimai patvirtinti atsiliepiant į Europos Komisijos (toliau – EK) pagrįstą nuomonę
Lietuvos Respublikai apie pažeidimą Nr. 2008/2259, kuriame teigiama, kad neužtikrintas 2002 m. kovo 7
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) 3 straipsnio 2 dalyje numatytas ūkinės veiklos reguliavimo ir
ūkio subjektų nuosavybės teisių struktūrinio atskyrimo principo tinkamas įgyvendinimas (Susisiekimo ministerijai suteikti įgaliojimai atstovauti valstybei valdant valstybei nuosavybės teise priklausančias AB Lietuvos radijo ir televizijos centro akcijas ir kartu kontrasignuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą
Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę bei Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles
ir universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausią ribą).
Svarbu pažymėti, kad 2009 m. RRT, siekdama užtikrinti didesnį elektroninių ryšių rinkos dalyvių bei visos
visuomenės informavimą apie RRT rengiamus teisės aktų projektus, jų svarstymo eigą ir galutinio sprendimo
priėmimą, pakeitė Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisykles. Nuo 2009 m. birželio mėn. RRT rengiamų teisės aktų projektai viešai skelbiami Lietuvos Respublikos
Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje, sudarant galimybę visuomenei būti ne tik pasyviais priimamų sprendimų stebėtojais, bet ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus dėl
priimamų RRT sprendimų.
Siekiant sumažinti administracinę naštą asmenims, RRT direktoriaus įsakymu buvo pakeistos
Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės. Šiuo pakeitimu atsisakyta
reikalavimo RRT pateikti notaro patvirtintus dokumentų nuorašus (kopijas).
2009 m. RRT direktorius įsakymais patvirtino 45 teisės aktus (visas RRT parengtų įstatymų
įgyvendinamųjų teisės aktų sąrašas pateiktas 1 priede).
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VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS
www.matuok.lt – sudaryta galimybe įvertinti interneto duomenų perdavimo spartą pasinaudojo daugiau
nei 2 kartus daugiau interneto naudotojų, palyginti su 2008 m.
Didelis dėmesys skirtas ginčams ir paklausimams dėl abonentų sutarčių sąlygų keitimo, RRT interneto
svetainėje paskelbtas ginčų dėl sutarčių klausimų išaiškinimas paslaugų gavėjams
Patvirtinti Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio
(CERT-LT) veiklos nuostatai
2009 m. nacionalinis padalinys CERT-LT ištyrė 12 588 incidentus elektroninėje erdvėje
CERT-LT įvykdęs visus tarptautinius standartus, tapo FIRST (angl. Forum of Incident Response and Security Teams) organizacijos pilnateisiu nariu
Atliktas tyrimas Lietuvos interneto infrastruktūros bei atskirų jos elementų pažeidimo rizikai įvertinti
RRT „karštoji linija“ tapo pilnateise „karštųjų linijų“ asociacijos INHOPE nare
Projektas „Saugesnio interneto akademija“ Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje atrankoje buvo
pripažintas Lietuvos viešojo sektoriaus srities gerosios patirties pavyzdžiu
Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas elektroninių ryšių sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra

Vadovaujantis Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 162, universaliųjų paslaugų teikimas turi būti
užtikrinamas visiems elektroninių ryšių paslaugų gavėjams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. TEO LT, AB,
pripažinta turinčiu didelę įtaką viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų rinkoje ūkio subjektu, yra
įpareigota teikti šias universaliąsias paslaugas:
viešąsias telefono ryšio paslaugas fiksuotoje vietoje;
viešąsias telefono ryšio paslaugas, teikiamas taksofonu;
informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugas;
sudaryti galimybę naudotis telekomunikacijų paslaugomis neįgaliesiems ar turintiems specialių poreikių
telekomunikacijų paslaugų gavėjams.
Vadovaudamasi Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, RRT 2009 m. skelbė
viešą pasiūlymą teikėjams pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias paslaugas. Pageidaujančių teikti
universaliąsias paslaugas be kompensavimo 2009 m. nebuvo.
2009 m. TEO LT, AB, universaliąsias paslaugas teikė nepažeisdama universaliųjų elektroninių ryšių
paslaugų aukščiausios kainų ribos.
Kaip ir kasmet, 2009 m. RRT paskelbė Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų pokyčių
2008 m. ataskaitą. Apie 2009 m. pokyčius numatoma paskelbti 2010 m. gegužės 1 d.
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Siekiant nustatyti, ar Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytas šių
paslaugų teikimo mastas atitinka universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų poreikius, RRT užsakymu
UAB „Spinter tyrimai“ 2009 m. balandžio mėn. atliko reprezentatyvią Lietuvos Respublikos gyventojų
apklausą. Apklausos metu nustatyta, kad:
41 proc. Lietuvos gyventojų namuose naudojasi viešosiomis fiksuoto telefono ryšio paslaugomis, kurias
teikia TEO LT, AB;
72 proc. besinaudojančių šiomis paslaugomis apklaustųjų teigė, kad gaunamos fiksuoto telefono ryšio
paslaugos juos tenkina;
44 proc. fiksuotą telefono ryšį turinčių apklausos dalyvių nurodė, kad namuose naudojasi internetu per
fiksuoto telefono ryšio liniją;
8 proc. šalies gyventojų nurodė, kad naudojasi taksofonais bent kelis kartus per metus; 92 proc. nesinaudoja visai;
52 proc. besinaudojančių taksofonais gyventojų išreiškė nuomonę, jog taksofonų visiškai pakanka;
59 proc. tyrimo dalyvių teigė, jog jiems tenka ieškoti informacijos apie telefono ryšio numerius: 6 proc.
dažnai (keliskart per savaitę), 23 proc. kartais (keliskart per mėnesį), 30 proc. retai (keliskart per metus);
47 proc. tyrimo dalyvių, kuriems tenka ieškoti informacijos apie telefonų numerius, teigė, jog dažniausiai
telefono ryšio numerių ieško skambindami telefonu 118; 26 proc. paminėjo informacijos tarnybų interneto tinklalapius; 23 proc. respondentų informacijos apie abonentų telefono ryšio numerius ieško tradiciniu būdu – telefonų knygose.
Apibendrinant apklausos rezultatus, darytina išvada, kad 2009 m. universaliosios elektroninių ryšių
paslaugos jų vartotojams buvo prieinamos ir atitiko jų poreikius. Pažymėtina, kad viešosios telefono ryšio
paslaugos fiksuotoje vietoje teikiamos visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje. Taksofonų tankis Lietuvos
Respublikoje 2009 m. pabaigoje buvo 53 (2008 m. pabaigoje – 72) taksofonai šimtui tūkstančių miesto
gyventojų ir 15 (2008 m. pabaigoje – 21) taksofonų šimtui tūkstančių kitų vietovių gyventojų.
Paslaugų kokybės kontrolė
Viešosios judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

RRT, siekdama informuoti viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų vartotojus apie jiems teikiamų
paslaugų kokybę, 2009 m. tęsė savo veiklą atliekant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų teikiamų
paslaugų kokybės rodiklių įvertinimą. Tobulinant šią veiklą buvo imtasi priemonių standartizuojant paslaugų
kokybės bandymų atlikimą. Tam tikslui buvo parengta ir 2009 m. kovo 3 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr.
1V-260 patvirtinta „Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo metodika“, kuri
apibrėžia paslaugų kokybės rodiklius ir jų įvertinimo metodus. Kuriant šią metodiką buvo atsižvelgiama į
Europos telekomunikacijų standartų instituto technines specifikacijas ETSI TS 102 250-2 V1.6.2 (2008-09) bei
kitų ES valstybių praktiką šioje srityje. Ši metodika buvo taikyta atliekant 2009 m. bandomuosius paslaugų
kokybės matavimus ir rodiklių įvertinimą.
Paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas buvo atliekamas Lietuvos Respublikoje veikiančių viešojo
judriojo telefono ryšio operatorių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ tinkluose.
Per 2009 m. buvo atlikti 3 227 balso telefonijos skambučiai (BT) ir 788 duomenų perdavimo bandymai,
išsiųstos daugiau nei 4 299 trumposios tekstinės žinutės (SMS).
2009 m., be įprastų balso telefonijos paslaugų kokybės ir trumpųjų tekstinių žinučių paslaugų kokybės
įvertinimo bandymų GSM ir trečiosios kartos UMTS (3G) ryšio sistemose, buvo atliekami ir duomenų per-
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davimo paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo bandymai. Tai yra aktualu, nes vis daugiau vartotojų pradeda
naudotis plačiajuosčio judriojo interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio
tinklais.
Atliekant judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimą, buvo sudarytos vienodos
matavimų sąlygos visiems paslaugų teikėjams, t. y. bandymai buvo atliekami lygiagrečiai UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ operatorių tinkluose:
naudojant tą pačią įrangą;
tuo pačiu laiku (darbo dienomis ir darbo valandomis);
toje pačioje geografinėje vietovėje: Lietuvos Respublikos miestuose arba važiuojant gyvenviečių gatvėmis,
magistraliniais ir krašto keliais (žr. 5 pav.);
tame pačiame tinkle sujungimai buvo vykdomi tik tarp galinių įrenginių, įregistruotų tame pačiame viešojo
judriojo telefono ryšio operatoriaus tinkle;
bandymai miestuose buvo atliekami atsižvelgiant į gyventojų skaičių – didesnį gyventojų skaičių turinčiuose
miestuose buvo atliekama proporcingai daugiau bandymų.
Kadangi visi operatoriai teikia paslaugas abejomis GSM ir UMTS (3G) standarto ryšio sistemomis,
paslaugų kokybės įvertinimo bandymai buvo atliekami tokiu būdu: pradžioje inicijuojamas bandymo atlikimas UMTS (3G) tinkle, tačiau jei šis tinklas nepasiekiamas, bandymas atliekamas GSM tinkle. Dėl GSM ir
UMTS (3G) ryšio sistemų technologinio skirtumo viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių
vidutinės vertės 2 lentelėje yra pateikiamos kiekvienai ryšio sistemai atskirai.
2 lentelė. 2009 m. vidutinės BT ir SMS paslaugų kokybės rodiklių vertės.

3

4
5

Šaltinis: RRT

Paslaugų kokybės rodikliui HTTP vidutinei duomenų perdavimo spartai įvertinti buvo atliekami tik
duomenų gavimo bandymai, t. y. kai duomenys parsiunčiami į vartotojo įrangą. Atliekant duomenų perdavimo paslaugų kokybės bandymus buvo parsisiunčiama 1 MB dydžio duomenų byla HTTP protokolu.
Vidutiniškai vienas duomenų parsiuntimo seansas trukdavo apie 10–15 s, priklausomai nuo duomenų perdavimo spartos.
Pagal 2009 m. duomenis, gautus atliekant duomenų perdavimo bandymus, 6 pav. pateikiamos HTTP
vidutinės duomenų perdavimo (gavimo) spartos vertės operatorių UMTS (3G) tinkluose.
3

BT skambučio sujungimo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai skambinantis galinis
įrenginys inicijuoja kito galinio įrenginio kvietimą, iki momento, kai įvyksta sėkmingas sujungimas tarp abiejų galinių įrenginių.
4
Balso perdavimo kokybė įvertinta pagal MOS-LQO – skaičius, parodantis balso, perduodamo viešojo judriojo telefono ryšio tinklu, kokybę sėkmingo BT skambučio metu, išreikštą
MOS-LQO balais. MOS-LQO vertinimas atliekamas naudojant specialią programinę įrangą,
įdiegtą RRT matavimo įrangoje. Kuo didesnis MOS-LQO balas, tuo balso perdavimo kokybės
įvertinimas geresnis.
5
SMS pristatymo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai sukurta trumpoji tekstinė žinutė
yra išsiunčiama į SMS centrą, iki momento, kai išsiųsta trumpoji tekstinė žinutė yra sėkmingai
pristatoma adresatui.
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5 pav. BT bandomųjų skambučių ir SMS bandymų atlikimo vietos važiuojant Lietuvos Respublikos gyvenviečių gatvėmis, magistraliniais ir krašto
keliais.
Šaltinis: RRT

6 pav. HTTP vidutinė duomenų perdavimo (gavimo) sparta UMTS (3G) tinkluose, kb/s.
Šaltinis: RRT

Viešosios fiksuoto telefono ryšio paslaugos

2009 m. RRT atliko skambučių paslaugų kokybės kontrolinius matavimus TEO LT, AB, tinkle, siekdama
įsitikinti, kad universaliųjų paslaugų tiekėjas neviršija atitinkamoms paslaugoms nustatytų ribinių verčių.
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Paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų telefono ryšio paslaugų,
teikiamų fiksuotoje vietoje, kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-261 (Žin., 2006, Nr.
27-926), priede pateikta metodika.
2009 m. buvo atlikta 20 313 bandomųjų skambučių TEO LT, AB, viešajame fiksuoto telefono ryšio
tinkle. Gauti matavimų rezultatai parodė, kad TEO LT, AB, teikiamų viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų
kokybės rodikliai – nesėkmingų kvietimų dalis ir sujungimo trukmė – neviršija universaliųjų paslaugų tiekėjui
nustatytų ribinių paslaugų kokybės rodiklių verčių. Tyrimo ataskaita skelbiama viešai RRT interneto tinklalapyje6.
Kabelinės televizijos tinklai

Siekdama užtikrinti, kad kabelinės televizijos tinklais teikiamų paslaugų gavėjai gautų kokybiškas
paslaugas, RRT atlieka planinius kabelinių televizijų tinklų techninių parametrų patikrinimus. Tikrinama, ar
kabelinės televizijos tinklų pagrindiniai techniniai parametrai, lemiantys radiofonijos ir televizijos signalų
perdavimo kokybę, atitinka nustatytus parametrus.
2009 m. buvo atlikta 21-o kabelinės televizijos tinklo techninių parametrų patikrinimai. Nustatyta,
kad vieno kabelinės televizijos tinklo techniniai parametrai netenkino Radiofonijos ir televizijos signalų
laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-283 (toliau – Aprašas), privalomųjų
reikalavimų.
Vis daugiau kabelinės televizijos operatorių pradėjus teiki ir skaitmeninės kabelinės televizijos paslaugas, RRT parengė Aprašo papildymus, nustatydama DVB-C skaitmeninės televizijos signalo rodiklių ribines
vertes, kad būtų užtikrinamas kokybiškas skaitmeninės televizijos signalo perdavimas abonentams.
Vartotojų skundų nagrinėjimas

2009 m. RRT gavo 1 513 (3,38 karto daugiau nei 2008 m.) elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų
(3,4 lentelės). 2009 m. vartotojai kreipdavosi į RRT elektroniniu paštu ar telefonu, prašydami išspręsti ginčą
ar norėdami pasikonsultuoti. 2009 m. buvo išnagrinėta ir atsakyta į 443 vartotojų prašymus ir paklausimus, pateiktus elektroniniu paštu (2008 m. – 180) bei į apie 600 vartotojų paklausimų, pateiktų telefonu
(2008 m. – 280).
3 lentelė. 2005–2009 m. elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų priežastys

Šaltinis: RRT

6.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Viešųjų fiksuoto telefono ryšio
paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas. [žiūrėta 2010 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.rrt.lt/index.php?-1282340038
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4 lentelė. 2005–2009 m. RRT priimti sprendimai dėl elektroninių paslaugų vartotojų skundų

Šaltinis: RRT

Pažymėtina, kad 2009 m. dominavo skundai dėl sutarčių sąlygų keitimo (apie 70 proc.), vienam iš
ryšio paslaugų teikėjų pirmą metų ketvirtį pakeitus daugumos abonentų sutarčių sąlygas; taip pat padaugėjo
skundų dėl apskaitos (palyginti su 2008 m. – 39 proc.). 2009 m. išliko tendencija, kad skundų nagrinėjimo
metu patys elektroninių ryšių teikėjai dažnai priima sprendimus vartotojo naudai ir nelaukia RRT sprendimo.
Vartotojų informuotumo didinimas

Suprasdama vartotojų švietimo svarbą, RRT nuolat atnaujina ir skelbia informaciją apie universaliąsias
paslaugas, kitas elektroninių ryšių paslaugas, tarifus, apmokėjimo sąlygas, vartotojų teises ir pareigas,
paslaugų teikimo sutarčių reikalavimus bei atsakymus į aktualius klausimus. Nuo 2008 m. kovo mėn. atnaujintoje RRT interneto svetainėje www.rrt.lt ryšių paslaugų vartotojams skirtas atskiras skyrelis, kuriame
pateikiama aktuali informacija apie ryšių paslaugų teikimo sąlygas, sutarčių ypatumus ir kita vartotojams
naudinga informacija. Taip pat vartotojų patogumui pateikiama informacija, kur reikėtų kreiptis dėl netinkamai suteiktų paslaugų. 2009 m. išaugus skundų skaičiui dėl sutarčių sąlygų keitimo, RRT, siekdama geriau informuoti vartotojus, interneto svetainės skyrelyje, skirtame vartotojams paslaugų gavėjams, paskelbė ginčų
dėl sutarčių klausimų išaiškinimą.
2009 m. RRT tęsė 2008 m. pradėjusios veikti svetainės www.matuok.lt interneto spartos matavimo sistemos palaikymą ir administravimą (7 pav). Šis tinklalapis suteikia interneto paslaugų naudotojams galimybę
atlikti duomenų gavimo, siuntimo ir naršymo Lietuvoje spartos matavimo bandymus ir įvertinti jiems teikiamo interneto ryšio spartą bei priimti tinkamus sprendimus renkantis jų poreikius atitinkančias paslaugas. Per
2009 m. www.matuok.lt tinklalapyje apsilankė daugiau kaip 450 tūkst. lankytojų, t. y. daugiau nei 1,2 tūkst.
lankytojų per dieną.
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7 pav. Interneto prieigos paslaugų spartos palyginimo tinklalapis vartotojams www.matuok.lt
Šaltinis: RRT

Nuo 2007 m. RRT interneto svetainėje veikia elektroninių ryšių paslaugų kainų palyginimo tinklalapis –
www.skaiciuok.lt. (8 pav.). Ši kainų skaičiuoklė padeda pasirinkti labiausiai vartojimo poreikius atitinkančius
paslaugų teikėjų pasiūlymus pagal palankiausias elektroninių ryšių paslaugų kainas ir kartu leidžia vartotojams geriau planuoti savo išlaidas naudojantis elektroninių ryšių paslaugoms tiek Lietuvoje, tiek ir už jos
ribų.
Atsižvelgdama į elektroninių ryšių rinkos pokyčius, kai paslaugų teikėjai vis dažniau vartotojams
pateikia įvairius naujus mokėjimo planus, 2009 m. RRT Kainų skaičiuoklės duomenų bazė papildyta naujais
planais privatiems vartotojams. Per 2009 m. tinklalapyje apsilankė apie 19 tūkst. vartotojų (2008 m. apie 15
tūkst. vartotojų).

8 pav. Elektroninių ryšių paslaugų kainų palyginimo tinklalapis vartotojams www.skaiciuok.lt
Šaltinis: RRT
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Tarifų skaidrumo didinimas

2009 m. RRT patvirtino Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių pakeitimus, kuriais siekiama
užtikrinti didesnį tarifų skaidrumą vartotojams. Pakeitimais nustatyta, kad elektroninių ryšių paslaugų (toliau – Paslaugos) teikėjai Paslaugų teikimo sutartyje arba Paslaugų teikimo sąlygose turi nurodyti kainų
skirtumą, kai nemokamai ar už mažesnę kainą jų siūlomas galinis įrenginys Paslaugoms teikti parduodamas
be sutarties, periodą ir būdą šiam skirtumui kompensuoti. Taip pat taisyklių pakeitimais numatyta, kad jei
Paslaugų teikėjas telefonu mokamai teikia informaciją apie savo teikiamas Paslaugas, kitą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją ar kitas paslaugas, jis turi užtikrinti, kad laukimo, kol bus pradėta teikti informacija
ar kitos paslaugos, laikas būtų neapmokestinamas.
		
Bendrasis pagalbos telefono numeris 112

2009 m. Lietuva visiškai įgyvendino 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais
ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), 26 straipsnio 3 dalyje valstybėms narėms nustatytą
įpareigojimą teikti abonento vietos nustatymo duomenis. Tai reiškia, kad Bendrasis pagalbos centras žinos
visų šalies telefono ryšio abonentų, skambinančių numeriu 112, buvimo vietą visoje Lietuvos teritorijoje.
Pažymėtina, kad iki šiol nustatyti skambinančiojo numeriu 112 ar kitais nacionaliniais pagalbos numeriais
buvimo vietą buvo galima tik skambinančiųjų (iš bet kurio judriojo ryšio tinklo) iš Vilniaus miesto ir Vilniaus
rajono savivaldybių teritorijos, o šiuo metu numeris 112 jau veikia visoje Lietuvos Respublikoje. Remdamasi
tuo EK panaikino ieškinį Lietuvai, kaip įvykdžiusiai reikalavimą, jog judriojo ryšio abonentų, skambinančių
bendruoju pagalbos numeriu 112, buvimo vietą būtų galima nustatyti visoje šalyje.
RRT veikla tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityje

Sparčiai augant informacinės visuomenės paslaugų spektrui bei jų vartojimo intensyvumui, nemažėja
ir piktavališkų ketinimų pasinaudoti šiuo augimu gauti naudą nusikalstamu būdu. Konstatuotina, kad dažnėja
informacijos ir tinklų saugumo pažeidimų – 2009 m. atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad ypač padaugėjo
neteisėto informacinės sistemos išteklių naudojimo bei neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos ar
elektroninių ryšių tinklo.
2009 m. kovo 20 d. RRT direktoriaus įsakymu patvirtinti Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio (toliau – CERT-LT) veiklos nuostatai. Nuostatai apibrėžia padalinio veiklą, tikslus, uždavinius ir funkcijas, taip pat nustato elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
incidentų tyrimų bendrą tvarką bei numato tam tikras teises ir pareigas teikėjams elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo srityje. Šis teisės aktas sudarys sąlygas efektyviau nagrinėti elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo incidentus bei vykdyti jų prevenciją.
Nacionalinio padalinio CERT-LT veikla

RRT vykdomos CERT-LT veiklos pagrindinis tikslas – elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
stiprinimas bei vartotojų pasitikėjimo elektronine erdve didinimas.
Pagrindiniai CERT-LT uždaviniai:
registruoti ir tirti incidentus, įvykusius viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose ir (ar) informacinėse sistemose Lietuvos Respublikoje;
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koordinuoti CERT padalinių ir teikėjų veiksmus Lietuvos Respublikoje, reaguojant į incidentus, stabdant jų plitimą;
perduoti institucijoms pagal kompetenciją incidento tyrimo medžiagą, jeigu CERT-LT nustato galimus
nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu, požymius;
vykdyti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo būsenos stebėseną Lietuvos Respublikoje;
bendradarbiauti su užsienio valstybių incidentų tyrimo institucijomis, CERT padaliniais ir veikti kaip
kontaktinis CERT padalinys Lietuvos Respublikoje, taip pat vykdyti tarptautinių incidentų tyrimus.
Taigi, CERT-LT veikimo sritis apima Lietuvos elektroninių ryšių operatorių ir interneto paslaugų teikėjų
tinkluose interneto naudotojų patiriamus tinklų ir informacijos saugumo incidentus tais atvejais, kai naudotojams incidentų nepavyksta išspręsti tiesiogiai bendraujant su interneto paslaugų teikėju, bei tokių
incidentų prevenciją. RRT glaudžiai bendradarbiauja su Policijos departamento Nusikaltimų elektroninėje
erdvėje tyrimo valdyba, LITNET-CERT padaliniu, kitų šalių CERT padaliniais bei Lietuvos interneto paslaugų
teikėjais, siekdama užkirsti kelią tinklų ir informacijos saugumo pažeidimams bei juos šalinti. Be to, vykdydama Saugesnio Interneto projektą ir siekdama užkirsti kelią neteisėto ir žalingo turinio informacijos plitimui Lietuvos tarnybinėse stotyse, RRT bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Policijos departamentu bei
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
2009 m. nacionalinis padalinys CERT-LT ištyrė 12 588 incidentus elektroninėje erdvėje. Prašymus ištirti
incidentus RRT gavo iš Lietuvos interneto naudotojų ir interneto paslaugų teikėjų bei užsienio CERT tarnybų,
nagrinėjančių tarptautinius nusikaltimus elektroninėje erdvėje (9 pav.). Didžioji dalis 2009 metais iš užsienio
CERT tarnybų gautų pranešimų buvo apie finansinių tinklalapių klastojimą (phishing), likusieji susiję su kenksmingo kodo talpinimu Lietuvoje registruotose tarnybinėse stotyse (serveriuose). Iš kitų užsienio institucijų
taip pat nuolat gaunama informacija apie IP (angl. Internet protocol) adresus, dalyvaujančius tarptautiniuose
botnet tinkluose.

9 pav. Nacionalinio CERT-LT padalinio ištirtų incidentų skaičius 2006–2009 m.
Šaltinis: RRT

Kaip rodo CERT duomenys, 2009 m. dažniausia problema, su kuria susidūrė interneto naudotojai, buvo
kenkėjiška programinė įranga – ji buvo minima 95,2 proc. visų tirtų pranešimų. Didžiąją dalį pranešimų sudarė
pranešimai apie „kirminą“ Win32/Conflicker/Downadup, kuris labai sparčiai plito 2009 metų pradžioje. „Kirminas“ gali perimti kompiuterio valdymą ir įtraukti jį į bendrą trečios šalies valdomų kompiuterių tinklą (angl.
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botnet) tinklą, t. y. pasitelkus kenkėjišką programinę įrangą, valdomų kompiuterių tinklas dažnai panaudojamas kaip priemonė kitoms saugumo atakoms vykdyti. CERT-LT tinklalapyje www.esaugumas.lt skelbia
informaciją apie botnet tinkluose aptiktų kompiuterių aktyvumą (10 pav.). Botnet tinklai – viena iš didžiausių
tinklų ir informacijos saugumo problemų pasaulyje bei Lietuvoje buvo ir 2009 m. Kiekvienais metais jų vis
daugėja sujungiant milijonus užkrėstų kompiuterių. Šiais metais buvo įvykdytos 42 DoS atakos prieš Lietuvos
elektroninių ryšių tinklus, informacines sistemas ar elektroninių ryšių tinklais teikiamas paslaugas – t. y. 1,63
karto daugiau nei 2008 m. Dažniausiai naudotojas net nežino, kad jo kompiuteris veikia botnet tinkle kaip
„kompiuteris zombis“. Tačiau, kilus įtarimams, naudotojas tinklalapyje www.esaugumas.lt/botnet7 gali pasitikrinti, ar kompiuterio IP adresas (angl. Internet Protocol) nėra užfiksuotas botnet duomenų bazėje. CERT-LT,
bendradarbiaudama su Lietuvos interneto paslaugų teikėjais bei su kitomis CERT grupėmis, kovoja su šiais
tinklais, informuoja interneto naudotojus apie pastebėtą jų kompiuterių dalyvavimą šioje veikloje, pateikia
rekomendacijas, kaip išvalyti kompiuterį bei apsaugoti jį ateityje. Pastebėta, kad užkrėsti kompiuteriai Lietuvoje ne tik būna tarptautinio botnet tinklo dalimi, bet ir formuoja lietuvišką botnet tinklą, sudarytą tik iš
Lietuvos interneto naudotojų užkrėstų kompiuterių.
Pažymėtina, kad 2009 m. pagausėjo kenkėjiškos programinės įrangos, plintančios per interneto
pokalbių programas, socialinius tinklalapius. Apie jas interneto naudotojai būdavo įspėjami ir jiems pateikiamos saugumo rekomendacijos tinklalapyje www.esaugumas.lt.

10 pav. RRT tinklalapio www.esaugumas.lt „Botnet tinkluose aptinkamų kompiuterių“ skiltis (pažymėta pilku apskritimu) ir įspėjimai apie tinklų ir
informacijos pažeidimus skiltis (pažymėta oranžiniu apskritimu)
Šaltinis: RRT

2009 m. ypač padaugėjo pranešimų apie užvaldymo incidentus (180 pranešimų), t. y. 3 kartus daugiau
nei 2008 m. (5 lentelė). Didžiąją šių incidentų dalį sudarė neteisėtas prisijungimas prie interneto svetainių,
naudojant vogtus arba specialiomis programomis parinktus administratoriaus slaptažodžius. Dauguma
aptiktų užvaldymo atvejų buvo atlikti automatizuotomis priemonėms, pasitelkiant botnet resursus. Kitaip nei ankstesniais metais, daugeliu atveju užvaldytos svetainės vizualiai nebuvo keičiamos, tačiau į jas
įterpiamas kenkėjiškas kodas. Interneto naudotojas, aplankęs tokią interneto svetainę, būdavo nukreipiamas

7

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. E. saugumas. Botnet tinkluose
aptiktų kompiuterių skaičius ir pasiskirstymas Lietuvoje. [žiūrėta 2010 m. sausio 28 d.]. Prieiga
per internetą: http://www.esaugumas.lt/index.php?-1908453714
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į tarnybines stotis, kuriose laikomi interneto naršyklių pažeidžiamumo (angl. exploit) įrankiai. Tokiu būdu, pasinaudojant vartotojo naudojamų kompiuterinių programų saugumo spragomis, kompiuterį galima užkrėsti
kenkėjišku kodu. Toliau jau vartotojo kompiuteryje veikiantis kenkėjiškas kodas atsisiųsdavo kitas kenkėjiškas
programas, tokias kaip „Password Stealers“, „Backdoor“, „Downloader“ ir pan.
Kaip ir 2008 m., taip ir 2009 m. pranešimų apie duomenų klastojimo incidentus skaičius augo. Piktavaliai, pasinaudodami nepageidaujamomis elektroninio pašto žinutėmis (angl. Spam) ar suklastotais interneto
tinklalapiais, siekdavo išgauti prisijungimo prie informacinių sistemų slaptažodžius ar kitus konfidencialius
duomenis. Dažniausiai piktavaliai siekė išgauti duomenis apie prisijungimus prie el. bankininkystės sistemų.
2009 m. buvo tirti 37 tokie pranešimai (5 lentelė), t. y. 48 proc. daugiau nei 2008 m. (25 pranešimai).
Atskirai paminėtina, kad, dalyvaudamas bendrame EK ir Lietuvos projekte „Saugesnis internetas“8 ir
vykdydamas „karštosios“ linijos funkcijas, CERT-LT per 2009 m. priėmė ir išnagrinėjo 411 pranešimų apie
nelegalų ir žalingą turinį internete. Iš jų 73 atvejais (55 proc. daugiau nei 2008 m.) pagal suderintus kriterijus CERT-LT identifikavo, kad galėjo būti pažeisti Lietuvos įstatymai dėl nelegalaus turinio internete. Visa
surinkta medžiaga buvo perduota atsakingoms institucijoms – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai arba
Lietuvos Respublikos Policijos departamentui tolimesniam tyrimui. CERT-LT duomenimis, dėl 4 incidentų
atvejų pradėtos bylos teismuose. Lietuvoje veikianti „karštoji linija“ yra pasiekiama internetu – pranešimai
priimami užpildžius specialią formą, esančią http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/misc/report_form.
5 lentelė. 2008–2009 m. CERT-LT išnagrinėtų pranešimų apie tinklų ir informacijos saugumo incidentus statistika

Šaltinis: RRT

Tinklų ir informacijos saugumo būklės tyrimas Lietuvoje

Pradedant 2005 m. RRT kasmet atlieka išsamų elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo būklės
Lietuvoje tyrimą. 2009 m. RRT užsakymu tyrimą9 atliko UAB „Spinter tyrimai“ (toliau – Tyrimas). Anketinės
apklausos būdu buvo apklausti interneto naudotojai: 1 006 gyventojai ir 400 įmonių. Anketinės apklausos
Tyrimas parodė, kad dažniausiai pasitaikantys tinklų ir informacijos saugumo incidentai, su kuriais 2009 m.
susidūrė interneto naudotojai, ir toliau išlieka kompiuteriniai virusai bei nepageidaujami elektroninio pašto

8

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Draugiškas internetas. Saugesnis
internetas. [žiūrėta 2010 m. vasario 22 d.]. Prieiga per internetą:
<http://www.draugiskasinternetas.lt/lt>
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pranešimai (angl. spam). Su kompiuteriniais virusais susidūrė 77,1 proc. apklausos dalyvių, t. y. 26 proc.
daugiau nei 2008 m. (11 pav.). Nepageidaujamus elektroninio pašto pranešimus gavo 58,3 proc. apklausos
dalyvių, t. y. 10 procentų mažiau nei 2008 m. Apklausos dalyvių, susiduriančių su tokiais incidentais, kaip
neteisėto turinio informacija, duomenų išviliojimas apgaulės būdu, įsilaužimai į asmeninius kompiuterius,
skaičius per 2009 m. nepakito ir buvo panašus kaip ir 2008 m. 2009 m. 27,2 proc. naudotojų nurodė, kad
dėl saugumo incidentų patyrė nuostolių, o tai yra 27 proc. mažiau tokių naudotojų nei buvo 2008 m. Kas
penktam gyventojui dėl šių pažeidimų buvo sugadinta kompiuterio programinė įranga. Dauguma interneto naudotojų, siekdami apsisaugoti nuo tinklų ir informacijos pažeidimų, naudoja antivirusinę programinę
įrangą – tai šias metais nurodė 91,4 proc. apklausos dalyvių. Kiekvienais metais vis daugiau interneto
naudotojų naudoja apsaugos priemones, tokias kaip nuolatinis operacinės sistemos atnaujinimas, užkardos
(angl. firewall), nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų blokavimo priemonės, apsaugos priemonės nuo
šnipinėjimo programų (angl. antispyware). Kaip rodo apklausos rezultatai, 15–45 m. amžiaus apklaustieji
geriau supranta informacijos saugumo problematiką ir naudoja įvairesnes apsaugos priemones.

