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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIAUS ĮŽANGINIS ŽODIS
Rengiantis paskelbti 2010-ųjų Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau –
RRT) ataskaitą neišvengiamai teko atsigręžti šiek tiek toliau nei į
metų senumo įvykius. Ir tai lėmė ne tik aplinkybė, kad ataskaitos
pasirodymas sutampa su RRT dešimties metų veiklos minėjimu.
Tiesiog 2010-uosius ne taip paprasta greitai ir lengvai įvertinti. Ne
todėl, kad jie buvo geresni ar blogesni, – paprasčiausiai jie buvo
kitokie.
Tada ir mėginama atspirties taško ieškoti praeityje, bandyti surasti
analogijų su jau pamirštais ar vis dar apie save nuolat primenančiais
įvykiais, neseną patirtį ir nuveiktus darbus palyginti su anksčiau
išnagrinėtais dar sąlygiškai trumpos RRT istorijos faktais. Net ir tai
nepadeda – dar palyginti jauna, bet jau rimtą net ir tarptautiniu mastu
pripažįstamą patirtį įgijusi RRT 2010-aisiais stebėjo iki šiol mažai
patirtus ryšių sektoriaus reiškinius ir sprendė šiek tiek kitus
galvosūkius, nei buvome įpratę ankstesniais metais.
Šiandien, žiūrint į 2010-uosius, nejučia prisimeni prieš šimtmetį gyvenusį amerikietį verslininką ir išradėją
Tomą Edisoną, kuris sakė: „Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį.“ Apie RRT atradimus praėjusiais metais
kalbėti patiems gal dar šiek tiek per anksti. Lai mūsų darbą ir pasiektus rezultatus vertina tie, kuriems mes
dirbam, – vartotojai ir paslaugų teikėjai. Tačiau patys drąsiai galime pripažinti, kad buvo begalinis noras „padaryti
geriau“ ir tikrai įdėta daug pastangų ieškant visų įmanomų „padaryti geriau“ būdų.
Pernai iki tol buvę visiems lyg savaime suprantami ir į sąmonę įsirėžę pažangos matavimo vienetai, tokie kaip
„Mb/s“ ar „ct/min.“, neteko nemažos dalies savo palyginamosios ir vertinamosios reikšmės. Turbūt sutiksite, kad,
kaip ir kitose gyvenimo srityse, skirtingais amžiaus tarpsniais supantys reiškiniai, aplinka, prioritetai ir vertybės
mūsų vertinimų hierarchijoje užima vis kitokią vietą. Tad lygiai taip pat iš beprecedentės plėtros ir beprotiško
augimo išlipusioje Lietuvos ryšių sistemoje pastaruoju metu tapo nebe taip svarbu, ar namų vartotojas turi 100 ar
200 Mb/s greitaveikos interneto prieigą ir kokią konkrečiai greitaveiką galima pasiekti jo judriojo ryšio telefone.
Drįsiu suabejoti, ar eiliniam vidutiniam judriojo telefono ryšio paslaugų vartotojui vis dar gyvybiškai svarbu, kad
paslaugų operatorius, pavyzdžiui, vietoj „nemokamų“ 10 val. per mėnesį pokalbių suteikia 11 val. už tą patį
mėnesio mokestį. Vartotojui, ko gero, dažnai net nėra svarbu, ką išties galima vadinti 4G ir kuo jis pranašesnis už
3G, jei tai nesudaro esminio skirtumo jungiantis prie savo socialinio tinklo profilio ar skaitant gauto elektroninio
pašto pranešimus ne namie, o viešoje vietoje. Gana santūriai pernai sutikome ir naujieną, kad Europos Komisijos
pažangos ataskaitoje Lietuva vėl įvardyta kaip pirmaujanti Europos Sąjungoje pagal judriojo ryšio skvarbos rodiklį.
Juk tuo metu visi labiau buvo įnikę į vis naujų rinkoje pasirodančių planšetinių kompiuterių techninių galimybių
lyginimus.
Ar šiandien dar kas nors prisimena neseniai vykusias aktualias diskusijas – kokią interneto greitaveiką jau
galima vadinti „plačiajuosčiu ryšiu“? Ar ta riba tarp „interneto“ ir „greito interneto“ buvo nubrėžta ties 512 Kb/s?
Dabar tai sukelia tik šypseną, nes rinkos dalyvių siūlomi baziniai paketai jau matuojami visiškai kitais masteliais. Ir
tai nestebina, ypač turint galvoje praėjusiais metais pristatytos Europos skaitmeninės darbotvarkės siekius. Visos
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Europos Sąjungos mastu iškelti vieni iš tikslų – iki 2013 m. plačiajuostį internetą padaryti prieinamą visiems
Europos Sąjungos piliečiams ir iki 2020 m. pasiekti, kad visi Europos Sąjungos piliečiai turėtų galimybę naudotis
bent 30 Mb/s plačiajuosčiu ryšiu. Ar skamba pernelyg ambicingai? Lietuvoje plačiajuosčio ryšio skvarba ir taip
gana nebloga – 2010 m. IV ketvirčio pabaigoje ji pasiekė 27,1 proc., vertinant tik kompiuteriu fiksuotojo ir judriojo
ryšio technologijomis prisijungusius abonentus. Kalbant vien apie prisijungimą prie plačiajuosčio interneto
optinėmis linijomis, Lietuva ir pernai savo pažanga buvo pastebima ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.
Tačiau čia ir tinka minėtas Tomo Edisono siūlymas – ieškoti būdų, kaip padaryti dar geriau.
Kartais tų būdų paieškos lemia ir gana netradicinius sprendimus – kad ir ryšių infrastruktūros plėtrai panaudoti
tinkamą, kitoms paslaugoms teikti sukurtą jau esamą infrastruktūrą, pavyzdžiui, nuotekų surinkimo ar šilumos
tiekimo tinklą. Arba sprendžiamas galvosūkis, ką daryti, kad perėjimas prie skaitmeninės televizijos netaptų tik
savitiksliu plačiai išreklamuotu reiškiniu, o teiktų dar ir praktinės naudos žiūrint iš RRT, kaip valstybės išteklius –
radijo dažnius – valdančios institucijos, pozicijų. Pagrindiniai akcentai dėl skaitmeninės televizijos sudėlioti, ko
gero, dar prieš penkerius metus. Taip pat seniai žinoma, kada procesas turi baigtis ir kam visos Europos
Sąjungos mastu turės būti skiriami atsilaisvinę resursai. Kartu dedama daug pastangų, kad tai būtų daroma ne tik
laiku, bet ir efektyviai.
Metai tikrai buvo pilni išoriškai nepastebimų pastangų įtvirtinti viską, kas jau pasiekta, ir neatsilikti nuo
natūralios evoliucijos keliamų reikalavimų. Galima sakyti, jau greitai teisinis ryšių sektoriaus reguliavimas bus
suderintas pagal 2009 m. pabaigoje priimtas naujas direktyvas, kurios 2010 m. turėjo būti perkeltos ir į mūsų
nacionalinę teisę. Reikėjo kruopščiai pasirengti keisti įstatymų bazę – buvo siekiama administracinį darbą padaryti
konstruktyvesnį, mažinantį reikalavimus rinkos dalyviams ir tiesiog pigesnį. RRT, kaip konkurenciją rinkoje
skatinanti institucija, jau įrodė savo veiklos efektyvumą, todėl natūralu, kad praėjusiais metais būtent RRT
pavyzdžiu žengti pirmieji konkretūs žingsniai link panašių infrastruktūrinių sektorių reguliavimo tais pačiais
principais vienoje kompetentingoje institucijoje.
Prie nuoseklaus darbo rezultatų norėtųsi paminėti ir tai, kad, dirbant kartu su kitomis institucijomis bei
privataus sektoriaus atstovais, jau pavyko pakeisti žmonių suvokimą apie asmeninės informacijos skelbimo
internete pavojus. Pastebima, kad vartotojai aiškiau supranta, jog nuotraukos, vieną kartą įdėtos kurioje nors
svetainėje, internete išlieka ilgai, o šiandien išplatinti smagaus vakarėlio vaizdai ateityje gali turėti ir
nepageidautinos įtakos. Net ir jaunesni vartotojai dažniau susimąsto apie tai, kad elektroninėje erdvėje reikia
elgtis atsakingai ir gerbti kitų žmonių pasirinkimą.
Pradžioje minėtą RRT kompetencijos pripažinimą tarptautiniu mastu puikiai iliustruoja faktas, kad RRT
atstovas pernai jau antrą kartą išrinktas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos postą. Į 12-os renkamų narių,
turinčių aukštą profesinę kvalifikaciją radijo ryšio bei daug praktinės ekspertinės patirties radijo dažnių valdymo
srityse, sudaromą Radijo ryšio reguliavimo valdybą išrinktas Radijo ryšio departamento direktorius dr. Mindaugas
Žilinskas. Būtina paminėti ir faktą, kad 2010 m. darbą pradėjo Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija,
sustiprinsianti Europos Sąjungos valstybių nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimą rinkos
integracijos srityje, taip pat buvo naujai sukurta Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė, kuri prisidės prie
visiško bendros pašto rinkos liberalizavimo 2013 metais.
Dar kartą peržvelgęs praėjusius metus leisiu sau grįžti prie Tomo Edisono, kuris sakė: „Genialiam rezultatui
reikia vieno procento įkvėpimo ir devyniasdešimt devynių procentų prakaito.“ Idėjų mums netrūko, tad tikėkime,
kad užteks ir ryžto jas įgyvendinti.
Direktorius

Tomas Barakauskas
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RRT MISIJA, TIKSLAI

MISIJA:
Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai
pažangių, kokybiškų, saugių, įperkamų informacinių ir
ryšių technologijų bei pašto paslaugų (produktų)
pasirinkimo įvairovę, sudaryti IRT bei pašto verslo plėtros
galimybes, tuo spartinant informacinės ir žinių visuomenės
plėtrą.

TIKSLAI:
Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių,
įperkamų IRT bei pašto paslaugų (produktų) pasirinkimo įvairovę, sudaryti informacinių ir ryšių
technologijų bei pašto verslo plėtros galimybes, lanksčiai ir harmoningai ES bendroje rinkoje
funkcionuojančios reguliavimo sistemos pagrindu darant poveikį tokių paslaugų pasiūlai
rinkoje.
Pagal Ryšių reguliavimo
tarnyba kompetenciją
užtikrinta informacinių ir
ryšių technologijų ir
pašto bei pasiuntinių
paslaugų (produktų),
vartotojų teisių ir teisėtų
interesų apsauga

Informacinių ir ryšių
technologijų bei pašto
ir pasiuntinių paslaugų
teikimo priežiūra
Informacinių ir ryšių
technologijų tinklų ir
informacijos saugumo
didinimas

Veiksminga ir skaidri
konkurencija
informacinių ir ryšių
technologijų ir pašto bei
pasiuntinių paslaugų
(produktų) rinkose

Ilgalaikių investicijų ir
pažangių
informacinių ir ryšių
technologijų plėtros
skatinimas

Ex-ante reguliavimo
principų informacinių ir
ryšių technologijų
paslaugų (produktų)
rinkose, kuriose nėra
veiksmingos
konkurencijos ar ji
nepakankama, taikymas

Technologiškai
pažangaus informacinių
ir ryšių technologijų
verslo skatinimas,
tobulinant palankią
reguliavimo aplinką

Rinkoje esančių radijo
ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų
galinių įrenginių
atitikties privalomiems
Reglamento
reikalavimams bei
įrenginių EMS
užtikrinimas ir priežiūra

Elektroninių ryšių
infrastruktūros saugos
ir paskirties
reikalavimų valstybinė
priežiūra

Integracija į ES bei
tarptautinę
reguliavimo erdvę ir
efektyvi RRT veikla

Integracija į Europos
Sąjungos sprendimų
priėmimo procesą

Efektyvus radijo dažnių
(kanalų) valdymas ir
naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną

Konkurencijos
informacinių ir ryšių
technologijų ir pašto
bei pasiuntinių
sektoriuose
stebėsena, rinkos

savireguliacijos
mechanizmų
skatinimas

Efektyvus numerių ir
kitų elektroninių išteklių
valdymas ir naudojimo
priežiūra

Efektyvus Ryšių
reguliavimo tarnybos
veiklos organizavimas,
veiklos viešumas ir
kontrolė

6

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
RRT FUNKCINĖS VEIKLOS SRITYS

Elektroninių ryšių
sektoriaus,
įskaitant
e. saugumą,
reguliavimas

Galinių įrenginių
priežiūra

Kitų elektroninių
ryšių išteklių
valdymas ir
priežiūra

Radijo spektro
valdymas ir
priežiūra
Pašto ir
pasiuntinių
sektoriaus
reguliavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS STRUKTŪRA

Finansų ir
buhalterinės
apskaitos skyrius

Direktorius

Administracinis
departamentas

Radijo ryšio
departamentas

Radijo spektro
kontrolės
departamentas

Elektroninių ryšių
departamentas

Pašto
departamentas

Rinkos priežiūros
departamentas

Tinklų ir
informacijos
saugumo
departamentas

Direktoriaus pavaduotojas

Teisės
departamentas

Direktoriaus pavaduotojas

Strategijos
departamentas

Direktoriaus pavaduotojas

Strateginio
planavimo
skyrius

Teisės taikymo skyrius

Bendrųjų
reikalų ir
personalo
skyrius

Radijo dažnių
valdymo slyrius

Vilniaus
kontrolės skyrius

Tinklų ir
prieigų skyrius

Pašto
reguliavimo
skyrius

Aparatūros ir
įrenginių EMS
kontrolės
skyrius

Saugumo incidentų tyrimų
skyrius (CERT-LT)

Ekonominės
analizės skyrius

Teisėkūros skyrius

Informacinių
technologijų
skyrius

Spektro inžinerijos
skyrius

Kauno kontrolės
skyrius

Paslaugų
skyrius

Universaliųjų
paslaugų
skyrius

Infrastruktūros
priežiūros
skyrius

Interneto priežiūros skyrius

Turto valdymo
ir logistikos
skyrius

Palydovinės ir
fiksuotosios
tarnybų skyrius

Klaipėdos
kontrolės skyrius

Apskaitos ir
statistikos
skyrius

Judriosios tarnybos
skyrius

Šiaulių kontrolės
skyrius

Radijo ir
televizijos
skyrius

Panevėžio
kontrolės
skyrius

Tarptautinių
ryšių ir visuom.
informavimo
sk.

Inspektavimo
skyrius
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TRUMPA RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS APŽVALGA

•

2010 m. plačiajuosčio ryšio skvarba pasiekė 27,1 proc. 100 gyventojų, 99,3 proc. interneto
prieigos buvo teikiama plačiajuosčiu ryšiu

•

2010 m. interneto prieigos rinka išaugo 10,4 proc.

•

Lietuva toliau pirmauja tarp Europos šalių pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto
šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičių (skvarba 21 proc.), pasaulyje Lietuva pagal šį rodiklį –
šeštoje vietoje

•

2010 m. toliau augo abonentų, gaunančių plačiajuosčio ryšio paslaugas FTTx linijomis, skaičius

•

Lietuva pagal infrastruktūrinį pasirengimą ateityje patenkinti vartotojų lūkesčius gauti aukštos
kokybės ir naujoviškas paslaugas bei tinklų kokybinius parametrus išlieka tarp pirmaujančių
pasaulio valstybių

2010 m., nepaisant ryškėjančių teigiamų tendencijų, dėl ūkio nuosmukio elektroninių ryšių rinka mažėjo
(bendrosios sektoriaus pajamos, palyginti su 2009 m., smuktelėjo 10,7 proc.) (1 pav.). Akivaizdu, kad dėl
sunkmečiu išaugusio nedarbo, sumažėjusių namų ūkio pajamų keitėsi gyventojų, o dėl sumažėjusių prekybos
apimčių – ir verslo išlaidų struktūra bei įpročiai, imta labiau taupyti. Tiek ūkio subjektai, tiek gyventojai peržiūrėjo
savo vartojimo įpročius, sumažino perkamų paslaugų apimtis. Šie pasikeitimai vertė rinkos dalyvius dirbti našiau,
ieškoti drąsių ir netradicinių sprendimų siekiant turimus išteklius veiksmingiausiai panaudoti, išlaikyti esamus ir
pritraukti naujų vartotojų. Pagrindinė priemonė, kurią pasirinko rinkos dalyviai vartotojams išlaikyti, – paslaugų
kainų mažinimas: judriojo telefono ryšio paslaugos sumažėjo maždaug trečdaliu, fiksuotojo – dešimtadaliu. Tokia
kainų politika lėmė pagrindinių elektroninių ryšių sektoriaus segmentų (taip pat ir viso sektoriaus) pajamų
mažėjimą net ir didėjant vartotojų skaičiui.
Taip pat jau trečią kartą mažėjo tarptinklinio ryšio skambučių kaina, tačiau tai didelės įtakos pajamų dinamikai
neturėjo dėl labai nedidelio užsienyje inicijuotų skambučių skaičiaus.
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1 pav. Lietuvos BVP ir elektroninių ryšių sektoriaus pokyčiai (palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu), 2004–
2010 m., proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas, RRT
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Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
Vieno iš sąlygiškai didžiausių elektroninių ryšių sektoriaus veiklų – judriojo telefono ryšio – pajamos mažėjo
antri metai iš eilės. 2010 m., palyginti su 2009 m., pajamos (2 pav.) iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir
paslaugų teikimo sumažėjo 12,6 proc., tačiau vėl išaugęs aktyvių judriojo ryšio abonentų skaičius (šio ryšio
skvarba padidėjo 1,7 proc. ir pralenkė prieš nuosmukį buvusią skvarbą) rodo, jog vienas didžiausių elektroninių
ryšių segmentų atsigauna. Panaši situacija susiklostė ir viešojo fiksuotojo telefono ryšio rinkoje: nors pajamos už
teikiamas fiksuotojo ryšio paslaugas 2010 m. taip pat mažėjo (14,8 proc.), viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų
skaičius 100 gyventojų nebemažėjo ir netgi nežymiai išaugo (0,1 proc.). Tai rodo, kad šių rinkų paslaugų teikėjai
peržiūrėjo mažmeninių paslaugų kainodarą ir, atsižvelgdami į vartotojų padėtį bei galimybes, pritaikė paslaugų
paketus pakitusiems vartotojų poreikiams, sumažino paslaugų kainas.
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0