11 pav. Tinklų ir informacijos saugumo incidentai, su kuriais susidūrė gyventojai 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Tyrimo metu nustatyta, kad įmonės, savo veikloje naudojančios interneto prieigos paslaugas, kaip
ir gyventojai, besinaudojantys internetu, dažniausiai susiduria su nepageidaujamais elektroninio pašto
pranešimais bei kompiuteriniais virusais. Su nepageidaujamais el. pašto pranešimais susiduria 69,8 proc.
įmonių, o su kompiuteriniais virusais 50,9 proc. apklaustų įmonių atstovų. Per metus su kompiuteriniais virusais susiduriančių įmonių skaičius sumažėjo 4 proc., o susiduriančių su spam pranešimais – 7 proc. Dažniausiai
su nepageidaujamais elektroniniais laiškais susiduria privačių įmonių atstovai. 15 proc. tyrimo dalyvių teigė,
jog su tinklų ir informacijos saugumo pažeidimais susidurti neteko. 2009 m. 23 proc. įmonių patyrė žalą
dėl tinklų ir informacijos saugumo incidentų, t. y. 36 proc. mažiau įmonių nei 2008 m. Dažniausiai įmonės
įvardina tokią patirtą žalą: buvo sugadinta kompiuterių programinė įranga (67,8 proc.) – 94 proc. daugiau
nei 2008, buvo pavogti arba sugadinti konfidencialūs įmonės duomenys (14,4 proc.) – 31 proc. daugiau nei

9.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. E. saugumas. Tyrimai. [žiūrėta 2010
m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.esaugumas.lt/tyrimai
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2008 m., buvo sugadinti įmonės kompiuteriai (13,3 proc.) – 2 proc. daugiau nei 2008 m. 2009 m. 96 proc.
verslo subjektų nurodė naudojantys antivirusinę programinę įrangą – tai yra tiek pat, kaip ir 2008 m. Kita
dažnai naudojama apsaugos priemonė – nepageidaujamų elektroninių laiškų blokavimas – buvo nurodyta
30 proc. apklaustųjų – t. y. 8 proc. daugiau nei 2008. Taip pat kas antra įmonė (49,4 proc.) duomenų apsaugai nuo galimo sugadinimo ar praradimo daro atsargines duomenų kopijas, kas trečia (30,1 proc.) – bendrai
vidinio tinklo apsaugai yra įdiegusi užkardą. 34 proc. įmonių nurodė, kad įmonėje yra nuolat atnaujinamos
naudojamos operacinės sistemos, kad būtų ištaisytos saugumo spragos programinėje įrangoje. 16 proc.
apklaustų įmonių teigė naudojančios programinę įrangą Antispyware. (12 pav.)

Visuomenės informavimas tinklų ir informacijos saugumo klausimais

2009 m. RRT toliau administravo svetaines www.cert.lt, www.esaugumas.lt, www.draugiskasinternetas.lt, nuolat platino pranešimus spaudai apie tinklų ir informacijos saugumo pažeidimus bei teikė rekomendacijas dėl apsaugos nuo jų.
2009 m. svetainėje www.esaugumas.lt paskelbta 30 įspėjimų ir 42 naujienos apie įvairias grėsmes internete. Svetainėje www.draugiskasinternetas.lt paskelbtos 45 naujienos, kuriose pateikta informacija apie
antrus metus vykdomą ES programos „Saugesnis Internetas“ projektą „Safer Internet LT“, „Saugesnio interneto“ projekto, Insafe ir INHOPE veiklą, Saugesnio interneto dienos renginius ir kt.
Įgyvendindama ES programą „Saugesnis Internetas“, 2009 m. RRT pradėjo organizuodama socialinę
kampaniją, skirtą pasaulinei Saugesnio interneto dienai paminėti. Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija,
telekomunikacijų bendrove TEO LT, AB, ir kitais partneriais pirmą kartą šalyje buvo suorganizuota Saugesnio
interneto akademija. Vasarį ir kovą aštuoniuose Lietuvos miestuose surengtoje Saugesnio interneto akademijoje dalyvavo daugiau kaip 1,5 tūkst. mokinių, mokytojų ir tėvelių. Sužinoję apie saugų naudojimąsi internetu
ir būdus išvengti įvairių grėsmių – virusų, įsilaužimų ar virtualaus priekabiavimo – visi jie tapo diplomuotais
pirmosios šalyje tokios akademijos absolventais. Vilniuje, Alytuje, Kaišiadoryse, Utenoje, Anykščiuose, Raseiniuose, Telšiuose ir Plungėje apsilankiusiame ir daugiau kaip 1 000 kilometrų akcijos metu nuvažiavusiame
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TEOBUSE iš viso buvo surengtos 89 paskaitos, kurias skirtinguose miestuose vedė 13 lektorių. Daugiau informacijos apie saugų internetą ir Saugesnio interneto dienos renginius galima rasti interneto svetainėje
www.draugiskasinternetas.lt. Projektas „Saugesnio interneto akademija“ buvo pristatytas Europos viešojo
administravimo instituto organizuotame konkurse ESPA2009, o Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje
atrankoje jis buvo pripažintas Lietuvos viešojo sektoriaus srities gerosios patirties pavyzdžiu.
Vykdant programą „Saugesnis internetas“, 2009 m. buvo sukurtas dokumentinis filmas TINKLAS, kuriame pasakojama apie interneto privalumus ir trūkumus, apie pavojus, vaikų tykančius internetinėje erdvėje.
Filme pateikiami tiek Lietuvos, tiek tarptautiniai pavyzdžiai, kalbinami tarptautiniai internetinio saugumo
specialistai, RRT atstovai, psichologai, žymūs Lietuvos žmonės. Tolimesnė filmo sklaida vyks 2010 m.
Įgyvendinant ES programą „Saugesnis Internetas“, Lietuvoje 2009 m. I ketvirtį baigtas vykdyti 2 metus
trukęs „Safer Internet LT“ projektas, kurio koordinatorė buvo RRT. EK pateiktos ir jos jau patvirtintos baigiamosios projekto ataskaitos. 2009 m. II ketv. pradėtas vykdyti naujas „Safer Internet LT“ projekto etapas
2009–2010 m. laikotarpiui pagal RRT ir EK 2009 m. vasario 25 d. pasirašytą sutartį Nr. SIP-2008-CN-141804.
Taip pat pateikta paraiška EK vykdyti projektą 2011–2012 m. laikotarpiu.
RRT bendradarbiavimas IT saugumo užtikrinimo veikloje

Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo
padalinys CERT-LT 2009 m. sausio 19 d. tapo akredituotu Trusted Introducer10 tinklo nariu, taip įgydamas
pripažinimą Europos CERT padalinių bendruomenėje. Ši organizacija yra Europos CERT padalinių pasitikėjimo
tinklas, suteikiantis galimybes CERT padaliniams Europoje patikimai ir saugiai keistis informacija tarpusavyje.
CERT-LT, įvykdęs visus tarptautinius standartus, keliamus CERT grupių nariams, 2009 gruodžio 17 d.
tapo FIRST11 (angl. Forum of Incident Response and Security Teams) organizacijos pilnateisiu nariu. FIRST –
tai organizacija, skirta skatinti bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą incidentų prevencijai, stimuliuoti
greitą reagavimą į incidentus ir skleisti informaciją tarp jos narių bei interneto bendruomenės. FIRST jungia
bendram darbui įvairias kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybas iš vyriausybinių, komercinių bei mokslo ir
švietimo organizacijų. Narystė šioje organizacijoje suteikia galimybę naudotis geriausia pasaulio praktika,
naudojamomis priemonėmis, patikimai bei saugiai bendrauti su kitais organizacijos nariais, taip pat suteikia
CERT padaliniams galimybes efektyviau reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo incidentus.
2009 m. gegužės 13 d. Tarptautinės interneto „karštųjų linijų“ asociacijos INHOPE Generalinėje
Asamblėjoje Liuksemburge RRT „karštoji linija“ tapo pilnateise asociacijos nare. Nuo 2008 m. gegužės mėn.,
kai RRT „karštoji linija“ tapo INHOPE laikinąja nare, ji savo veiklą vykdo griežtai laikydamasi INHOPE standartų
(Praktikos Kodekso), todėl už pilnateisę narystę vienbalsiai balsavo visi organizacijos nariai. Narystė asociacijoje sudaro sąlygas glaudžiau bendradarbiauti su kitų šalių „karštosiomis linijomis“ ir palengvina keitimąsi
informacija – taip siekiama efektyviau šalinti žalingą ir neteisėtą turinį iš elektroninės erdvės. Šiuo metu 31
šalyje (daugiausia ES) veikia 36 INHOPE „karštosios linijos“. Daugiau informacijos galite rasti INHOPE tinklalapyje adresu www.inhope.org. Pažymėtina, kad buvo dalyvauta 2-ose asociacijos Generalinėse Asamblėjose,
taip pat Jubiliejiniame renginyje, skirtame INHOPE 10 metų veiklai pažymėti.
2009 m. buvo iškelta iniciatyva blokuoti neteisėto turinio informaciją Lietuvos Interneto paslaugų
teikėjų (toliau – IPT) tinkluose. Pradėtos konsultacijos su didžiausiais IPT dėl „juodojo sąrašo“ (blacklist)
sudarymo ir įdiegimo. Sudaryta sutartis su UAB „Omnitel“ dėl neteisėto turinio informacijos Omnitel tinkle
blokavimo naudojant RRT „karštosios linijos“ sudarytą juodąjį sąrašą. Pradėtos derybos su IWF (Internet
Watch Foundation) dėl šios organizacijos juodojo sąrašo gavimo ir jo naudojimo.
10

TRUSTED INTRODUCER. [žiūrėta 2010 m. kovo 8 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.trusted-introducer.nl/
11
FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS. About FIRST. [žiūrėta 2010
sausio 28 d..]. Prieiga per internetą: http://www.first.org/about/

30

Lietuvos elektroninių ryšių infrastruktūros patikimumo tyrimas

Interneto infrastruktūros apsaugai ir veiklos patikimumui užtikrinti reikalingas išskirtinis dėmesys. Tai
patvirtina ir pastarųjų metų įvykiai Estijos, Gruzijos ir Lietuvos elektroninėje erdvėje, kurių metu buvo sutrikdytas elektroninių ryšių tinklų, informacinių sistemų ar elektroninių ryšių tinklais teikiamų paslaugų funkcionavimas. Šios aplinkybės lėmė, kad RRT ėmėsi iniciatyvos atlikti Lietuvos elektroninių ryšių infrastruktūros
patikimumo vertinimo tyrimą.
Pagrindinis tyrimo tikslas buvo įvertinti Lietuvos interneto infrastruktūros veiklos patikimumą ir nustatyti galimą riziką. Šiam tikslui siekti buvo užsibrėžti tokie uždaviniai:
identifikuoti kritinius mazgus Lietuvoje, kurių pažeidimas galėtų daryti įtaką Interneto funkcionalumui;
sudaryti Lietuvos tarptinklinių sujungimų schemą, nustatyti išėjimų į užsienio tinklus kryptis, bendrą
pralaidumą ir spartą;
įvertinti Lietuvos interneto infrastruktūros bei atskirų jos elementų pažeidimo riziką.
Nuo 2007 m. RRT pateikia apklausas IPT, kad gautų techninius duomenis apie tarptinklinius sujungimus su kitais IPT. Šie duomenys susisteminti sukurtoje duomenų bazėje.
Tyrimo metu nustatyta, kad ketvirtadalis IPT turi daugiau nei 10 peering‘o 12 jungčių su kitais didžiaisiais
Lietuvos IPT. Peering‘o sujungimo būdas yra ypač svarbus galutiniams paslaugų gavėjams, nes taip susijungdami IPT tiesiogiai tarpusavyje keičiasi srautais – dėl to sumažėja vėlinimas, nacionalinis srautas rečiau
nukreipimas per kitų valstybių IPT. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad didžiausi Lietuvos IPT yra prisijungę
prie Lietuvos interneto srauto mainų mazgo (angl. Internet Exchange Point, IXP), kuriame IPT tarpusavyje
apsikeičia interneto duomenų srautais. Tyrimas parodė, kad tik 9 proc. Lietuvos IPT yra tiesiogiai susijungę
su užsienio valstybių IPT.
Visi surinkti duomenys bei apdorojimo metu gauti rezultatai saugomi RRT sukurtoje duomenų
bazėje. Pasinaudojus specialia programine įranga, šie duomenys yra apdorojami. Naudodamasi tokiomis
informacinėmis sistemomis, RRT gali nustatyti kritines vietas Lietuvos Interneto infrastruktūroje.
RRT toliau planuoja tęsti šį tyrimą ir detaliau analizuoti Lietuvos kritinių interneto infrastruktūros
mazgų patikimumą bei siekti įdiegti realaus laiko stebėsenos sistemą, kuria naudojantis būtų galima rinkti
duomenis apie mazgų būklę, klaidas, ryšio gedimus ar registruoti kibernetinių atakų generuojamus specifinių
paketų srautus.
Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas pašto sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra

AB Lietuvos paštas, įpareigota teikti universaliąsias pašto paslaugas13 visoje šalies teritorijoje, privalo
užtikrinti, kad universaliosios pašto paslaugos būtų teikiamos nenutrūkstamai, visiems šių paslaugų naudotojams vienodomis sąlygomis kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias dienas per savaitę.
Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslaugų teikimą, universaliųjų pašto paslaugų
teikėjui yra rezervuojamos vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų iki 50 gramų surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo paslaugos.
Vadovaujantis 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimta direktyva 2008/6/EB (toliau – Trečioji pašto direktyva), iš dalies keičiančia Direktyvą 97/67/EB, pašto rinka turi būti liberalizuota nuo

12

Peering’as – dar žinomas kaip „Bill and Keep“ susijungimo modelis. Pagrindiniai „peering“
santykių skiriamieji bruožai yra keli: (a) susijungusios šalys yra lygiavertės (pavyzdžiui, turi
panašų galutinių paslaugų gavėjų skaičių, generuoja simetriškus srautus) bei apsikeičia srautais,
generuojamais savo galutinių paslaugų gavėjų; (b) susijungusios šalys nemoka viena kitai jokių
mokesčių.
13
Pašto įstatymo 8 straipsnis nustato, kad universaliosios pašto paslaugos yra šios: iki 2
kilogramų pašto korespondencijos siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar
įteikimas; iki 10 kilogramų pašto siuntinių surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas
ar įteikimas; registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir
pristatymas ar įteikimas; iki 20 kilogramų pašto siuntinių, gautų iš kitų Europos Sąjungos šalių
narių, pristatymas ar įteikimas.
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2011 m. Vienuolikai ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvai, suteikta išimtis atidėti pašto rinkos atvėrimą iki
2012 m. gruodžio 31 d.
Informacijos apie universaliąsias pašto paslaugas pateikimas naudotojams

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Universaliųjų pašto paslaugų teikimo
taisyklėmis, universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose privalo viešai skelbti:
išsamią ir nuolat atnaujinamą informaciją naudotojams apie universaliąsias pašto paslaugas bei galimybes jomis naudotis;
pašto kodų sąrašą;
universaliųjų pašto paslaugų kainas;
kokybės reikalavimus (standartus);
informaciją apie skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūras.
Be to, universaliųjų pašto paslaugų teikėjas universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose, išskyrus
viešai naudoti skirtas pašto dėžutes, privalo vartotojams viešai pateikti:
Pašto įstatymą;
Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles;
pašto siuntų dokumentų (blankų ir kt.) pildymo ir adreso ant pašto siuntos užrašymo pavyzdžius;
Pašto paslaugų teikimo taisykles.
RRT Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio radijo spektro kontrolės skyrių darbuotojams įsitraukus į
universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų patikrinimus, 2009 m. visoje Lietuvos teritorijoje buvo atlikti 92
patikrinimai (2008 m. – 87, 2007 – 19), daugiausia Klaipėdos (11), Kauno (9), Telšių (8), Šiaulių (5), Panevėžio
(5), Joniškio (5), Kaišiadorių (5), Jonavos (5) miestuose bei rajonuose. Taip pat universaliųjų pašto paslaugų
teikimo vietos patikrintos Pasvalio, Alytaus, Kėdainių, Prienų, Raseinių, Marijampolės, Vilkaviškio, Kupiškio,
Pakruojo, Kelmės, Anykščių, Šilutės, Radviliškio rajonuose.
2009 m. RRT tikrino, ar AB Lietuvos paštas laikosi universaliųjų pašto paslaugų teikimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apibendrinus rezultatus, nustatyta, kad
trečdalyje patikrintų universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų naudotojams sunkiai prieinamos AB Lietuvos pašto paslaugų teikimo taisyklės, o ketvirtadalyje patikrintų pašto skyrių nebuvo teikiama pirmenybė
vartotojams, pageidaujantiems gauti universaliąsias pašto paslaugas.
AB Lietuvos paštui optimizuojant viešąjį pašto tinklą, vis daugiau stacionarių universaliųjų pašto
paslaugų tekimo vietų kaimo vietovėse yra keičiamos kilnojamais paštais, kur universaliosios pašto paslaugos vartotojams teikiamos tik tam tikru nustatytu laiku. 2009 m. RRT pradėjo kilnojamų universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietų patikrinimus. Atliktas Vilniaus 1-ojo kilnojamo pašto patikrinimas šiose Vilniaus rajono gyvenvietėse: Visalaukėje, Eitminiškėse ir Glitiškėse. 2010 m. RRT numato toliau stebėti kilnojamųjų
paštų darbą, siekdama nustatyti, ar teikiamos universaliosios paslaugos atitinka vartotojų poreikius.
2009 m. gruodžio mėnesį RRT užsakymu atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų bei įmonių,
besinaudojančių pašto ir pasiuntinių paslaugomis, apklausos duomenimis, 72 proc. gyventojų yra patenkinti
AB Lietuvos pašto klientų aptarnavimu bei teikiama informacija apie pašto paslaugas (žiūrėti 13 pav.).
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13 pav. Nuomonė apie AB Lietuvos pašto paslaugas
Šaltinis: RRT

Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų įrengimas

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjui yra nustatytos privalomos viešojo pašto tinklo charakteristikos14,
apibrėžiančios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų išdėstymo sąlygas bei vietų įrengimo reikalavimus.
Pagal šias charakteristikas universaliųjų pašto paslaugų teikėjas privalo įrengti pakankamai pašto paslaugų
teikimo vietų. Viešojo pašto tinklo charakteristikomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienam Lietuvos gyventojui
būtų patogu naudotis pašto paslaugomis.
Išskirtos šios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos:
stacionarios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos;
kilnojamos universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos;
pašto agentų darbo vietos;
viešajam naudojimui skirtos pašto dėžutės.
2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu buvo pakeistos Universaliųjų
pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikos (toliau – Charakteristikos).
Naujai patvirtintose Charakteristikose nustatyta, kad visiems gyventojams (2004 m. spalio 20 d. patvirtintame teisės akte buvo nustatyta, kad 90 proc. gyventojų) miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas
nuo pašto paslaugų naudotojo gyvenamosios ar buveinės vietos iki stacionarių, kilnojamųjų universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų darbo vietų turi būti ne didesnis
kaip 3 km tiesiausiu atstumu, o iki viešam naudojimui skirtos pašto dėžutės – ne didesnis kaip 2 km tiesiausiu
atstumu.
Charakteristikose patikslinta, kad kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje
teritorijoje (2004 m. spalio 20 d. patvirtintame teisės akte buvo nustatyta, kad kaimo gyvenamosiose
vietovėse, turinčiose daugiau kaip 500 gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų)), turi būti įrengta ne mažiau kaip
viena universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta arba universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų darbo
vieta. Nuo seniūnijų centrų nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse papildomai gali būti įrengiama kil14

Nustatytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl universaliųjų pašto
paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“.
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nojamoji universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta. O kaimo gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau
kaip 200 gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų) turi būti įrengta 1 viešam naudojimui skirta pašto dėžutė.
2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB Lietuvos paštas universaliąsias pašto paslaugas teikė 880
(2008 m. pabaigoje – 954) universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų, kurias sudarė: 736 (2008 m. pabaigoje
– 862) stacionarios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos (miestuose – 222, kaimuose – 514), 10 pašto
poskyrių (miestuose – 7, kaimuose – 3) ir 28 (2008 m. pabaigoje – 16) kilnojamieji paštai, aptarnaujantys 134
(2008 m. pabaigoje – 80) universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietas Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Kauno,
ir Šiaulių apskrityse. Iš viso per metus pašto tinklas sumažėjo 126 stacionariais paštais, įsteigta 12 kilnojamų
paštų.
2009 m. gruodžio mėnesį RRT užsakymu atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų bei įmonių,
besinaudojančių pašto ir pasiuntinių paslaugomis, apklausos duomenimis, atstumas iki AB Lietuvos pašto
paslaugų teikimo vietų (pašto skyrių, mobiliųjų paštų sustojimo vietų, surenkamųjų laiškų dėžučių) yra vertinamas kaip artimas 54 proc., kaip tinkamas – 31–35 proc. apklaustųjų. Apklausos duomenimis, 70 proc.
respondentų, besinaudojančių AB Lietuvos pašto paslaugomis, pašto skyrių darbo laikas yra patogus. 17 proc.
išreiškė priešingą nuomonę – jie pageidautų ilgesnio darbo laiko tiek savaitgaliais (49 proc.), tiek darbo dienomis (48 proc.).
Universaliųjų pašto paslaugų kokybės kontrolė

Vadovaudamasi Pašto įstatymu, RRT 2009 m. tęsė nepriklausomą AB Lietuvos pašto teikiamų
universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimą, siekdama nustatyti, ar universaliosios pašto paslaugos atitinka nustatytus universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimus siunčiamoms korespondencijos siuntoms.
Pagal Susisiekimo ministerijos nustatytus universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimus, kitą darbo
dieną (D+1) turi būti pristatoma 85 proc. pirmenybinių pašto korespondencijos siuntų, o trečią darbo dieną
(D+3) – 97 proc. pirmenybinių pašto korespondencijos siuntų.
2009 m. RRT Lietuvos Respublikoje iš viso išsiuntė 3 600 kontrolinių laiškų. Metiniai tikrinimo rezultatai parodė (6 lentelė.), kad kitą darbo dieną po išsiuntimo dienos (D+1) yra pristatoma 74,61 proc. laiškų,
o trečią darbo dieną (D+3) – 99,08 proc. visų siunčiamų laiškų. Nepriklausomo universaliųjų pašto paslaugų
kokybės tikrinimo rezultatus RRT skelbia viešai vieną kartą per metus.
6. lentelė. Metinių kokybės tikrinimo rezultatų palyginimas 2005–2009 m.

Šaltinis: RRT
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2010 m. RRT tęs nepriklausomą universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimą.
2008 m. AB Lietuvos paštas konkurso būdu pasirinko nepriklausomą tyrimo kompaniją UAB „Spinter
tyrimai“, su kuria buvo pasirašyta sutartis dėl pirmenybinių kontrolinių laiškų siuntimo trukmės nustatymo.
UAB „Spinter tyrimai“ 2009 m. atliko tikrinimo darbus. 2009 m. spalio 28 d. RRT suorganizuotas susitikimas su AB Lietuvos pašto ir nepriklausomos tyrimų kompanijos UAB „Spinter tyrimai“ atstovais dėl privalomo universaliųjų pašto paslaugų teikėjui standarto EN 13850 įgyvendinimo. RRT reikalavimu AB Lietuvos
paštas pateikė su standarto EN 13850 taikymu susijusią informaciją: konkurso, kurio metu buvo pasirinkta
nepriklausoma tyrimo organizacija, reikalavimus, technines specifikacijas bei sutarties su UAB „Spinter tyrimai“ kopiją.
2009 m. gruodžio mėnesį RRT užsakymu atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų bei įmonių,
besinaudojančių pašto ir pasiuntinių paslaugomis, apklausos duomenimis, 94 proc. respondentų sutiko, jog
korespondencija nedingsta, pristatoma nesugadinta ir laiku. Apie siuntinių pristatymą taip mano 64–66 proc.
apklaustų AB Lietuvos pašto paslaugų vartotojų (likusieji dažniausiai neturėjo nuomonės šiuo klausimu).
Kitų pašto ir pasiuntinių paslaugas teikiančių bendrovių siuntų pristatymo kokybė taip pat buvo
įvertinta teigiamai. 70–76 proc. gyventojų visiškai sutiko arba sutiko, jog korespondencijos siuntos pristatomos laiku, nesugadintos ir nedingsta. Apie siuntinių pristatymą tokią pat nuomonę išreiškė 58–63 proc.
apklaustų vartotojų.
Naudotojų skundų nagrinėjimas
2009 m. RRT gavo ir išnagrinėjo 48 pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundus, iš jų 24 –
dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo ir 24 – dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo (14 pav. ir
7 lentelė). Palyginti su 2008 m., skundų skaičius dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo sumažėjo 1,6 karto,
o dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų – 1,3 karto. Daugiausia pašto paslaugų naudotojai kreipėsi į
RRT dėl pašto siuntų dingimo ar sugadinimo bei dėl siuntų pristatymo ar įteikimo.

14 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų dinamika 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT.
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7 lentelė. Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundai bei RRT sprendimai 2005–2009 m.

Šaltinis: RRT

Universaliųjų pašto paslaugų teikėja AB Lietuvos paštas yra įpareigota taikyti standartą LST EN
14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundai ir žalos atlyginimo procedūros“, vadovaudamasi 2006
m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-145 „Dėl Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2004 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 3-495 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų kokybės
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2009 m. AB Lietuvos paštas gavo ir išnagrinėjo 2 668 skundus, iš kurių 291 skundas buvo pagrįstas.
Daugiausia skundų, t. y. 2 356 gauta dėl dingusių ar labai pavėluotai pristatytų pašto siuntų. Per standartinį
laikotarpį išnagrinėta 87,5 procento skundų. Vidutinis galutinio atsakymo pateikimo laikas – 26,5 dienos.
Naudotojų informuotumo didinimas

RRT interneto svetainėje skiltyje „Vartotojams“ pašto paslaugų naudotojams yra skirtas skyrelis „Pašto
ir pasiuntinių paslaugų naudotojams“, kuriame skelbiama informacija apie naudotojų teises ir pareigas, pašto
siuntų siuntėjų ir gavėjų teisės, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo pareigas, universaliųjų pašto paslaugų
teikimo reikalavimus ir kita naudinga informacija. Pašto siuntų siuntėjas gali rasti visą reikalingą informaciją,
kurią jis turi žinoti prieš siųsdamas pašto siuntą.
Siekiant nustatyti, kokiomis pašto ir pasiuntinių paslaugomis Lietuvos gyventojai daugiausia naudojasi ir kiek jos atitinka jų lūkesčius, ar naudotojai patenkinti paslaugų teikėjų prisiimamais įsipareigojimais ir
paslaugų teikimo sąlygomis, 2009 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu UAB „Spinter tyrimai“ atliko reprezentatyvią
Lietuvos gyventojų bei įmonių, besinaudojančių pašto ir pasiuntinių paslaugomis, apklausą. Lietuvos įmonių,
besinaudojančių pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugomis, apklausa RRT užsakymu atlikta pirmą kartą.
Apklausos rezultatai parodė, kad 2009 m. pašto ir pasiuntinių paslaugomis naudojosi 53 proc. Lietuvos
gyventojų ir 90 proc. įmonių. Pažymėtina, kad įmonės 89,5 proc. pašto korespondencijos siuntų išsiunčia kitoms įmonėms (privatiems asmenims – 10,5 proc.), o iš kitų įmonių gauna 92,7 proc. pašto korespondencijos
(iš privačių asmenų – 7,3 proc.). 90,3 proc. siuntinių išsiunčiama įmonėms (privatiems asmenims 9,7 proc.),
94,6 proc. siuntinių gaunama iš įmonių (iš privačių asmenų 5,4 proc.). Pusė apklaustų įmonių nurodė, jog per
mėnesį vidutiniškai išsiunčia bei gauna iki 10 pašto korespondencijos siuntų (laiškų).
Gyventojai AB Lietuvos pašto paslaugomis dažniausiai naudojosi siųsdami korespondenciją Lietuvoje
– 32 proc. respondentų šiomis paslaugomis naudojasi bent kartą per mėnesį. Korespondenciją į užsienį bent
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kartą per mėnesį siuntė 22 proc. apklaustųjų, siuntinius Lietuvoje – 15 proc., siuntinius į užsienį – 6 proc.
Kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų klientai taip pat dažniausiai naudojosi korespondencijos siuntimu
Lietuvoje (42 proc. bent kartą per mėnesį). Korespondencijos siuntimu į užsienį – 13 proc., siuntinių siuntimu
Lietuvoje – 21 proc., siuntinių siuntimu į užsienį taip pat 13 proc.
Dauguma respondentų (74 proc.) patvirtino, jog jiems yra svarbu, kad pašto korespondencija būtų
pristatoma kasdien. Kasdieninio siuntinių pristatymo pageidautų 64 proc. vartotojų. Dar daugiau jų (83
proc.) nurodė, jog yra svarbu, kad pašto siuntos būtų pristatomos į namus/buveinės vietą.
Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas įrenginių sektoriuje
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai

RRT prižiūri, kad į Lietuvos Respubliką įvežami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai
įrenginiai tenkintų Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento (toliau
– Reglamentas), nustatančio laisvo radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių judėjimo ir jų
tiekimo rinkai, naudojimo sąlygas, esminius reikalavimus, įpareigojimus, susijusius su informacija apie sąsajų
specifikacijas ir kt.
RRT, remdamasi duomenimis, gaunamais bendradarbiaujant su Muitinės departamentu, 2009 m.
išanalizavo informaciją apie 4 087 vnt. įvežtų radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių. Visi duomenys
suvesti į RRT duomenų bazę ir joje saugomi. Remiantis analizės duomenimis, 2009 m., palyginus su 2008 m.,
labai sumažėjo iš trečiųjų šalių įvežamų įrenginių tipų skaičius (15 pav.).

15 pav. Iš trečiųjų šalių į Lietuvą įvežamų įrenginių tipų skaičiaus dinamika 2006–2009 m.
Šaltinis: RRT

Pažymėtina, kad įvežant mažiau įrenginių tipų iš trečiųjų šalių, itin sumažėjo ir įrenginių, neturinčių CE
ženklo ir atitikties deklaracijų, skaičius ( 8 lentelė).
2009 m. buvo patikrinti 204 tipai radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių (8 lentelė), siekiant
nustatyti, ar šie įrenginiai tenkino Reglamento administracinius reikalavimus. Iš jų 90 įrenginių tipų buvo
patikrinta Vilniuje, 49 tipai įrenginių – Kaune bei 65 tipai įrenginių – kituose miestuose.
RRT nustatė, kad Reglamento administracinių reikalavimų neatitiko 79 tipai įrenginių. Iš jų 7 įrenginių
tipai neturėjo CE ženklų ir atitikties deklaracijų. Šių įrenginių, neturėjusių CE ženklų ir atitikties deklaracijų,
teikimą į Lietuvos rinką sustabdė importuotojai.
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72 tipai įrenginių tikrinimo metu neturėjo atitikties deklaracijų, 68 tipų įrenginiams importuotojai deklaracijas vėliau pateikė. 4 įrenginių tipų, neturėjusių atitikties deklaracijų, teikimą į Lietuvos rinką sustabdė
patys importuotojai. Pagrindinė įrenginių neatitikties Reglamento administraciniams reikalavimams
priežastis yra atitikties deklaracijos nebuvimas kartu su teikiamu įrenginiu, kaip to reikalauja Reglamentas,
nors gamintojai deklaracijas turi ir pareikalavus jas operatyviai pateikia.
2009 m. taip pat buvo nustatyta, kad rinkai buvo pateikti 60 tipų radijo ryšio įrenginiai, nustatytu
laiku prieš tai nepranešus RRT, kaip to reikalauja Reglamentas. Visi importuotojai po įspėjimų pranešimus
pateikė.
Vykdant įrenginių rinkos priežiūrą, nuolat buvo atliekama įrenginių prekybos internetu stebėsena
(stebėsena pradėta vykdyti nuo 2008 m.). Vykdant stebėseną, 2009 m. buvo nustatyta 10 įrenginių tipų.
Stebėsenos metu nustačius reklamuojamų ir siūlomų vartotojams įsigyti įrenginių deklaruojamų parametrų
neatitiktį Reglamento administraciniams ir (arba) techniniams reikalavimams, buvo susisiekiama su
parduotuvėmis ir kitais prekybos taškais ir buvo siūloma nutraukti tokių įrenginių reklamą parduotuvėje.
Nors dažniausiai tokios parduotuvės vietoje prekių neturi ir jas atveža tik klientui užsakius. Iš prekiautojų
internetu buvo konfiskuoti GSM signalo slopintuvai, kurie neteisėtai buvo pažymėti CE ženklu ir kurių naudojimui yra reikalingas leidimas.
8 lentelė. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai 2006–2009 m.

Šaltinis: RRT
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2009 m. RRT kartu su kitų ES šalių rinkos priežiūros institucijomis dalyvavo trečioje rinkos priežiūros
kampanijoje, kurios metu buvo tikrinama, kaip radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai
atitinka direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Jos metu, vykdant Lietuvai šios kampanijos priskirtas užduotis, iš
rinkos bandymams laboratorijoje buvo paimti 5 tipai PMR (personal mobile radio) radijo stočių (12 vnt.) ir 5
tipų 2,4 GHz dažnio duomenų perdavimo įrenginiai (10 vnt.). Kampanijos metu Lietuvos Respublikos rinkoje
buvo nustatyta vieno tipo PMR radijo stoties neatitiktis Reglamento esminiams (techniniams) reikalavimams
ir trijų tipų duomenų perdavimo įrenginių neatitiktis administraciniams reikalavimams. Buvo sustabdytas šių
įrenginių teikimas rinkai, kol bus pašalinti trūkumai. Pasibaigus kampanijai EK buvo pateikta ataskaita.
2009 m. III ketvirtį RRT taip pat dalyvavo ES šalių IV-oje rinkos priežiūros kampanijoje. Šios kampanijos
metu buvo tikrinama MP3 FM automobilinių siųstuvų atitiktis 1999/5/EB direktyvos reikalavimams. Iš rinkos
buvo paimti 3 tipų įrenginiai. Visi jie netenkino esminių (techninių) 1999/5/EB direktyvos reikalavimų dėl
padidintos leistinos galios. Šių įrenginių teikimas rinkai sustabdytas, apie neatitikimus informuoti teikėjai ir
gamintojai.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš rinkos bandymams laboratorijose buvo paimta 28 tipų 64 vienetai įrenginių.
Nustatytas 11 tipų įrenginių neatitikimas Reglamento esminiams (techniniams) reikalavimams. Pagrindinė
neatitikimo priežastis – šalutinės siųstuvo spinduliuotės lygis viršijo standartuose nustatytas ribines vertes.
Taip pat bandymų metu buvo nustatyta įrenginių atsparumo elektrostatiniams išlydžiams neatitiktis standartų
reikalavimams bei per didelė gretimo kanalo spinduliuotės galia.
Po dialogo su importuotojais ir (arba) gamintojais sustabdytas visų, netenkinančių Reglamento
reikalavimų, įrenginių teikimas rinkai, kol bus pašalinti nustatyti trūkumai. 3 tipų įrenginiai pašalinti iš rinkos
ir apie tai informuota EK. Dėl 4 tipų įrenginių laukiama gamintojo atsakymo, 1 tipo įrenginiams nustatyti
trūkumai buvo pašalinti gamintojo ir jam buvo leista atnaujinti įrenginių teikimą rinkai.
Aparatūros ir įrenginių atitikties elektromagnetinio suderinamumo rinkos priežiūra

Atliekant rinkos priežiūrą dėl aparatūros ir įrenginių atitikties Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, įgyvendinančio ES elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB (toliau –
EMS reglamentas), administraciniams reikalavimams, buvo patikrinti 44 įrenginių tipai. Iš jų bandymams
laboratorijoje buvo paimta 16 vienetų 11 tipų įrenginių. Techninių EMS reglamento reikalavimų neatitiko
6 tipų įrenginiai (2 televizoriai, 3 DVD grotuvai ir keleivių informacinė švieslentė). Vieno DVD grotuvo ir
švieslentės trūkumus pašalino gamintojai. Kitų įrenginių teikimas Lietuvos rinkai sustabdytas, kol bus pašalinti
trūkumai.
Nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio RRT dalyvauja ES šalių III elektromagnetinio suderinamumo rinkos
priežiūros kampanijoje, kurioje nacionalinės rinkos priežiūros institucijos koordinuotai atlieka ES rinkoje
esančių buitinės elektronikos gaminių grupės (televizijos imtuvai, DVD ar Blu Ray leistuvai) patikrą. Tikrinama, ar gaminiai atitinka ES privalomuosius elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus. Ši rinkos
priežiūros kampanija tęsis ir 2010 m., o jos rezultatai bus pateikti EK.
RRT veikla užtikrinant įrenginių laisvą judėjimą ir jų teikimą ES rinkai

2009 m. atlikti 76 tipų įrenginių elektromagnetinio suderinamumo bandymai pagal ES direktyvų
2004/108/EB, 1999/5/EB ir 93/42/EEB elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, taip pat radijo ryšio
įrenginių efektyvaus radijo spektro bandymai pagal ES direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Bandymai atlikti
bendradarbiaujant su notifikuotosioms įstaigomis – sertifikavimo centru Sertika ir Elektrotechninių gaminių
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sertifikavimo centru EGSC, Vengrijos nacionaline ryšių tarnyba NHH, Estijos techninės priežiūros tarnyba TJA,
Lietuvos Respublikos muitinės departamentu. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos bei Vokietijos elektrinės
bei elektroninės aparatūros gamintojų užsakymu RRT atliko jų gaminių elektromagnetinio suderinamumo
bei efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymus, kuriuos atlikti yra privaloma prieš teikiant gaminius ES
rinkai, siekiant nustatyti jų atitiktį privalomiesiems ES reikalavimams. Aparatų pasiskirstymas pagal grupes
pateiktas 16 pav.

16 Pav. 2009 m. atlikti aparatų grupių elektromagnetinio suderinamumo bandymai: RTTE-radijo ryšio įrenginių, EMC-elektrinių ir elektroninių aparatų,
MedPr- medicininių prietaisų, TP-transporto priemonių.
Šaltinis: RRT

Aparatūros ir įrenginių sąsajos atitikties įvertinimas

RRT, taip pat kaip ir kitos ES radijo dažnių spektro išteklius valdančios institucijos, vertina antros klasės15
radijo ryšio aparatūros ir įrenginių, veikiančių neharmonizuotose ES radijo dažnių juostose, radijo ryšio sąsajos
atitiktį radijo dažnių (kanalų) naudojimo Lietuvos Respublikoje sąlygoms prieš tiekiant juos rinkai. Vertinant radijo ryšio įrenginių sąsajos atitiktį ES direktyvos 1999/5/EB reikalavimams kontroliuojama, ar radijo
ryšio įrenginiai yra sukonstruoti būtent taip, kad jie efektyviai naudotų antžeminiams ir (arba) kosminiams
ir palydoviniams ryšiams skirtą dažnių spektrą bei orbitinius išteklius ir kad būtų išvengta žalingųjų trikdžių.
Radijo ryšio įrenginio ir telekomunikacijų galinio įrenginio gamintojas ar jo įgaliotas atstovas prieš tiekdamas
įrenginį rinkai privalo įvertinti, ar šis tenkina esminius reikalavimus. RRT nustačiusi, kad radijo ryšio įrenginių
sąsajos neatitinka ar dalinai neatitinka radijo dažnių naudojimo Lietuvoje sąlygų, apie tai raštu informuoja pranešimus teikusius suinteresuotus asmenis bei pareikalauja įtraukti aktualią informaciją į radijo ryšio
įrenginio vartotojo vadovą – taip vartotojas yra informuojamas apie įrenginio naudojimo apribojimus (gali
būti ribojami kai kurie techniniai parametrai, geografinė vieta ir pan.), jei tokie yra nustatomi.
2009 m. buvo gauti 1 399 pranešimai dėl antros klasės aparatų tiekimo rinkai (9 lentelė). Visi gauti
pranešimai buvo išnagrinėti ir išsiųsti atsakymai įrenginių tiekėjams dėl tiekimo rinkai galimybių bei įrenginių
naudojimo sąlygų Lietuvoje: 45 atvejais (3,2 proc. visų gautų pranešimų) suinteresuoti asmenys informuoti

15

Radio ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai skirstomi į dvi klases:
– pirmai klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, kurie gali
būti tiekiami ES rinkai ir naudojami visose ES valstybėse narėse be apribojimų;
– antrai klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, patenkantys į Reglamento taikymo sritį, bet nenurodyti pirmos klasės įrenginių sąraše. ES valstybės taiko
tam tikrus jų tiekimo rinkai ir (ar) naudojimo apribojimus.
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apie tai, kad įrenginių negalima naudoti Lietuvoje, 170 atvejų (12,2 proc.) nustatyti daliniai jų naudojimo
ribojimai ir 8 atvejais (0,6 proc.) pranešta apie draudimą tiekti įrenginius rinkai iki bus įvertinta jų atitiktis ES
direktyvos 1999/5/EB reikalavimams. Kitais atvejais (84 proc.) jokių naudojimo ribojimo nenustatyta.
Taigi RRT atliekama patikra užtikrina, kad vartotojai Lietuvos rinkoje įsigis ES reikalavimus atitinkančius
gaminius bei laiku gaus aktualią informaciją dėl radijo ryšio įrenginių naudojimo specifikos.
9 lentelė. RRT išnagrinėtos dokumentų bylos dėl II klasės aparatų tiekimo rinkai 2005–2009 m.

Šaltinis: RRT

Radijo trukdžių šalinimas

Didėjant naujausių technologijų produktų paklausai, iškyla vartotojų poreikis gauti paslaugas ar
naudotis produktais, kurie yra apsaugoti nuo žalingų radijo trukdžių. RRT planingai atlieka radijo trukdžių
prevenciją bei nagrinėja dėl šių priežasčių gautus prašymus. 2009 m., kaip ir 2008 m., IRT sektoriuje didelę
dalį užėmė trukdžiai radijo ir televizijos transliavimui, o radijo ryšio tinklų ir sistemų sektoriuje – vidaus radijo
ryšio tinklams. Pažymėtina, kad išaugo gautų prašymų dėl radijo trukdžių mažo veikimo nuotolio įrenginiams
pašalinimo. 2009 m. gautų prašymų dėl radijo trukdžių pašalinimo struktūra pateikta 17 ir 18 pav. Šioje
objektų grupėje didelę dalį sudarė automobilių radijo signalizacijos įrenginiai. Šio reiškinio priežastis susijusi
su miestuose nuolat augančia radijo bangas spinduliuojančių objektų koncentracija ir automobilių (įskaitant
naujus) radijo signalizacijos imtuvų nepakankamu selektyvumu.

41

17 pav. 2009 m. RRT gautų prašymų dėl radijo trukdžių IRT paslaugoms pašalinimo struktūra
Šaltinis: RRT

18 pav. 2009 m. gautų prašymų dėl radijo trukdžių radijo ryšio tinklams ir sistemoms pašalinimo struktūra
Šaltinis: RRT

Analizuojant radijo trukdžių priežasčių statistiką (19 pav.), galima pastebėti, kad nemaža dalis atvejų
yra susiję su vartotojų naudojamomis aktyvinėmis („lenkiškomis“) televizijos antenomis. Minėtų antenų
sugedę stiprintuvai generuoja pašalinius elektromagnetinius signalus, taip sukeldami nepageidautinas problemas radijo ryšiui, judriajam ryšiui ar transliuojamų televizijos programų priėmimui. Tokių netinkamų naudoti antenų savininkai dažnai net neįtaria keliantys problemų. RRT, nustačiusi tokius trukdžius, šiuos antenų
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naudotojus įpareigoja išjungti sugedusias antenas, kol jos bus pataisytos, arba jei jų negalima pataisyti – toliau jų nenaudoti.
Antroje vietoje tarp dažniausiai pasitaikančių trukdžių priežasčių yra mažo veikimo nuotolio įrenginiai.
Neretai tai buvo sugedusi automobilių apsaugos ir signalizacijos įranga. Šių įrenginių naudotojai buvo įspėti
dėl netinkamo minėtos įrangos veikimo. To pakakdavo tam, kad būtų išspręsta radijo trukdžių problema.

19 pav. 2009 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl radijo trukdžių tinklams ir sistemoms struktūra
Šaltinis: RRT

10 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad dėl įvairių priežasčių tik dalis iš visų atliktų tyrimų buvo
sėkmingi, t. y. trukdžių priežastys buvo pašalintos. Kaip ir ankstesniais metais, dalis tyrimų buvo nutraukta,
nustačius, kad nėra tyrimo pagrindo.
10 lentelė. 2009 m. RRT trukdžių tyrimo atvejai.

Šaltinis: RRT

Per 2009 m., tiriant radijo trukdžius, surašyti 43 įrenginių patikrinimo aktai. Iš naudotojų paimti 2 radijo trukdžius sukeliantys įrenginiai, kuriuos patikrinus laboratorijoje, nustatyta, kad jie tenkino galiojančias
technines normas.
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Pastebima, kad radijo trukdžių paieškos problemos tampa vis sudėtingesnės. Joms išspręsti būtina vis
sudėtingesnė šiuolaikinė matavimo technika, nauji paieškos metodai ir aukšta personalo kvalifikacija.
Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra

2009 m. RRT toliau vykdė elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo valstybinės priežiūros
ir kontrolės darbus. Siekdama dalyvauti įgyvendinant elektroninės valdžios koncepciją, RRT prisijungė prie
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešųjų paslaugų teikimo
nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų informacinės sistemos „Infostatyba“. Naudojant šią sistemą tikimasi efektyviau atlikti elektroninių ryšių infrastruktūros valstybinę priežiūrą.
RRT direktoriaus 2009 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-630 buvo patvirtintas Elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių pakeitimas (Žin. 2009-05-21, Nr.59-2342), kuris padarytas atsižvelgiant į naujai statomų daugiabučių namų gyventojų poreikius ir siekiant pagerinti bei išplėsti
elektroninių ryšių sistemų įrengimą naujai statomuose daugiabučiuose namuose, sudarant sąlygas teikti
elektroninių ryšių paslaugas keliems paslaugų teikėjams. Numatyta, kad daugiabučiuose namuose turi būti
įrengiami elektroninių ryšių įvadai, paklojant ryšių kabelių kanalus, suprojektuoti ir įrengti įvadai per namo
stogą, skirti orinių ryšių linijų, radijo ryšių linijų, antžeminės ir palydovinės televizijos priėmimo antenų ar
kitokių elektroninių ryšių kabeliams įvesti, ir reglamentuoti šių įvadų minimalūs skerspjūviai. Atsižvelgiant
į projektuojamo daugiabučio namo konstrukciją, jo aukštingumą, laiptinių skaičių, naujai reglamentuoti
įrengiamų vertikalių ir horizontalių magistralinių trasų minimalūs skerspjūviai, taip pat elektroninių ryšių
tinklų skirstomosios įrangos minimalūs matmenys.
RRT specialistai, įgalioti atstovauti RRT Nuolatinių statybos komisijų darbe, dalyvavo nustatant
elektroninių ryšių statinių projektavimo sąlygas. Išnagrinėtos 24 paraiškos dėl elektroninių ryšių statinių projektavimo sąlygų. Nustatytos 22 projektavimo sąlygos. Dalyvaujant Nuolatinių statybos komisijų darbe ir
derinant projektus pagal nustatytas elektroninių ryšių statinių projektavimo sąlygas, išduotos 36 išvados dėl
techninių projektų atitikties nustatytoms projektavimo sąlygoms.
RRT operatyviai reagavo į visus iš gyventojų, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų ir kabelinės
televizijos tinklų operatorių gautus skundus dėl netinkamos elektroninių ryšių infrastruktūros. Vykdant
elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių laikymosi priežiūrą, išnagrinėti 5 fizinių ir
juridinių asmenų skundai dėl elektroninių ryšių statinių statybos, infrastruktūros įrengimo ir naudojimo bei
imtasi atitinkamų priemonių trūkumams šalinti.
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KONKURENCIJOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIUOSE
SKATINIMAS
Atlikus rinkų tyrimus nustatyti balso skambučių užbaigimo kainų simetriškumo ir pagrindimo
sąnaudomis įpareigojimai lems skirtingų operatorių taikomų skambučių užbaigimo kainų suvienodinimą
bei sumažėjimą, o tai užtikrins sąlygas efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu
Siekdama skatinti konkurenciją ir užtikrinti galimybę rinkos dalyviams naudotis esama ryšių
infrastruktūra, 2009 m. RRT rengė ryšių kabelių kanalų užimtumo metodiką ir vykdė konsultacijas su
rinka dėl šios metodikos
Įsigaliojus Pašto įstatymo pakeitimams bei 2009 m. RRT patvirtinus Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisykles, nebereikia išankstinių leidimų pašto paslaugoms teikti
Konkurencijos elektroninių ryšių sektoriuje skatinimas
Elektroninių ryšių rinkos dalyviai

2009 m. pabaigoje elektroninių ryšių paslaugomis (fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo
telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos bei kitų duomenų perdavimo
paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų, televizijos (kabelinės TV, MDTV, IPTV,
antžeminės televizijos DVB-T, palydovinės) paslaugų, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimu, laidinio radijo veikla) vertėsi 160 operatorių ir paslaugų teikėjų.

20 pav. Ūkio subjektų, besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis, skaičiaus
dinamika 2006–2009 m.
Šaltinis: RRT.
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Per metus viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai pradėti buvo pateikta
13 pranešimų (realiai vykdančių veiklą sumažėjo – 2008 m. jų buvo 50, 2009 m. – 48), viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai pradėti per metus pateikti 7 pranešimai (vykdančių veiklą
sumažėjo nuo 13 (2008 m.) iki 11 (2009 m.)), skirtųjų linijų paslaugoms teikti – 1 pranešimas (vykdančių
veiklą skaičius nepakito).
2009 m. įsigaliojo Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo pakeitimas. Į elektroninių
ryšių veiklų, kurioms verčiantis būtina pateikti pranešimą RRT, sąrašą buvo įtrauktas palydovinio ryšio
paslaugų ir tinklų teikimas.
Remiantis Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašu, ūkio subjektai yra išbraukiami
iš elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo, jeigu pateikę pranešimą apie veiklos pradžią, ilgiau nei
metus nepradėjo verstis pranešime nurodyta elektroninių ryšių veikla. Atsižvelgiant į šią nuostatą, 2009 m.
buvo išbraukti 6 ūkio subjektai – grupuojant pagal veiklas: iš besiverčiančių viešųjų fiksuoto telefono ryšio
tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla – 4 ūkio subjektai, iš besiverčiančių viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų teikimo veikla – 1, iš besiverčiančių skirtųjų linijų paslaugų teikimo veikla – 2. 2009 m. iš elektroninių
ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo 4 ūkio subjektai buvo išbraukti jų pačių prašymu. Grupuojant pagal
veiklas: iš besiverčiančių viešojo fiksuoto ir viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo
veikla – po 2 ūkio subjektus (20 pav.).
Didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatyti įpareigojimai

Įgyvendindama bendrojoje ES rinkoje veikiančią reguliavimo sistemą ir siekdama užtikrinti kokybiškų
ir įperkamų elektroninių ryšių paslaugų pasirinkimo įvairovę kiekvienam Lietuvos gyventojui bei sudaryti šių
paslaugų sektoriaus verslo plėtros galimybes, RRT formuoja konkurencijos sąlygas elektroninių ryšių rinkose
taip, kad šiame sektoriuje būtų pasiekta veiksminga ir skaidri konkurencija.
Šiuo tikslu RRT nuolat stebi situaciją rinkose ir periodiškai atlieka rinkų tyrimus. Rinkų tyrimo proceso metu nustatomi didelę įtaką rinkoje turintys ūkio subjektai ir imamasi reikiamų ex ante reguliavimo
priemonių konkurencijai atitinkamoje rinkoje skatinti. Nustatant įpareigojimus didelę įtaką tam tikroje rinkoje
turintiems ūkio subjektams, siekiama apriboti jų galimybes elgtis nepriklausomai nuo klientų, konkurentų
bei galutinių paslaugų gavėjų, taip sukuriant daugiau paskatų naujų atitinkamos rinkos dalyvių verslo plėtrai.
Tai lemia, kad galutiniai vartotojai veiksmingesnės konkurencijos sąlygomis turi įvairesnį, geresnės kokybės
paslaugų pasirinkimą.
2009 m. RRT užbaigė dviejų rinkų tyrimus. Abiejų rinkų tyrimai buvo pradėti RRT iniciatyva. Rinkų tyrimai atlikti vadovaujantis 2007 m. gruodžio 17 d. EK rekomendacija 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo
sistemos (Pagrindų direktyva) (toliau – 2007 m. EK rekomendacija dėl rinkų), pakeitusią iki tol galiojusią 2003
m. vasario 11 d. EK rekomendaciją 2003/311/EB dėl atitinkamų rinkų. Pažymėtina, kad pirmasis rinkų tyrimų
etapas, vadovaujantis pastarąja 2003 m. rekomendacija, buvo baigtas 2006 m. (visų rinkų tyrimų rezultatus
žr. 13 lentelėje).
Skambučių užbaigimo atitinkamuose individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkų tyrimas

2009 m. gruodžio 24 d. RRT baigė Skambučių užbaigimo atitinkamuose individualiuose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą (ankstesni šios rinkos tyrimai atlikti
2006 m. ir 2008 m.).
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Šio rinkos tyrimo metu RRT nustatė, kad didelę įtaką skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkoje turi 10 ūkio subjektų, t. y. AB „Lietuvos
geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „CSC Telecom“, UAB „Cubio“, UAB „EUROCOM
SIP“, UAB „Linkotelus“, UAB „Mediafon“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Telekomunikaciju
grupa“ bei TEO LT, AB. Kadangi pati skambučio užbaigimo paslauga savo prigimtimi yra unikali (nėra kito
būdo pasiekti norimą abonentą, nei naudojantis operatoriaus, kurio abonentui skambinama, tinklu), kiekvienas šios paslaugos teikėjas turi motyvų ir galimybių nesuteikti prieigos prie savo tinklo ir/arba nustatyti
pernelyg didelę kainą už teikiamą didmeninę paslaugą. Šios konkurencijos problemos sprendžiamos nustatant įpareigojimus didelę įtaką turintiems ūkio subjektams.
Atsižvelgiant į nustatytas konkurencijos problemas, ūkio subjektui TEO LT, AB, visa apimtimi palikti
galioti ankstesnių tyrimų metu nustatyti nediskriminavimo, skaidrumo, apskaitos atskyrimo įpareigojimai
ir įpareigojimas suteikti prieigą, taip pat pakeisti kainų kontrolės įpareigojimai. Kitiems ūkio subjektams, be
jau galiojančio prieigos suteikimo įpareigojimo, papildomai nustatytas kainų kontrolės įpareigojimas. Šiais
pakeitimais RRT siekė užtikrinti skambučių užbaigimo bei susijusių priemonių kainų simetriškumą (kuris
reiškia, kad viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriai vienas kitam turi taikyti vienodas kainas) ir pasiekti,
kad skambučių užbaigimo kainos būtų nustatytos pagal efektyviai konkurencinėje rinkoje veikiančio ūkio
subjekto patiriamas einamojo periodo sąnaudas. Reguliuojant su skambučių užbaigimu susijusių priemonių
kainas, buvo nustatyta, jog kiekvienas operatorius sąnaudas, patiriamas sujungiant tinklą su kitu operatoriumi, dengia pats, o ryšių linijos, jungiančios tinklus, sąnaudos yra dalijamos per pusę. Tai reiškia, kad skirtingų
operatorių patiriamos skambučių užbaigimo sąnaudos ne tik suvienodės, bet ir sumažės. Tai užtikrins sąlygas
efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu bus naudinga galutiniams paslaugų gavėjams.
Pažymėtina tai, kad nustatydama ūkio subjektų tarpusavio teikiamų paslaugų vienodų kainų
simetriškumo principą, RRT vadovavosi 2009 m. gegužės 7 d. EK rekomendacija dėl skambučių užbaigimo
fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo ES ir rėmėsi Europos Reguliuotojų Grupės (ERG)
bendrąja pozicija, kurioje pripažįstama, jog yra tikslinga taikyti skambučių užbaigimo kainų simetriškumo
principą. Todėl ir kitoms ES šalims įgyvendinus minėtąją rekomendaciją, skambučių užbaigimo fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainos visoje ES turėtų supanašėti.
RRT direktoriaus įsakymai dėl didelę įtaką turinčių ūkio subjektų skambučių užbaigimo atitinkamuose
individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkų tyrimo įsigaliojo
nuo 2010 m. sausio 1 d. Reguliuojamų paslaugų kainų pokyčiai ir nustatytos kainos pateiktos 11 lentelėje.
11 lentelė. RRT nustatytų skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų pokyčiai nuo 2009 m. sausio 1 d. (kainos nurodytos be PVM)
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Šaltinis: RRT.

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkų tyrimas

Antrasis Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose
rinkos tyrimas baigtas taip pat 2009 m. gruodžio 24 d. (pirmasis šios rinkos tyrimas atliktas 2005 m.). RRT
nustatė, kad didelę įtaką balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkoje turi 3 ūkio subjektai, t. y. UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ bei UAB „Tele2“. Balso skambučių
užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose paslauga savo prigimtimi yra analogiška balso skambučių
užbaigimui fiksuoto telefono ryšio tinkluose, t. y. nėra kito būdo pasiekti norimą abonentą nei naudojantis operatoriaus, kurio abonentui skambinama, tinklu. Tai lemia ir panašias konkurencijos problemas, t. y.
kiekvienas balso skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugos teikėjas turi motyvų bei
galimybių nesuteikti prieigos prie savo tinklo ir/arba nustatyti pernelyg aukštas kainas už teikiamą didmeninę
paslaugą ir su šia paslauga susijusias priemones, taip pat taikyti skirtingas balso skambučių užbaigimo kainas, priklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės.
Atsižvelgdama į šio rinkos tyrimo rezultatus, RRT ūkio subjektams UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“
bei UAB „Tele2“ visa apimtimi paliko galioti pirmojo tyrimo metu nustatytus nediskriminavimo bei skaidrumo įpareigojimus, įpareigojimus suteikti prieigą bei pakeitė kainų kontrolės įpareigojimus. Šiais pakeitimais,
kaip ir analogiškais pakeitimais balso skambučių užbaigimo kainų fiksuoto telefono ryšio tinkluose rinkoje,
RRT siekia užtikrinti balso skambučių užbaigimo bei susijusių priemonių kainų simetriškumą ir pasiekti,
kad balso skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose kainos būtų nustatytos pagal efektyviai
konkurencinėje rinkoje veikiančio ūkio subjekto patiriamas einamojo periodo sąnaudas. Reguliuojant tinklų
sujungimo kainas, buvo nustatyta, jog kiekvienas operatorius sąnaudas, patiriamas sujungiant tinklą su kitu
operatoriumi, dengia pats, o ryšių linijos, jungiančios tinklus, sąnaudos yra dalijamos per pusę.
RRT taip pat siekia sumažinti skirtumą tarp balso skambučių užbaigimo kainų judriojo ryšio tinkluose
bei fiksuoto telefono ryšio tinkluose, todėl numatė balso skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainos mažinimą trimis etapais. Skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainų mažinimo etapai pateikiami 12 lentelėje.
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12 lentelė. Skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose kainų mažinimo etapai

* Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. kiekvieną dieną, ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. kiekvieną dieną.
** Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis, ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis.
Šaltinis: RRT.

Skambučių užbaigimo judriojo ir fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų skirtumo problema ir
simetriškumo principo taikymo poreikis įvardintas 2009 m. gegužės 7 d. EK rekomendacijoje dėl skambučių
užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų. Nustatydama įpareigojimus ūkio subjektams, RRT
vadovavosi šia EK rekomendacija ir rėmėsi Europos Reguliuotojų Grupės (ERG) bendrąja pozicija, kurioje
pripažįstama, jog yra tikslinga taikyti balso skambučių užbaigimo kainų simetriškumo principą.
RRT direktoriaus įsakymai dėl ūkio subjektų, turinčių didelę įtaką atitinkamuose balso skambučių
užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.
13 lentelė. RRT atliktų rinkų tyrimų rezultatai
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Šaltinis: RRT.
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Didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymo priežiūra

RRT nuolat prižiūri, kaip ūkio subjektai, kurie, atlikus rinkos tyrimus, buvo pripažinti turinčiais didelę
įtaką atitinkamose rinkose, vykdo jiems nustatytus įpareigojimus. 2009 m. RRT prižiūrėjo, kaip buvo vykdomi atitinkamose rinkose didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatyti skaidrumo, nediskriminavimo,
kainų kontrolės, sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo įpareigojimai, įpareigojimai suteikti prieigą bei
įpareigojimai, susiję su paslaugų teikimu galutiniams paslaugų gavėjams. 2009 m. taip pat buvo atliekama
2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 717/2007 (OL 2007 L 171, p. 32)
ir 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 544/2009 (OL 2009 L 167, p.
12) vykdymo priežiūra. Informacija apie konkretiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus yra pateikta
skyriaus „Didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatyti įpareigojimai“ 13 lentelėje. Šiame skyriuje yra
pateikiama išsami informacija apie nustatytų įpareigojimų vykdymą.
Kontroliuodama, kaip didelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektai vykdo jiems nustatytus
įpareigojimus, RRT nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų pateiktus skundus ir kitą informaciją dėl įpareigojimų,
nustatytų didelę įtaką turintiems ūkio subjektams, vykdymo bei galimo nustatytų įpareigojimų nesilaikymo
ar pažeidimų. RRT ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų priežiūrą atlieka ir savo iniciatyva pagal atitinkamuose teisės aktuose nustatytas procedūras.
RRT, siekdama apsaugoti konkurenciją ir paslaugų gavėjų interesus bei užtikrinti sąlygas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių sektoriuje, 2009 m. balandį priėmė sprendimus dėl laikinųjų priemonių
pritaikymo TEO LT, AB, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „CSC Telecom“, AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro, UAB „Telekominikacijų grupa“, UAB „Mediafon“, UAB „Eurocom“, AB „Lietuvos geležinkeliai“
ir UAB „Linkotelus“ atžvilgiu. Šiomis priemonėmis buvo įtvirtintas skambučių užbaigimo atitinkamuose
viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų simetriškumas bei nustatytas reguliuojamos paslaugos
kainos dydis. Skambučių užbaigimo kaina, tinklus sujungiant nacionaliniu lygmeniu (tinklų sujungimo būdas,
kurį naudoja anksčiau minėtos bendrovės) turėjo būti lygi: 6 ct/min. piko laiku, 3,6 ct/min. ne piko laiku ir 3,6 ct
už skambučių sujungimą (kainos nurodytos be PVM). Laikinosios priemonės galiojo iki 2009 m. gruodžio 31
d. RRT turimais duomenimis, laikinosiomis priemonėmis nustatyti įpareigojimai 2009 m. buvo vykdyti. Laikinosios priemonės TEO LT, AB, atžvilgiu buvo pritaikytos reguliuojant ne tik skambučių užbaigimo TEO LT, AB,
tinkle paslaugų kainas, bet ir skambučių inicijavimo TEO LT, AB, tinkle bei tranzito, teikiamo TEO LT, AB, tinklu, kainas.
2009 m. TEO LT, AB, privalėjo užtikrinti, kad prieigos prie viešojo telefono ryšio, teikiamo fiksuotoje
vietoje, nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje (vietinių ir tarpmiestinių skambučių
paslaugos), tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje (tarptautinių skambučių paslaugos), kainos būtų ne mažesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal RRT direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. 1V-1164 (Žin., 2006, Nr. 2-45, Nr. 70-2606) patvirtintas Sąnaudų apskaitos taisykles (toliau –
Sąnaudų apskaitos taisyklės). Teikdama minėtas paslaugas TEO LT, AB, turėjo užtikrinti, jog paslaugų kainos
būtų ne didesnės nei Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausia riba, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 162 (Žin., 2006, Nr. 23-749). Vykdydama RRT
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymais Nr. 1V-819 ir Nr. 1V-821 nustatytus įpareigojimus, TEO LT, AB,
nuo 2009 m. balandžio 1 d. privalėjo netaikyti diskriminacinės kainodaros skambučių iš TEO LT, AB, tinklo į
kitus viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklus atžvilgiu. Tai reiškia, jog TEO LT, AB, taikomos skambučių į kitus
viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklus kainos negalėjo būti didesnės nei tarpmiestinių skambučių kainos
TEO LT, AB, tinkle. Skambučių iš TEO LT, AB, tinklo į kitus viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklus kainos nuo
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tarpmiestinių skambučių TEO LT, AB, tinkle kainų galėjo skirtis tik skambučių užbaigimo kito operatoriaus ir
TEO LT, AB, tinkle kainų skirtumu. Teikdama mažmenines skirtųjų linijų paslaugas, TEO LT, AB, turėjo užtikrinti,
jog mažmeninių skirtųjų linijų paslaugų kainos būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal Sąnaudų
apskaitos taisykles, ir nebūtų didesnės nei RRT nustatyta kainų aukščiausia riba.
2009 m. TEO LT, AB, privalėjo užtikrinti, jog didmeninių skirtųjų linijų (skirtųjų linijų, skirtųjų linijų
galinių segmentų, skirtųjų linijų magistralinių segmentų) paslaugų kainos būtų ne didesnės nei sąnaudos,
apskaičiuotos pagal Sąnaudų apskaitos taisykles, bei RRT nustatyta kainų aukščiausia riba. TEO LT, AB, taip
pat turėjo užtikrinti, kad didmeninės atsietos prieigos prie vietinės metalinės vytos poros linijos (tiek visiškai
atsietos, tiek iš dalies atsietos) kainos būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos pagal Sąnaudų apskaitos taisykles. Taikos sutartimi išsprendus ginčą dėl didmeninės atsietos prieigos prie vietinės metalinės vytos poros linijos paslaugų teikimo sąlygų ir kainų, nuo 2009 m. balandžio 1 d. TEO LT, AB, sumažino minėtų
paslaugų kainas.
2009 m. rugsėjo mėn. pradėtas auditas, kuriuo siekta įsitikinti, kaip TEO LT, AB, 2008 m. vykdė jai nustatytus sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo įpareigojimus. Auditas buvo baigtas 2009 m. gruodžio mėn.
Auditoriaus išvada skelbiama viešai RRT interneto svetainėje www.rrt.lt16. RRT, remdamasi auditoriaus išvada
ir audito ataskaita bei TEO LT, AB, sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo informacija, pradėjo tyrimą,
kaip TEO LT, AB, vykdė ir vykdo jai nustatytus sąnaudų apskaitos, apskaitos atskyrimo ir kainų kontrolės
įpareigojimus, kai nustatytas įpareigojimas kainas grįsti sąnaudomis. 2010 m. kovo viduryje TEO LT, AB, buvo
informuota apie tyrimo rezultatus ir nustatytas problemas bei paprašyta pašalinti neatitikimus per vieną
mėnesį. Išsamus tyrimas kaip TEO LT, AB, 2009 m. vykdė jai nustatytus sąnaudų apskaitos, apskaitos atskyrimo ir kainų kontrolės įpareigojimus, kai nustatytas įpareigojimas kainas grįsti sąnaudomis, bus atliktas 2010
m., kai bus gauta informacija apie 2009 m. sąnaudas bei pajamas.
14 lentelėje pateikta informacija apie RRT nustatytų aukščiausių kainų ribų ir kitų kainų kontrolės
įpareigojimų vykdymą.
14 lentelė. TEO LT, AB, nustatytų kainų aukščiausių ribų vykdymo priežiūros rezultatai

Šaltinis: RRT.