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo
Pajamos iš viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo
Viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius 100 gyventojų
Viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius 100 gyventojų

2 pav. Pajamos iš viešųjų fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo (mln. Lt) ir fiksuotojo bei judriojo
telefono ryšio skvarba, 2005–2010 m.
Šaltinis: RRT

Nepaisant elektroninių ryšių sektoriaus mažėjimo, interneto paslaugų segmentas informacinių ir ryšių
technologijų (toliau – IRT) sektoriuje nepertraukiamai augo – 2010 m. mažmeninė interneto prieigos rinka išaugo
10,5 proc., t. y. 2010 m. abonentų, besinaudojančių interneto prieiga, padaugėjo 83,53 tūkstančiais (3 pav.).
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Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
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3 pav.Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2006–2010 m.
Šaltinis: RRT

Iki 2010 m. pabaigos interneto plačiajuosčiu ryšiu skvarba pasiekė 27,1 proc. gyventojų (4 pav.), o tai sudarė
apie 63 proc. skvarbos namų ūkiams. Beveik visos interneto prieigos paslaugos buvo teikiamos plačiajuosčio
ryšio būdu (99,8 proc.). Didėjanti skvarba ir mažėjančios pajamos rodo, kad mažmeninėje plačiajuosčio ryšio
rinkoje vyksta intensyvi konkurencija, o dėl to galiausiai mažėjant paslaugų kainoms laimi vartotojas.
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Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo
Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius 100 gyventojų

4 pav. Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo (mln. Lt) ir plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų,
įskaitant abonentus, prisijungusius judriuoju telefono ryšio tinklu, skaičius 100 gyventojų, 2005–2010 m.
Šaltinis: RRT

Po dvejus metus mažėjusių investicijų į elektroninių ryšių sektorių 2010 m. vėl atsigaunama: rinkos operatorių
investicijos padidėjo 3,8 proc. (5 pav.).
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5 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus vertės ir investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą dinamika, 2001–2010 m., mln. Lt
Šaltinis: RRT

Nuoseklus operatorių investicijų į naujos kartos šviesolaidinių linijų technologijas krypties laikymasis lemia
abonentų

mažmeninėje

plačiajuosčio

ryšio

rinkoje

naudojamų

technologijų

pasiskirstymą

(6

pav.).

Šviesolaidinėmis linijomis teikiamos paslaugos išlieka pirmaujančioje pozicijoje, taip pat vis populiaresnė tampa
belaidžio ryšio linijomis teikiama prieiga.

2010 m.
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6 pav. Abonentų pasiskirstymas pagal naudojamas technologijas mažmeninėms plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti
Lietuvoje, proc., laikotarpių pabaigoje.
*

Technologijų naudojimo vertinimas atliktas remiantis abonentų, naudojusių skirtingas technologijas, skaičiumi
Šaltinis: RRT
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Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
Šviesolaidinių linijų skaičius Lietuvoje 2010 m. išaugo 21 proc. (7 pav. ir 1 lentelė). 2010 m. vasario mėn.
organizacijos FTTH Council Europe paskelbtais duomenimis, Lietuva pagal namų ūkių, prisijungusių prie
interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičių ir toliau išlieka pirmoje vietoje Europos Sąjungoje: 2010 m.
pabaigoje Lietuva, pasiekusi 21 proc. šviesolaidinio ryšio skvarbą, lenkia Švediją (13 proc.), Norvegiją (12 proc.) ir
1

Slovėniją (11 proc.) . Organizacijos FTTH Council Europe 2011 m. paskelbtais duomenimis, pagal skvarbos
padidėjimą Lietuva užima antrą vietą Europos Sąjungoje (pirmoje vietoje – Bulgarija, kur per metus skvarba
2

išaugo 8 proc., Lietuvoje – 3,3 proc.). Pasaulyje Lietuva pagal šį rodiklį užima šeštą vietą .
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7 pav. Vietinių šviesolaidinių ryšių linijų skaičiaus dinamika, 2005–2010 m.
Šaltinis: RRT

3

Be to, pagal jau keletą metų Oksfordo universiteto atliekamo plačiajuosčio ryšio tyrimo ataskaitą , kurioje
analizuojamas šalių pasirengimas ateityje patenkinti vartotojų lūkesčius gauti aukštos kokybės ir naujoviškas
paslaugas, kaip „pasiruošusios rytojui“ (angl. ready for tomorrow), 2010 m. ir Lietuva vertinama kartu su labiausiai
pažengusiomis pasaulio šalimis, tokiomis kaip Pietų Korėja, Japonija ir Švedija, bei patenka tarp 14 labiausiai
pasirengusių pasaulio valstybių (buvo įvertinta 71 pasaulio valstybė).
Spartus naujų technologijų diegimas Lietuvoje neliko nepastebėtas ir vienos iš žinomiausių analitikų grupės
The Economist Group. Šios grupės tyrėjų ataskaitoje apie skaitmeninės ekonomikos vertinimą (angl. Digital
Economy Rankings), išleistoje kartu su IBM verslo vertės instituto (angl. Institute for Business value)

4

specialistais, Kaunas įtrauktas į pasaulio miestų, turinčių kokybiškiausią plačiajuostį ryšį, penketuką kartu su
trimis Japonijos ir vienu Pietų Korėjos miestais.

1

Prieiga per internetą: http://www.ftthcouncil.eu/documents/press_release/2010/PR2010_EU_Ranking_mid_2010_Final.pdf [žiūrėta 2011 m.
kovo 23 d.].
2
Prieiga per internetą:
http://www.ftthcouncil.org/en/newsroom/2011/02/10/global-ftth-councils-latest-country-ranking-shows-furthermomentum-on-all-fiber-.[žiūrėta 2011 m. kovo 23 d.].
3
Prieiga per internetą: [žiūrėta 2011 m. kovo 23 d.].
http://www.sbs.ox.ac.uk/Documents/broadband%20study/Third%20annual%20broadband%20study%202010.pdf
4
Prieiga per internetą: http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf [žiūrėta 2011 m. kovo 23 d.].
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Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
1 lentelė. Europos šalių pasiskirstymas pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis,
skaičių 2009–2010 m. ir 2010 m. skverbtis procentais
Vieta
2010 m. gruodžio
Skverbtis
2009 m.
2009 m. birželio mėn.
mėn.
2010 m. pab.
gruodžio mėn.
1.
Lietuva
20,96
Lietuva
Švedija
2.
Švedija
12,93
Švedija
Norvegija
3.
Norvegija
12,03
Norvegija
Slovėnija
4.
Slovėnija
11,19
Slovėnija
Andora
5.
Slovakija
8,73
Estija
Danija
6.
Danija
7,84
Danija
Islandija
7.
Estija
5,33
Slovakija
Lietuva
8.
Bulgarija
4,97
Suomija
Nyderlandai
9.
Suomija
3,21
Nyderlandai
Slovakija
10.
Olandija
3,02
Italija
Suomija
Šaltinis: FTTH Council Europe, 2010 m.