Vykdydamos RRT direktoriaus 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1V-1024 reikalavimus, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ nuo 2009 m. sausio 1 d. skambučių užbaigimo atitinkamuose tinkluose
kainas turėjo sumažinti 20 proc. Minėtas RRT direktoriaus įsakymas 2009 m. buvo vykdomas.
2009 m. birželio 29 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 544/2009, iš
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio
tinklus Bendrijoje ir Direktyvą 2002/21/EB. Šis teisės aktas papildė ankstesnį tarptinklinio ryšio teikimą
reglamentuojantį teisės aktą: tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimas pailgintas iki 2012 m. birželio 30 d.;
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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Auditas [žiūrėta 2010 m. kovo 24
d.]. Prieiga per internetą: http://www.rrt.lt/index.php?-148942739.
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pradėtos reguliuoti didmeninių ir mažmeninių trumpųjų žinučių (SMS) paslaugų ir didmeninių duomenų
perdavimo paslaugų kainos; išplėsti reikalavimai skaidrumui ir vartotojų apsaugai nuo per didelių išlaidų
tarptinklinio ryšio paslaugoms. Atliekant tarptinklinį ryšį reglamentuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą,
nustatyta, jog tarptinklinio ryšio paslaugos Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje Lietuvos vartotojams
buvo teikiamos didesnėmis kainomis nei nustatyta teisės aktuose. Pažeidimai buvo pašalinti.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – AB LRTC) nuo 2008 m. sausio 1 d. privalėjo užtikrinti,
jog reguliuojamų paslaugų kainos būtų ne didesnės nei sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą, o sąnaudas
privalėjo skaičiuoti pagal Sąnaudų apskaitos taisyklės. AB LRTC 2009 m. gegužės 29 d. RRT pateikė 2008 m.
sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo informaciją. 2009 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtas auditas, kuriuo
siekta įsitinkinti, kaip AB LRTC vykdo jai nustatytus sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo įpareigojimus.
Auditas baigtas 2009 m. gruodžio viduryje ir auditoriaus išvada skelbiama viešai RRT interneto svetainėje
www.rrt.lt17 . RRT, remdamasi auditoriaus išvada ir audito ataskaita bei AB LRTC sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo informacija, įvertino kaip AB LRTC vykdė ir vykdo jai nustatytą kainų kontrolės įpareigojimą.
AB LRTC 2010 m. sausio pabaigoje buvo informuota apie tyrimo rezultatus ir nustatytas problemas. AB LRTC,
siekdama pašalinti nustatytus neatitikimus, nuo 2010 m. vasario 1 d. sumažino paslaugų, kurių kainos buvo
didesnės nei sąnaudos, kainas. Išsamus tyrimas, kaip AB LRTC 2009 m. vykdė jai nustatytus sąnaudų apskaitos, apskaitos atskyrimo ir kainų kontrolės įpareigojimus, bus atliktas 2010 m., kai bus gauta informacija apie
2009 m. sąnaudas bei pajamas.
RRT, atlikusi reguliuojamų paslaugų viešai skelbiamų kainų palyginimą su AB LRTC ir jos paslaugų
pirkėjų sutartyse nurodytomis kainomis bei sąlygomis, nustatė, jog viešai skelbiama informacija nebuvo
skaidri ir AB LRTC viešai neskelbė faktiškai taikomų nuolaidų – taip AB LRTC pažeidė nediskriminavimo ir
skaidrumo įpareigojimus. Konstatavus pažeidimus ir apie tai informavus AB LRTC, bendrovė pažeidimus
pašalino ir viešai paskelbė nuolaidų sistemą, taikomą teikiant reguliuojamas paslaugas.
2009 m. III ketvirtį išnagrinėtas UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ raštas dėl skambučių iš
TEO LT, AB, tinkle įdiegtų 700 numerių į UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ numerius. IV ketvirtį buvo
gautas UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ pranešimas „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
nustatytų įpareigojimų TEO LT, AB, nevykdymo“. Sprendžiant pranešime keliamas problemas, RRT, 2009 m.
ištyrusi Skambučių užbaigimo individualiuosiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinką, nusprendė, kad yra tikslinga nustatyti atskirus su tinklų sujungimo taško, įskaitant ir ryšių
linijos, suteikimu bei teikimu susijusius kainų kontrolės įpareigojimus. Pagal minėtus įpareigojimus, nuo
2010 m. sausio 1 d. TEO LT, AB, privalo leisti įrengti bei teikti ryšių liniją savo viešąjį telefono ryšio tinklą su
TEO LT, AB, ketinančiam sujungti (ar sujungusiam) operatoriui (arba šio operatoriaus pasirinktam trečiajam
asmeniui), jei jo siūloma ryšių linijos įrengimo bei teikimo kaina yra mažesnė negu kaina, už kurią šią ryšių
liniją įrengti bei teikti siūlo TEO LT, AB. Taip pat nuo 2010 m. sausio 1 d. TEO LT, AB, privalo padengti 50 proc.
ryšių linijos įrengimo ir teikimo sąnaudų.
Prižiūrėdama, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems skaidrumo
įpareigojimu nustatyto reikalavimo pateikti su kitais ūkio subjektais pasirašytas prieigos (tinklų sujungimo,
tranzito, atsietos prieigos, infrastruktūros nuomos, didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos), didmeninių
skirtųjų linijų bei siuntimo paslaugų ir sąlyginės prieigos sutartis, RRT registruoja pateikiamas sutartis bei jų
pakeitimus, išanalizuoja šiuos dokumentus ir priima atitinkamus sprendimus dėl sutarčių nuostatų atitikties
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. 2009 m. iš viso užregistruotos 109 sutartys ir jų pakeitimai (papildomi susitarimai): tinklų sujungimo sutarčių ir jų pakeitimų – 13, iš jų sutarčių – 1; didmeninės plačiajuosčio
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ryšio prieigos paslaugų teikimo – 3, iš jų sutarčių – 2, infrastruktūros nuomos – 38, iš jų sutarčių – 18; siuntimo paslaugų teikimo – 46, iš jų sutarčių – 5; didmeninių skirtųjų linijų – 3 sutartys; tranzito paslaugų
teikimo – 3 sutartys, atsietos prieigos – 3, iš jų – 2 sutartys.
Visos pateiktos sutartys be konfidencialios informacijos yra skelbiamos RRT interneto svetainės skilties „Didmeninės paslaugos“ skyreliuose „Didmeninė prieiga“ ir „Tinklų sujungimas“.
RRT taip pat analizuoja didelę įtaką atitinkamose rinkose turinčių ūkio subjektų pateikiamus standartinius didmeninės prieigos pasiūlymus bei standartinius, privalomus pateikti vykdant skaidrumo įpareigojimą,
pasiūlymus sujungti tinklus. 2009 m. atnaujintus pasiūlymus sujungti tinklus, kuriais buvo pašalinti anksčiau
RRT nustatyti pažeidimai, pateikė tiek didelę įtaką rinkoje turintiems judriojo telefono ryšio operatoriai UAB
„Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“, tiek fiksuoto telefono ryšio operatorius TEO LT, AB. Visi naujai
pateikti standartiniai pasiūlymai yra skelbiami RRT interneto svetainės skilties „Didmeninės paslaugos“ skyreliuose „Didmeninė prieiga“ ir „Tinklų sujungimas“ bei atitinkamų ūkio subjektų interneto svetainėse. TEO LT,
AB, taip pat pateikė plačiajuosčio ryšio prieigos standartinį pasiūlymą, kuris yra skelbiamas RRT interneto
svetainės skilties „Didmeninės paslaugos“ skyreliuose „Didmeninė prieiga“ ir „Standartiniai pasiūlymai“.
2009 m. II ketvirtį taip pat buvo paskelbtas atnaujintas AB LRTC Antžeminės analoginės TV ir
skaitmeninės TV, teikiamos 53 TV kanalu, siuntimo paslaugų sutarties pasiūlymas.
2009 m. II ketvirtį TEO LT, AB, buvo perspėta dėl skelbtinos informacijos pagal nustatytus įpareigojimus
atitinkamose rinkose atnaujinimo. TEO LT, AB, skelbtiną informaciją atnaujino birželio mėnesį.
2009 m. III ketvirtį AB LRTC perspėtas dėl skelbtinos informacijos (paslaugų kokybės parametrų) atnaujinimo. Vykdant RRT reikalavimus, skelbtina informacija buvo atitinkamai atnaujinta.
Buvo nustatyta TEO LT, AB, Standartinio pasiūlymo sujungti tinklus neatitiktis teisės aktų reikalavimams, kiek tai sietina su srauto kreipimo tvarka bei mokesčio už III tipo tranzito paslaugas taikymu. 2009
m. kovo mėn. TEO LT, AB, iniciatyva RRT įvyko susitikimas dėl RRT reikalavimų įgyvendinimo, kurio metu RRT
išaiškino savo poziciją dėl nustatytų pažeidimų. Atsižvelgdama į susitikimo rezultatus, TEO LT, AB, pašalino
nustatytus pažeidimus ir atnaujino Standartinį pasiūlymą.
Vertindama, kaip judriojo telefono ryšio operatorių UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“
paskelbtų standartinių pasiūlymų nuostatos atitinka teisės aktų reikalavimus, RRT nustatė, kad UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ standartinių pasiūlymų nuostatos suteikia galimybę minėtiems operatoriams vienašališkai
nutraukti paslaugų teikimo sutartis – o tai neatitinka nustatyto prieigos įpareigojimo. Abu judriojo telefono
ryšio operatoriai buvo įspėti dėl nustatytų pažeidimų. Per RRT nustatytą terminą nustatyti pažeidimai buvo
pašalinti.
RRT konsultuoja rinkos dalyvius (pagal poreikį rengia ir susitikimus) elektroninių ryšių tinklų sujungimo, prieigos suteikimo klausimais, siekdama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami elektroninių ryšių veiklą
reglamentuojantys teisės aktai bei didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų
vykdymas. 2009 m. RRT atsakė į 29 paklausimus dėl elektroninių ryšių veiklos.
Rinkos savireguliacijos mechanizmų skatinimas

Suprasdama, kad išsamios informacijos apie rinkos plėtrą prieinamumas bei skaidrumas turi
reikšmingos įtakos rinkos savireguliacijos mechanizmų veiksmingumui, RRT, kaip ir kasmet, taip ir 2009 m.
periodiškai, kiekvieną metų ketvirtį savo interneto svetainėje skelbė išsamias ataskaitas apie rinkos vystymąsi
elektroninių ryšių sektoriuje.
RRT informaciją apie elektroninių ryšių sektoriaus vystymąsi teikė taip pat ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip ne tik išplėsdama savo surinktos informacijos prieinamumą
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įvairiais kanalais, bet ir mažindama administracinę naštą verslui. 2009 m. jau ketvirtą kartą buvo publikuotas išsamus kasmetinis leidinys „Lietuvos ryšių sektorius 2008“ (lietuvių ir anglų kalbomis). Šiame leidinyje
elektroninių ryšių rinka išanalizuota ir įvertinta atsižvelgiant į paslaugų konvergencijos procesus elektroninių
ryšių sektoriuje. RRT surinkti duomenys apie elektroninių ryšių rinkas yra sistemiški, objektyvūs, suteikiantys
galimybių visapusiškai įvertinti šiose rinkose susiklosčiusią situaciją.
Remdamiesi RRT sudaromomis rinkų apžvalgomis, rinkos dalyviai gali analizuoti verslo situaciją, matyti
tendencijas atskirose elektroninių ryšių sektoriaus segmentuose tiek pagal teikiamų paslaugų pobūdį, rinkos
dalyviams tenkančias rinkos dalis, tiek pagal technologijų pasiskirstymą. Tai iš dalies leidžia bendrovėms
planuoti savo veiklą, prognozuoti vartotojų poreikius.
Reikšmingas elektroninių ryšių rinkos savireguliacijos mechanizmų skatinimo įrankis yra paprastų,
aiškių ir efektyvių ginčų tarp šiose rinkose veikiančių ūkio subjektų sprendimų procedūrų užtikrinimas. RRT
privaloma išankstine ne teismo tvarka sprendžia ginčus tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas (toliau – Ginčai). Ginčai sprendžiami vadovaujantis Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių
elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklėmis (toliau – Ginčų taisyklės). Ginčus sprendžia
RRT direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Ginčų komisija (toliau – Ginčų komisija).
2009 m. siekiant optimizuoti bei efektyvinti Ginčų komisijos darbą bei Ginčų sprendimo eigą, buvo tikslinamos Ginčų taisyklių nuostatos: detalizuota Ginčų komisijos sudarymo tvarka, sumažintas narių skaičius,
reglamentuota pasiruošimo ginčo nagrinėjimui tvarka, nustatytas tikslesnis terminas prašymui dėl laikinųjų
apsaugos priemonių taikymo išnagrinėti.
2009 m. RRT buvo priimti 2 prašymai nagrinėti ginčą bei tęstas 2008 m. gautų ginčų nagrinėjimas.
2009 m. Ginčų komisija iš viso priėmė 6 sprendimus. Ginčų, kilusių tarp TEO LT, AB, bei UAB „Omnitel“ ir UAB
„Bitė Lietuva“, nagrinėjimas buvo nutrauktas šalims susitarus kilusį ginčą baigti taikiai. 2009 m. pasižymėjo
tuo, kad RRT gavo nemažai skundų ir prašymų išnagrinėti ginčus, kilusius dėl bendro elektroninių ryšių
infrastruktūros naudojimo.
Priimdama sprendimus, Ginčų komisija vadovaujasi Elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ), Civiliniu
kodeksu bei kitais teisės aktais, atsižvelgia į reguliavimo įpareigojimus ar apribojimus, taikomus bet kuriai
iš ginčo šalių, santykinę ginčo šalių padėtį rinkoje bei konkurencijos skatinimą. Nagrinėjant Ginčą tarp UAB
„Andernetas“ ir TEO LT, AB, Ginčų komisija gavo ieškovo ir atsakovo pasirašytą taikos sutartį ir prašymą dėl
ginčo išsprendimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiėmimo (toliau – Prašymas). Vadovaujantis
Ginčų taisyklių nuostatomis, taikos sutartį turi patvirtinti Ginčų komisija. Ginčų komisija, išnagrinėjusi taikos sutartį, nustatė, jog ieškovas sutiko pasirašyti pateiktą taikos sutartį, kuri nustato nesąžiningas ryšių
kabelių kanalų sistemos (toliau – RKKS) atkarpų naudojimo sąlygas, o šį aplinkybė liudija apie ieškovo ir
atsakovo nelygias derybines galias ir atsakovo galimybę laisvai nustatyti RKKS atkarpų naudojimo teikimo
sąlygas. Taikos sutarties nuostatos, įtvirtinančios nesąžiningas apmokėjimo už neteisėtą naudojimąsi RKKS
atkarpomis sąlygas, patvirtinimas prieštarautų ERĮ 1 ir 2 straipsniuose nustatytiems tikslams, įskaitant tikslą
skatinti konkurenciją teikiant elektroninių ryšių tinklus, elektroninių ryšių paslaugas, bei elektroninių ryšių
veiklos reguliavimo principams, kuriais vadovaujasi Ginčų komisija nagrinėdama ginčus, kilusius tarp ūkio
subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas. Ginčų komisija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, nusprendė nepatvirtinti šalių pateiktos Taikos sutarties bei tęsti ginčo nagrinėjimą įprastine ginčų
nagrinėjimo tvarka.
Ginčų komisija taip pat nagrinėjo, ar pagrįstas ir teisėtas yra vienašališkas TEO LT, AB, vienkartinio
tarifo už vietos nuomos ryšių kabelių kanalų techninių sąlygų tyrimą ir informacijos pateikimą didinimas nuo
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420 litų iki 560 litų bei mėnesinio vietos ryšių kabelių kanaluose nuomos tarifo didinimas nuo 86 litų iki 100
litų be PVM. Šiam klausimui išnagrinėti Ginčų komisija išreikalavo iš TEO LT, AB, pateikti apskaitos duomenis,
susijusius su tarifų sąnaudomis, išnagrinėjo tarifų pakeitimo (didinimo) klausimą, taip pat nustatė, ar tarifai yra pagrįsti sąnaudomis, bei pagal gautas atitinkamas išvadas priėmė sprendimą, jog mėnesinio vietos
nuomos ryšių kabelių kanaluose tarifo didinimas nuo 86 litų iki 100 litų be PVM, atsižvelgiant į išdėstytas
aplinkybes, yra nepagrįstas ir neteisėtas, o vienkartinio tarifo už vietos nuomos ryšių kabelių kanalų techninių
sąlygų tyrimą ir informacijos pateikimą didinimas nuo 420 litų iki 560 litų be PVM, atsižvelgiant į išdėstytas
aplinkybes, yra pagrįstas.
2009 m. buvo nagrinėjamas ginčas dėl TEO LT, AB, atsisakymo išnuomoti prašomas ryšių kabelių
kanalų (toliau – RKK) atkarpas. Pateikus užsakymą 94 RKK atkarpoms Šiaulių mieste išsinuomoti (toliau –
Užsakymas), TEO LT, AB, sutiko išnuomoti 9 RKK atkarpas. Ginčų komisija konstatavo, kad atsižvelgiant į
tai, kad Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų RRT direktoriaus 2005
m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-562 (Žin., 2005, Nr. 76-2786) (toliau – Taisyklės), 328 punkte įtvirtintas
atsisakymo sudaryti sutartį pagrindų sąrašas yra baigtinis ir į tai, kad TEO LT, AB, nepateikė Ginčų komisijai
jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atitinkamų prašomų išnuomoti RKK atkarpų užimtumas yra daugiau kaip
75 proc. ir egzistuoja Taisyklių 328.2.2 punkte numatyta sąlyga, Ginčų komisija konstatavo, kad TEO LT, AB,
neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti sudaryti sutartį vadovaudamasi tik faktiniais duomenimis nepagrįstais
teiginiais, kad atitinkamų atkarpų užimtumas yra daugiau kaip 75 proc. ir jose nėra pakankamai vietos
kitoms elektroninių ryšių linijoms nutiesti. Taip pat Ginčų komisija nustatė, kad vien plėtros projektų egzistavimas nėra pagrindas atsisakyti leisti naudotis vamzdynų atkarpomis kitam ūkio subjektui, nes vadovaujantis Taisyklių 328.2.3 punktu, būtina sąlyga yra ir tai, kad elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojo
įrengta aparatūra ir įrenginiai ar nutiestos elektroninių ryšių linijos trukdytų įgyvendinti elektroninių ryšių
infrastruktūros valdytojo patvirtintuose elektroninių ryšių tinklų plėtros projektuose numatytus planus per
artimiausius 24 mėnesius.
Elektroninių ryšių rinka yra viena iš sparčiausiai besivystančių tiek elektroninių ryšių tinklų, tiek
paslaugų prasme, todėl atitinkama teisinė bazė turi būti reguliariai peržiūrima ir dažnai adaptuojama,
kad atitiktų rinkos poreikius. RRT, atsižvelgdama į tai, kad rinkoje kyla vis daugiau klausimų dėl bendro
elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo, o esama teisinė bazė nėra pakankama siekiant išvengti RKKS
valdytojo piktnaudžiavimo, suteikiant bendro naudojimo prieigą prie turimos infrastruktūros, bei siekdama
efektyvaus ir skaidraus elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo, įvertinusi rinkos dalyvių nuomonę, priėmė
sprendimą papildyti teisinę bazę atitinkama metodika, kuria remiantis būtų reglamentuota laisvos (užimtos)
vietos RKK nustatymo procedūra bei algoritmas.
Papildant galiojančią teisinę bazę, Metodika siekiama pašalinti neapibrėžtumus ir prielaidas įvairiai
traktuoti realų RKK užimtumą. Metodika taip pat turėtų tapti rinkos savireguliacijos įrankiu, kuris leistų
skaidriai įvertinti prieigos prie RKKS atsisakymo pagrįstumą, šiame procese nedalyvaujant RRT. Daugiau apie
Metodiką – skyrelyje „Bendras infrastruktūros naudojimas“.
Detalesnę informaciją apie Ginčus galima rasti RRT tinklalapyje, skiltyje „Ginčai tarp ūkio subjektų“18.
Čia skelbiama aktuali informacija, susijusi su ginčų privaloma išankstine ne teismo tvarka tarp ūkio subjektų,
teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, nagrinėjimu bei ginčų komisijos veikla.
Bendras infrastruktūros naudojimas

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės19 sudaro teisinį pagrindą rinkos dalyviams bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant RKKS, taip išvengiant ekonomiškai
nenaudingo infrastruktūros dubliavimosi. Galimybė bendrai naudoti elektroninių ryšių infrastruktūrą yra
18

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Ginčai tarp ūkio subjektų. [žiūrėta
2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www.rrt.lt/index.php?-1423914783
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo
taisyklės. [žiūrėta 2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344388&p_query=&p_tr2=
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viena iš esminių priemonių, prisidedančių prie plačiajuosčio ryšio plėtros Lietuvoje. RRT duomenimis,
žemės darbų, ryšių kabelių klojimo ir panašių darbų sąnaudos sudaro iki 80 proc. elektroninių ryšių tinklo statybos sąnaudų. Todėl, laikydamiesi Taisyklių nuostatų ir elektroninių ryšių tinklų plėtrai pasitelkdami
esamą infrastruktūrą, elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turi galimybę investicijoms skirtas lėšas naudoti
ekonomiškiau ir efektyviau. Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje bendras RKKS naudojimas jau daugelį metų yra
paklausi paslauga, o kitose ES šalyse elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjai dažnai vis dar neturi teisinio pagrindo reikalauti prieigos prie esamos RKKS. Vykdant Taisyklėse nustatytą bendro elektroninių ryšių
infrastruktūros naudojimo priežiūrą, 2009 m. buvo išnagrinėti 6 fizinių ir juridinių asmenų skundai. Tiriant
skundus buvo atlikti 2 faktiniai ryšių kabelių kanalų užimtumo patikrinimai. RRT, atsižvelgdama į gaunamus
skundus ir į tai, kad galiojančios Taisyklės nenumato RKK užimtumo įvertinimo, inicijavo Taisyklių papildymą
Metodika bei pasiūlė faktinį RKK užimtumą skaičiuoti matematiniu būdu. Kaip buvo minėta skyriuje „Rinkos
savireguliacijos mechanizmų skatinimas“, vieša konsultacija dėl pagrindinių principų bei galimos Metodikos
buvo paskelbta 2009 m. rugsėjo mėn. Rinkos dalyviai išreiškė nuomonę, kad nustatyti bendrą Metodiką yra
tikslinga. Taip pat visi sutiko, kad RKK vietą, kurios nėra galimybės panaudoti fiziškai, būtų tikslinga išreikšti
atitinkamu koeficientu. Siekdama skaidraus Metodikos rengimo proceso, išsamiai apsvarstyti bei įvertinti
gautas pastabas, RRT surengė viešą gautų pasiūlymų ir pastabų aptarimą. Apibendrinus visą sukauptą
informaciją, Metodiką planuojama patvirtinti 2010 m.
2008 m. pabaigoje RRT inicijavo Taisyklių pakeitimus, kurie nustatys elektroninių ryšių tinklų bendros
statybos gaires, ir jais remiantis bus įgyvendinti bendros elektroninių ryšių tinklų statybos įpareigojimai, nustatyti Elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, numatančioje, kad asmenys, tiesiantys elektroninių
ryšių tinklus, privalo viešai paskelbti apie statybos pradžią ir galimybes kitiems asmenims bendrai statyti
tinklus. Bendra elektroninių ryšių tinklų statyba leistų sumažinti elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo
sąnaudas, ypač sietinas su žemės, ryšių kabelių klojimo ir panašiais darbais. 2009 m. RRT tęsė bendros
elektroninių ryšių infrastruktūros statybos viešinimo įgyvendinimo projektą. Taisyklių pakeitimo projektas
buvo dukart paskelbtas viešosioms konsultacijoms bei surengtas viešas pastabų ir pasiūlymų aptarimas,
kurio metu rinkos dalyviai išsakė daug vertingų pasiūlymų ir pastabų. Taisyklių pakeitimus planuojama patvirtinti 2010 m.
Numerio perkeliamumo paslauga

Nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvoje teikiama numerio perkeliamumo paslauga, numatyta ES elektroninių
ryšių reguliavimo sistemoje kaip viena svarbiausių priemonių, skatinančių konkurenciją elektroninių ryšių
rinkoje ir įgalinančių vartotoją rinktis paslaugų teikėją pagal jiems svarbiausius kriterijus: paslaugų kokybę ir
įvairovę, kainas, lojalumo sistemas, aptarnavimo patrauklumą ir kt., neprarandant turėto telefono numerio.
Dėl aktyvios konkurencijos patrauklesnių pasiūlymų sulaukia ir nuolatiniai vartotojai, nekeičiantys paslaugų
teikėjo.
RRT duomenimis (21 pav.), iki 2010 m. sausio 1 d. vartotojai numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo (migravo) 446 276 kartus, iš jų 428 233 judriojo, 17 881 fiksuoto ryšio abonentas (geografiniai numeriai)
ir 162 fiksuoto ryšio abonentai (negeografiniai numeriai, t. y. paslaugų numeriai).
Per vienerius metus nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. judriojo telefono ryšio vartotojai numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 127 409 kartus, 5 328 kartus buvo perkelti fiksuoto telefono ryšio geografiniai numeriai ir 25 kartus – fiksuoto telefono ryšio negeografiniai (paslaugų) numeriai. Iš
viso per 2009 m. vartotojai numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 132 762 kartus. Judriojo ir fiksuoto
telefono ryšio numerių perkeliamumo statistika pateikta 15 ir 16 lentelėse.
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21 pav. Numerio perkeliamumo pasiskirstymas pagal fiksuoto ir judriojo ryšio numerius 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT
15 lentelė. Judriojo telefono ryšio numerių perkeliamumo statistika nuo 2004-01-01 iki 2009-12-31

Šaltinis: RRT
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16 lentelė. Fiksuoto telefono ryšio numerių perkeliamumo statistika nuo 2004-01-01 iki 2010-01-01

Šaltinis: RRT

Paslaugų teikėjo pasirinkimas

Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvoje įgyvendinama galimybė pasirinkti paslaugų teikėją.
Galimybe pasirinkti paslaugų teikėją siekiama skatinti konkurenciją elektroninių ryšių sektoriuje,
užtikrinant viešųjų telefono ryšio tinklų ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų, turinčių didelę
įtaką prisijungiant prie viešojo telefono ryšio tinklo ir jį naudojant fiksuotoje vietoje, abonentams teisę pa-
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sirinkti bet kurį viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją ir naudotis jo teikiamomis viešosiomis telefono ryšio
paslaugomis. Abonentai tokiomis paslaugomis gali naudotis surinkdami trumpąjį telefono ryšio numerį iš
serijos 10XX ir skambinimo metu neatlikinėdami jokios kitos papildomos procedūros, skirtos pasirinkti kitą
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, arba abonentai gali pasirinkti kito viešųjų telefono ryšio paslaugų
teikėjo paslaugas išankstiniu pasirinkimu, t. y. abonentas pasinaudodamas tokia teise nerenka trumpojo
telefono ryšio numerio iš serijos 10XX. Šia paslauga 2009 m. galėjo pasinaudoti viešojo fiksuoto telefono
ryšio operatoriaus TEO LT, AB, abonentai. 2009 m. buvo paskirtas 1 operatoriaus pasirinkimo kodas. Iš viso
operatoriams yra paskirtas 21 operatoriaus kodas iš trumpųjų telefono ryšio numerių serijos 10XX.
Per 2009 m. IV ketvirtį paslaugų teikėjo pasirinkimo paslauga pasinaudojo apie 12,7 tūkst. paslaugų
gavėjų (13,0 proc. mažiau negu III ketvirtį), iš kurių 3,8 tūkst. naudojosi teikėjo išankstiniu pasirinkimu.
Konkurencijos pašto paslaugų sektoriuje skatinimas
Europos pašto paslaugų sektoriuje pastaraisiais metais vyko esminiai pokyčiai, įskaitant laipsnišką
rinkos atvėrimą bei spartų konkurencijos augimą. Pagrindinės Europos pašto sektoriaus vystymosi kryptys buvo pašto paslaugų rinkos liberalizavimas arba visiškas rinkos atvėrimas konkurencijai. Trečioji pašto
direktyva numatė, kad dauguma valstybių narių privalo visiškai atverti rinką iki 2011 m. sausio 1 d. Pašto
reformos įgyvendinimo tempus pakoregavo pasaulinės ekonominės krizės padariniai, kurie smarkiai palietė
ir pašto sektorių. Daugelis šalių, pajutusios ekonominės krizės padarinius, yra linkusios persvarstyti ankstesnius pašto paslaugų rinkos liberalizavimo planus. Dėl nepalankios ekonominės aplinkos, sumažėjusios
vartotojų perkamosios galios gerokai sumažėjo ir pašto paslaugų vartojimas. Ši tendencija palietė ir Lietuvos
pašto rinką.
Bendra pašto ir pasiuntinių rinka, vertinant pagal pašto korespondencijos siuntų kiekį (įskaitant reklamines pašto siuntas), 2008–2009 m. laikotarpiu sumažėjo 8,8 proc., o vertinant pagal pajamas pašto ir
pasiuntinių rinka sumažėjo 12,6 proc. Konkurencijos lygis pašto korespondencijos rinkoje žemas, nes iki 2013
m. sausio 1 d. ši sritis yra maksimaliai rezervuota vidaus korespondencijos paslaugoms, be to, 2009 m. AB
Lietuvos paštas vis dar užima didžiąją (94,5 proc.) pašto paslaugų rinkos dalį.
Didžiausia konkurencija yra ir artimiausiu metu išliks liberalizuotoje siuntinių rinkoje. Bendra pašto
ir pasiuntinių teikėjų rinka pagal pašto siuntinių kiekį 2005–2009 m. laikotarpiu kasmet didėjo. Didžiausias
pašto siuntinių kiekio augimas užfiksuotas 2006 m. (26,3 proc.), lyginant su 2005 m. Žvelgiant į 2008–2009
m. laikotarpį, siuntinių kiekio augimas sulėtėjo ir vidutiniškai kasmet augo po 8,3 proc. Pasiuntinių paslaugų
rinkoje 2009 m. dominuoja operatoriai, tokie kaip UAB „DPD Lietuva“, AB Lietuvos paštas ir UAB „DHL Lietuva“,
kurie atitinkamai užima 31,3 proc., 0,8 proc. ir 10,1 proc. pasiuntinių paslaugų rinkos. Siekiant užtikrinti
sąžiningą konkurenciją, reikalinga griežtesnė paslaugų teikimo taisyklių laikymosi kontrolė.
2009 m. kritusios pašto ir pasiuntinių paslaugų apimtys, tiek ir likęs kelių metų metų laikotarpis iki
visiško Europos pašto rinkos liberalizavimo (Lietuva įgyvendinant Trečiosios pašto direktyvos nuostatas,
turi galimybę atidėti visišką pašto paslaugų rinkos liberalizavimą iki 2012 m. gruodžio 31 d.) skatina vidinę
konkurenciją pašto ir pasiuntinių sektoriuje. Šie veiksniai verčia įmones optimizuoti savo veiklą mažinant
gamybos sąnaudas, kas gali paveikti darbo vietų skaičių didesnėse įmonėse, taip pat turėti įtakos universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų skaičiaus sumažėjimui.
Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyviai

Įgyvendinant 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl
paslaugų vidaus rinkoje nuostatas (toliau – Paslaugų direktyva), RRT pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos Res-
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publikos pašto įstatymo (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125) pakeitimo ir papildymo, siekiant šio
įstatymo nuostatas suderinti su Paslaugų direktyvos nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymu (toliau – Pašto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas), buvo parengtos Pašto ir pasiuntinių
paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos RRT direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1544 (Žin.,
2010, Nr. 3-149), (toliau – Taisyklės). Taisyklėse yra reglamentuojama pranešimo apie pašto ir (ar) pasiuntinių
paslaugų teikimo pradžią pateikimo tvarka ir sąlygos, pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų išbraukimo iš
pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašo atvejai, pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygos bei
ataskaitų apie suteiktas pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugas teikimo tvarka.
Įsigaliojus aukščiau paminėtiems teisės aktams, nebeliko jokių administracinių suvaržymų ketinantiems pradėti vykdyti pašto ir pasiuntinių paslaugų veiklą, nes pagal Pašto įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymą, norint užsiimti pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo veikla, tereikia užpildyti pranešimą ir juo informuoti RRT apie tokį ketinimą. Pažymėtina tai, kad nuo 2009 m. RRT nebeišduoda išankstinių leidimų
pašto paslaugoms teikti, taip pat pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų įrašymo į pašto ir (ar) pasiuntinių
paslaugų teikėjų sąrašą terminas sutrumpėjo nuo 15 darbo dienų iki 5 darbo dienų.
Per 2009 m. RRT į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą įrašė 12 ūkio subjektų, o išbraukė 5 pasiuntinių
paslaugų teikėjus. Leidimai teikti pašto paslaugas išduoti 2 ūkio subjektams, 2 leidimai panaikinti. 2009 m.
gruodžio 31 d. pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 86 ūkio subjektai, iš kurių 84 ūkio subjektai teikė
pasiuntinių paslaugas, o 15 – pašto paslaugas (22 pav.).

22 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų dinamika Lietuvoje 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT

2009 m. palyginus su praėjusiais metais, pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje veikiančių ūkio subjektų
padaugėjo 7,5 proc., t. y. nuo 80 ūkio subjektų iki 86 ūkio subjektų. Žiūrint į pašto ir pasiuntinių paslaugų
teikėjų dinamiką Lietuvoje 2005–2009 m. laikotarpiu, matyti, kad 2009 m. į pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų
teikėjų sąrašus buvo įtraukta daugiausia naujų ūkio subjektų. Ūkio subjektų, teikiančių ir pašto ir pasiuntinių
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paslaugas, skaičius 2008–2009 m. laikotarpiu nekito, o pašto ir pasiuntinių paslaugų rinką 2009 m. papildė 7
nauji pasiuntinių paslaugų teikėjai.
Universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir sąnaudų apskaita

Universaliąsias pašto paslaugas visoje šalies teritorijoje teikti yra įpareigota AB Lietuvos paštas, kuri
privalo visiems pašto paslaugų naudotojams vienodomis sąlygomis, vienodais tarifais tiek miesto, tiek kaimo
gyvenamųjų vietovių gyventojams užtikrinti nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslaugų teikimą. 		
Universaliųjų pašto paslaugų didžiausius tarifus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. RRT prižiūri,
kad universaliųjų pašto paslaugų tarifai būtų pagrįsti sąnaudomis, prieinami visiems pašto paslaugų naudotojams, skaidrūs ir nediskriminuojantys.
2009 m. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti universaliųjų pašto
paslaugų didžiausi tarifai. 2009 m. išsiųsti nepirmenybinį laišką iki 20 gramų šalies viduje kainavo 1,35 Lt, o
pirmenybinį laišką – 1,55 Lt.
Lyginant su ES šalyse nustatytais universaliųjų pašto paslaugų tarifais (23 pav.), Lietuvoje galiojantis
pirmosios svorio pakopos pirmenybinio laiško tarifas pagal kainos dydį (0,45 euro) yra 14–16 vietoje tarp
27-ių ES šalių ir yra mažesnis už ES vidurkį (0,46 euro). Tiek pat, kiek ir Lietuvoje, kainuoja išsiųsti pirmosios
svorio pakopos pirmenybinį laišką Jungtinėje Karalystėje ir Portugalijoje. 2009 m. duomenimis, didžiausias
pirmosios svorio pakopos pirmenybinio laiško tarifas galiojo Danijoje (0,74 euro), o mažiausias – Maltoje
(0,19 euro).

23 pav. Pirmosios svorio pakopos (20 g) pirmenybinio laiško, siunčiamo šalies viduje, kaina ES šalyse 2009 m., eurais
Šaltinis: WIK ir ITA konsultacinių kompanijų studija, atlikta Europos Komisijos užsakymu, „Europos pašto rinkos evoliucija nuo 1997 m.“, 2009 m.
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Minėti universaliųjų pašto paslaugų tarifai Lietuvoje yra taikomi gyventojams ir įmonėms, siunčiančioms
laiškus nedideliais kiekiais. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas 2009 m. taikė taip pat ir specifinius
universaliųjų pašto paslaugų tarifus, kurie buvo taikomi gyventojams bei įmonėms, pateikiančioms siuntimui
per kalendorinį mėnesį daugiau nei 1 000 vnt. laiškų. Specifiniams tarifams ir su jais susijusioms sąlygoms
universaliųjų pašto paslaugų teikėjas privalo taikyti skaidrumo ir nediskriminavimo principus bei, nustatant
tokius tarifus, turi būti įvertintos nepatirtos sąnaudos, palyginti su įprastai teikiamomis pašto paslaugomis.
RRT užsakymu atlikos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų bei įmonių, besinaudojančių pašto ir
pasiuntinių paslaugomis, apklausos duomenimis, AB Lietuvos pašto korespondencijos siuntimo kaina
dažniausiai vertinama kaip vidutiniška – 61 proc. 26 proc. šalies gyventojų manymu, ji aukšta, 13 proc.
mano, kad ji yra žema. Apklausa parodė, kad siuntinių siuntimo kaina vertinama kaip aukšta – 29 proc.
gyventojų, 33 proc. gyventojų teigė, kad ji yra vidutiniška, 5 proc. – kad žema, o 33 proc. respondentų
neatsakė. AB Lietuvos pašto pasiuntinių paslaugų kainas vidutiniškomis laiko 18 proc. respondentų, 17 proc.
mano, kad šios paslaugos yra brangios, 2 proc. – jog pigios, 63 proc. neatsakė.
Minėta apklausa parodė, kad privačių pašto ir pasiuntinių paslaugas teikiančių bendrovių korespondencijos siuntimo paslaugų kainos dažniausiai vertinamos vidutiniškai – 63 proc., 20 proc. šalies gyventojų
teigė, jog naudotis šiomis paslaugomis brangu, 4 proc. – jog pigu, 13 proc. neatsakė. Kad siuntinių siuntimas
brangus – atsakė 31 proc. respondentų, 31 proc. gyventojų mano, jog šios paslaugos kaina vidutiniška, kad
pigus – 3 proc. šalies gyventojų, 35 proc. neatsakė. Pasiuntinių paslaugos vertinamos kaip brangios – 33
proc., kaip vidutiniškos – 21 proc. 46 proc. neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Apklausos duomenimis, didžiausias gaunamos bei siunčiamos pašto korespondencijos kiekis tenka
verslo subjektams (sąskaitos, reklaminė medžiaga, kita informacija). Įmonėms yra išsiunčiama 89,5 proc.
visos siunčiamos pašto korespondencijos ir 10,5 proc. išsiunčiama privatiems asmenims. 92,7 proc. pašto
korespondencijos gaunama iš įmonių, 7,3 proc. gaunama iš privačių asmenų.
RRT prižiūri, kad universaliųjų pašto paslaugų teikėjos AB Lietuvos pašto naudojama sąnaudų apskaitos sistema būtų skaidri, pagrįsta bei atitiktų RRT nustatytus universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos
tvarkymo reikalavimus ir pagrindinius sąnaudų apskaitos principus (priežastingumo, kaupimo, objektyvumo,
pastovumo, skaidrumo, viešumo ir naudingumo).
Kaip ir kiekvienais metais, 2009 m. RRT išnagrinėjo AB Lietuvos pašto pateiktą metinę 2008 m.
universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų ataskaitą ir nustatė, kad AB Lietuvos paštas universaliųjų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudas apskaito vadovaudamasi RRT nustatytais
universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos tvarkymo reikalavimais. AB Lietuvos paštas apskaitydama
sąnaudas atsižvelgė į 2008 m. RRT užsakymu atlikto papildomo nepriklausomo AB Lietuvos pašto universaliųjų
pašto paslaugų sąnaudų apskaitos sistemos audito išvadas ir pasiūlymus bei ištaisė kai kurias audito metu
pastebėtas klaidas ir trūkumus.
2009 m. RRT peržiūrėjo su universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaita susijusius teisės aktus bei
parengė atnaujintą universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos tvarkymo taisyklių projektą. Universaliųjų
pašto paslaugų sąnaudų apskaitos taisyklių projekte, atsižvelgus į ES pašto direktyvų bei Europos pašto reguliavimo komiteto (CERP) darbo grupių parengtas sąnaudų apskaitos rekomendacijas, sugriežtinti reikalavimai
universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos sistemos skaidrumui, sąnaudų paskirstymo aiškumui bei
išplėsti universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudas pagrindžiančios informacijos
teikimo RRT reikalavimai.
2008 m. AB Lietuvos pašto didžiausią bendrųjų sąnaudų dalį sudarė personalo išlaikymo sąnaudos –
64,74 proc. (24 pav.)
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24 pav. AB Lietuvos paštas 2006–2008 m. sąnaudos, proc.
Šaltinis: RRT

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos priežiūra

RRT, vykdydama pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkų priežiūrą, t. y. prižiūrėdama, kaip šių rinkų dalyviai
laikosi teisės aktų, reglamentuojančių pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų veiklą, reikalavimų, 2009 m. atliko 46 įmonių planinius veiklos patikrinimus.
Planinių patikrinimų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas naujų rinkos dalyvių arba anksčiau RRT
netikrintų įmonių veiklos profilaktiniams patikrinimams, įmonėms, kurios galimai teikia pasiuntinių paslaugas (t. y. reklamuoja tokią veiklą, tačiau nėra apie veiklos pradžią pranešę RRT). Viena įmonė įspėta dėl
privalomo siuntų identifikavimo (antspaudavimo), keturios įmonės teikiančios pasiuntinių paslaugas įspėtos
dėl privalomo siuntų įteikimo gavėjams asmeniškai pasirašytinai, pašto paslaugas teikiančiose įmonėse patikrintos siūlomų paslaugų kainos, siekiant nustatyti, ar jos atitinka rezervuotosioms pašto paslaugoms Pašto
įstatymo numatytų kainų reikalavimus, įmonės įspėtos dėl galimų rezervuotosios srities pažeidimų, pristatant į gaunamos korespondencijos dėžutes siuntas iki 50 g. Siekiant turėti tikslią informaciją apie pasiuntinių
paslaugų teikėjų rinkos dalyvius, planinių patikrinimų metu patikrintos įmonės, įtrauktos į RRT skelbiamą
pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, tačiau periodiškai teikiančios RRT informaciją, kad nevykdo pasiuntinių
paslaugų teikimo veiklos, arba neteikiančios jokios informacijos apie vykdomą veiklą.
Pagal vartotojų ir ūkio subjektų skundus ir kitą gautą informaciją buvo patikrinta ir ištirta 6 pašto ir
(arba) pasiuntinių paslaugas teikiančių įmonių veikla. Šiose įmonėse tiriant skundus, atlikti 6 neplaniniai patikrinimai.
Už ketvirtinių ir metinės ataskaitų nepateikimą žodžiu įspėti 98 ūkio subjektai (25 pav.), kai kurie – po
kelis kartus. RRT 2009 m. netaikė ankstesniųjų metų praktikos – laiku nepateikusias ataskaitų apie vykdytą
veiklą įmones po žodinio įspėjimo įspėti pakartotinai raštu. Po įspėjimų nepateikus ataskaitų, 2 ūkio subjektams buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų (toliau – ATP) protokolai. Kiti veiklą vykdantys ūkio
subjektai ataskaitas pateikė. Patikrinimų metu nustatyta, kad 2 ataskaitų nepateikę ūkio subjektai nevykdo
veiklos arba įmonės nerastos.
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25 pav. Įspėjimų, dėl nepateiktų ketvirtinių ataskaitų apie vykdomą pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo veiklą, skaičius 2006–2009 m.
Šaltinis: RRT

Už kitus Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pažeidimus surašyti dar 5 ATP protokolai. 4 ūkio subjektams surašyti 5 ATP protokolai už Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų aprašo reikalavimų
nesilaikymą. Palyginus su praėjusiais metais, RRT surašytų ATP protokolų skaičius sumažėjo, tačiau viršijo
kelių paskutinių metų vidurkį.
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PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS PLĖTRAI
FORMAVIMAS
Parengtas Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės naujos redakcijos projektas sudarys galimybę
efektyviau planuoti radijo dažnius naujoms technologijoms pagal tarptautinius reikalavimus
Parengtas Radijo dažnių, kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo pakeitimo projektas ateityje
žymiai supaprastins administracines procedūras ir leis vartotojams tam tikrus radijo dažnius naudoti
savarankiškai, elektroniniu būdu užregistravus šiais radijo dažniais veikiančias radijo stotis
Pasiekti susitarimai su kaimyninių valstybių – Lenkijos ir Rusijos Federacijos – ryšių administracijomis
padės pasienio teritorijose efektyviau išnaudoti judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio sistemoms skirtus
radijo dažnius (kanalus), plėtoti modernias belaidės plačiajuostės prieigos, skaitmeninės televizijos
technologijas
Siekdama užtikrinti gyventojams technologiškai naujų paslaugų teikimą, RRT patvirtino Telefono ryšio
numerio susiejimo su kitais asmens elektroniniais ryšių duomenimis tvarkos aprašą, nustatantį ENUM
(angl. Electronic Numbering) sistemos administravimo, ENUM paslaugos teikimo tvarką, ir paskelbė
viešąjį konkursą išrinkti ENUM sistemos administratorių
Investicijų skatinimas ir pažangių IRT plėtra
Radijo dažnių valdymas

Šiuolaikinės visuomenės poreikis naudotis pažangiausiomis elektroninių ryšių paslaugomis vis labiau
didina radijo dažnių paklausą. Pagrindinis radijo dažnių, kaip viešosios vertybės, valdymo tikslas – sudaryti
veiksmingas sąlygas visuomenei naudotis modernios ryšių aplinkos teikiamais privalumais. Planavimas, nustatant, kas ir kokiomis sąlygomis turi teisę naudotis radijo dažniais, leidžia suderinti skirtingus poreikius.
Radijo ryšio sistemos efektyvus veikimas neįmanomas, jei ši sistema savo aplinkoje patiria žalinguosius
trukdžius. Tam, kad būtų galima išvengti žalingųjų trukdžių, radijo sistemų veikimo sąlygos yra harmonizuojamos tam tikrame regione. Užtikrinant, kad radijo dažniai, skiriami ryšių technologijoms, būtų naudojami efektyviai tiek nacionaliniu, tiek ir regioniniu mastu, privaloma koordinuoti valstybių tarpusavio planus ir radijo
dažnių naudojimo sąlygas ES viduje ir su kaimyninėmis valstybėmis. Todėl RRT glaudžiai bendradarbiauja su
Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (toliau – CEPT) Elektroninių ryšių komiteto
(toliau – ECC) ir EK darbo grupėmis, NATO civilinio/karinio dažnių valdymo pakomitečiu (NATO FMSC). Lietuva, būdama ES dalis, yra įsipareigojusi įgyvendinti ES radijo spektro harmonizavimo priemones. Kita vertus,
Lietuva, kaip ir kitos šalys, privalo laikytis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (toliau – ITU) Radijo ryšio
reglamento, tarptautinių ir regioninių susitarimų bei dvišalių ir daugiašalių susitarimų. Lietuvai dėl specifinės
geografinės padėties ypač yra aktualūs radijo dažnių koordinavimo klausimai su ES nepriklausančiomis
valstybėmis, siekiant įgyvendinti ne vien nacionalinius interesus, bet ir ES radijo dažnių harmonizavimo priemones. ES konkrečiai paskirčiai harmonizuojant vis daugiau radijo dažnių juostų, kuriomis būtų teikiamos
europinės paslaugos, ES pasienio valstybės vis dažniau susiduria su specifinėmis radijo dažnių valdymo situacijomis dėl skirtingų radijo dažnių naudojimo planų ES ir kitose valstybėse, nepriklausančiose ES.
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Ši problema tapo ypač aktuali EK ėmusis veiksmų dėl taip vadinamo skaitmeninio dividendo (790–862
MHz) radijo dažnių juostos pertvarkymo, taip, kad būtų sudarytos sąlygos teikti viešojo judriojo radijo ryšio
paslaugas. Tačiau tokie ES planai susiduria su rimtu kaimyninių, ES nepriklausančių valstybių pasipriešinimu,
kadangi pagal ITU Radijo ryšio reglamento 5.312 išnašą ši radijo dažnių juosta kai kuriose valstybėse (Lietuvai aktualios Baltarusija ir Rusijos Federacija) yra naudojama oreivystės radijo navigacijos reikmėms ir yra
labai griežtai saugoma nuo kitų tarnybų galimų trukdžių. 26 paveiksle parodytas 645–862 MHz radijo dažnių
juostoje veikiančių oreivystės radijo navigacijos sistemos radijo stočių išdėstymas. Tam tikro tipo oreivystės
radijo navigacijos radijo stotims Rusijos Federacija reikalauja apsaugos iki 400 km. atstumu nuo savo sienų.
Tai labai varžo skaitmeninio dividendo naudojimą rytinėse ES valstybėse.
Siekdamos apginti savo interesus, Lietuva kartu su Suomija ir Norvegija 2009 m. parengė ir CEPT Pasirengimo ITU Pasaulinei radijo ryšio konferencijai darbo grupėje pristatė dokumentą, kuriame nagrinėjami ES
rytinio pasienio valstybių judriojo radijo ryšio sistemų suderinamumo su oreivystės radijo navigacijos sistemomis klausimai. Šio dokumento tikslas – parodyti, kad būtina saugoti tik realiai esančias ir ITU tarptautiniame
registre užregistruotas oreivystės radijo navigacijos sistemas. Nors galutinis sprendimas šiuo klausimu 2009 m.
nebuvo priimtas, svarbu paminėti, kad Lietuvai svarbūs klausimai vis dažniau keliami tarptautiniu lygiu ir
sprendimų ieškoma ne vien dvišaliais susitarimais.

26 pav. 645–862 MHz radijo dažnių juostoje veikiančios oreivystės radijo navigacijos sistemos, varžančios skaitmeninio dividendo naudojimą rytinėse
ES valstybėse, radijo stotys
Šaltinis: RRT
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Lietuvos nacionalinė radijo dažnių valdymo sistema yra gana gerai suderinta su EB mastu vykdomomis
radijo dažnių naudojimo harmonizavimo iniciatyvomis. Nežiūrint to, RRT aktyviai bendradarbiavo aiškindama
EK kilusias abejones dėl kai kurių EK priimtų sprendimų tinkamo įgyvendinimo nacionaliniuose radijo ryšį
reglamentuojančiuose teisės aktuose. RRT parengė išaiškinimą EK Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos
generaliniam direktoratui dėl 2008 m. gegužės 21 d. EK sprendimo 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz
dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas,
suderinimo, ir 2008 m. birželio 13 d. EK sprendimo 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, tinkamo
įgyvendinimo Lietuvoje.
Įgyvendindama Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamento naują redakciją, RRT
parengė Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės naujos redakcijos projektą. Projektu siekiama suvienodinti Lietuvos Respublikoje naudojamų radijo dažnių paskirstymą radijo ryšio ir kitoms reikmėms su
Radijo ryšio reglamente numatytu paskirstymu, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos interesams ir
ES teisei. Pažymėtina, kad pagal Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės pakeitimus 68–73 MHz,
76–87,5 MHz ir 790–862 MHz radijo dažnių juostos skiriamos naudoti judriajai tarnybai, 450–470 MHz ir
2300–2400 MHz radijo dažnių juostos – tarptautinio judriojo radijo ryšio (IMT) sistemai, o 14,3–14,5 GHz
radijo dažnių juosta skiriama naudoti fiksuotajai ir judriajai tarnybai. Pakeista 3400–3600 MHz radijo dažnių
juostos naudojimo teisė judriajai tarnybai iš antrinės į pirminę, panaikintas 2500–2520 MHz ir 2670–2690
MHz radijo dažnių juostų skyrimas palydovinei judriajai tarnybai, taip pat padaryta daug kitų radijo dažnių
juostų paskirties ar naudojimo sąlygų pakeitimų. Patvirtinus siūlomus pakeitimus, Lietuvoje naudojamas
radijo dažnių juostų paskirstymas atitiks Radijo ryšio reglamente nustatytą paskirstymą, o tai savo ruožtu
užtikrins tarptautiniu mastu suderintą radijo dažnių naudojimą. Taip pat bus užtikrintas veiksmingas ribotų
išteklių – radijo dažnių – valdymas ir naudojimas, skatinama konkurencija ir elektroninių ryšių paslaugų
įvairovė.
Tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos

2009 m. rugpjūčio 24–28 d. Lietuvoje vyko tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijų atstovų. Surengtose derybose RRT pasirašė 12
susitarimų, pagerinančių radijo dažnių naudojimo sąlygas pasienio regionuose įvairiose radijo dažnių juostose veikiančioms sistemoms:
Trišaliu RRT susitarimu su Lenkijos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijomis bei dviem dvišaliais susitarimais su kiekviena iš šių administracijų atskirai „dėl 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz ir 2110–2170 MHz
radijo dažnių juostų naudojimo judriosios tarnybos UMTS sistemos stotims pasienio teritorijoje“ pakeistos 2004 m. pasirašytuose susitarimuose nustatytos sąlygos UMTS kanalų naudojimui. Susitarimai praplėtė
operatorių galimybes užtikrinti kokybišką ryšį arti valstybės sienos esančiose gyvenvietėse ir kitose vietovėse,
kadangi tokiose vietose įrengiamos stotys dabar turi atitikti mažiau suvaržančius reikalavimus jų kuriamam
elektromagnetinio lauko lygiui.
Trišaliu RRT susitarimu su Lenkijos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijomis dėl 380–385 MHz ir
390–395 MHz radijo dažnių juostų poros naudojimo kritinių situacijų tarnybų sausumos judriojo ryšio sistemoms sudaryta galimybė efektyviau išnaudoti TETRA AGA sistemos, įdiegtos pagal Šengeno priemonės programos investicinį projektą „Vidaus reikalų ministerijos skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos visoje
šalies teritorijoje projektavimas ir įdiegimas“, kanalus šalia valstybės sienos su Rusijos Federacija. Šis susita-
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rimas užbaigė prieš keletą metų RRT inicijuotą susitarimų tarp visų Lietuvai kaimyninių valstybių pasirašymo
procesą, kuriuo buvo įteisinti tarpusavyje suderinti AGA sistemoms skirtų kanalų pasidalinimo planai.
Trišaliu RRT susitarimu su Lenkijos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijomis dėl 876–880 MHz ir
921–925 MHz radijo dažnių juostų poros naudojimo sausumos judriosios tarnybos (GSM-R) sistemoms
pasienio teritorijose išspręstas GSM-R kanalų naudojimo klausimas teritorijoje, apribotoje 30 km spinduliu
nuo Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško. Susitarimas atveria galimybes
efektyviai įsisavinti 876–880 MHz, 921–925 MHz radijo dažnių juostų porą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kas yra būtina, siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą „Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos
modernizavimas įdiegiant GSM-R“.
Trišaliu RRT susitarimu su Lenkijos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijomis dėl 880–890 MHz ir
925–935 MHz radijo dažnių juostų poros naudojimo sausumos judriosios tarnybos stotims pasienio teritorijose nustatytos E-GSM sistemoms skirtų radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygos ir priimti prioritetinių kanalų
pasidalinimo planai, kuriuos įsipareigota taikyti stotims, esančioms 30 km spindulio teritorijoje apie Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo tašką. Susitarimas padės išvengti trukdžių,
galinčių atsirasti tais atvejais, kai teritorijoje, kurioje dėl teisių į spektrą susikerta trijų šalių interesai, kanalų
naudojimo sąlygos nėra apibrėžtos ir planuojant stotis vadovaujamasi tarpusavyje nesuderintais dvišaliais
susitarimais.
Dvišaliu RRT susitarimu su Rusijos Federacijos administracija, pakeitusiu iki tol galiojusį 2002 m.
susitarimą, bei trišaliu susitarimu su Lenkijos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijomis dėl 440–450 MHz
radijo dažnių juostos naudojimo sausumos judriajai tarnybai pasienio teritorijose buvo sudarytos sąlygos vidaus judriojo ryšio sistemose, veikiančiose arčiau kaip 50 km atstumu nuo valstybės sienos su Rusijos Federacija ir Lenkija panaudoti dalį ryšio kanalų prioritetinėmis teisėmis. Į peržiūrėtą dvišalį susitarimą perkeltos
Elektroninių ryšių komiteto sprendimo (05)12 bei Europos radijo ryšių komiteto sprendimo (98)25 nuostatos
dėl PMR446 kanalų naudojimo, be to, pasinaudota proga atlikti minimalius pakeitimus dvišalio susitarimo
kanalų plane, siekiant užtikrinti prioritetinių kanalų paskirstymo išilgai valstybės sienos nuoseklumą.
Su Lenkijos ir Rusijos Federacijos administracijomis pasirašyti dvišaliai susitarimai dėl 10,15–10,3/10,5–
10,65 GHz ir 24,5–26,5 GHz dažnių juostose veikiančių belaidės plačiajuostės prieigos stočių koordinavimo.
Susitarime tarp Lietuvos ir Lenkijos kanalai padalinti į prioritetinius ir neprioritetinius, o susitarimuose tarp
Lietuvos ir Rusijos Federacijos kanalai nebuvo dalinami į prioritetinius ir neprioritetinius. Šie susitarimai
turėtų paspartinti belaidės plačiajuostės prieigos stočių registravimo procedūras dėl supaprastinto tarptautinio koordinavimo.
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos atstovai aptarė Ženevos-06 Sutarties ir Plano, kuriais reglamentuojamas skaitmeninės televizijos įdiegimas, įgyvendinimo problematiką. Lietuvos ir Rusijos Federacijos
atstovai tarpusavyje sukoordinavo nemažai analoginių bei skaitmeninių televizijos stočių.
Televizija

Lietuvoje 2009 m. pabaigoje veikė 126 analoginės antžeminės televizijos bei 79 skaitmeninės
antžeminės televizijos stotys.
Po labai sparčios skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) tinklų plėtros, vykusios 2008 m., 2009 m.
tinklų plėtra praktiškai nevyko. Tinklai dabar aprėpia apie 92 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos.
RRT toliau tęsė pasirengimą analoginės televizijos išjungimui bei viešosioms konsultacijoms pirmą kartą
paskelbė Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano pakeiti-
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mus, kuriuose numatomi reikalingi DVB-T kanalų pakeitimai bei kanalai naujoms stotims, užtikrinsiančioms
5 nacionalines aprėptis bei vietinių ir regioninių programų siuntimą. Šie pakeitimai turės būti atlikti išjungus
analoginę televiziją ir tik juos atlikus, bus galima pradėti diegti naujas stotis.
Pradėtos rengti rekomendacijos, kaip reikia įrengti, pertvarkyti daugiabučių pastatų antenų ūkius, kad
būtų užtikrintas geros kokybės skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimas.
2009 m. Vilniuje buvo įrengta pirmoji skaitmeninės antžeminės televizijos DVB-T stotis Lietuvoje, kuria naudojantis pradėtos siųsti 3 raiškiosios televizijos programos.
2009 m. sausio 14 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-9 „Dėl koordinacinės tarybos sudarymo“
buvo sudaryta nuolat veikianti koordinacinė taryba, kuri teiks pasiūlymus analoginės antžeminės televizijos
išjungimo, skaitmeninės televizijos, kuri perduodama naudojant įvairias technologijas, plėtros bei interaktyvių
paslaugų diegimo klausimais ir į kurios sudėtį buvo įtrauktas ir RRT atstovas. Koordinacinei tarybai nuolat
buvo teikiama informacija apie skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo eigą ir skaitmeninių programų
priėmimo galimybes. Šios tarybos prašymu RRT, atsižvelgdama į televizijos programų priėmimo galimybes,
parengė ir pristatė analoginės antžeminės televizijos išjungimo regionais galimą variantą tam atvejui, jeigu
namų ūkiai, priimantys kitas, ne analoginės antžeminės televizijos programas, kuriame nors regione sudarytų
ne mažiau kaip 90 proc. visų televizijos programas priimančių namų ūkių. Per 2009 m. RRT užsakymu buvo
atliktos dvi apklausos, siekiant nustatyti, kokia dalis Lietuvos gyventojų žiūri kitas, ne analoginės antžeminės
televizijos programas, tačiau apklausos parodė, jog nė vienas Lietuvos regionas netenkina šio kriterijaus.
Radijo ryšio judrioji tarnyba

Judrusis radijo ryšys ir toliau išlieka labiausiai paplitęs ir plačiausiai naudojamas radijo ryšys. Judriajam
radijo ryšiui skirtus radijo dažnius savo vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti plačiai naudoja elektros energijos, kuro, šilumos ir vandens tiekimo įmonės, keleivių vežimo taksi įmonės, sveikatos priežiūros
įstaigos ir saugos tarnybos. Valstybės institucijos šiuos radijo dažnius naudoja veiklai, susijusiai su valstybės
gynyba, sienos apsauga, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu ir valstybės pagalbos tarnybomis. Viešųjų
tinklų operatoriams suteikiama teisė Lietuvoje steigti viešuosius judriojo radijo ryšio sistemos tinklus ir teikti
jais viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas.
2009 m. RRT buvo pateikti 1 193 prašymai ir paklausimai judriojo radijo ryšio naudojimo klausimais.
Juos išnagrinėjus buvo užregistruotos 633 radijo ryšio tinklų stotys, išduotas 301 leidimas naudoti judriosios
tarnybos radijo dažnius, 297 leidimai naudoti laivų stotis ir 95 leidimai naudoti orlaivių stotis.
2009 m. RRT vykdė judriajam ryšiui skirtų radijo dažnių, kuriais veikė 1 596 vidaus radijo ryšio tinklai, 128 oreivystės judriosios tarnybos antžeminės stotys ir 228 orlaivių stotys, 25 jūros judriosios tarnybos
kranto stotys ir 641 laivų stotis, priežiūrą.
2009 m. pabaigoje 6 viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų operatoriai jiems skirtose radijo dažnių
juostose, naudojo 3 932 bazines stotis. Skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinkluose, skirtuose
veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga ir
valstybės saugumu, veikė 221 bazinė stotis. Per 2009 m. užregistruotos 633 naujos bazinės stotys. Lyginant su
2008 m., 2009 m. buvo užregistruota pastebimai mažiau GSM-900 tinklų bazinių stočių, nebuvo tokio spartaus trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) tinklų bazinių stočių skaičiaus didėjimo. Per
2009 m. RRT užregistravo 201 bazinę UMTS tinklų stotį (išregistravo 26). RRT pripažino šias stotis tinkamas
naudoti elektromagnetinio suderinamumo požiūriu. Palyginti su praėjusiais metais, bazinių stočių skaičius
padidėjo 8,9 proc. (27 pav.).

70

27 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinės stotys 2006–2009 m.
Šaltinis: RRT

Per 2009 m. viešųjų visuotinės judriojo radijo ryšio sistemos tinklų (GSM 900 ir DCS 1800) ir trečios
kartos judriojo radijo ryšio tinklų (UMTS/IMT-2000) operatoriai užregistravo 410 bazinių stočių ir metų
pabaigoje naudojo 3 740 bazinių stočių. 2009 m., lyginant su 2008 m., GSM-900 bazinių stočių skaičius
išaugo 7,6 proc., DCS-1800 bazinių stočių skaičius išaugo 8,2 proc., UMTS/IMT-2000 bazinių stočių skaičius
išaugo 27,6 proc. (28 pav.).

28 pav. Bazinės stotys 2009 m.
Šaltinis: RRT
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Vykdant judriajai tarnybai skirtų radijo dažnių tarptautinį koordinavimą su kaimyninių šalių
telekomunikacijų administracijomis, buvo suderintas 21 radijo dažnis judriajam ryšiui. Pagal prašymus, gautus iš kaimyninių valstybių, joms buvo suderinta 30 radijo dažnių judriajam radijo ryšiui.
2009 m. toliau buvo atnaujinamas Radijo dažnių, kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas.
Šiame sąraše nurodytais dažniais veikiantys radijo ryšio įrenginiai vis plačiau ir plačiau naudojami pramonėje,
moksle, buityje. Todėl RRT reguliariai atnaujina ir papildo šį sąrašą. Taip sudaromos sąlygos teikti į Lietuvos
rinką vis naujus įrenginius ir naudotis naujausiomis technologijomis šioje srityje. 2009 m. vartotojams suteikta galimybė be leidimų naudoti radijo ryšio įrenginius, kurių veikimas pagrįstas ultraplačiajuoste ryšio technologija, radiolokacijos įrenginius, plačiajuostes duomenų perdavimo sistemas. Taip buvo įgyvendintas EK
sprendimas 2009/343/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams,
pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje, bei sprendimas 2009/381/
EB, iš dalies keičiantis sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio
įrenginiuose.
Taip pat parengtas, paskelbtas viešajai konsultacijai ir išsiųstas notifikuoti EK naujos redakcijos Radijo
dažnių, kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo projektas. Šiuo projektu siūloma ne tik pakeisti
sąrašo struktūrą, papildyti jį naujais radijo dažniais bei jų naudojimo sąlygomis, bet ir įvesti visai naujas
nuostatas dėl radijo stočių registravimo. Taip vartotojams būtų sudaryta galimybė tam tikrus radijo dažnius
naudoti savarankiškai, elektroniniu būdu užregistravus šiais radijo dažniais veikiančias radijo stotis ir operatyviai, be papildomos administracinės ir finansinės naštos, gauti prieigą prie radijo spektro.
2009 m. parengta ir patvirtinta Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių nauja redakcija, detaliau
reglamentuojanti teisės užsiimti laivų ir orlaivių stočių naudotojų veikla suteikimo tvarką bei užsiėmimo
šia veikla sąlygas. Lietuvos gyventojai vis labiau domisi aviacijos pramogomis, todėl steigiami nauji aerodromai, įsigyjami pramogai skirti orlaiviai. Taip pat populiarėja mėgėjiška žvejyba Baltijos jūroje, o tam
reikia vis daugiau pramoginių laivų. Todėl siekiant aiškiau reglamentuoti prašymų išduoti leidimus naudoti
laivų ir orlaivių stotis tvarką bei supaprastinti pareiškėjams prašymų pildymą, ir patvirtintos naujos Laivų ir
orlaivių stočių naudojimo taisyklės kartu su naujomis prašymų išduoti leidimą naudoti laivo ar orlaivio stotį
pavyzdinėmis formomis.
2009 m. RRT aktyviai dalyvavo Pasirengimo Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-12 darbo grupės
ir jos pogrupių veikloje, kur svarstomi pasiūlymai dėl naujų radijo spektro panaudojimo būdų judriajam radijo
ryšiui, suderinamumo su kitomis radijo ryšio tarnybomis bei naujausių technologijų taikymo. Tarp naujovių
pažymėtinas nepilotuojamų orlaivių valdymo sistemos pagrindų sukūrimo projektas. Nepilotuojamų orlaivių
panaudojimui civilinėms reikmėms numatytos labai plačios sritys – miškų gaisrų monitoringas, transporto
eismo stebėjimas, valstybės sienos kontrolė, pritaikymas radijo ryšio platformoms ir daugybė kitų pačių
įvairiausių taikymo būdų. WRC-12 bus teikiamas pasiūlymas pakeisti jūros judriajai tarnybai priskirtų radijo
dažnių paskirtį, atsisakant jau atgyvenusių radijo ryšio sistemų bei atveriant kelią naujovėms.
Radijo ryšio fiksuotoji ir palydovinė tarnybos
Fiksuotoji tarnyba

Fiksuotajai tarnybai skirtus dažnius operatoriai naudoja duomenų perdavimo sistemoms. Kaip ir visur,
taip ir mūsų šalyje operatoriai, teikiantys belaidės plačiajuostės prieigos paslaugas, labiausiai susidomėję
2–26 GHz radijo dažnių juostomis, kuriose geras radijo bangų sklidimas, nedideli nuostoliai, pakankamai
didelis radijo ryšio atstumas stabiliam duomenų perdavimui. Šioms paslaugoms teikti skirtos 3,5, 10,5, 26
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bei 28 GHz radijo dažnių juostos, kuriose steigiami belaidės plačiajuostes prieigos tinklai ir šiais tinklais
teikiamos paslaugos Lietuvos gyventojams. 2009 m. vykusių daugiašalių derybų dėl radijo dažnių koordinavimo pagreitinimo ir palengvinimo šioje radijo dažnių juostoje metu buvo pasiekti susitarimai su Lenkijos ir
Rusijos Federacijos administracijų atstovais dėl dažnių koordinavimo.
Šiuo metu Lietuvoje 3,5 GHz juostos dažniais veikia ir paslaugas teikia 3 belaidės plačiajuostės prieigos
operatoriai, 10,5 GHz radijo dažnių juostos dažniais – 2 operatoriai, 26 GHz radijo dažnių juostos dažniais – 4
operatoriai ir 28 GHz radijo dažnių juostos dažniais – 1 operatorius.

29 pav. Centrinių stočių augimas 2009 m.
Šaltinis: RRT

2009 m. bendras belaidės plačiajuostės prieigos centrinių stočių skaičius išaugo iki 432 (29 pav), jose
įrengtų 1 392 radijo sektorinių siųstuvų-imtuvų ir operatorių teikiamomis paslaugomis jau gali naudotis
daugelis šalies gyventojų. 29 paveikslėlyje parodyta, kaip augo bendras stočių skaičius, įskaitant visas radijo
dažnių juostas, kurios naudojamos tam tikslui.

30 pav. Radijo relinių linijų skaičiaus kitimas 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT

30 paveikslėlyje pavaizduotas radijo relinių stočių (RRL) skaičiaus augimas 2005–2009 m. Per praėjusius
metus RRL, kaip ir įprasta pastaraisiais metais, skaičius augo. Labiausiai šis prieaugis susijęs su bendra judriojo
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ryšio tinklų plėtra, be to, buvo sėkmingai įgyvendintas Lietuvos valstybės sienos apsaugos projektas, susijęs
su valstybės sienos (tai yra ir išorinė Šengeno šalių siena) stebėjimu, taip pat padidėjo poreikis didesnės
talpos RRL, nes pastaruoju metu labai smarkiai auga duomenų perdavimo srautai. Nuo 2005 m. stebimas šis
didesnis fiksuotosios tarnybos radijo relinių linijų skaičiaus augimas. Tai vyksta todėl, kad atsiradus trečiosios
kartos ryšiui, taip pat plačiajuosčio bevielio ryšio viešiesiems tinklams, operatoriams atsirado poreikis siųsti
vidiniais tinklais didesnius informacijos srautus. Padidėjo ir mobilaus interneto paslaugų teikimo apimtys.
Per praėjusius metus buvo išduotas 1 061 leidimas naudoti radijo relines linijas, tai reiškia, kad radijo dažnis
naudojamas 2 122 naujose radijo relinių linijų stotyse. Praėjusiais metais operatoriai atsisakė naudoti dažnius
74 radijo relinėse linijose, bendras RRL stočių skaičius padidėjo 987 radijo relinėmis linijomis.
Šiuo metu Lietuvoje fiksuotam radijo ryšiui naudojami radijo dažniai iki 38,5 GHz. RRL stočių pasiskirstymas pagal radijo dažnių diapazonus pateiktas 31 paveikslėlyje.

31 pav. Fiksuotojo radijo ryšio stočių pasiskirstymas pagal dažnių diapazonus 2009 m., proc.