2012 m. spalio 29 d. numatoma pereiti prie skaitmeninio transliavimo, tad analoginio transliavimo atsisakymas
pakeis televizijos segmentą. RRT duomenimis, 2010 m. pabaigoje apie 47 proc. visų namų ūkių naudojosi
mokamos televizijos paslaugomis, o beveik 44 proc. mokamos televizijos abonentų televizijos signalą priėmė
skaitmeniniu būdu. Palyginti su 2009 m., mokamos skaitmeninės televizijos abonentų skaičius (neįskaitant
palydovinės televizijos) per metus išaugo apie 24 procentais. Lietuvoje sėkmingai besiplečiantys naujosios kartos
plačiajuosčio ryšio tinklai lemia ir populiarėjantį televizijos programų retransliavimą IPTV formatu. 2010 m.
pabaigoje IPTV paslaugas teikė 8 bendrovės, šiuo būdu televizijos programas žiūrėjo 65,9 tūkst. abonentų, o
palyginti su metų pradžioje buvusių abonentų skaičiumi matyti, kad jis išaugo 9 procentais. 2010 m. pabaigoje
įvyko konkursas dėl teisės Kauno mieste pradėti retransliuoti 3 raiškiosios televizijos programas, taigi šios
televizijos programos bus transliuojamos ne vien Vilniuje.
Teisę teikti pašto ir pasiuntinių paslaugas 2010 m. gruodžio 31 d. turėjo 71 ūkio subjektas, iš kurių pašto
paslaugas teikė 12, pasiuntinių paslaugas – 71 paslaugų teikėjas. Pašto sektoriuje 2010 m. buvo juntami pirmieji
atsigavimo požymiai: bendrosios 2010 m. pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos, palyginti su atitinkamo 2009 m.
laikotarpio pajamomis, padidėjo 5,6 proc. ir siekė 238,6 mln. Lt, pajamos iš pasiuntinių veiklos padidėjo 5,6 proc.,
iš pašto veiklos – 5,5 proc. (8 pav.)
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8 pav. Pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos, 2005–2010 m. laikotarpis, mln. Lt
Šaltinis: RRT

Pašto paslaugų operatoriaus AB Lietuvos pašto bendros pajamos 2010 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo
13,9 proc., o tai labiausiai nulėmė sumažėjusios pajamos iš kitos (ne iš pašto ir pasiuntinių paslaugų) veiklos.
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIŲ REGULIAVIMO TEISINĖS
SISTEMOS POKYČIAI
•

2010 m. buvo skirti 4 kryptims, tobulinant elektroninių ryšių ir pašto sektorių reguliavimo teisinę
sistemą, įgyvendinti

•

Veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių rinkoje bei efektyvaus elektroninių ryšių išteklių
valdymo ir naudojimo užtikrinimas, rengiant atitinkamus teisės aktų pakeitimus

•

Efektyvesnė visuomenės apsauga elektroninėje erdvėje, keičiant esamą teisinį reglamentavimą

•

Aktyvus dalyvavimas perkeliant ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisę, derinant nacionalinę
teisę elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose

•

Teisinio tikrumo užtikrinimas priimant teisės aktus, susijusius su RRT atliekama ūkio subjektų
veiklos priežiūra

Ryšių reguliavimo tarnyba įgyvendina Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Elektroninių
ryšių įstatymas) bei Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (toliau – Pašto įstatymas) nuostatas, dalyvauja
formuojant IRT bei pašto ir pasiuntinių paslaugų sektorių techninio bei ekonominio reguliavimo ir priežiūros teisinę
sistemą.
2010 m. RRT parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1492 „Dėl
Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio patvirtinimo“ pakeitimo projektą. Šiuo projektu siekiama
sklandžiai pereiti prie naujų, pažangių skaitmeninių televizijos transliavimo technologijų, užtikrinančių efektyvesnį
radijo dažnių naudojimą ir leidžiančių teikti daugiau bei įvairesnių paslaugų.
Kryptingai siekiant veiksmingo elektroninių ryšių išteklių valdymo ir naudojimo, RRT direktoriaus įsakymais

5

buvo pakeistas Radijo dažnių naudojimo planas bei Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklės ir
Nacionalinio telefono ryšio numeracijos planas. Nauji pakeitimai, be kita ko, sudarė prielaidas veiksmingiau
naudoti radijo spektrą, skatinti konkurencinę aplinką bei užtikrinti galimybę asmenims Lietuvos Respublikoje teikti
naujas suderintas socialines paslaugas numeriais 116006 ir 116117, bendrais visose Europos Sąjungos šalyse.
2010 m. buvo parengtas teisės aktų projektų paketas, skirtas užtikrinti veiksmingesnę visuomenės apsaugą
nuo žalingo turinio informacijos sklaidos viešo naudojimo kompiuterių tinkluose. RRT kartu su Susisiekimo
ministerija parengė:
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 246 ir 247

10

straipsnių pakeitimo įstatymo

projektą;
Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 ir 9
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d.
nutarimo Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos
viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;

5

RRT direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-489 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m.
gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. Nr. 48-2367), RRT
direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1V-1194 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m.
gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 150-7701), RRT direktoriaus
2010 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 1V-363 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo
Nr. 1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1697).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d.
nutarimo Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams,
Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų
registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl elektroninio parašo priežiūros institucijos“ projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d.
nutarimo Nr. 463 „Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
2010 m. daug dėmesio buvo skirta nacionaliniam teisiniam reglamentavimui suderinti Europos Sąjungos lygiu.
RRT aktyviai rengė LR elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama perkelti į Lietuvos
6

nacionalinės teisės sistemą 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtas direktyvas .
2010 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Pašto įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 13, 14, 15,
16, 17 straipsniais įstatymas (Žin., 2010, Nr. 153-7785). Šiame įstatyme, kurį rengiant ir derinant dalyvavo RRT,
nustatytos atitinkamos poveikio priemonės asmenims, nesilaikantiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų, tuo
sudarant veiksmingas sąlygas gerinti konkurencinę aplinką pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo srityje.
2010 m. buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 745 „Dėl
universaliųjų pašto paslaugų didžiausių tarifų patvirtinimo“, kurio projektą parengė RRT. Nutarimo nuostatos buvo
suderintos su LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, sumažinant pašto siuntinių iki 10 kilogramų siuntimo, pašto
siuntinių registravimo ir įvertinimo kainas universaliųjų pašto paslaugų naudotojams.
Ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje RRT priėmė Ūkio subjekto veiklos patikrinimų taisykles. Jose nustatyti
planuojamų tikrinti asmenų, teikiančių pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugas, bei asmenų, besiverčiančių elektroninių
ryšių veikla, veiklos patikrinimo planų sudarymo kriterijai, RRT atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų
veiklos patikrinimų atlikimo pagrindai, tvarka bei trukmė.
Taip pat RRT direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas ir RRT interneto svetainėje paskelbtas teisės aktų,
reguliuojančių RRT veiklą ir įtvirtinančių RRT atliekamos elektroninių ryšių veiklos ir pašto veiklos priežiūros
reikalavimus, sąrašas. Šiuo teisės aktu siekiama kuo labiau informuoti ūkio subjektus bei visuomenę apie RRT
vykdomą veiklą, nustatomus bei asmenims privalomus reikalavimus, kurių laikymąsi prižiūri ir už kurių
įgyvendinimą yra atsakinga RRT.

6
2009 m. lapkričio 25 d. 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. Direktyva 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 ir 2009 m. lapkričio 25 d. 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 bei direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų
leidimo. Taip pat dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant įgyvendinti 2008 m. vasario 20
d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtą direktyvą 2008/6/EB, iš dalies keičiančią direktyvą 97/67/EB.
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ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
2010 m. RRT, siekdama įgyvendinti Vyriausybės politiką optimizuojant institucijų atliekamas priežiūros
funkcijas bei atlikdama Ūkio subjektų veiklos priežiūrą, vadovavosi LR viešojo administravimo įstatymo
nustatytais minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės
pagalbos teikimo ir funkcijų atskyrimo principais. Siekdama laiku įgyvendinti naujas Lietuvos Respublikos viešojo
7

administravimo nuostatas bei užtikrinti atliekamos priežiūros skaidrumą bei kuo mažiau trikdyti prižiūrimų ūkio
subjektų veiklą, RRT patvirtino naujos redakcijos Ūkio subjekto veiklos patikrinimų taisykles. Jose nustatyti
planuojamų tikrinti asmenų, teikiančių pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugas, bei asmenų, besiverčiančių elektroninių
ryšių veikla, veiklos patikrinimo planų sudarymo kriterijai, RRT atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų
veiklos patikrinimų atlikimo pagrindai, tvarka bei trukmė. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo
8

administravimo įstatymu, RRT atnaujintoje svetainėje sukūrė naują poskyrį – Ūkio subjektų veiklos priežiūra ,
kuriame skelbiama visa ūkio subjektams aktuali informacija:
• teisės aktų, kurie nustato ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir poveikio priemonių taikymą,
sąrašas;
• ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės;
• pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų planinių veiklos
patikrinimų planas;
• poskyryje taip pat bus skelbiami ūkio subjektų dažniausiai užduodami klausimai, atsiliepimų
suvestinės bei ūkio subjektų nuomonės apie realiai įvykdytus veiklos patikrinimus.
Pažymėtina, kad 2010 m. RRT, siekdama mažinti administracinę naštą ūkio subjektui, kuri didėja, kai ūkio
subjektą tikrina kelios institucijos, ir vadovaudamasi nuostata, kad priežiūros reguliavimo procesas būtų
koordinuojamas horizontaliai tarp visų priežiūros funkciją atliekančių institucijų, vykdė patikrinimus pagal 2010 m.
rugpjūčio 11 d. Viešųjų infrastruktūrų komiteto patvirtintą bendrą RRT, Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. II pusmečio pašto ir
pasiuntinių paslaugų teikėjų, elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, energetikos įmonių ir subjektų veiklos patikrinimų
planą.
RRT ėmėsi konkrečių priemonių mažinti administracinę naštą ir 2010 m. rugsėjo 9 d. pripažino netekusiomis
galios Radijo dažnių (kanalų) naudojimo kabelinės televizijos ir mikrobangės daugiakanalės televizijos priėmimo
tinkluose taisykles, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-1, tuo sumažindama barjerą įeiti į rinką naujiems kabelinės televizijos ir
mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugų teikėjams. Asmeniui, norinčiam steigti kabelinės televizijos
tinklą, jau nereikės rengti tinklo elektromagnetinės dalies projekto, derinti jo su RRT, teikti RRT techninę
informaciją apie nutiestą tinklą, informuoti RRT apie konkrečius radijo dažnius (kanalus), kuriuos ketinama
naudoti tinkle, gauti RRT įgalioto atstovo raštišką patvirtinimą, kad tinklas atitinka projektą ir RRT nustatytus
techninius reikalavimus. Taip pat primintina, kad, įsigaliojus Pašto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymui bei