Palydovinė tarnyba
Dėl mokslinių tyrimų bei naujų technologinių sprendimų palydovinių ryšių pramonė sparčiai žengia
į visas žmonių gyvenimo sritis. Šiuolaikinių palydovinio ryšio sistemų panaudojimas kartu su kitomis radijo
ryšio sistemomis leidžia operatoriams realizuoti naujausius techninius sprendimus, suteikiančius galimybių
pasinaudoti balso, vaizdo bei duomenų perdavimo paslaugomis ne tik esant ant žemės, ore ar ant vandens,
bet ir mėnulyje ar Marse. Jau dabar tarptautiniu mastu yra paskirstomos dažnių juostos tokioms ateities
sistemoms, kurios bus realizuojamos tik po 10–15 metų. Kadangi palydovinėms tarnyboms trūksta dažnių
žemesnėse juostose, pradedama įsisavinti ir iki šiol tarptautiniu mastu nepaskirstytas radijo spektras virš
275 GHz.
2009 m. buvo peržiūrėtas palydovinio ryšio tinklų ir paslaugų reglamentavimas Lietuvoje. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimo skaidrumą, visuomenės informavimą bei įvertinti palydovinių ryšių
konkurencingumą Lietuvos rinkoje, buvo nuspręsta pakeisti viešųjų palydovinio ryšio operatorių veiklos
sąlygas. Nuo šiol kiekvienas operatorius, pradedantis teikti viešąjį palydovinio ryšio tinklą ar paslaugas, pri-
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valo informuoti RRT apie veiklos pradžią bei teikti periodines ataskaitas apie kiekybinius teikiamų paslaugų
rodiklius. Taip pat buvo teikti siūlymai pakeisti palydovinio ryšio žemės stočių naudojimo be leidimo sąlygas
apribojant maksimalią spinduliavimo galią iki 55,3 dBW. Pasiūlyta sumažinti dažnių naudojimo priežiūros tarifus palydovinio judriojo ryšio sistemų papildomiems antžeminiams komponentams. Apie šiuos palydovinių
ryšių reguliavimo pakeitimus RRT informavo Latvijos ir Estijos administracijas Baltijos reguliuotojų forumo
metu.
2009 m. RRT aktyviai dalyvavo ITU ir CEPT darbo grupių, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su palydovinio ryšio sistemų naujų radijo dažnių naudojimo sąlygų nustatymu, jų suderinamumu su kitomis radijo
ryšio tarnybomis bei veiksmingu orbitinių ir radijo spektro išteklių panaudojimu, veikloje.
Vienas iš aktualiausių klausimų, rengiantis 2012 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC-12), yra
21,4–22,0 GHz juostos, skirtos palydovinio transliavimo tarnybai, panaudojimas. Ši juosta yra labai paklausi,
kadangi labiausiai tinka HDTV ir 3D HDTV paslaugoms. Padėtis šioje juostoje labai sudėtinga – galiojant
laikinoms juostos naudojimo sąlygoms, praktiškai neįmanoma sukoordinuoti naujo palydovinio tinklo ir tai
užkerta kelią gauti prieigą prie orbitinių išteklių kitoms šalims. Lietuva atidžiai stebėjo ir analizavo ITU 1 ir 3
regiono šalių siūlomus šios juostos panaudojimo režimus, kad šiuo klausimu būtų suformuota pozicija, leisianti Lietuvai maksimaliai pasinaudoti šiais resursais.
RRT išanalizavo 25 kas dvi savaites ITU Radijo biuro leidžiamus palydovinėms tarnyboms skirtus Tarptautinius dažnių informacinius aplinkraščius, kuriuose skelbiami šalių, siekiančių diegti palydovinius tinklus,
išankstinai, koordinavimo ir notifikavimo pareiškimai. Atlikusi šalių pateiktų paklausimų, kuriuose Lietuva
būna identifikuota kaip šalis, kurios orbitinių-dažninių išteklių paskyrimams arba antžeminėms ryšio sistemoms nauja palydovinė sistema gali turėti įtakos dėl naujų koordinuojamų tinklų, potencialios interferencijos techninę analizę, RRT teikė savo komentarus šaliai, pateikusiai paklausimą bei ITU Radijo ryšio biurui.
Lietuva 2009 m. kartu su kaimyninių šalių administracijomis sukoordinavo 63 palydovinio ryšio Žemės
stotis. Atsižvelgusi į Lietuvoje ir Rusijoje egzistuojančių palydovinio ryšio žemės stočių 14 GHz juostoje veiklos
reglamentavimo skirtumus, RRT inicijavo tokių žemės stočių koordinavimo sąlygų harmonizavimą ir išsiuntė
Rusijos ryšių administracijai savo pasiūlymus. Lietuvos siūlomi žemės stotims išduodamų leidimų sąlygų
supaprastinimai žymiai palengvintų patį koordinavimo procesą bei leistų šalims lanksčiau panaudoti joms
skirtą radijo spektrą. Rusijos administracija informavo apie vykstančią šios juostos reguliavimo peržiūrą.
Vystantis globalinėms palydovinėms radionavigacinėms sistemoms (GPS, GALILEO, GLONASS) atsirado
naujų poreikių, užtikrinančių šių sistemų prieinamumą bet kurioje erdvėje, įskaitant patalpas, į kurias tiesiogiai palydoviniai signalai nepraeina. RRT dalyvavo rengiant ir nagrinėjant naujų technologinių sprendimų –
pseudolitų bei palydovinių radionavigacinių sistemų kartotuvų – dažnių panaudojimo mechanizmus.
Metų pradžioje EK paskelbė judriojo palydovinio ryšio paslaugų (MSS) 2 GHz dažnių juostoje operatorių
atrankos ES mastu nugalėtojus – Solaris ir Inmarsat. Jie gavo teisę teikti MSS paslaugas visose ES valstybėse
narėse. RRT atstovas paskirtas į EK Ryšių komiteto (toliau – COCOM) MSS įgyvendinimo darbo grupę, kuri bus
atsakinga už operatorių atrankos metu prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
RRT atstovai labai prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. kovo 18 d. potvarkiu Nr. 109 sudarytos tarpžinybinės kosmoso reikalų darbo grupės rengto Lietuvos kosmoso politikos
pagrindinių nuostatų projekto. Kaip viena iš nuostatų įgyvendinimo priemonių projekte yra įvardinta, kad
RRT palankiausiomis sąlygomis sieks gauti reikalingus kosminiam ryšiui orbitinius išteklius bei radijo dažnius
(kanalus), juos veiksmingai panaudoti ir užtikrinti jų teisinę apsaugą.
Šiuolaikinėse plačiajuostėse palydovinėse ryšių sistemose dažniausiai naudojamos radijo dažnių
Ku-juosta (11–18 GHz) ir C-juosta (4–6 GHz). Lietuvoje naudojamos palydovinio ryšio žemės stotys kaip tik
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ir dirba šiose radijo dažnių juostose. Palydovinių radijo ryšių Ku-juostoje ir C-juostoje. 2009 m. pabaigoje
veikė 3 ūkio subjektai, kurie naudojo 5 palydovinio ryšio Žemės stotis, veikiančias 6,5 GHz ir 14 GHz radijo dažnių juostose. Naudojant šias radijo dažnių juostas, galima duomenų perdavimo sparta siekia iki 155
MBps. Pasaulyje bei ES vyksta tarptautinės konsultacijos palydovinio ryšio naudojimo klausimais, atliekami
tiriamieji darbai, kuriuose dalyvauja ir RRT specialistai. Įgyvendinant šiuos ateities planus, pradėtos kurti
didelio pajėgumo palydovinės sistemos, kurios užtikrins ateities daugialypių telekomunikacijų veikimą.

Spektro inžinerija
Radijo ryšio stočių elektromagnetinio suderinamumo įvertinimas yra vienas svarbiausių veiksnių,
leidžiantis užtikrinti sklandžią šių stočių veiklą. Elektromagnetinis suderinamumas paprastai vertinamas
naudojantis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ITU-R P serijos rekomendacijomis, tokiomis kaip ITU-R
P.452, ITU-R P.525, ITU-R P.526, ITU-R P.1546 ir kitomis.
2009 m. buvo užbaigtas 2008 m. pradėtas tyrimas, kurio tikslas buvo palyginti ITU-R P.452-13 rekomendacijos ir HCM metodo (angl. Harmonized Calculation Method), paremto senesne ITU-R P.452 rekomendacijos versija, rezultatus. Šio tyrimo rezultatai buvo pristatyti ir tarptautinės HCM sutarties20, vienijančios
17 Europos šalių, fiksuotosios tarnybos darbo grupėje, kuri taip pat ketina HCM metodo skaičiavimams naudoti rekomendaciją ITU-R P.452-13. Rezultatai parodė, jog beveik 40 proc. atvejų skirtumas tarp rezultatų
yra mažesnis nei 1 dB, 50 proc. atvejų skirtumas yra mažesnis nei 10 dB, 4 proc. atvejų rezultatai skyrėsi
daugiau nei 50 dB. Didžiausias skirtumas tarp rezultatų dažniausiai atsirasdavo esant dideliems atstumams,
kur trukdžių tikimybė yra mažiausia.
Kadangi, kaip parodė 2008 m. atliktas tyrimas, 66–69 televizijos kanalų praktiškai neįmanoma panaudoti judriojo ryšio sistemoms dėl kaimyninėse šalyse veikiančių oro navigacijos sistemų, tapo aišku, jog
Lietuvoje praktiškai nėra galimybių naudoti trečios kartos judriojo ryšio IMT sistemas, veikiančias dažninio
dvipusio atskyrimo (FDD) pagrindu. Siekiant kuo efektyviau įsisavinti skaitmeninį dividendą, buvo atliktas
tyrimas dėl 61–65 televizijos kanalų (790–830 MHz) panaudojimo ITM sistemoms, veikiančioms laikinio dvipusio atskyrimo (TDD) pagrindu. Tyrimo metu buvo atsižvelgta tik į apribojimus, kylančius dėl kaimyninėse
šalyse veikiančių radijo navigacijos sistemų. Rezultatai parodė, jog dėl veikiančių radijo navigacijos stočių,
IMT sistemų veikla būtų ribojama tik mažoje Lietuvos teritorijos dalyje. Tyrime nebuvo atsižvelgta į galimus
apribojimus, kylančius dėl gretimoje juostoje veikiančių transliavimo stočių, kadangi tokie tyrimai atliekami
tiek Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, tiek CEPT Elektroninių ryšių komiteto darbo grupėse.
Siekiant įgyvendinti EK sprendimą 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo
antžeminėms tarnyboms, Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo metu veikiančios
mikrobangų daugiakanalės televizijos MDTV sistemos yra elektromagnetiškai suderinamos su antžeminio
radijo ryšio viešaisiais tinklais, kuriems bus leista veikti šioje dažnių juostoje. Kadangi šis tyrimas aktualus tik
kelioms šalims, tokioms kaip Lietuva, Latvija, Airija ir Slovėnija, tyrimai nebuvo atliekami Europiniu mastu.
RRT užsakymu šį tyrimą atliko Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutas. Buvo tirta UMTS (HSDPA)
ir WiMAX sistemų įtaka MDTV signalo priėmimui bei MDTV įtaka UMTS bei WiMAX sistemoms. Tyrimo rezultatai parodė, jog MDTV signalo priėmimas dėl UMTS bei WiMAX sistemų kelia problemų, o MDTV įtaka
pastarosioms yra nedidelė. Galimi MDTV signalo priėmimo problemos sprendimo būdai: papildomas priimamo signalo filtravimas MDTV imtuvuose arba MDTV sistemos perkėlimas į kitą dažnių juostą.

20

Sutartis tarp Austrijos, Belgijos, Čekijos Respublikos, Italijos, Kroatijos, Lenkijos, Lichtenšteino,
Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų Karalystės, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos dėl dažnių koordinavimo dažnių juostoje
nuo 29,7 MHz iki 39,5 GHz fiksuotajai radijo tarnybai ir judriajai radijo tarnybai.
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Kadangi kritulių intensyvumas yra labai svarbus faktorius, apsprendžiantis duomenų perdavimo linijų,
veikiančių dažniuose virš 10 GHz, patikimumą, šiais metais buvo užsakyti lietaus intensyvumo Lietuvos teritorijoje skaičiavimai. Jie atlikti pagal 1961–1990 m. kritulių kiekio duomenis. Tyrimo rezultatai parodė nemažą
skirtumą (iki 3 kartų) tarp Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijoje pateiktų ir šiame tyrime
apskaičiuotų kritulių intensyvumo verčių. Lietuvai Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga siūlo naudoti lietaus
intensyvumo vertę ≈ 22 mm/h, o tyrime paskaičiuotas vidutinis lietaus intensyvumas yra ≈ 60 mm/h. Todėl
duomenų perdavimo linijų projektuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog realiai Lietuvoje elektromagnetinių
bangų sklidimo nuostoliai dėl lietaus yra žymiai didesni nei paskaičiuoti pagal Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos duomenis.
Siekiant kuo tiksliau įvertinti radijo ryšio stočių elektromagnetinį suderinamumą, iš Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos buvo įsigyti Lietuvos apskričių centrų erdvinio skaitmeninio paviršiaus
duomenys, į kuriuos įeina žemės paviršiaus duomenys, duomenys apie pastatų aukščius bei augmeniją. Šie
buvo pritaikomi naudoti su turima programine įranga. Iki galo pritaikius šiuos duomenis savo reikmėms, bus
įmanoma žymiai detaliau ištirti elektromagnetinę situaciją Lietuvos miestuose.
Dėl nesutampančio 450–470 MHz radijo dažnių juostos naudojimo Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse vis
iškeliama lygių teisių į spektrą pasienio regionuose problema, kurią tenka spręsti pasitelkus spektro inžinerijos
metodus. 2009 m. šiuo aspektu aktyviausiai buvo bendraujama su Lenkijos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijomis, prižiūrinčiomis savo šalių teritorijose eksploatuojamus CDMA450 tinklus. Atsižvelgus į skirtingose valstybių sienų pusėse veikiančių judriojo ryšio tinklų kuriamų laukų balansą, naudojamų technologijų
radijo ryšio sąsajų skirtumus, kanalų pločio bei išdėstymo nesutapimus ir kitus vertinimams atlikti būtinus
elementus, suinteresuotoms šalims buvo pasiūlyti koordinavimo pricipai, nepažeidžiantys dabar mūsų šalyje
veikiančio operatoriaus intereso, tačiau sudarantys sąlygas aukštesnės kartos tinklų vystymuisi ateityje.
Latvijos administracijai buvo parengtas pasiūlymas dėl radijo ryšio kanalų 880–890 MHz / 925–935
MHz radijo dažnių juostoje naudojimo sąlygų 30 km spindulio teritorijoje, kurioje susikerta trijų šalių, t. y. Lietuvos, Latvijos bei Baltarusijos interesai dėl teisių į spektrą. Pritarus pasiūlymui, atsirastų galimybė išnaudoti
daugiau radijo ryšio kanalų GSM judriojo ryšio stotyse arti Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos valstybių sienų
susikirtimo taško.
Šiais metais į kitas šalis koordinavimui buvo išsiųstos 1 973 fiksuotosios tarnybos stotys dažnių ruože
nuo 1 iki 40 GHz bei 2 158 belaidės plačiajuostės prieigos (BPP) stotys – iš jų kaimyninių šalių ryšių administracijos sukoordinavo 1 616 fiksuotosios tarnybos stočių bei 1 105 BPP stotis. Iš užsienio valstybių gautas
paklausimas koordinuoti 2 281 fiksuotosios tarnybos stotį bei 7 BPP stotis – iš jų sukoordinuotos 1 542 stotys.
Radijo mėgėjų veikla

Pagal ERĮ 60 straipsnį Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarką ir šios veiklos sąlygas, radijo
mėgėjų leidimų išdavimo tvarką ir sąlygas nustato RRT.
5 didžiausiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje) RRT direktoriaus įsakymu sudarytos radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisijos pagal parengtus ir patvirtintus
B (nacionaliniam leidimui gauti) ir A (tarptautiniam leidimui gauti) lygio klausimus egzaminuoja asmenis,
pageidaujančius užsiimti radijo mėgėjų veikla ir radijo mėgėjus, norinčius gauti aukštesnės klasės leidimus
radijo mėgėjų veiklai (СEPT leidimo ekvivalentus), bei pagal CEPT Rekomendaciją T/R 61-02 išduodamus
Darniuosius radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimus (HAREC).
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2009 m. prašymus laikyti kvalifikacinius egzaminus pateikė 75 pretendentai. Sėkmingai egzaminą išlaikė
74 asmenys: 15 radijo mėgėjų aukštesnio A lygio ir 60 pretendentų naujai norinčių tapti radijo mėgėjais, iš
kurių 11 išlaikė iš karto abiejų lygių egzaminus, 4 kvalifikacinio egzamino dar nelaikė, o 1 neišlaikė.
2009 m. išnagrinėti 403 radijo mėgėjų prašymai, išsiųsti 63 raštai, parengti 456 įsakymai dėl leidimų
radijo mėgėjų veiklai bei naudoti radijo šaukinį išdavimo ar panaikinimo, išduotas 421 leidimas: 228 – A
klasės radijo mėgėjų veiklai (CEPT leidimo radijo mėgėjų veiklai ekvivalentai) ir 131 – B klasės (nacionalinis),
63 leidimai naudoti radijo šaukinį: 5 – retransliatoriaus identifikavimui, 2 – radijo švyturio identifikavimui, 29
naudoti atnaujintą radijo šaukinį, 27 – naudoti proginius radijo šaukinius. Išduoti 39 darnieji radijo mėgėjų
egzaminų pažymėjimai (HAREC). Suteikti 59 nauji radijo šaukiniai, 21 skirtas šaukinys pakeistas, suteikti 8
keturženkliai šaukiniai. Net 40 radijo mėgėjų atnaujino savo veiklą.
2009 m. į RRT kreipėsi ir gavo pageidaujamus dokumentus beveik 4 kartus daugiau radijo mėgėjų nei
2008 m.
Šiuo metu radijo mėgėjų registre yra 853 galiojantys leidimai: 549 – A klasės radijo mėgėjų veiklai,
242 – B klasės, 36 leidimai naudoti radijo šaukinį.
Iš viso šiuo metu yra 767 radijo mėgėjai, 13 radijo klubų, veikia 10 mėgėjiškų retransliatorių ir 3 radijo
švyturiai, kurie visi bendrai turi 848 galiojančius radijo šaukinius.
RRT stengiasi atsižvelgti į klientų poreikius ir pageidavimus ir visuomet ieško galimybių juos patenkinti.
Nuo 2009 m. gegužės 13 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Nr. 1V-624 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo
Nr. 1V-1070 „Dėl teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris patenkino radijo mėgėjų pageidavimą leisti prie įrašyto leidime radijo mėgėjų
veiklai papildomai turėti dar vieną šaukinį, išduodant leidimą naudoti radijo šaukinį. Šis pakeitimas įgalino
atnaujinti vieną iš anksčiau skirtų radijo šaukinių, bet kartu atsisakyti anksčiau buvusios galimybės turėti po
keletą praktiškai nenaudojamų šaukinių, tuo apsaugant nacionalinių šaukinių resursą ir rasti optimaliausią
radijo mėgėjų ir jų naudojamų radijo šaukinių santykį.
Smarkiai išaugęs norinčių tapti radijo mėgėjais (2009 m. – 59, 2008 m. – 14), taip pat didelis vėl
atnaujinančių savo veiklą radijo mėgėjų skaičius, palanki RRT taikomų tarifų už radijo dažnius sistema, greitas ir kokybiškas aptarnavimas išlaiko beveik stabilų radijo mėgėjų skaičių ir rodo, kad RRT sudaro patrauklias
sąlygas užsiimti šia veikla (32 pav.).

32 pav. Radijo mėgėjų (RM) skaičiaus dinamika 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT
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RRT interneto svetainėje nuolat skelbiama, atnaujinama ir papildoma informacija apie radijo
mėgėjams suteiktus šaukinius bei leidimų galiojimo laiką, apie įsigaliojusius naujus, radijo mėgėjų veiklą
reglamentuojančius ar su tuo susijusius teisės aktus, RRT direktoriaus įsakymai dėl radijo mėgėjų leidimų ir
kita aktuali, bet nekonfidenciali informacija. Vis daugiau radijo mėgėjų aktyviai naudojasi šia informacija ir
lankosi RRT interneto svetainėje, nes čia galima rasti pageidaujamą ir naujausią informaciją.
Pastebėtina, kad radijo mėgėjai daugiau pradėjo naudoti šiuolaikinius spartesnius dokumentų persiuntimo, apmokėjimo, informacijos pateikimo metodus. 2009 m. jau net apie 10 proc. radijo mėgėjų savo
prašymus RRT persiuntė pasinaudodami apsaugota interneto prieiga – praeitais metais tokių buvo tik keletas. Dėl šių naujų metodų paslaugas suteikti galima žymiai greičiau.
Radijo spektro stebėsena
Nuolat vystantis telekomunikacijų technologijoms, aplink mus sparčiai daugėja įvairiausių įrenginių,
susijusių su radijo spektro panaudojimu. Visa tai verčia nuolat spręsti tokių įrenginių ir jų sistemų elektromagnetinio suderinamumo klausimus. Radijo spektro stebėsena yra vienas iš instrumentų, įgalinančių tai daryti.
Ši stebėsena leidžia žinoti realią radijo dažnių naudojimo situaciją, matyti dažnių užimtumo tendencijas. Tam,
kad būtų galima efektyviai atlikti radijo spektro stebėseną, RRT stengiasi palaikyti aukštą turimų priemonių
techninį lygį. 2009 m. pagrindinis dėmesys buvo skirtas naujų radijo stebėsenos metodų įsisavinimui. Įsigyta
naujos kartos įranga, suteikianti galimybę padidinti radijo signalų paiešką su esamais radijo imtuvais iki 0,5
GHz/s. Šis rodiklis labai viršija iki šiol naudotos įrangos galimybes – iki šimtų kilohercų per minutę. Tai reiškia,
kad gerokai sparčiau ir efektyviau gali būti atliekama naudojamų radijo dažnių paieška, radijo trukdžių tyrimai.
Siekiant atlikti radijo spektro stebėseną visoje Lietuvos Respublikoje, vykdomos planinės judriųjų
stebėsenos stočių išvykos į regionus, kurių metu atliekama neteisėtai naudojamų radijo dažnių bei jų
naudotojų paieška. Iš viso per 2009 m. įvyko 118 radijo spektro stebėsenos išvykų, kurių metu identifikuotas
51 radijo dažnių naudojimo neturint leidimo atvejis (2008 m. užfiksuoti 29 neteisėto naudojimo atvejai).
Naudojantis fiksuotomis stebėsenos stotimis surasti 34 be leidimo naudojami radijo dažniai.
Siekiant užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą, nuolat atliekami radijo stočių signalų kontroliniai
matavimai. Radijo transliavimo stočių spinduliuotės radijo dažnio nuokrypio matavimų dinamika pateikta 33
pav. Matuojant nustatytų pažeidimų tendencijas atspindi 34 pav. pateikti duomenys.

33 pav. Radijo dažnio nuokrypio matavimų skaičiaus dinamika
Šaltinis: RRT
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34 pav. Pažeidimai, išreikšti procentais nuo visų radijo dažnio nuokrypio matavimų
Šaltinis: RRT

Daugeliu atvejų radijo dažnių naudotojai geranoriškai reaguoja į RRT nurodymus dėl nustatytų normų
netenkinančios radijo stoties spinduliuotės ir nedelsdami atlieka siųstuvų derinimo darbus, tačiau RRT tarnautojams tenka susidurti ir su visai priešingu elgesiu – kai į RRT nurodymus nereaguojama. Tokiais atvejais radijo dažnių naudotojams taikomos ekonominės sankcijos. Ataskaitiniais metais radijo transliuotojams
buvo pritaikytos 2 sankcijos.
Siekiant užtikrinti leidime naudoti radijo dažnius nustatytų sąlygų laikymąsi ir atitiktį projektui, atliekami tiek jau veikiančių, tiek ir naujai pradėtų eksploatuoti radijo stočių bei radijo ryšio tinklų kontroliniai
patikrinimai, kurių metu stebimi spinduliuojamų signalų parametrai ir tikrinama naudojama radijo bangų
siuntimo aparatūra. 2009 m. iš visų patikrintų objektų 82 proc. sudarė vidaus radijo ryšio tinklai, 11 proc. –
televizijos transliavimo stotys, 7 proc. – radijo transliavimo stotys.
Vis labiau vystantis skaitmeninei antžeminei televizijai (DVB-T), dažniau atliekami šių transliavimo
stočių spinduliuotės kontroliniai matavimai. Taip tikrinama jų atitiktis projektui bei leidime nurodytoms
radijo dažnių naudojimo sąlygoms. 35 pav. pateiktoje diagramoje, vaizduojančioje naujai pradėtų eksploatuoti stočių patikrinimų skaičių, galima įžvelgti spartėjančią skaitmeninės televizijos plėtrą. Analoginės stotys
netrukus užleis vietą skaitmeninėms.

35 pav. Naujai pradėtų eksploatuoti televizijos transliavimo stočių kontroliniai patikrinimai
Šaltinis: RRT
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Tęsiami DVB-T stočių padengimo zonų matavimai. Per 2009 m. buvo atlikti 58 siųstuvų matavimai
112-oje kontrolinių taškų.
Atlikta 91 radijo ir 30 televizijos užsienio stočių signalų kontrolinių matavimų pasienio zonose.
Pažeidimų nenustatyta.
Atliekant planinius vidaus radijo ryšio tinklų patikrinimus, patikrinti 172 tinklai. 28 atvejais nustatyta
per didelė efektyvioji spinduliuotės galia, 14 atvejų stotis buvo naudojama kitoje vietoje nei nurodyta leidime, 2 atvejais nustatyta, kad registruotos ne visos tinklo stotys. Dėl pažeidimų išsiųstas 31 raštas radijo
dažnių naudotojams. To pakako, kad visi nustatyti pažeidimai būtų pašalinti.
Kitų išteklių valdymas
Telefono ryšio numerių valdymas

2007 m. vasario 15 d. Europos Bendrijų Komisija priėmė sprendimą 2007/116/EB dėl nacionalinio
skaitmenimis „116“ prasidedančio numerių intervalo rezervavimo suderintų socialinių paslaugų numeriams. Įgyvendinant sprendimą, Nacionaliniame numeracijos plane numeriai iš serijos 116 buvo rezervuoti
suderintoms socialinėms paslaugoms. 2007 m. spalio 29 d. Europos Bendrijų Komisija priėmė sprendimą
2007/698/EB, iš dalies keičiantį ankstesnį sprendimą, papildydama skiriamų numerių, prasidedančių skaitmenimis „116“ sąrašą. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, 2008 m. sausio 25 d. RRT direktorius patvirtino
Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano pakeitimą: buvo pakeistas paslaugų, susietų su numeriu
116000, apibūdinimas ir papildytas Nacionalinis telefono ryšio numeracijos planas dviem numeriais, skirtais
socialinėms paslaugoms – vaikų pagalbos (116111) ir psichologinės pagalbos (116123) linijoms.
RRT 2009 m. gegužės 14 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagalbai vaikams paskyrė trumpąjį telefono ryšio numerį 116111. Šios paslaugos
paskirtis – padėti vaikams, kuriems trūksta priežiūros ir saugumo. Vaikai nukreipiami į atitinkamas tarnybas
ir jiems teikiama kita būtina informacija. Ši paslauga suteikia vaikams galimybę išsakyti savo problemas,
pasikalbėti jiems rūpimais klausimais ir kreiptis pagalbos neatidėliotinu atveju.
2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijai RRT paskyrė
trumpąjį telefono ryšio numerį 116123 psichologinei pagalbai teikti. Šios paslaugos paskirtis – teikti
psichologinę pagalbą tiems, kurie skambina, nes jaučiasi vieniši, yra ištikti psichologinės krizės arba svarsto
apie savižudybę.
17 lentelė. Paskirtų telefono ryšio numerių suvestinė 2009 m.
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Tinklų identifikatorių valdymas

2009 m. buvo paskirti 3 nacionaliniai signalizacijos taško kodai (2008 m. – 3), 3 tarptautiniai signalizacijos taško kodai (2008 m. – 4), 2 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai (2008 m. – 1). Iš viso yra
paskirta:
19 tarptautinių signalizacijos taškų kodų;
7 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai;
2 viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodai;
32 numerio perkeliamumo paslaugos identifikatoriai;
88 nacionalinių signalizacijos taškų kodai.
Elektroninės numeracijos sistema (ENUM)

RRT, siekdama užtikrinti gyventojams technologiškai naujų paslaugų teikimą, 2009 m. rugpjūčio 12 d.
RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-961 patvirtino Telefono ryšio numerio susiejimo su kitais asmens elektroniniais ryšių duomenimis tvarkos aprašą. Aprašas nustato ENUM (angl. Electronic Numbering) sistemos
administravimo, ENUM paslaugos teikimo, sistemos administratoriaus išrinkimo tvarką, paslaugos teikėjo
keitimo tvarką, taip pat ENUM sistemos administratoriaus ir paslaugos teikėjų funkcijas.
2009 m. gruodžio 30 d. RRT paskelbė Viešąjį konkursą išrinkti ENUM sistemos administratorių.
Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Telefono ryšio numerio susiejimo su kitais asmens elektroniniais
ryšių duomenimis tvarkos aprašu ir sutartimi su RRT dėl ENUM sistemos administravimo, savo lėšomis įdiegs
ENUM sistemą, kurioje užtikrins techninį šalies kodo 0.7.3.e164.arpa funkcionavimą, koordinuos šios sistemos veikimą bei centralizuotu būdu kontroliuos ENUM paslaugos teikėjus.
ENUM sistema pasaulyje buvo sukurta tam, kad naudotojai galėtų būti pasiekiami įvairiomis elektroninių
ryšių priemonėmis, jei žinomas ir paieškai naudojamas tik fiksuoto arba judriojo telefono ryšio numeris.
ENUM paslauga leidžia naudotojams efektyviai valdyti savo elektroninių ryšių kontaktinius duomenis, pasirinkti pigiausią, patogiausią būdą susisiekti su kitais naudotojais, neprarasti ryšių su draugais ir kolegomis,
kai keičiasi jų kontaktiniai duomenys.
Šiuo metu RRT techniškai ir teisiškai administruoja bei teikia ENUM paslaugą nekomerciniu pagrindu
ir turi apie 678 registruotus vartotojus.
Interneto adresai

2009 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Lietuvos vardo vartojimo
interneto domenų varduose taisyklės. Įsigaliojus taisyklėms, buvo aiškiai nustatyta teisės vartoti Lietuvos
vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ suteikimo tvarka bei sąlygos.
Taip pat sudarytos sąlygos kontroliuoti Lietuvos vardo vartojimą interneto domenų varduose, kas savo
ruožtu užtikrina, kad Lietuvos vardas yra vartojamas tinkamai. Taisyklėse numatytas išsamus teisės vartoti Lietuvos vardą suteikimo reglamentavimas užtikrina suinteresuotų asmenų teises ir teisėtus interesus,
taip pat užtikrina galimybę vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose, skatinant tinkamą Lietuvos
reprezentavimą internete. Lietuvos vardas – oficialusis ilgasis ar trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas
– „Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“ – visomis oficialiomis ES kalbomis ir visomis šių kalbų gramatinėmis
formomis (pavyzdžiui, manolietuva.lt, lietuvosrespublika.lt).
Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėse numatyta, kad asmenys galės vartoti Lietuvos vardą prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ tik turėdami RRT išduotą leidimą (išskyrus kai
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kurias išimtis, numatytas taisyklėse). Leidimai išduodami neribotam laikui, o pati išdavimo procedūra yra
nesudėtinga. Pareiškėjai turi kreiptis į RRT, pateikdami paraišką, kurioje, be kitų duomenų, taip pat reikia
nurodyti argumentus, kodėl norima vartoti Lietuvos vardą interneto domeno varde. Jei paraiška atitinka
visus nustatytus reikalavimus, RRT leidimą išduos per 5 darbo dienas. Asmenys, iki šių taisyklių įsigaliojimo
dienos įregistravę interneto domenų vardus, kuriuose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu nustatytais atvejais vartojamas Lietuvos vardas, turi teisę
vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose be RRT leidimo.
RRT 2009 m. išdavė 6 leidimus, suteikiančius įraše nurodytam asmeniui teisę vartoti Lietuvos vardą
antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“.
Visame pasaulyje šiuo metu ypač didelis dėmesys yra skiriamas perėjimui prie naujosios IP protokolo
versijos (IPv6) adresų naudojimo. Dėl sparčiai augančio viešųjų IP adresų poreikio bei laisvų IPv4 adresų
skaičiaus mažėjimo, IPv6 naudojimas ateityje yra neišvengiamas. Tam tikras IPv6 diegimo gaires yra nustačiusi
ir EK Komunikatu „Interneto tobulinimas. Interneto protokolo 6 versijos (IPv6) diegimo Europoje veiksmų
planas“, kuriame nurodo, kad iki 2010 m. mažiausiai 25 proc. vartotojų turėtų turėti galimybę prisijungti prie
IPv6 interneto ir turėti prieigą prie svarbiausių turinio ir paslaugų teikėjų nepastebėdami didelio skirtumo,
palyginti su IPv4. Atsižvelgiant į IPv6 diegimo aktualumą, 2009 m. birželio 30 d. RRT kartu su Elektroninių
ryšių komiteto (angl. Electronical Communications Commitee, ECC) Techninio reguliavimo ir tinklų sujungimo
standartų (angl. Technical Regulation and Interconnection Standards, TRIS) grupe organizavo seminarą IPv6
tema. Seminaro tikslas – perteikti kitų Europos šalių patirtį apie realijas ir su IPv6 diegimu susijusias iniciatyvas, pristatyti tarptautinių organizacijų parengtus projektus, susijusius su IPv6 tyrimais, ir pan. Vertindami
IPv6 diegimo poreikius valstybiniame sektoriuje, seminaro dalyviai priėjo nuomonę, kad vienas svarbiausių
aspektų yra užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų prieigą prie viešojo sektoriaus paslaugų naudojantis IPv6
protokolu. Ekspertų nuomone, tą dieną, kai pirmasis prieigos prie interneto paslaugų gavėjas, kuriam bus
priskirtas vien tik IPv6 adresas, norės pasinaudoti viešojo sektoriaus paslaugomis, jam privalo būti užtikrinta
tokia galimybė. Siekiant šio tikslo, daugelyje ES šalių (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir kt.)
IPv6 protokolo palaikymas yra privalomas vykdant viešuosius tiek įrangos, tiek programinių produktų pirkimus.
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INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
PROCESĄ IR TARPTAUTINĘ REGULIAVIMO ERDVĘ
Patvirtintos Geresnio reguliavimo direktyva (2009/140/EB) ir Piliečių teisių direktyva (2009/136/EB),
keičiančios pagrindines elektroninių ryšių reguliavimo sistemos direktyvas, į ES valstybių narių nacionalinius teisės aktus turi būti perkeltos iki 2011 m. birželio mėnesio.
Lietuvos atstovas išrinktas ITU Radijo ryšio reguliavimo valdybos (RRB) pirmininku

Darbas ES institucijose
Vienas iš RRT vykdomos Specialiosios ryšių valdymo ir kontrolės programos ilgalaikių strateginių
tikslų – „Siekti integracijos į ES ir tarptautinę erdvę“. Praktiškai tai įgyvendinama aktyviai dalyvaujant ES
dokumentų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų klausimų svarstymo bei sprendimų priėmimo procese. RRT
praėjusiais metais nuolat nagrinėjo pasiūlymus dėl ES teisės aktų ir įvairių nenorminio pobūdžio dokumentų
radijo dažnių valdymo, elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo klausimais. Už Lietuvos Respublikos pozicijos
pristatymą ir atstovavimą atsakingoms valstybės institucijoms buvo teikiama RRT nuomonė ir konsultacijos
dėl su IRT bei pašto sektoriais susijusių tarptautinių organizacijų dokumentų, nustatančių esamų paslaugų
teikimo ir priežiūros sąlygas, skatinančių technologinę pažangą ir užtikrinančių visų ES vartotojų teises.
2009 m. RRT pati teikė ir derino kitų institucijų parengtas pozicijas dėl įvairių ES dokumentų: dėl
universaliųjų paslaugų apimties, tarptinklinio ryšio, domeno „.eu“ vartojimo, IRT nuošalių teritorijų, GSM
direktyvos, efektyvaus energijos vartojimo, tinklų ir informacijos saugumo, mokslinių tyrimų IRT srityje, Europos kosmoso politikos, skaitmeninio dividendo, elektroninės komercijos, pažangių transporto sistemų,
ateities interneto bei daugelio kitų klausimų. Taip pat teikė pastabas dokumentų dėl naujos kartos tinklų ir
kitų dokumentų vertimams į lietuvių kalbą.
RRT atstovai dalyvavo EK Ryšių komiteto (COCOM), Radijo spektro komiteto (RSC), Radijo spektro politikos grupės (RSPG), Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir rinkos priežiūros komiteto (TCAM) posėdžiuose.
Buvo pateiktos pastabos dėl tolimesnio ES masto paslaugų harmonizavimo, elektroninių ryšių rinkų tyrimų
procedūrų, plačiajuosčio ryšio, skambučių užbaigimo kainų, prieigos rekomendacijų ir kt. Taip pat dalyvauta
Pašto direktyvos komiteto posėdžiuose, kur buvo aptarti trečiosios Pašto direktyvos perkėlimo valstybėse
narėse klausimai, nagrinėjami universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų paskirstymo, grynųjų sąnaudų
apskaičiavimo metodai, diskutuojama dėl statistinės informacijos rinkimo, ikiteisminės ginčų nagrinėjimo
tvarkos, pristatyti leidimų sistemos, prieigos prie viešojo pašto tinklo, įpareigojimo teikti universaliąsias
pašto paslaugas klausimai.
Pažymėtina, kad, kaip ir ankstesniais metais, daug dėmesio buvo skirta darbui ES Tarybos Informacinės
visuomenės ir telekomunikacijų darbo grupėje, kurioje tęsėsi diskusijos dėl ES elektroninių ryšių reguliavimo
sistemos peržiūros. RRT atstovai pagal kompetenciją rengė pasiūlymus ir teikė pastabas Lietuvos pozicijai, pristatomai ne tik minėtoje darbo grupėje, bet ir Nuolatinių atstovų komitete (COREPER) bei Taryboje.
Būtent Tarybai su Europos Parlamentu 2009 m. lapkričio mėnesį pasiekus susitarimą, neliko kliūčių priimti
vadinamas „Geresnio reguliavimo“ ir „Piliečių teisių“ direktyvas bei bendro ES reguliuotojo (BEREC) steigimo
reglamentą. Svarbesni ES teisės aktai, patvirtinti 2009 m.:
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/21/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (OL 2009 L 337, p. 37);
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis,
Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės
aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL 2009 L 337, p. 11);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų
institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (OL 2009 L337, p. 1);
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/114/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 87/372/EEB
dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam europiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam
judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje (OL 2009 L 274, p. 25);
Europos Komisijos sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms
sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje (OL 2009 L 274,
p. 32);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 544/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.
717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje ir Direktyvą
2002/21/EB (OL 2009 L 167, p. 12).
Bendradarbiavimas su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) ir Europos reguliuotojų grupės (ERG)

2009 m. RRT toliau aktyviai dalyvavo Nepriklausomų reguliuotojų grupės (toliau – IRG, angl. Independent Regulators Group) ir Europos reguliuotojų grupės (toliau – ERG, angl. European Regulators Group)
veikloje.
ERG yra patariamoji EK grupė, kurios tikslas yra siekti ES elektroninių ryšių vidaus rinkos plėtros ir
užtikrinti tinkamą ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos įgyvendinimą ES šalyse narėse. IRG yra 1997 m.
ES, ELPA bei EEE šalių nepriklausomų nacionalinių reguliavimo institucijų įsteigta grupė, kurios pagrindinis
tikslas – keistis rinkos reguliavimo praktika bei siekti harmonizuoto elektroninių ryšių rinkos reguliavimo.
IRG ir ERG dokumentus rengia darbo grupės, kurių struktūra pateikta žemiau. Šiose darbo grupėse
dalyvauja nacionalinių reguliavimo institucijų (toliau – NRI) ekspertai.
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2009 m. buvo pereinamieji metai. Rinkos struktūros pokyčiai įgavo pagreitį dėl naujų technologijų,
kurios atsirado dėl paslaugų ir įrenginių konvergencijos, ir investicijų į naujos kartos tinklus (angl. New Generation Networks). Tai savo ruožtu darė įtaką naujų konkurencinių procesų, verslo modelių atsiradimui, todėl
ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms iškilo poreikis naujai pažvelgti į elektroninių ryšių reguliavimą,
įvertinant šiuos pokyčius rinkoje. IRG ir ERG, kaip nacionalines reguliavimo institucijas vienijančios grupės,
ieškojo bendro požiūrio sprendžiant atsiradusias ar potencialias konkurencines problemas, įvertinant ir
besikeičiančias rinkų struktūras bei poreikį skatinti investicijas į naujos kartos tinklus ir prieigą prie jų.
ERG veikla 2009 m. apėmė tris pagrindines sritis:
ES elektroninių ryšių reguliavimo paketo peržiūra;
ateities pokyčių sąlygoti reguliavimo iššūkiai;
tolesnis vidaus rinkos stiprinimas.
ES elektroninių ryšių reguliavimo paketo peržiūra

Dalyvaudama ES elektroninių ryšių reguliavimo paketo peržiūros procese, ERG siekė, kad būtų laikomasi subalansuoto požiūrio, t. y. ES elektroninių ryšių reguliavimo sistema būtų pagrįsta proporcingumo ir
subsidiarumo principais. ERG nuomone, ES vidaus rinkos harmonizuotas reguliavimas gali būti pasiektas,
laikantis „iš apačios į viršų“ principo, t. y. efektyviai reguliuojant nacionalines rinkas, laikantis bendrosios
pozicijos, pagrįstos gerosios praktikos pavyzdžiais, ERG lygmenyje. Šį principą dar labiau sustiprins Europos
Parlamento ir Tarybos 2009 m. reglamentu Nr. 1211/2009 įsteigtos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų
institucijos (BEREC) veiklos principai. BEREC sudaro Reguliuotojų valdyba, į kurią įeina 27 nacionalinių
elektroninių ryšių reguliavimo institucijų vadovai ir biuras, teiksiantis BEREC veiklai būtiną ekspertinę ir
administravimo pagalbą. EK, Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Šveicarijos, Norvegijos, Islandijos
ir Lichtenšteino) bei ES šalių kandidačių (Turkijos, Kroatijos ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos) nacionalinių reguliavimo institucijų vadovai BEREC Reguliuotojų valdyboje dalyvaus stebėtojo teisėmis.
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BEREC palaipsniui perims ERG veiklą, o savo veiklą visa apimtimi pradės vykdyti po to, kai į nacionalinę
teisę bus perkeltos peržiūrėtos ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos direktyvų nuostatos, t. y. po 2011
m. gegužės 25 d.
Kita svarbi ERG veiklos sritis – dalyvavimas Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų reglamento
peržiūros bei jo įgyvendinimo priežiūros procese. ERG narės teikė informaciją EK apie Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, kitą analitinę informaciją, taip pat pasiūlymus ir pastabas dėl būtinų veiksmų,
siekiant geresnės konkurencijos ir palankesnių kainų vartotojams. Priėmus Tarptautinio tarptinklinio ryšio
paslaugų reglamentą, ERG parengė ir patvirtino šio reglamento įgyvendinimo praktines gaires. Taip pat
paskelbė Ataskaitą apie ERG narėse taikomus judriojo ryšio terminavimo tarifus ir SMS tarifus, ERG veiksmų
planą dėl ERG rengiamos ataskaitos dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl tarptinklinio ryšio
per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje įgyvendinimo ES šalyse narėse.
Ateities pokyčių sąlygoti reguliavimo iššūkiai

Naujos kartos tinklų ir prieigos prie šių tinklų reguliavimo klausimai buvo prioritetiniai 2009 m. Pateikta ERG nuomonė EK rekomendacijos dėl prieigos prie naujos kartos tinklų reguliavimo projektui, parengtas ir patvirtintas analitinis dokumentas – Prieigos prie naujos kartos tinklų ekonominė analizė ir reguliavimo principai. Toliau nagrinėti IP tinklų sujungimo paslaugų kainodaros klausimai – parengta ir paskelbta
viešai konsultacijai Bendroji pozicija dėl skambučių užbaigimo naujos kartos tinkluose paslaugų kainodaros metodikos. Šiame dokumento projekte siūloma taikyti Bill&Keep21 metodą didmeninėms skambučių
užbaigimo paslaugoms. Ilgu laikotarpiu, t. y. atskiriems tinklams konverguojantis į daugialypės terpės paslaugas teikiančius NGN-IP tinklus, ERG nuomone, šis metodas galėtų pakeisti šiuo metu taikomą skambučių
užbaigimo paslaugų kainodaros metodą CPNP (angl. Calling Party Network Pays). RRT mano, kad tai labai
svarbus klausimas formuojant ateities reguliavimo modelį Europoje ir pakvietė bei paskatino Lietuvos rinkos
dalyvius pasisakyti dėl viešai konsultacijai paskelbto ERG pozicijos projekto.
Taip pat buvo patvirtinti analitiniai dokumentai, kuriuose įvertinami paslaugų ir elektroninių ryšių tinklų
konvergencijos procesų rinkoje sąlygoti reguliavimo klausimai: fiksuoto ir judriojo ryšio paslaugų susiliejimas
(įtaka konkurencijai ir reguliavimo aspektai), kainų spaudimo testų taikymas susietoms paslaugoms, susietų
paslaugų pakeičiamumas. Viešai konsultacijai paskelbta ERG parengta verslo vartotojams teikiamų paslaugų
reguliavimo apžvalga, patvirtintos 2010 m. rengtinų dokumentų gairės.
Vienas iš aktualiausių ir daugiausiai diskusijų nūdien keliančių klausimų – tinklų neutralumas (angl.
net neutrality) – pradėtas svarstyti praėjusiais metais. Buvo pasidalinta tinklų neutralumo principo praktika atskirose ERG narėse ir galimomis reguliavimo gairėmis. 2010 m. planuojama parengti gilesnę analizę
tinklų neutralumo klausimu, įvertinant ir ES peržiūrėto elektroninių ryšių reguliavimo paketo nuostatų
įgyvendinimą.
Tolesnis vidaus rinkos reguliavimo harmonizavimas

Siekdama harmonizuoto ES elektroninių ryšių reguliavimo požiūrio, ERG priima ir įgyvendina bendrąsias
pozicijas, kurios perima geriausią ERG narių reguliavimo praktiką. 2009 m. buvo patvirtinti priimtų bendrųjų
pozicijų įgyvendinimo dokumentai, nustatantys siektinas įgyvendinimo datas bei būtinus NRI veiksmus tam,
kad bendrosios pozicijos nuostatos būtų laikomasi kiekvienoje ERG narėje.
2010 m. ERG kelia ambicingus tikslus elektroninių ryšių reguliavimo srityje, todėl buvo nustatytos šios
prioritetinės veiklos sritys:
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Bill&Keep yra didmeninių tinklų sujungimo paslaugų kainodaros metodas, kai skambučių
užbaigimas kitame tinkle yra nemokamas.
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elektroninių ryšių reguliavimo harmonizavimas ir palyginamoji rinkos rodiklių analizė;
ateities pokyčių sąlygoti reguliavimo iššūkiai;
peržiūrėtos ES reguliavimo sistemos įgyvendinimas.
2010 m. ERG turės pasirengti instituciniams pokyčiams – turės būti parengti pagrindiniai BEREC veiklos dokumentai, kurie leis šiai naujajai institucijai pradėti savo veiklą. BEREC pakeis 2002 m. EK sprendimu
įsteigtą Europos reguliavimo grupę (angl. European Regulators Group). Visas funkcijas BEREC pradės vykdyti,
kuomet 2009 m. lapkričio mėn. priimtas ES elektroninių ryšių reguliavimo paketas bus perkeltas į nacionalinę
teisę, t. y. 2011 m. gegužės mėn.
Dvišalis bendradarbiavimas su EK ir nacionalinėmis reguliavimo institucijomis

2009 m. RRT tęsė bendradarbiavimą su kitų šalių nacionalinėmis institucijomis – tai leido siekti
didesnio vidaus rinkos harmonizavimo bei pasidalinti geriausia reguliavimo patirtimi.
2009 m. birželio 8–12 dienomis RRT lankėsi Kipro Respublikos ryšių ir darbo ministerijos atstovai.
Svečiai domėjosi RRT patirtimi vykdant radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos
priežiūros darbus, ypač RRT turima įranga ir tokių įrenginių techninių parametrų atitiktį 1999/05/EB Direktyvos esminiams reikalavimams. Vizito metu buvo atlikti iš rinkos paimto radijo ryšio įrenginio efektyvaus
radijo spektro naudojimo ir elektromagnetinio suderinamumo bandymai RRT bandymų laboratorijose Vilniuje ir Kaune.
2009 m. rugsėjo 16–17 dienomis RRT viešėjo Moldovos Respublikos Nacionalinio radijo dažnių centro Sertifikavimo departamento vadovas Alic Gobjila ir Radijo ryšių laboratorijos vadovas Anatolie Guzun.
Svečiai domėjosi RRT patirtimi, akreditavimo, standartizacijos, ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę,
radijo spektro kontrolės ir kitais klausimais. Moldovos nacionalinio radijo dažnių centro atstovai lankėsi
akredituotame Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriuje, apžiūrėjo RRT
turimą techninę bazę, spinduliuotės bandymų aikšteles bei beaidę ekranavimo kamerą Kaune, stebėjo atliekamus paimtų iš rinkos gaminių elektromagnetinio suderinamumo bandymus. RRT specialistai supažindino
su naudojama bandymų aparatūra, jos ypatybėmis, kalibravimu, elektromagnetinio suderinamumo darniųjų
standartų taikymu bei šios srities aparatų atitiktimi reikalavimams, taikomiems ES.
2009 m. rugsėjo mėn. RRT organizavo Baltijos reguliuotojų susitikimą. Susitikime dalyvavę RRT, Estijos konkurencijos tarnybos, Estijos techninės priežiūros tarnybos, Latvijos viešųjų paslaugų sektoriaus reguliavimo komisijos ir Latvijos elektroninių ryšių tarnybos atstovai pasidalijo informacija apie pokyčius ryšių
rinkoje, aptarė rinkos vystymosi tendencijas, reguliavimo ypatybes. Pagrindinės susitikimo diskusijų temos
– kintančio ES reguliavimo sąveika su pokyčiais nacionalinėse rinkose, besikeičianti nacionalinių institucijų
sąranga ir ryšių sektoriaus funkcionavimas pasikeitusiomis ekonominėmis sąlygomis. Kadangi ES vis dažniau
plėtojamos bendros, kelias valstybes apimančios paslaugos, susitikime taip pat buvo akcentuotas glaudesnio
regioninio bendradarbiavimo poreikis ir nuomonių pasikeitimas, pasidalinta bendra patirtimi sprendžiant
ES Komisijos inicijuotus teisės pažeidimo klausimus, susipažinta su institucinėmis reformomis, kaip atsaku į
konvergencijos elektroninių ryšių, informacinės visuomenės paslaugų ir turinio sklaidos rinkose procesus.
2009 m. spalio 15 d. Vilniuje RRT įvyko susitikimas su EK Vidaus rinkos ir paslaugų direktorato atstovais.
Susitikimas buvo surengtas EK iniciatyva, siekiant susipažinti su ES teisės nuostatų, reglamentuojančių pašto
sektorių, perkėlimu į Lietuvos teisę bei įgyvendinimu Lietuvoje. Susitikimo metu buvo nagrinėjamos aktualios ES šalims narėms pašto rinkos reguliavimo problemos. EK atstovai domėjosi universaliųjų pašto paslaugų
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teikimo įpareigojimu, konkurencijos pašto sektoriuje skatinimu, RRT nepriklausomumu bei kitais susijusias
klausimais. EK atstovai pastebėjo aktyvią RRT veiklą ir darbus, nuveiktus įgyvendinant ES teisės nuostatas,
perkeltas į Lietuvos teisę, pristatė EK poziciją dėl dabartinės situacijos ES pašto rinkoje bei pateikė geriausius
pašto sektoriaus reguliavimo pavyzdžius.
2009 m. spalio 16 d. RRT viešėjo EK Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos direktorato atstovai.
Vizito metu buvo pristatytos Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus plėtros realijos ir ateities perspektyvos,
ES elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo sistemos įgyvendinimo būklė. Tradiciškai dėmesio susilaukė
RRT vykdomi rinkų tyrimai, anksčiau nustatytų įpareigojimų didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams
priežiūra, ypač judriojo ir fiksuoto ryšio skambučių terminavimo tarifų reguliavimas bei tokių reguliavimo
priemonių taikymo praktinis poveikis konkurencinei aplinkai elektroninių ryšių rinkoje. EK atstovams buvo
išsamiai pristatyti didmeninių skambučių užbaigimo fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinkluose rinkų tyrimų
rezultatai, nustatytų būsimų fiksuoto ir judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifų dinamika ir tikėtini rinkos
rezultatai. EK atstovai teigiamai įvertino RRT taikomą simetriškumo principą, reguliuojant skambučių terminavimo paslaugų tarifus, bei veiklą ryšių kabelių kanalų ir elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo reguliavimo srityje.
Svarbus Lietuvos ryšių sektoriui renginys, vykęs 2009 m. rugpjūčio mėnesį – tarptautinės trišalės
radijo dažnių koordinavimo derybos tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos radijo ryšio administracijų
atstovų. Derybų metu buvo svarstomi judriosios, fiksuotosios ir transliavimo tarnybų koordinavimo, elektromagnetinio suderinamumo klausimai, aktualūs visoms dalyvaujančioms valstybėms. Šie klausimai svarbūs
tolimesnei radijo ryšių plėtrai, o derybų metu gauti rezultatai atvers kelius naujoms radijo ryšio technologijoms, supaprastins radijo stočių koordinavimo procedūras ir harmonizuos radijo dažnių naudojimą pasienio
regionuose.
2009 m. gruodžio 7 d. RRT lankėsi Gruzijos Nacionalinės ryšių komisijos pirmininkas Irakli Chikovani.
Susitikimo su RRT direktoriumi Tomu Barakausku metu buvo aptarti elektroninių ryšių rinkos reguliavimo,
konkurencijos problemų sprendimo, įpareigojimų didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatymo,
numerių perkeliamumo klausimai. Svečias taip pat domėjosi radijo spektro valdymo ir ryšių sektoriaus reguliavimo principų harmonizavimu ES šalyse, skaitmeninės televizijos plėtra Lietuvoje.
Veikla Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT)

2009 m. RRT atstovai dalyvavo CEPT komitetų bei pagrindinių darbo grupių, nagrinėjančių aktualius
radijo ryšio, elektroninių ryšių ir pašto klausimus, veikloje. CEPT apima praktiškai visą geografinę Europą (48
valstybes), tačiau, siekiant suderinti technines nuostatas Europoje, CEPT darbo organai neretai dirba ir pagal
EK suteiktus įgaliojimus. RRT atstovai dalyvavo CEPT Asamblėjoje, kurioje patvirtintos specialiosios darbo
grupės rekomendacijos, susijusios su pirmininkavimu CEPT organizacijoje, svarstyti CEPT susitarimo pakeitimai, veiklos efektyvinimo, valdymo reorganizavimo klausimai, aptarta Elektroninių ryšių komiteto (ECC),
Europos pašto reguliavimo komiteto (CERP), ITU politikos komiteto (Com ITU) veikla. Asamblėjos rezultatas –
įsigaliojusi nauja CEPT pirmininkavimo tvarka, pagal kurią nuo 2009 m. CEPT vadovauja trijų komitetų – ECC,
CERP, Com ITU – pirmininkai.
RRT atstovai ėjo pirmininko pavaduotojų pareigas Com ITU komiteto ir Reguliavimo reikalų darbo
grupėje (WGRA). CEPT ITU komiteto darbotvarkėje didžiąją dalį svarstytų klausimų sudarė pasirengimas
2010 m. vyksiantiems vieniems svarbiausių Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) renginių – Pa-
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saulinei telekomunikacijų plėtros konferencijai (WTDC) ir Aukščiausiajai plenarinei konferencijai (PP), buvo
aptarta pasirengimo strategija, nustatyti aktualūs klausimai, parengta bendra CEPT nuomonė ITU struktūros
ir valdymo bei kitais klausimais. Com ITU tvirtina komiteto pogrupiuose rengiamus bendruosius Europos
pasiūlymus, teikiamus šioms konferencijoms CEPT valstybių vardu. CEPT Asamblėjai nutarus pakeisti ITU
darbo grupę į Com ITU komitetą, RRT atstovė buvo perrinkta komiteto pirmininko pavaduotoja.
CEPT WGRA darbo grupėje RRT atstovas dalyvavo rengiant studiją apie paslaugų ir technologijos poveikį
spektro reguliavimo pagrindams ir principams, taip pat nagrinėjant galimas ECC spendimų įgyvendinimo priemones, atsižvelgiant į europinio harmonizavimo poreikius ir naujus lanksčius spektro išteklių naudojimo
mechanizmus.
CEPT Radijo dažnių valdymo darbo grupėje (WG FM) RRT dalyvavo planuojant radijo dažnių ilgalaikį
naudojimą Europos valstybėse – rengiant Europos radijo dažnių naudojimo lentelę, sprendimų projektus dėl
tam tikrų radijo dažnių juostų naudojimo sąlygų, pagal kurias vėliau rengiamos nacionalinės sąlygos, bei rekomendacinius metodus dėl radijo dažnių priskyrimų koordinavimo. 2009 m. šios darbo grupės posėdžiuose,
daugiausia buvo diskutuota radijo dažnių parinkimo viešojo saugumo ir nelaimių perspėjimo klausimais,
GSM-R sistemai reikalingų radijo dažnių resurso išplėtimo bei su radijo ir televizijos skaitmenizavimu susijusiais klausimais.
Būtent CEPT darbo grupių ir komitetų rėmuose 2009 m. vyko tęstinis išankstinis pasirengimas dar
vienam, ypač svarbiam telekomunikacijų srities tarptautiniam renginiui – ITU Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC), planuojamai 2012 m. pradžioje. Tokie parengiamieji darbai ypač svarbūs dėl galimybės į WRC
metu vykstančias tarptautines daugiašales derybas pateikti koordinuotus regiono šalių siūlymus dėl naujų
radijo dažnių juostų priskyrimo fiksuotajai, palydovinei, judriajai ir transliavimo tarnyboms, palydovinių
tarnybų procedūrų keitimo, Radijo ryšio reglamento straipsnių ir rezoliucijų pakeitimų.
2009 m. birželį RRT vyko ECC Techninio reguliavimo ir tinklų sujungimo standartų (TRIS) projektų
grupės, kurioje dalyvauja RRT atstovai, susitikimas bei seminaras dėl IPv6. Seminaro tikslas – pasidalinti Europos šalių patirtimi apie realijas ir su IPv6 diegimu susijusias iniciatyvas, pristatyti tarptautinių organizacijų
parengtus projektus, susijusius su IPv6 tyrimais, ir pan. IPv6 yra naujas interneto adresų priskyrimo sistemoje naudojamas protokolas, pakeičiantis senąjį IPv4.
Pašto reguliavimo srityje buvo dalyvaujama Europos pašto reguliavimo komiteto (CERP) ir jos darbo
grupių veikloje. 2009 m. gegužės 7−8 d. bei lapkričio 18–20 d. RRT dalyvavo CERP plenariniuose posėdžiuose
Liuksemburge ir Monake, kurių metu buvo svarstomi universaliųjų pašto paslaugų teikimo liberalioje pašto
rinkoje klausimai, nagrinėjama, koks ateityje bus technologijų ir visuomenės informavimo priemonių konvergencijos poveikis pašto rinkai. 2009 m. pasikeitus CERP struktūrai, RRT atstovai dalyvavo CERP Sąnaudų
apskaitos ir kainų reguliavimo projektinėse darbo grupėse Dubline ir Budapešte, kur buvo pristatyti sąnaudų
apskaitos geriausi pavyzdžiai, diskutuota apie reguliavimo institucijų vaidmenį prižiūrint universaliųjų pašto
paslaugų sąnaudų apskaitą, dalyvauta rengiant dokumentus „Geriausios praktikos rekomendacijos sąnaudų
apskaitai“ bei „Geriausios praktikos rekomendacijos tarifų priežiūrai“.
Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)

ITU, dirbdama radijo ryšio reglamentavimo, telekomunikacijų standartų kūrimo bei telekomunikacijų
plėtros kryptimis, yra viena iš svarbiausių pasaulinių informacinių ir ryšių technologijų efektyvią veiklą
užtikrinančių organizacijų.
2006 m. Antalijoje (Turkija) vykusios ITU Aukščiausios plenarinės konferencijos metu Lietuvos atsto-
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vas, RRT Radijo ryšio departamento direktorius dr. Mindaugas Žilinskas išrinktas ITU Radijo ryšio reguliavimo
valdybos (toliau – RRB) nariu, 2008 m. gruodžio 5 d. RRB vicepirmininku, o 2009 m. lapkričio 11 d. 52-to
ITU RRB posėdžio Ženevoje (Šveicarijoje) metu vienerių metų kadencijai RRB pirmininku. Lietuvos atstovas
į tokio aukšto lygio pareigas šioje Jungtinių Tautų Organizacijoje išrinktas pirmą kartą, todėl tai svarbi data
Lietuvos ryšių istorijoje.
ITU RRB prižiūri tarptautinės sutarties galią turinčio Radijo ryšio reglamento, nustatančio radijo
dažnių juostų naudojimą visame pasaulyje, įgyvendinimą. Valdyba sprendžia Radijo ryšio reglamento bei
kitų tarptautinių sutarčių, parengtų ITU, taikymo klausimus, apsvarsto ITU Radijo ryšio biuro direktoriaus
pateiktus pranešimus dėl žalingųjų trikdžių atvejų, kai su tuo susijusios kelios šalys, siūlo Radijo ryšio biurui
rekomendacijas ir sprendimus šiais klausimais, vykdo kitas funkcijas, susijusias su radijo dažnių bei orbitinių
išteklių skyrimu ir naudojimu.
2009 m. ITU sprendimus priimantis organas – Taryba, kurioje Lietuva dalyvavo stebėtojos teisėmis,
priėmė rezoliuciją dėl IRT ir klimato kaitos, sudarė Tarybos darbo grupes saugesnio interneto vaikams, pasirengimo Pasaulinei tarptautinio ryšio konferencijai (WCIT) klausimais, patvirtino 2010–2011 m. ITU biudžetą,
ITU sektorių veiklos planus, nagrinėjo organizacijos valdymo, tolesnės veiklos klausimus.
RRT atstovai taip pat dalyvavo ITU Radijo ryšio sektoriaus (ITU-R) 1 studijų grupės (Radijo spektro
valdymas) ir kelių pogrupių (angl. working parties) veikloje. Ruošiantis 2012 m. vyksiančiai Pasaulinei radijo
ryšio konferencijai, 2009 m. dalyvauta Radijo stebėsenos, Efektyvaus orbitinių-dažninių resursų panaudojimo FSS ir BSS sistemoms bei Radijo ryšio pritaikymo kosmoso reikmėms pogrupių susitikimuose.
Pasaulinis reguliuotojų simpoziumas (GSR)

Iš 2009 m. vykusių ITU renginių, kuriuose dalyvavo RRT atstovai, sąrašo išskirtinas lapkričio mėn.
Beirute (Libanas) vykęs 9-tasis Pasaulinis elektroninių ryšių reguliuotojų simpoziumas (toliau – GSR), kuriame buvo suformuota elektroninių ryšių sektoriaus vystymosi ir reguliavimo vizija, sudaryta svarbiausių
klausimų, spręstinų konvergencijos kontekste, darbotvarkė, nubrėžtos reguliavimo sistemos kaitos gairės.
Renginio metu pripažinta, kad efektyvi reguliavimo sistema yra pajėgi sukurti papildomus stimulus ūkiui
augti ir vartotojų gerovei didinti.
Apie konvergencijos, kaip visaapimančio proceso, iššūkius GSR dalyviai diskutavo paliesdami investicijas skatinančios aplinkos formavimą, pasaulinės recesijos poveikį rinkai ir reguliavimo instrumentams,
migraciją į IP terpę, plačiajuosčio ryšio skatinimo modelius ir pan. Diskusijų metu RRT atstovai pristatė Lietuvos elektroninių ryšių sektoriuje veikiančių rinkos dalyvių patirtį prisitaikant prie naujų konvergencijos
sąlygojamų verslo modelių. Taip pat parengė du dokumentus simpoziumo diskusijoms – „Judriojo ryšio
skambučių užbaigimo kainos: reguliuoti ar nereguliuoti?“ bei „Lygiagretus tradicinio ir IP tinklų sujungimo
egzistavimas“.
Kartu su GSR vyko ir Pasaulio elektroninių ryšių srities verslo lyderių forumas (GILF), kurio dalyviai akcentavo, kad rinkos plėtros ir recesijos įveikimo kontekste vertybės yra reguliavimo nuspėjamumas, stabilumas, didesnis regioninio reguliavimo sistemų harmonizavimo laipsnis. Technologinis neutralumas dar kartą
išskirtas kaip pagrindinis reguliavimo sistemos principas.
Interneto valdymo forumas (IGF)

2009 m. lapkričio mėn. Šarm El Šeike (Egipte) vykusiame ketvirtajame Interneto valdymo forume (toliau – IGF, angl. Internet Governance Forum) su Lietuvos Respublikos vyriausybine delegacija dalyvavo ir
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RRT atstovė. Bendriniu renginio pavadinimu buvo pasirinktas „Interneto valdymas – galimybių sudarymas
visiems“, taip pabrėžiant interneto, kaip vystymosi priemonės, vaidmenį. Tačiau pati daugiau kaip 1 800
dalyvių iš 112 pasaulio šalių sutraukusio renginio darbotvarkė apėmė daugybę siauresnių temų, paraleliai
organizuota įvairiausių su IGF susijusių susitikimų. Didelis dėmesys buvo skirtas interneto išteklių valdymui,
pasiūlymams dėl naujų domenų, saugumui ir konkrečiai nusikaltimų elektroninėje erdvėje prevencijai, atvirumui bei privatumo apsaugai, prieigai ir pasirinkimo įvairovei. Tarp vykusių diskusijų galima išskirti siekį
suteikti interneto vystymui ekologinį atspalvį, perėjimo prie IPv6 klausimus, peržiūrėtus jau atliktus darbus
ir nubrėžtas tolimesnės veiklos gaires. Buvo atkreiptas dėmesys į augančią socialinių tinklų svarbą, pabrėžta
jaunimo dalyvavimo interneto valdymo klausimuose svarba, tačiau Lietuvai svarbesnės tapo diskusijos dėl
paties IGF ateities.
Atsižvelgiant į tai, kad IGF 2005 m. buvo įkurtas penkeriems metams ir pirmą kartą susitiko 2006 m.,
būtent 2010 m. vyrauja diskusijos dėl IGF veiklos tęstinumo ir veiklos formos. Atkreiptinas dėmesys, kad
penktasis IGF susitikimas, lemsiantis tolimesnį didelio IRT visuomenės susidomėjimo sulaukiančio renginio
likimą, organizuojamas Vilniuje.
Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)

Pasaulinės pašto sąjungos (toliau – UPU, angl. Universal Postal Union) Administracinė taryba 2009
m. lapkričio 2–13 d. Berne suorganizavo Administracinės tarybos plenarinį posėdį, komisijų ir darbo grupių
posėdžius, kuriuose buvo aptariami sąjungos reformos, reguliavimo bei pašto strategijos klausimai. 2009 m.
RRT atstovai taip pat dalyvavo UPU Administracinės Tarybos darbo grupėse, nagrinėjančiose universaliųjų
pašto paslaugų teikimo klausimus, susijusius su universaliųjų pašto paslaugų finansavimu ES šalyse.
2009 m. iš Susisiekimo ministerijos ir RRT atstovų buvo sudaryta darbo grupė, kuri analizavo UPU
Administracinės tarybos posėdžiuose aptariamus klausimus ir koordinavo komitetuose bei darbo grupėse
dalyvaujančių Lietuvos atstovų veiklą. Nustatytos prioritetinės darbo UPU Administracinėje taryboje sritys,
su UPU Tarptautiniu biuru suderintas klausimas dėl Finansinių paslaugų susitarimo pasirašymo, išanalizuota
darbo grupės Universaliosios pašto paslaugos darbų programa 2009–2012 m.
Pažymėtina, kad 2008 m. 24-ojo Pasaulinio UPU kongreso metu Lietuva pirmą kartą buvo išrinkta į
UPU Administracinę tarybą, kurią sudaro 41 šalis narė. Šalys narės renkamos remiantis šalių geografiniu pasiskirstymu. Lietuva priklauso Rytų Europos ir Šiaurės Azijos šalių geografinei grupei, kurią sudaro 25 narės.
Šiai grupei Administracinėje taryboje skirtos penkios vietos. Be Lietuvos, į Administracinę tarybą iš šios šalių
grupės taip pat buvo išrinktos Rusijos Federacija, Kazachstanas, Azerbaidžanas bei Ukraina.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvoje

2009 m. RRT tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos valstybinėmis institucijomis įvairiose srityse:
Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;
Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų
Ženevoje;
Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
Lietuvos nuolatinės atstovybės ES telekomunikacijų ir pašto atašė;
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba;
Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;
Lietuvos radijo ir televizijos komisija;
Lietuvos savivaldybių asociacija;
Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
Krizių valdymo centru prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;
Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos;
Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
Standartizacijos departamentu prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.
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RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
RRT interneto svetainė pripažinta viena iš geriausiai atitinkančių bendruosius valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainių reikalavimus
RRT valdymas

RRT – savarankiška valstybės įstaiga, veikianti pagal Elektroninių ryšių įstatymą ir Pašto įstatymą, kitus
įstatymus bei savo nuostatus. RRT yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija ES teisės aktų,
reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių ir pašto veikla, prasme.
Nuo 2001 m. RRT vadovauja direktorius Tomas Barakauskas, paskirtas eiti šias pareigas Lietuvos
Res-publikos Prezidento dekretu22. RRT direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. 2006 m. Tomas
Barakauskas paskirtas eiti direktoriaus pareigas antrai kadencijai.
RRT taryba (toliau – Taryba) – kolegialus RRT organas, sudarytas iš septynių asmenų, kuriuos eiti šias
pareigas taip pat skiria23 Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Tarybos nariai yra
viešojo administravimo institucijų, akademinės visuomenės atstovai. 2009 m. Tarybą sudarė:
Tomas Barakauskas – Tarybos pirmininkas, RRT direktorius;
Eduardas Bareiša – Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedros vedėjas;
Algirdas Bloznelis – Valstybės saugumo departamento Komunikacijos ir informacinio aprūpinimo valdybos viršininkas;
Vytautas Butrimas – Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos viršininko
pavaduotojas;
Valdas Kišonas – Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorius;
Raimundas Malaiška – Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento direktorius;
Nerius Sakalauskas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos ir transporto skyriaus
patarėjas.
Taryba svarsto ir derina rengiamų teisės aktų (kaip numatyta Elektroninių ryšių įstatyme) projektus,
derina RRT biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatą, vidaus darbo reglamentą, išklauso RRT direktoriaus teikiamą
ataskaitą apie RRT veiklą ir RRT strateginių veiklos planų projektus, svarsto klausimus dėl ekonominių sankcijų
skyrimo ūkio subjektams, kurie nesilaiko Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų, ir teikia dėl jų pasiūlymus
RRT direktoriui.
2009 m. įvyko 8 Tarybos posėdžiai, kuriuose nutarta suderinti pateiktus teisės aktų projektus dėl:
Galutinių paslaugų gavėjų ginčų su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais sprendimo taisyklių pakeitimo;
Rinkos tyrimo taisyklių pakeitimo;
Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių pakeitimo;
Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklių pakeitimo;
Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo pakeitimo;
Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo taisyklių pakeitimo;
Galutinių paslaugų gavėjų ginčų su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais sprendimo taisyklių pakeitimo;
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus skyrimo.
[žiūrėta 2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=276011&p_query=ry%F0i%F8%20reguliavimo&p_tr2=2
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narių skyrimo.
[žiūrėta 2010 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=302594&p_query=ry%F0i%F8%20reguliavimo&p_tr2=2
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Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus
mokėjimo tvarkos aprašo ir tarifų pakeitimo.
Taip pat Taryba suderino RRT 2009 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, RRT 2009 m. išlaidų sąmatos bei jos
asignavimų paskirstymo pakeitimus, RRT struktūrinių padalinių nuostatų pakeitimus ir RRT vidaus darbo
reglamento pakeitimo projektą. 2008 m. Taryba, apsvarsčiusi ekonominių sankcijų skyrimą 2 ūkio subjektams, nesilaikantiems Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų, priėmė atitinkamus nutarimus dėl siūlymo
skirti ekonomines sankcijas. Taip pat Taryba patvirtino naują RRT Tarybos darbo reglamentą, išrinko Tarybos
pirmininko pavaduotoją bei išklausė direktoriaus ataskaitą apie 2008 m. RRT veiklą. Taryba 2009 m. taip pat
apsvarstė RRT 2009–2011 m. strateginio veiklos plano projektą ir jam pritarė.
RRT darbuotojai ir organizacinė struktūra

RRT dirbančių specialistų aukšta kvalifikacija, kompetencija ir patirtis radijo dažnių valdymo,
elektroninių ryšių ir pašto bei pasiuntinių paslaugų rinkų reguliavimo ir priežiūros srityse yra puikiai vertinama įvairiose tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių organizacijose ir institucijose. RRT darbuotojai yra renkami į
organizacijų valdymo organus, kviečiami dalyvauti darbo grupėse bei skaityti pranešimus ir dalintis sukaupta
patirtimi bei žiniomis įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.
2009 m. gruodžio 31 d. RRT dirbo 154 darbuotojai: iš jų – 1 valstybės pareigūnas, 149 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. RRT 137 tarnautojai turi aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, iš jų 8 – mokslų daktarai. X pav. pateikiamas RRT tarnautojų išsilavinimas 2009 m. 18 lentelėje
vaizduojamas RRT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus
kitimas nuo 2005 iki 2009 m. 36 pav. yra pateikta RRT struktūra.