7

Viešojo administravimo įstatymo 1, 2, 9, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo nauju ketvirtuoju skirsniu ir
1
9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2010, Nr. 81-4228).
8
Ūkio subjektų veiklos priežiūra [žiūrėta 2011 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: http://www.rrt.lt/lt/veikla_23/veiklossritys/ukio-subjektu-veiklos-qwp9.html
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2009 m. RRT patvirtinus Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisykles, nebereikia išankstinių leidimų pašto
paslaugoms teikti, taigi tapo paprastesni administraciniai reikalavimai.
Siekiant palengvinti administracines procedūras, pereinama prie elektroninių priemonių naudojimo. 2010 m.
įgyvendinta radiorelinių linijų elektroninė registracija, o tai labai supaprastino ir palengvino ūkio subjektams
registravimo procedūrą.
Pažymėtina, kad, vykdydama ūkio subjektų priežiūrą, RRT koncentravosi ne ties formaliu pažeidimų fiksavimu ir
baudimu, tačiau rėmėsi rizikos analize ir visų pirma dėmesį skyrė tiems atvejams, kai galima didesnė ekonominė
ir socialinė žala.
RRT atliekant patikrinimus, 2010 m. ekonominės sankcijos ūkio subjektams nebuvo taikytos.

Elektroninių ryšių rinkos priežiūra
RRT konsultuoja rinkos dalyvius (pagal poreikį taip pat rengia ir susitikimus) elektroninių ryšių tinklų
sujungimo, prieigos teikimo klausimais, siekdama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami elektroninių ryšių veiklą
reglamentuojantys teisės aktai bei didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų
vykdymas. 2010 m. RRT atsakė į 24 paklausimus dėl elektroninių ryšių veiklos. Atsakant į ūkio subjektų
paklausimus, daugiausia buvo aiškinamos bendrosios vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygos, pagrindinės
elektroninių ryšių tinklų sujungimo nuostatos.
Ūkio subjektai, norintys gauti atsakymą į rūpimą klausimą, gali pateikti paklausimą ir RRT interneto svetainės
skyriuje „Klausimai“. Atskiras RRT veiklos sritis aprašančiose interneto svetainės kategorijose yra skyreliai
„Dažniausiai užduodami klausimai“, kuriuose skelbiamos apibendrintos konsultacijos RRT pateikiamais
klausimais (pvz., dėl bendro infrastruktūros naudojimo, prieigos, įskaitant tinklų sujungimo teikimą, ir pan.).
Visiems RRT atsakymams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, suteikiamas
viešosios konsultacijos statusas. Vykdydama elektroninių ryšių rinkos priežiūrą, 2010 m. RRT siekė aktyviai
skatinti rinkos savireguliacijos mechanizmus, bendrą infrastruktūros naudojimą, kuris padeda rinkos dalyviams
patirti mažiau sąnaudų.

Bendroji elektroninių ryšių veiklą vykdančių ūkio subjektų priežiūra
2010 m. pagal RRT direktoriaus patvirtintą planą buvo vykdomi ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių
paslaugas, planiniai veiklos patikrinimai. 2010 m. RRT įgalioti pareigūnai patikrino 32 ūkio subjektus. Patikrinimų
metu dažniausi teisės aktų pažeidimai buvo tipinių sutarčių su vartotojais sąlygų nesilaikymas, tinklų sąsajų
specifikacijų nepaskelbimas įmonių svetainėse, techninių įvykių duomenų, kuriuos fiksuoja ir saugo elektroninių
ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, nepaskelbimas RRT apsaugotos prieigos tinklalapyje. Po
įspėjimų į visas įgaliotų pareigūnų pastabas buvo atsižvelgta, ir neatitikimai ir (ar) pažeidimai pašalinti. Buvo
vykdomi 6 neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai. Patikrinimai buvo vykdomi, gavus skundus dėl galimai neteisėtos
infrastruktūros įrengimo, taip pat kitus skundus, informaciją dėl galimai neteisėtos elektroninių ryšių veiklos.
Skundai dėl galimai neteisėtos infrastruktūros įrengimo pasitvirtino. Po įgaliotų pareigūnų reikalavimų pažeidimai
pašalinti. Nagrinėjant skundus dėl galimai neteisėtos elektroninių ryšių veiklos, vienu atveju ginčas tarp
elektroninių ryšių paslaugų teikėjo ir pastato savininko nagrinėjamas teisme, kitu atveju po įgalioto pareigūno
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reikalavimo nustatytas elektroninių ryšių paslaugas teikiantis ūkio subjektas pradėjo teikti ataskaitas apie vykdytą
veiklą bei pateikė visas praėjusio veiklos laikotarpio ataskaitas.
Siekiant formuoti gerąją praktiką, kad ūkio subjektai RRT laiku pateiktų veiklos ataskaitas apie vykdytą
elektroninių ryšių veiklą (vadovaujantis RRT direktoriaus įsakymu dėl bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veiklos
sąlygų aprašo patvirtinimo, ūkio subjektai periodiškai, kiekvieną ketvirtį teikia RRT informaciją apie vykdytą
veiklą), likus 7–10 dienų iki ataskaitų minėto aprašo nustatyta tvarka pateikimo pabaigos ūkio subjektams,
nepateikusiems reikalingos informacijos, elektroniniu paštu primenama apie būtinybę pateikti informaciją bei jos
pateikimo terminus. Už ketvirtinių ataskaitų nepateikimą įspėti 125 ūkio subjektai, iš jų 120 po įspėjimo ataskaitas
pateikė (likusieji nebuvo pradėję vykdyti veiklos arba nerasti jokiais RRT žinomais adresais). Už rinkos tyrimo
anketų nepateikimą laiku įspėtas 61 ūkio subjektas. Raštu už rinkos tyrimų anketų nepateikimą įspėtas 1 ūkio
subjektas. Po įspėjimų visos rinkų tyrimų anketos pateiktos. Atkreiptinas dėmesys, kad RRT bendradarbiavimas
su Statistikos departamentu leidžia palengvinti ūkio subjektams naštą dėl periodinių ataskaitų apie vykdytą
elektroninių ryšių veiklą teikimo, nes RRT turimą rinkos informaciją perduoda Statistikos departamentui.
Laikantis pagrindinio priežiūros tikslo (principo), kad ūkio subjektai vadovautųsi nustatytais reikalavimais, RRT
visų pirma rėmėsi gerosios praktikos formavimu ir konsultavimu bei tokiomis poveikio priemonėmis kaip įspėjimai
ir 2010 m. ekonominių sankcijų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams netaikė. 2006–2008 m. taikytos ekonominės
sankcijos, nuoseklūs kiekvienais metais vykdomi planiniai ūkio subjektų patikrinimai bei ūkio subjektų
konsultavimas patikrinimų metu sumažino pažeidimų skaičių, ūkio subjektai atsakingiau pradėjo laikytis
Elektroninių ryšių įstatyme ir kituose teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų.
Pažymėtina, kad dar 2003 m. panaikintas telekomunikacijų veiklos licencijavimas užtikrino, kad ūkio
subjektams nereikia leidimų vykdyti elektroninių ryšių veiklą, – pakanka pateikti pranešimą apie elektroninių ryšių
veiklos pradžią.

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos priežiūra
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, RRT atliko 87 planinius
pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų patikrinimus.
Planinių patikrinimų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas anksčiau RRT netikrintų įmonių veiklos
prevenciniams patikrinimams, įmonėms, kurios galimai teikia pasiuntinių paslaugas (t. y. reklamuoja tokią veiklą,
tačiau nėra apie veiklos pradžią pranešusios RRT), yra gauta skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės. Patikrinimų
metu ūkio subjektams buvo suteiktos išsamios konsultacijos, akcentuojant pagrindinius teisės aktų reikalavimus
dirbant pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje. Įmonės įspėtos dėl privalomo siuntų identifikavimo (antspaudavimo),
patikrinimų metu vertinta, ar jos turi spaudus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus. Pasiuntinių paslaugas
teikiančios įmonės 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. 2010 m. RRT atliko universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų patikrinimus. Buvo tikrinama, ar AB Lietuvos paštas laikosi reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
AB Lietuvos paštui optimizuojant viešąjį pašto tinklą, vis daugiau stacionarių universaliųjų pašto paslaugų
teikimo vietų kaimo vietovėse yra keičiamos kilnojamais paštais, kur universaliosios pašto paslaugos vartotojams
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teikiamos tik tam tikru nustatytu laiku. 2010 m. RRT tęsė kilnojamų universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų
patikrinimus. 2011 m. RRT numato toliau stebėti, ar kilnojamuose paštuose teikiamos universaliosios paslaugos
atitinka vartotojų poreikius.
Pagal vartotojų ir ūkio subjektų skundus ir kitą gautą informaciją buvo inicijuoti ir atlikti 4 pašto ir (arba)
pasiuntinių paslaugas teikiančių įmonių veiklos neplaniniai patikrinimai. Esminių pažeidimų neplaninių patikrinimų
metu nebuvo nustatyta. Kai kurios įmonės įtrauktos į 2011 m. patikrinimų planą siekiant įvertinti, kaip pašalino
nustatytus neatitikimus.
Už ketvirtinių ir metinės ataskaitų nepateikimą žodžiu įspėti 85 ūkio subjektai, iš jų 81 po įspėjimo ataskaitas
pateikė.
2010 m. nebuvo surašyta Administracinių teisės pažeidimo protokolų už pašto ir (arba) pasiuntinių paslaugų
teikimo pažeidimus (9 pav.).
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9 pav. Surašytų administracinių teisės pažeidimo protokolų pokytis 2006–2010 m.
Šaltinis: RRT

Darytina išvada, kad 2006 – 2009 m. taikytos priemonės, nuoseklūs planiniai ūkio subjektų patikrinimai bei
ūkio subjektų konsultavimas patikrinimų metu (iš viso 2010 m. konsultuota 40 ūkio subjektų) sumažino pažeidimų
skaičių, ūkio subjektai atsakingiau pradėjo laikytis Pašto įstatyme ir kituose teisės aktuose jiems nustatytų
reikalavimų.
Pažymėtina, kad, įsigaliojus Pašto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymui bei 2009 m. RRT patvirtinus
Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisykles, nebereikia išankstinių leidimų teikti pašto paslaugas, taigi tapo
paprastesni administraciniai reikalavimai. Norint užsiimti pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo veikla, tereikia
užpildyti pranešimą ir informuoti RRT apie tokį ketinimą.

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai
RRT, siekdama, kad Lietuvos Respublikos rinkoje būtų kokybiški, saugūs, ES reikalavimus atitinkantys radijo
ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, vykdo šių įrenginių rinkos priežiūrą, vadovaudamasi Radijo
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniu reglamentu (toliau – Reglamentas), nustatančiu 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. Reglamentu Lietuvoje
įgyvendinama ES direktyva 1999/5/EB.
Atliekant radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūrą bendradarbiaujama su
Muitinės departamentu. Pagal iš Muitinės departamento gaunamus duomenis išanalizuoti 4585 vnt. įvežtų radijo
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ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių. Visi duomenys suvesti į duomenų bazę ir joje saugomi. 2010 m.,
palyginti su 2009 m., iš trečiųjų šalių įvežamų įrenginių skaičius liko beveik nepakitęs (10 pav.).
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10 pav. Pateiktų į Lietuvos rinką įrenginių tipų skaičius 2007–2010 m.
Šaltinis: RRT

Pažymėtina, kad įrenginių, neturinčių CE ženklo ir atitikties deklaracijų, skaičius liko beveik nepakitęs (2
lentelė).
2010 m. patikrinta 169 tipų radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktis Reglamento
administraciniams reikalavimams (2 lentelė): Vilniuje – 61 tipo įrenginiai, Kaune – 45 tipų įrenginiai, kituose
miestuose – 63 tipų įrenginiai. Atliekant patikrinimus buvo konsultuojami įrenginių gamintojai, jų įgalioti atstovai,
tiekėjai, pardavėjai aktualiais Reglamento klausimais.
Reglamento reikalavimų neatitiko 68 tipai įrenginių. Iš jų 7 įrenginių tipai neturėjo CE ženklų ir atitikties
deklaracijų. Šių įrenginių, neturėjusių CE ženklų ir atitikties deklaracijų, tiekimą į Lietuvos rinką importuotojai
sustabdė po RRT įspėjimo.
61 įrenginių tipai tikrinimo metu neturėjo atitikties deklaracijų. 56 įrenginių tipams importuotojai deklaracijas
pateikė. 5 įrenginių tipų, neturėjusių atitikties deklaracijų, tiekimą į Lietuvos rinką sustabdė patys importuotojai.
Pagrindinė įrenginių neatitikimo Reglamento reikalavimams priežastis yra atitikties deklaracijos nebuvimas kartu
su įrenginiu, kaip to reikalauja Reglamentas, nors gamintojai deklaracijas turi ir pareikalavus jas operatyviai
pateikia.
Buvo nustatytas 33 tipų įrenginių tiekimas į rinką prieš tai nustatytu laiku nepranešus RRT, kaip to reikalauja
Reglamentas. Visi importuotojai po įspėjimų pranešimus pateikė.
Tęsiamas įrenginių internetinės prekybos monitoringas ir patikrinimai. Monitoringo metu nustačius
reklamuojamų ir

siūlomų vartotojams

įsigyti

įrenginių

deklaruojamų parametrų neatitiktį Reglamento

administraciniams ir (arba) techniniams reikalavimams, susisiekiama su parduotuve ir reikalaujama nutraukti tokių
įrenginių reklamą parduotuvėje. Patikrintos 6 internetinės parduotuvės. Visos įpareigotos iš interneto svetainių
pašalinti Reglamento reikalavimų netenkinančius gaminius (GSM slopintuvus). Įpareigojimas įvykdytas – pašalinti
7 modelių GSM ir GPS slopintuvai.
Kartu su Valstybinė ne maisto produktų inspekcija pagal muitinės pateiktą informaciją patikrinta mobiliųjų
telefonų siunta be CE ženklų. Telefonus uždrausta tiekti į rinką.
Iš rinkos bandymams laboratorijose buvo paimta 20 tipų 35 vienetai įrenginių. Nustatyta 5 tipų įrenginių
neatitiktis esminiams Reglamento reikalavimams. Dažniausiai buvo nustatyta šalutinės siųstuvo spinduliuotės
neatitiktis standartuose nustatytiems reikalavimams. Taip pat bandymų metu buvo nustatyta įrenginių atsparumo
elektrostatiniams išlydžiams standartų reikalavimams neatitiktis, padidinta gretimo kanalo spinduliuotės galia.
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Buvo imtasi Reglamente numatytų veiksmų, kad reikalavimų neatitinkantys įrenginiai nepasiektų vartotojų. Po
dialogo su importuotojais ir (arba) gamintojais sustabdytas įrenginių tiekimas į rinką, kol bus pašalinti nustatyti
trūkumai. Dėl 4 įrenginių laukiama gamintojo atsakymo, nustatyti 1 tipo įrenginių trūkumai buvo pašalinti
gamintojo ir po to buvo leista atnaujinti įrenginių tiekimą į rinką.
2 lentelė. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai 2008–2010 m.
Patikrinimų rezultatai
Iš viso patikrinta įrenginių:
radijo ryšio įrenginių
galinių įrenginių
abiejų rūšių įrenginių
Netenkina reikalavimų
Neturėjo CE ženklo ir deklaracijos
Turėjo CE ženklą
Neturėjo atitikties deklaracijos
Turėjo atitikties deklaraciją:
Sustabdytas tiekimas rinkai
Pranešimas nebūtinas
Pranešimas būtinas:
pranešimų pateikta
pranešimų nepateikta
Pateikta informacija apie galinių įrenginių sąsajas
Pateikta informacija apie galinių įrenginių naudojimą
Pateikta informacija apie radijo ryšio įrenginių naudojimą

2008 m.
273
223
22
28
122
26
247
96
177
26
161
112
37
75
29
21
217

Kiekis, vnt.
2009 m.
204
170
6
28
79
7
197
72
132
22
59
111
51
60
35
24
152

2010 m.
169
142
5
22
68
7
162
61
101
14
97
62
29
33
28
20
112

Šaltinis: RRT
2010 m. III ketv. RRT dalyvavo ES šalių penktoje rinkos priežiūros kampanijoje pagal 1999/5/EB direktyvą,
kurios metu buvo vertinama radijo ryšio įrenginių atitiktis administraciniams ir techniniams reikalavimams pagal
technines bylas, pateiktas iš kitų šalių.
Pažymėtina, kad radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos reguliavimas Europos Sąjungoje,
įskaitant Lietuvą, vykdomas remiantis ES direktyva 1999/5/EB. 2010 m. direktyvos nuostatos buvo persvarstomos
Europos Sąjungos komitologijos lygmeniu. Siekiama aiškiau aprašyti radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių atitikties vertinimo ir tiekimo į ES rinką tvarkas, tuo būdu sumažinant administracinių (daugeliu
atvejų tik formalių) direktyvos 1999/5/EB pažeidimų skaičių, tobulinti ar panaikinti administracinius įpareigojimus,
kurie pasirodė esantys neefektyvūs ar neaiškūs. Kartu siekiant sumažinti ES rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių
ir telekomunikacijų galinių įrenginių, netenkinančių esminių reikalavimų, skaičių, naujoje ES direktyvoje bus
aiškiau apibrėžta (sugriežtinta) įrenginių tiekėjų į rinką ir pardavėjų atsakomybė, taip pat numatyti aiškūs
reikalavimai šalių narių rinkos priežiūros institucijoms ir jų tarpusavio bendradarbiavimui. LR atstovas daugelį
kartų teikė projekto tobulinimo pasiūlymus, pvz., dėl sąsajų specifikacijų notifikavimo EK tvarkos, įrenginių
atitikties vertinimo modulių taikymo, TV imtuvų patekimo į R&TTE direktyvos taikymo sritį, programinės įrangos
atitikties vertinimo tvarkos ir t. t. Kadangi Lietuvoje taikomas Reglamentas įgyvendina ES direktyvos 1999/5/EB
nuostatas, peržiūrėti Reglamentą nėra tikslinga, kol bus nustatytas naujas reglamentavimas ES lygmeniu.