36 pav. RRT tarnautojų išsilavinimas 2009 m.
Šaltinis: RRT
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18 lentelė. RRT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus kitimas 2005–2009 m.

*Pagal 2008 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. 515 (Žin., 2008, Nr.64-2411) Ryšių reguliavimo tarnybai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigybių skaičius padidintas iki 165.
**Pagal 2009 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 394 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 572237) Ryšių reguliavimo tarnybai pareigybių skaičius sumažintas iki 156.
Šaltinis: RRT

Siekiant gerinti darbuotojų administracinius gebėjimus, gilinti RRT reguliavimo srities specialiąsias
žinias ir tobulinti darbinius įgūdžius, 2009 m. buvo organizuojami įvairūs mokymai 126 valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokomuosiuose seminaruose, tobulino ES darbinių kalbų (anglų ar prancūzų) bei kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Ypatingas
dėmesys skirtas darbuotojų profesinėms žinioms gilinti. Buvo suorganizuoti 4 specialieji ciklo „Modernios
informacijos ir ryšių technologijos“ mokymai: „Judriojo ryšio sistemų radijo sąsajos principai ir ypatumai“,
„Naujos kartos prieigos tinklai“, „Nacionalinis elektromagnetinis saugumas ir elektromagnetinių konfliktų
sprendimo strategijos“ ir „PSTN tinklų sujungimo migravimas į IP pagrindu veikiančių tinklų sujungimą“,
pristatantys IRT srities naujoves ir ateities tendencijas.
Taip pat aktyviai dalyvauta seminaruose apie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus, kurie Lietuvos Respublikos viešajame sektoriuje bus pradėti diegti 2010 m. 2009 m. RRT darbuotojai tobulino žinias apie ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybes ir atitinkamų projektų rengimo
bei įgyvendinimo reikalavimus, kadangi 2010 m. RRT bus pradėtas įgyvendinti projektas, finansuojamas
Europos socialinio fondo lėšomis. 2009 m. visus įvadinio mokymo programos modulius išklausė 4 tarnautojai, 75 tarnautojai dalyvavo įvairių temų seminaruose, tobulinančiuose tarnautojų gebėjimus, susijusius
su RRT strateginių tikslų įgyvendinimu, 4 tarnautojai dalyvavo mokymuose apie ES struktūrinės paramos
administravimą ir projektų, vykdomų pasitelkiant šią paramą, įgyvendinimą, 69 tarnautojai gilino ES darbinių
kalbų žinias, kitose kvalifikacijos kėlimo programose dalyvavo 59 tarnautojai.
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36 pav. RRT struktūra
Šaltinis: RRT

RRT – skaidri ir atvira organizacija

RRT, suprasdama, kad viešumas ir skaidrumas yra vienos iš pagrindinių institucijos sėkmingos ir efektyvios veiklos sąlygų, skiria itin didelį dėmesį bendradarbiavimui su rinkos dalyviais ir vartotojais, kitomis
institucijomis ir organizacijomis. 2009 m. RRT viešino savo veiklą įvairiomis sklaidos priemonėmis, pati organizuodama ir dalyvaudama įvairiuose susitikimuose, seminaruose bei konferencijose, socialinėse kampanijose. Siekiant informuoti visuomenę apie aktualiausius RRT veiklos aspektus, 2009 m. aktyviai bendradarbiauta su žiniasklaida. 2009 m. RRT paskelbė 83 pranešimus spaudai ir naujienų pranešimus.
2009 m. RRT pradėjo organizuodama socialinę kampaniją, skirtą pasaulinei Saugesnio interneto dienai paminėti. Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, telekomunikacijų bendrove TEO LT, AB, ir kitais partneriais pirmą kartą šalyje buvo suorganizuota Saugesnio interneto akademija. Vasarį ir kovą aštuoniuose
Lietuvos miestuose surengtoje „Saugesnio interneto akademijoje“ dalyvavo daugiau kaip 1,5 tūkst. mokinių,
mokytojų ir tėvelių. Sužinoję apie saugų naudojimąsi internetu ir būdus išvengti įvairių grėsmių – virusų,
įsilaužimų ar virtualaus priekabiavimo – visi jie tapo diplomuotais pirmosios šalyje tokios akademijos absol-
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ventais. Vilniuje, Alytuje, Kaišiadoryse, Utenoje, Anykščiuose, Raseiniuose, Telšiuose ir Plungėje apsilankiusiame ir daugiau kaip 1 000 kilometrų akcijos metu nuvažiavusiame TEOBUSE iš viso buvo surengtos 89
paskaitos, kurias skirtinguose miestuose vedė 13 lektorių. Šis projektas metų pabaigoje buvo pripažintas
Lietuvos viešojo sektoriaus srities gerosios patirties pavyzdžiu.
Svarbus įvertinimas viešinant RRT veiklą buvo ir tai, kad 2009 m. RRT interneto svetainė www.rrt.lt
pripažinta viena iš geriausiai atitinkančių bendruosius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainių reikalavimus. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, RRT svetainė pateko į geriausiai kiekybinio vertinimo kriterijus
atitinkančių įstaigų interneto svetainių dešimtuką ir užėmė ketvirtąją vietą. RRT taip pat administruoja ir
šias interneto svetaines: www.skaiciuok.lt, www.matuok.lt., www.cert.lt, www.esaugumas.lt bei www.
draugiskasinternetas.lt.
2009 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 10 renginių, iš kurių galima išskirti rugsėjo mėnesį vykusį Baltijos šalių reguliuotojų susitikimą ir rugpjūčio mėn. vykusias tarptautines trišales derybas dėl radijo dažnių
koordinavimo. 2009 m. gruodžio 9 d. RRT organizavo seminarą-diskusiją „Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos
aktualijos“. Jau šeštą kartą tradiciškai metų pabaigoje pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjams rengiamo seminaro tikslas – suburti pašto bei pasiuntinių paslaugų teikėjus bendrai diskusijai, iškelti problemas ir aptarti
jų sprendimo būdus, pasidalyti patirtimi, pristatyti naujas rinkos tendencijas. Seminaro metu RRT atstovai
pristatė esminius pokyčius, vykusius 2007–2009 m. pašto ir pasiuntinių rinkoje, naujausias pašto sektoriaus
plėtros tendencijas, akcentavo pašto ir pasiuntinių paslaugų kokybės gerinimo būtinybę, aptarė naujas sektoriaus vystymosi kryptis, numatytas trečiojoje ES Pašto direktyvoje. Seminare pašto ir pasiuntinių paslaugų
rinkos dalyviams RRT atstovai pristatė trečiosios Pašto direktyvos nuostatas, kurios bus perkeltos į Lietuvos
nacionalinę teisę: dėl universaliųjų pašto paslaugų užtikrinimo ir finansavimo būdų, dėl teisės teikti pašto
paslaugas, prieigos prie viešojo pašto tinklo bei kitas. Seminaro bei diskusijų metu rinkos dalyviai akcentavo,
kad šiuo metu daug nesusipratimų kyla dalyvaujant viešuosiuose pašto ir pasiuntinių paslaugų konkursuose.
Taip pat buvo diskutuota dėl galimybės supaprastinti pašto siuntų ženklinimo reikalavimus bei kitais aktualias klausimais.
Kaip ir kasmet, RRT tarnautojai aktyviai informavo visuomenę apie RRT veiklą ir Lietuvos ryšių sektoriaus plėtrą, skaitė pranešimus aktualia IRT tematika įvairiuose Lietuvos ir užsienio renginiuose.
RRT veiklos planavimas ir organizavimas

Įgyvendindama savo misiją, RRT vadovaujasi direktoriaus patvirtintais strateginiais veiklos planais,
nustatančiais pagrindinius veiklos tikslus trejiems metams bei uždavinius ir priemones šiems tikslams
įgyvendinti. RRT strateginiai veiklos planai rengiami atsižvelgiant į Vyriausybės programą ir Vyriausybės prioritetus, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją24, atitinkamos valdymo srities plėtros strategiją, Radijo dažnių
skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategiją25, kitus strateginio planavimo dokumentus, kuriuos įgyvendinant dalyvauja RRT, bei RRT vykdomas funkcijas.
2009 m. RRT strateginiams tikslams įgyvendinti vykdė tęstinę specialiąją Ryšių valdymo ir kontrolės
programą (kodas 01 81), kurios tikslai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius prioritetus: siekti
darnaus vystymosi, užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.
RRT vykdoma specialioji programa yra finansuojama į valstybės biudžetą įmokamomis RRT pajamomis, gaunamomis už teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus, mokant pagal tarifus, suderintus su RRT taryba.

24

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin.,
2002, Nr. 113-5029)
25

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 376 (Žin., 2003,
Nr. 32-1333),
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Specialioji Ryšių valdymo ir kontrolės programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 m.
programos III dalies nuostatą – sėkmingos ir laiko reikalavimus atitinkančios telekomunikacijų rinkos liberalizavimo patirties pritaikymas, išlaisvinant privačios iniciatyvos paskatas ir sukuriant progresyvią teisinę veiklos aplinką, kitoms gretimoms IRT verslo sritims sudarys prielaidas kiekvienam gyventojui pasinaudoti IRT
privalumais, gerinant savo gyvenimo kokybę, o verslui – didinant konkurencingumą.
RRT padalinių veikla kontroliuojama kas ketvirtį atliekant padalinių veiklos planų vykdymo analizę.
Parengiama ir RRT vadovybei pateikiama apibendrinta informacija apie veiklos planų vykdymą.
RRT kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei paskelbia viešai metinę RRT veiklos ir finansinę ataskaitą.
2009 m. RRT pateikė projekto „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo
sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (toliau – VVS) paraišką, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“. Projekto tikslas – siekti RRT vidaus administravimo efektyvumo didinimo, užtikrinti efektyvų
veiklos planavimą ir kontrolę, užtikrinti efektyvų elektroninių dokumentų bei informacijos valdymą. Projekto
tikslinė grupė – visas RRT personalas. VVS leis darbuotojams efektyviau ir patogiau naudotis RRT turimomis
informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis. Projektas aktualus tuo, kad palengvins strateginio veiklos
ir išteklių planavimo procesus bei prisidės prie institucijos veiklos valdymo kokybės gerinimo.
RRT VVS sudarys keturi moduliai, susieti tarpusavyje:
RRT veiklos planavimo (įskaitant išlaidų planavimą) ir kontrolės modulis;
RRT teikiamų viešųjų paslaugų užmokesčių (kaštų) valdymo modulis;
Elektroninių dokumentų valdymo modulis;
Duomenų (informacijos) mainavietės modulis.

99

RRT veiklos gairės 2010 m.
RRT prioritetinės veiklos kryptys 2010 m.:
konkurencijos plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje užtikrinimas, sudarant palankias sąlygas prieigai
prie fizinės tinklo infrastruktūros
efektyvus radijo dažnių valdymas, sudarant sąlygas investicijoms į naujos kartos belaidžio ryšio tinklus,
pažangių technologijų bei paslaugų plėtrai
elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo, elektroninių ryšių tinklų patikimumo ir atsparumo
stiprinimas

Vienas iš svarbiausių RRT tikslų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatas – užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkose. RRT, siekdama nustatyti ūkio subjektus, turinčius didelę įtaką atitinkamose elektroninių ryšių rinkose, identifikuoti konkurencijos problemas, stebėti ir gerinti konkurencinę situaciją elektroninių ryšių sektoriuje, atlieka rinkų tyrimus.
Šiuo metu didžiausios investicijos elektroninių ryšių sektoriuje siejamos su naujos kartos plačiajuosčio ryšio
prieigos tinklų plėtra. Konkurencijos plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje užtikrinimas, sudarant palankias
sąlygas prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros – vienas svarbiausių 2010 m. RRT veiklos prioritetų.
Siekdama sudaryti tinkamas sąlygas naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieigos tinklų (angl. Next Generation Access networks, NGA) plėtrai Lietuvoje, RRT, vadovaudamasi 2007 m. gruodžio 17 d. EK rekomendacija 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti
taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (toliau – EK rekomendacija
2007/879/EB), atliko Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai
atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą.
2010 m. planuojama atlikti keturių rinkų tyrimus:
Didmeninės plačiajuostės prieigos;
Didmeninių skirtųjų linijų galinių segmentų;
Paslaugų gavėjams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje.
Taip planuojama sukurti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrai bei bendram naudojimui palankią
teisinę aplinką.
IRT paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, teisių ir teisėtų interesų apsauga yra vienas kertinių RRT
uždavinių, susijusių su paslaugų gavėjų skundų nagrinėjimu, universaliųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kt.
Siekdama užtikrinti paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, teisę gauti tinkamos kokybės paslaugas, RRT taip
pat vykdo viešųjų IRT paslaugų kokybės kontrolę.
Siekiant skatinti naujausių technologijų plėtrą, svarbia RRT veiklos sritimi išlieka IRT reguliavimo aplinkos
tobulinimas, atsižvelgiant į technologijų raidą (pažangą) ir vykstančius konvergencijos procesus. 2010 m. bus
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svarbūs teisėkūros prasme, į nacionalinę teisę perkeliant nuo 2009 m. gruodžio 19 d. ES įsigaliojusius naujus
ES elektroninių ryšių reguliavimo teisės aktus, kuriais siekiama pritaikyti reguliavimo sistemą prie sparčių
informacinių ir ryšių technologijų pokyčių. Vadinamosios Geresnio reguliavimo direktyva (2009/140/EB) ir
Piliečių teisių direktyva (2009/136/EB), keičiančios šiuo metu galiojančias 5 direktyvas, į 27 ES valstybių narių
nacionalinius teisės aktus turi būti perkeltos iki 2011 m. gegužės 25 d. Įsigaliojus papildomai priimtam tiesioginio taikymo reglamentui (1211/2009), steigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC). Šios institucijos užduotis – visoje Europoje užtikrinus nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimą, stiprinti
bendrąją rinką. Įgyvendinus ES elektroninių ryšių reformą, sustiprės konkurencija Europos elektroninių ryšių
rinkose, todėl ES piliečiai turės didesnį pasirinkimą – galės naudotis didesnės aprėpties plačiajuosčio interneto ryšio paslaugomis visoje Europoje, o jų teisė į ryšio privatumą bus griežčiau saugoma. Naujosiomis
direktyvomis daugiau dėmesio skiriama jautresnėms visuomenės grupėms, numatyta gerinti galimybes
neįgaliesiems naudotis 112 numeriu, ir šios nuostatos įgyvendinimas pareikalaus visų suinteresuotų Lietuvos
institucijų bendradarbiavimo. Numatyta teisė vartotojams per 1 darbo dieną pakeisti telefono ryšio tinklo
operatorių, išsaugant telefono ryšio numerį, taip pat numatytas geresnis abonentų informavimas apie teikiamas paslaugas, teisė gauti informaciją iš operatorių apie duomenų saugos pažeidimus. Pripažįstant augančią
tinklų ir jais teikiamų paslaugų saugumo svarbą, direktyvos papildytos nuostatomis apie paslaugų teikėjų bei
nacionalinių reguliavimo institucijų teises bei pareigas šioje srityje.
Direktyvomis aiškiau nurodytos būtinos nacionalinių reguliavimo institucijų statuso užtikrinimo
priemonės. Kartu nustatytos ir papildomos priemonės, koordinuojančios efektyvų ES priimamų sprendimų
įgyvendinimą, pavyzdžiui, sistemingas informacijos apie rinkos dalyvių skundžiamus reguliuotojo sprendimus teikimas EK.
Elektroninių ryšių reguliavimo srityje direktyvos numato reguliavimo institucijai galimybę panaudoti
naują reguliavimo priemonę – funkcinį atskyrimą (t. y. elektroninių ryšių operatoriaus atskyrimą į įmonę,
valdančią tinklą ir įmonę, vystančią verslo veiklą). Ši priemonė būtų taikoma išskirtiniais atvejais.
Radijo spektrą naudojančios technologijos pasaulyje vystosi labai sparčiai ir jo poreikis nuolat auga
– nuolat atsiranda naujų technologijų, leidžiančių teikti novatoriškas paslaugas naujose radijo dažnių juostose. Todėl technologinė konvergencija tiek iš pasiūlos, tiek ir iš paklausos pusės, taip pat verslo modelių
kaita reikalauja lankstaus ir moderniai rinkai pritaikyto radijo spektro valdymo. Atsižvelgiant į sparčią ir
visaapimančią technologijų kaitą, RRT prioritetas 2010 m. – efektyvus radijo dažnių valdymas, sudarant
sąlygas investicijoms į naujos kartos belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų bei paslaugų plėtrai.
Radijo dažnių valdymo srityje valstybės narės dabar turi pritaikyti savo radijo dažnių skyrimo ir
leidimų suteikimo sistemas prie naujųjų taisyklių, kad radijo dažnių naudojimo sąlygos būtų kuo lankstesnės,
pavyzdžiui, stiprinamos radijo dažnių perleidimo kitiems ūkio subjektams nuostatos, orientuojamasi į sąlygų
naujų elektroninių ryšių paslaugų teikimui sudarymą. Valstybės narės įpareigojamos bendradarbiauti tarpusavyje ir su EK vykdant radijo spektro naudojimo strateginį planavimą, koordinavimą ir derinimą Europos
Bendrijoje. EK pateiks pirmosios radijo spektro politikos programos pasiūlymą (reformų priemonių rinkinio
naujovė) ir patars sukurti strateginę nuoseklios ES radijo dažnių politikos kūrimo sistemą.
2009 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2009/140/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą
2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB
dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo. Pagal šią direktyvą Valstybės narės įpareigojamos ne vėliau kaip
iki 2011 m. gegužės 25 d. priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais būtų įgyvendinta minėta
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direktyva. Todėl 2010 m. daugiausia bus skirti Lietuvos radijo dažnių reguliavimo sistemos, įskaitant leidimų
naudoti elektroninių ryšių išteklius išdavimą, harmonizavimui su EB naujai patvirtinta reguliavimo sistema,
t. y. bus rengiami ir derinami Elektroninių ryšių įstatymo, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo
taisyklių bei Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir
naudojimo taisyklių pakeitimo projektai.
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2009/114/EB, iš dalies keičiančią
Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam europiniam koriniam
skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti EB (OL 2009 L 274, p. 25). EK tą pačią dieną
priėmė sprendimą 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms,
kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas EB (OL 2009 L 274, p. 32), pagal kurį radijo
dažnių juostos, kuriose dabar veikia judriojo radijo ryšio GSM tinklai, iki 2010 m. gegužės mėnesio turi būti
skirti ir kitoms, kartu su GSM galinčioms funkcionuoti, antžeminėms radijo ryšio sistemoms. Šiuo klausimu
RRT yra numačiusi 2010 m. patvirtinti reikiamus Radijo dažnių naudojimo plano pakeitimus ir judriojo radijo
ryšio operatoriams suteikti galimybes, esant poreikiui pradėti diegti naujos kartos technologijas GSM radijo
dažnių juostose. Vien šių pakeitimų nepakaks – RRT yra pasirengusi kartu su operatoriais dalyvauti esamų
GSM tinklų perplanavimo procedūroje, be kurios formalus leidimas diegti kitas, kartu su GSM galinčias funkcionuoti antžemines radijo ryšio sistemas negalėtų būti realiai įgyvendintas.
Be abejo didelis dėmesys bus skiriamas analoginės antžeminės televizijos išjungimui ir tolesniam
skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui. Šioje srityje bus tęsiama veikla tiek tarptautiniu lygmeniu
– skaitmeninio dividendo panaudojimo perspektyvos, tiek ir nacionaliniame kontekste, siekiant užtikrinti
reikiamą skaitmeninių antžeminės televizijos kanalų poreikį. Kadangi visos nacionalinių transliuotojų rengiamos televizijos programos jau siunčiamos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu, 2010 m. didžiausias
dėmesys bus skiriamas išsiaiškinti vietinių ir regioninių programų transliuotojų poreikius ir reikiamo
elektroninių ryšių resurso, reikalingo vietinių ir regioninių programų „perkėlimui“ į skaitmeninį formatą,
sukoordinavimui.
Dar viena 2010 m. veiklos kryptis bus susijusi su pasiruošimu 2012 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-12. Likus vos dvejiems metams iki konferencijos, radijo ryšio administracijos labai aktyviai teikia
įvairius siūlymus dėl elektroninių ryšių išteklių tarptautinio valdymo pakeitimų, kurie bus svarstomi ir tvirtinami WRC-12 metu. Yra sudarytos keturios tarptautinės darbo grupės, kuriose svarstomi pasiūlymai kiekvienu WRC-12 darbotvarkės klausimu ir bandoma suderinti bendrą Europos šalių poziciją, kurią numatoma
apginti konferencijos metu.
2010 m. vyks vienas svarbiausių Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) renginių – Aukščiausioji
plenarinė konferencija. Konferencija yra aukščiausias ITU organas, kurios metu priimami esminiai sprendimai, susiję su ITU veikla ir darantys poveikį telekomunikacijų srityje vykstantiems procesams. Aukščiausiosios
plenarinės konferencijos metu bus renkami vadovaujantys pareigūnai į svarbiausius ITU postus (generalinio
direktoriaus, jo pavaduotojo, trijų biurų direktorių), Tarybą ir Radijo ryšio reguliavimo valdybą (RRB). Lietuva
konferencijoje teiks RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus Mindaugo Žilinsko, 2010 m. einančio Radijo
ryšio reguliavimo valdybos pirmininko pareigas, kandidatūrą perrinkimui į Radijo ryšio reguliavimo valdybą.
2010 m. bus aktyviai rengiamasi Aukščiausiajai plenarinei Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų
konferencijai (CEPT), rengiami pasiūlymai svarbiausiais klausimais.
Sparčiai augant IRT sektoriui bei plėtojant e. verslą, e. sveikatą, e. mokymą ir kitas IRT paslaugas,
vis aktualesnis tampa tinklų ir informacijos saugumas ne tik atskiros šalies, bet ir viso pasaulio mastu.
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Atsižvelgiant į elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo svarbą, įgyvendinant Lisabonos strategijos
ir EK komunikato „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir darbo vietų didinimui“ nuostatas,
RRT prioritetu ir 2010 m. išlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo, elektroninių ryšių tinklų
patikimumo ir atsparumo stiprinimas. Tik užtikrinus tinklų ir informacijos saugumą, gali būti vystomos ir
plečiamos elektroninės paslaugos.
RRT vykdo nacionalinio CERT funkcijas, kurio veikla siekiama sutelkti elektroninių ryšių tinklų
administratorių pastangas kovojant su incidentais elektroninėje erdvėje ir vykdant jų prevenciją, užtikrinti
suderintus veiksmus bei efektyvią informacijos sklaidą, siekiant operatyviai reaguoti į kylančias ir iškilusias
grėsmes bei atliekant incidentų tyrimus. Šia veikla RRT prisideda prie saugesnės elektroninės erdvės kūrimo,
saugesnio interneto naudojimo skatinimo bei vartotojų pasitikėjimo informacinėmis technologijomis didinimo.
2009 m. vasario 25 d. RRT ir EK pasirašė naują sutartį dėl projekto „Saugesnis internetas LT AN-HL“
vykdymo Lietuvoje 2009–2010 m. laikotarpiu. RRT, vykdydama projektą „Saugesnis internetas LT AN-HL“
pagal EK Safer Internet plus programą, siekia atkreipti visuomenės dėmesį į neteisėtą informaciją internete,
užkirsti kelią žalingam turiniui, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis, gerinti visuomenės informuotumą, ypač akcentuojant vaikų ir paauglių apsaugą. Projekto vykdymo
metu veikia „Karštoji linija“ internete, kuria priimami gyventojų pranešimai apie neteisėtą bei žalingą turinį,
nuolat atnaujinama informacija svetainėje www.draugiskasinternetas.lt. 2009 m. Tarptautinės interneto
„karštųjų linijų“ asociacijos INHOPE Generalinėje Asamblėjoje Liuksemburge RRT „karštoji linija“ tapo pilnateise asociacijos nare. Narystė asociacijoje sudaro sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui su kitų šalių
„karštosiomis linijomis“ ir palengvina keitimąsi informacija, siekiant efektyviau šalinti žalingą ir neteisėtą
turinį iš elektroninės erdvės.
2008 m. RRT atliko Lietuvos nacionalinės interneto infrastruktūros patikimumo tyrimą. 2010 m.
ruošiamasi imtis priemonių, kad kartu su elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjais būtų organizuotos
nacionalinės pratybos, siekiant nustatyti šalies pasirengimą spręsti kritines situacijas elektroninių ryšių tinkluose.
Ne mažiau svarbi RRT veiklos sritis – konkurencijos pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkose užtikrinimas.
2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2008/6/EB, iš dalies keičiančią direktyvą
97/67/EB, siekiant visiško EB pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo. Siekiant užtikrinti, kad Lietuvos
paštas taptų integralia ES pašto sistemos dalimi, o teikiamų paslaugų vartotojiškos savybės būtų analogiškos
kitų ES valstybių narių pašto paslaugų vartotojiškoms savybėms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–
2012 m. programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario
25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės 802 punkte numatyta iki 2011 m. IV ketvirčio
parengti Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo į nacionalinę teisę būtų
perkeltos Direktyvos 2008/6/EB nuostatos. Esminis šios direktyvos tikslas – visiškas rinkos liberalizavimas
nuo 2011 m. sausio 1 d., tačiau vienuolikai ES valstybių narių (tarp jų ir Lietuvai) palikta galimybė atidėti
visišką rinkos atvėrimą iki 2013 m. sausio 1 d.
Vienas pagrindinių ES pašto politikos tikslų yra suderinti laipsnišką, kontroliuojamą pašto paslaugų
rinkos liberalizavimą ir užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą. Tačiau ir liberalizavus pašto rinką, neabejotinai išliks įpareigojimas valstybėms užtikrinti universaliųjų pašto paslaugų teikimą bent vieną kartą per dieną,
penkias dienas per savaitę vienodomis sąlygomis visiems šalies naudotojams. Liberalios pašto rinkos iššūkis
– atsisakius rezervuotųjų pašto paslaugų, užtikrinti nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslaugų teikimą.
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2009 M. FINANSINĖ ATASKAITA
RRT turtas ir įsipareigojimai

RRT 2009 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Specialiąją ryšių valdymo
ir kontrolės programą

2009 m. RRT vykdė vieną Specialiąją ryšių valdymo ir kontrolės programą, kurios finansavimui pagal
Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymą (Žin., 2008, Nr.149-6020) buvo numatyta 19 000,0 tūkst. Lt RRT pajamų įmokų ir 19 000,0 tūkst. Lt
bendrųjų asignavimų, iš kurių 9 750,0 tūkst. Lt buvo numatyta darbo užmokesčiui.
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2009 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą
(Žin., 2009, Nr.58-2247), RRT buvo numatyta 19 000,0 tūkst. Lt RRT pajamų įmokų ir iš šių lėšų 3 000 tūkst.
Lt skirta bendroms biudžeto reikmėms bei patvirtinta 16 000,0 tūkst. Lt bendrųjų asignavimų, iš kurių
9 450,0 tūkst. Lt numatyta darbo užmokesčiui.
2009 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos 2009 m. Valstybės
biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimą, (Žin., 2009, Nr.93-3987) RRT numatyta
19 000,0 tūkst. Lt pajamų įmokų ir iš šių lėšų 3 000,0 tūkst. Lt skirta bendrosioms biudžeto reikmėms bei RRT
patvirtinta 16 000,0 tūkst. Lt. bendrųjų asignavimų, iš kurių 9 190,0 tūkst. Lt numatyta darbo užmokesčiui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin.,2004, Nr.69-2382) 6 straipsnio
4 dalies nuostatomis bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1029 (Žin., 2004, Nr. 131-4734), 27 punktu, RRT
laikosi reikalavimo balansuoti išlaidas su pajamomis. Ši pareiga balansuoti išlaidas su pajamomis kyla iš ES
elektroninių ryšių reguliavimo pakete numatyto nacionalinės reguliavimo institucijos finansavimo iš rinkos
mechanizmo principų, nustatytų Leidimų direktyvos26 preambulės 30, 31 pastraipose ir 12 straipsnyje, kur
nurodyta, kad nacionalinės reguliavimo institucijos taiko įmonėms administracinius užmokesčius, dengiančius
nacionalinės reguliavimo institucijos administracines sąnaudas, susidarančias jai valdant, kontroliuojant ir
vykdant bendrojo leidimo schemą, naudojimo teises bei įmonėms taikomus specifinius įpareigojimus, bei 13
straipsnyje, kur nurodyta galimybė nacionalinei reguliavimo institucijai taikyti tokius užmokesčius už radijo
dažnių ar numerių naudojimą [...], kad būtų užtikrintas tokių išteklių optimalus naudojimas. Valstybės narės
užtikrina, kad tokie užmokesčiai būtų […] proporcingi savo paskirčiai, ir atsižvelgia į Pagrindų direktyvos27 8
straipsnio tikslus, t. y. naudojami išimtinai tik reguliavimo sąnaudoms dengti.
RRT finansavimas pagal specialiąją ryšių valdymo ir kontrolės programą kaip tik ir įgyvendina šį vieną
iš kertinių ES reguliavimo sistemos principų, t. y. RRT gaunamos pajamos už suteiktas paslaugas ir atliekamus
darbus gali būti skiriamos tik RRT veiklai vykdyti.
RRT 2009 m. vykdytos Specialiosios ryšių valdymo ir kontrolės programos lėšų panaudojimas

26

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. kovo 7 d. direktyva 2002/2O/EB dėl elektroninių
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva).
27

Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. kovo 7 d. direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva).
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymai

1 Priedas
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