Aparatūros ir įrenginių atitikties elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams 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), iš viso buvo patikrinti 44 įrenginių tipai. Buvo patikrinta visų šių tipų atitiktis administraciniams EMS

21

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
reglamento reikalavimams, taip pat iš jų bandymams laboratorijoje buvo paimta 24 vnt. 18 tipų įrenginių. Visi
išbandyti įrenginiai atitiko EMS reikalavimus.
2010 m. I–II ketv. RRT dalyvavo ES šalių trečiojoje elektromagnetinio suderinamumo rinkos priežiūros
kampanijoje EMC MSC 2009/10, kurioje nacionalinės rinkos priežiūros institucijos koordinuotai atliko ES rinkoje
esančių buitinės elektronikos gaminių grupės (televizijos imtuvai, DVD ar Blu Ray leistuvai) patikrą dėl ES
privalomų elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų. Trečiojoje ES šalių rinkos priežiūros EMS kampanijoje iš
viso atlikti 159 aparatų tipų bandymai, 50 proc. jų neatitiko reikalavimų. RRT patikrino Lietuvos rinkoje esančių 11
aparatų tipų (5 TV imtuvų ir 6 DVD leistuvų) atitiktį, nustatyta 4 aparatų tipų neatitiktis esminiams
Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos reikalavimams. Buvo imtasi EMS reglamente numatytų veiksmų, kad
reikalavimų neatitinkantys aparatai nepasiektų vartotojų.
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VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS
Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas elektroninių ryšių sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
9

Vadovaujantis Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis , universaliųjų paslaugų teikimas
turi būti užtikrinamas visiems elektroninių ryšių paslaugų gavėjams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. TEO
LT, AB, pripažinta turinčiu didelę įtaką viešojo fiksuotojo 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 elektroninių ryšių paslaugomis neįgaliesiems šių paslaugų gavėjams.
Vadovaudamasi Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, RRT 2010 m. skelbė viešą
pasiūlymą teikėjams pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias paslaugas. Pageidaujančių teikti universaliąsias
paslaugas be kompensavimo 2010 m. nebuvo.
2010 m. TEO LT, AB, universaliąsias paslaugas teikė nepažeisdama universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų
aukščiausios kainų ribos.
2010 m. RRT paskelbė Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų pokyčių 2009 m. ataskaitą.
Apie 2010 m. universaliųjų paslaugų teikimo ir kainų pokyčius numatoma paskelbti iki 2011 m. gegužės 1 dienos.
RRT užsakymu UAB „Spinter tyrimai“ 2010 m. kovo mėn. atliko reprezentatyvią Lietuvos Respublikos gyventojų
apklausą, siekiant nustatyti, ar Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytas šių
paslaugų teikimo mastas atitinka universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų poreikius. Apklausos metu:
39 proc. apklaustųjų nurodė, kad naudojasi viešosiomis fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis, teikiamomis
universaliųjų paslaugų teikėjo;
51 proc. fiksuotąjį telefono ryšį turinčių apklausos dalyvių nurodė, kad namuose naudojasi internetu per
fiksuotojo telefono ryšio liniją;
73 proc. besinaudojančių šiomis paslaugomis apklaustųjų teigė, kad gaunamos fiksuotojo telefono ryšio
paslaugos juos tenkina;
4 proc. šalies gyventojų nurodė, kad naudojasi taksofonais bent kelis kartus per metus; 95 proc. nesinaudoja
visai;
57 proc. besinaudojančių taksofonais gyventojų išreiškė nuomonę, kad taksofonų visiškai pakanka, 27 proc.
neturėjo nuomonės;
55 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad jiems tenka ieškoti informacijos apie telefono ryšio numerius: 6 proc. dažnai
(keliskart per savaitę), 23 proc. kartais (keliskart per mėnesį);
54 proc. tyrimo dalyvių, kuriems tenka ieškoti informacijos apie telefonų numerius, teigė, jog dažniausiai
telefono ryšio numerių ieško skambindami telefonu 118; 24 proc. paminėjo informacijos tarnybų interneto
svetaines.

9

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 162.
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Apibendrinant apklausos rezultatus darytina išvada, kad 2010 m. universaliosios elektroninių ryšių paslaugos
vartotojams buvo prieinamos ir atitiko jų poreikius. Pažymėtina, kad viešosios telefono ryšio paslaugos fiksuotoje
vietoje teikiamos visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje. 2010 m. pabaigoje Lietuvos Respublikoje buvo galima
naudotis 1 185 taksofonais, įrengtais miestuose, ir 165 taksofonais, įrengtais kitose gyvenamosiose vietovėse.

Interneto prieigos, naudojantis judriojo telefono ryšio tinklais, paslaugų kokybė
RRT, siekdama informuoti paslaugų gavėjus apie jiems teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kokybę, 2010 m.
atliko interneto prieigos duomenų perdavimo (gavimo) bandymus Lietuvos teritorijoje veikiančiuose UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose (toliau – Tinklas).
Bandymams atlikti buvo naudojama Tarnybos turima matavimo įranga, sumontuota specialioje transporto
priemonėje. Bandymai buvo atliekami didžiausiuose pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestuose. Bandymų
skaičius kiekviename mieste buvo parinktas proporcingai jo gyventojų skaičiui.
Duomenų perdavimo bandymai buvo atliekami imituojant atsitiktinio interneto prieigos paslaugų gavėjo
prisijungimą prie Tinklo, siekiant pasinaudoti belaide interneto prieiga.
Bandymai buvo atliekami darbo dienomis ir darbo valandomis. Duomenų perdavimas (gavimas) buvo
vykdomas tik iš bandymams skirtos ir Tarnybos administruojamos tarnybinės stoties, kuri yra interneto paslaugų
teikėjų duomenų apsikeitimo mazge, taip sudarant vienodas sąlygas visiems paslaugų teikėjams.
Dauguma 2010 m. atliktų judriojo interneto prieigos bandymų buvo atlikti UMTS ryšio tinkluose. Tačiau kur ši
ryšio sistema nebuvo pasiekiama, matavimai buvo atliekami GSM ryšio sistemoje. Procentinė šių matavimo dalis
tokia: „Bitė Lietuva“ tinkle buvo atlikta 2,6 proc. bandymų GSM ryšio sistemoje, „Omnitel“ tinkle – 0,2 proc., o
„Tele2“ tinkle – 8,9 proc. skaičiuojant nuo visų bandymų, atliktų atitinkamo paslaugų teikėjo tinkle.
Iš atliktų bandymų, kurių metu buvo atsisiunčiamas vienas 3 MB dydžio failas, buvo apskaičiuotos kokybės
rodiklių vidutinės vertės. Jos pateikiamos 3 lentelėje bei 11 pav.
3 lentelė. Interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių vertės siunčiant failą.
Paslaugų teikėjas
Bandymų skaičius siunčiant failą
HTTP paslaugų nepasiekiamumas, proc.
HTTP vidutinė duomenų perdavimo (gavimo) sparta,
kb/s
Mediana*, kb/s
Standartinis nuokrypis, kb/s
20 proc. kvantilis (procentilis), kb/s
Nutrūkusių HTTP duomenų perdavimų (gavimų) dalis,
proc.

Bitė Lietuva

Omnitel

Tele2

1 042
1,16

1 045
0,58

1 038
2,35

1 592,98

1 221,18

1 156,85

1 774,60
673,03
913,66

1 199,47
427,05
863,99

1 251,66
390,65
932,80

3,02

3,99

5,82

* Mediana – tai skaičius, už kurį 50 proc. variacinės eilutės (bandymų verčių, išdėstytų didėjimo tvarka, eilutė) narių vertės
yra ne didesnės ir 50 proc. ne mažesnės.
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HTTP vidutinė duomenų perdavimo (gavimo) sparta
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11 pav. HTTP vidutinės duomenų perdavimo (gavimo) spartos (siunčiant failą) vertės miestuose.
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Iš atliktų bandymų, kurių metu buvo atsisiunčiamas ETSI rekomenduojamas standartinis bandymams skirtas
tinklalapis Copernicus, kurio dydis 204 kB, apskaičiuotos kokybės rodiklių vidutinės vertės. Jos pateikiamos 4
lentelėje.
4 lentelė. Interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių vertės siunčiant tinklalapį.
Paslaugų teikėjas
Bandymų skaičius siunčiant tinklalapį
HTTP paslaugų nepasiekiamumas (siunčiant tinklalapį),
proc.
HTTP vidutinė duomenų perdavimo sparta (siunčiant
tinklalapį), kb/s
Mediana, kb/s
Standartinis nuokrypis, kb/s
20 proc. kvantilis (procentilis), kb/s
Nutrūkusių HTTP duomenų perdavimų dalis (siunčiant
tinklalapį), proc.

Bitė Lietuva

Omnitel

Tele2

1 019

1 016

1 014

0,7

0,91

3,91

85,07

102,85

59,4

82,82
24,79
66,07

103,72
30,72
74,85

55,78
19,24
45,38

0

0

0

Viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
2010 m. RRT atliko skambučių paslaugų kokybės kontrolinius matavimus AB „Teo LT“ tinkle siekiant įsitikinti,
kad universaliųjų paslaugų teikėjas neviršija atitinkamoms paslaugoms nustatytų ribinių verčių.
Paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų
fiksuotoje vietoje, kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių

10

priede pateikta metodika.

2010 m. buvo atlikta 18 050 bandomųjų skambučių AB „Teo LT“ viešajame fiksuotojo telefono ryšio tinkle.
Gauti matavimų rezultatai parodė, kad „Teo LT“ teikiamų viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės
rodikliai, t.y. nesėkmingų kvietimų dalis ir sujungimo trukmė neviršija nustatytų ribinių paslaugų kokybės rodiklių
verčių.

Kabelinės televizijos tinklai
Lietuvos Respublikoje kabelinės televizijos tinklai įrengti visuose didžiausiuose miestuose bei daugelyje
miestelių. RRT duomenimis, 2010 m. gruodžio 31 d. kabelinės televizijos paslaugomis naudojosi 405 tūkst.
abonentų.
RRT tikrina, ar kabelinės televizijos tinklų pagrindiniai techniniai parametrai, lemiantys radiofonijos ir televizijos
signalų perdavimo kokybę, atitinka norminius dokumentus.
2010 m. buvo atliktas 21 planinis kabelinės televizijos tinklo techninių parametrų patikrinimas ir 2 patikrinimai
nagrinėjant gautus paslaugų vartotojų skundus.
Vieno planinio patikrinimo ir vieno patikrinimo tiriant skundą kabelinės televizijos tinklo techniniai parametrai
11

netenkino Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo
privalomųjų reikalavimų. Abiem atvejais per nustatytą laikotarpį neatitikimus paslaugų teikėjas pašalino.

10
Taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-261 (Žin., 2006,
Nr. 27-926).
11
Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-283 (Žin., 2006, Nr. 28-963).
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Vartotojų skundų nagrinėjimas
RRT 2010 m. gavo 590 elektroninių ryšių paslaugų (toliau – Paslaugos) vartotojų skundų (5 ir 6 lentelės). Tai
mažiau nei 2009 m. (neįprastai didelį skundų skaičių 2009 m. (1 513 skundų) nulėmė faktas, kad vienas iš ryšio
paslaugų teikėjų buvo pakeitęs daugumos abonentų sutarčių sąlygas). 70 skundų buvo dėl paslaugų kokybės,
181 – dėl apskaitos ir 106 – dėl kitų klausimų (tarifų, sutarčių sąlygų, numerio perkėlimo ir kt.). Vartotojų naudai
priimti 32 sprendimai, paslaugų teikėjo naudai – 23 sprendimai. 158 atvejais skundo nagrinėjimo RRT metu
paslaugų teikėjas priėmė sprendimą susitaikyti vartotojo naudai. Į 280 vartotojų prašymų atsakyta vadovaujantis
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklių

12

nustatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus dėl vartotojo paklausimo.

2010 m. vartotojai taip pat kreipdavosi į RRT elektroniniu paštu ar telefonu, prašydami išspręsti ginčą,
konfliktinę situaciją ar norėdami metodinės pagalbos. 2010 m. į RRT elektroniniu paštu kreipėsi daugiau kaip 200
vartotojų, telefonu – per 500.
5 lentelė. 2005–2010 m. elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų priežastys
*

Vartotojų skundai :
iš viso:
dėl kokybės
dėl apskaitos
dėl kitų klausimų (tarifų,
numerio perkėlimo ir kt.)

sutarčių

sąlygų,

2005 m.
238
46
146
46

2006 m.
281
42
178
61

2007 m.
362
56
221
85

2008 m.
448
74
229
145

2009 m.
1 513
54
318
1 141

2010 m.
590
70
181
106

*

Vartotojų skundai – fizinių ir juridinių asmenų skundai
Šaltinis: RRT

6 lentelė. 2005–2010 m. RRT priimti sprendimai dėl elektroninių ryšių paslaugų vartotojų
Sprendimai:
vartotojo naudai
paslaugų teikėjo naudai
skundo nagrinėjimo RRT metu paslaugų
teikėjas priėmė sprendimą vartotojo naudai
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant
išaiškinimus dėl vartotojų paklausimo
nagrinėjimas tęsiamas

2005 m.
25
4
76

2006 m.
16
2
93

2007 m.
25
13
130

2008 m.
4
15
101

2009 m.
3
21
295

2010 m.
32
23
158

99

104

199

216

1050

280

34

66

61

112

144

97

Pažymėtina, kad 2010 m. dominavo vartotojų skundai dėl pateiktų sąskaitų, apskaitos, paslaugų kredito limito
taikymo. Išliko tendencija, kad skundų nagrinėjimo metu patys elektroninių ryšių teikėjai dažnai priima sprendimus
vartotojo naudai ir nelaukia RRT sprendimo.

Vartotojų informuotumo didinimas
2010 m. daug administracinių gebėjimų ir laiko sąnaudų buvo skirta naujai RRT svetainei kurti (12 pav.).
Rengiant naują svetainės versiją buvo siekiama taip pateikti ir sugrupuoti informaciją, kad svetaine būtų kuo
paprasčiau naudotis lankytojams – įmonėms ir gyventojams. Svetainėje sukurti atskiri blokai – „Elektroniniai
ryšiai“ ir „Paštas“. Juos pasirinkęs vartotojas lengviau suras aktualią informaciją apie savo teises ir pareigas
siekiant gauti paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, sutarčių ypatumus ir kitą naudingą informaciją, taip pat veikia
efektyvi informacijos paieška.

12

Taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779).
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12 pav. Atnaujinta www.rrt.lt svetainė
Šaltinis: RRT

Interneto svetainėje veikia nuorodos į RRT sukurtas ir administruojamas svetaines:
- www.skaičiuok.lt – joje įdiegta kainų skaičiuoklė padeda pasirinkti labiausiai vartojimo poreikius atitinkančius
elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymus pagal palankiausias elektroninių ryšių paslaugų kainas.
Atsižvelgdama į elektroninių ryšių rinkos pokyčius, kai paslaugų teikėjai vis dažniau vartotojams pateikia įvairių
naujų mokėjimo planų, 2010 m. RRT kainų skaičiuoklės duomenų bazė papildyta naujais planais privatiems
vartotojams, atlikti funkcionalumo darbai bei atnaujinti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų tarifai, atsižvelgiant į
nuo 2010 m. liepos 1 d. pasikeitusius tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus. 2010 m. tinklalapyje
apsilankė apie 18,5 tūkst. vartotojų (2009 m. − 19 tūkst., 2008 m. − apie 15 tūkst.).
- www.cert.lt − joje interneto vartotojai gali rasti patarimų, kaip elgtis įvykus incidentui, aktualią su tinklų ir
informacijos saugumu susijusią informaciją, teisės aktus, incidentų statistiką. Taip pat svetainėje užpildę specialią
formą www.cert.lt/pranesti.html vartotojai galės pranešti apie neteisėtą turinį, kenkėjišką programinę įrangą,
nepageidaujamus

elektroninio

pašto

pranešimus,

elektroninių

duomenų

klastojimą,

neleidžiamuosius

prisijungimus, manipuliacijas elektroniniais duomenimis.
- www.esaugumas.lt – joje teikiama informacija apie dažniausias problemas internete: kompiuterinius ir
mobiliuosius virusus, nepageidaujamą elektroninį paštą (spam), sukčiavimo būdus internete, kitas galimas
grėsmes saugumui, taip pat pateikiama rekomendacijų, patarimų, kaip išvengti galimų incidentų.
- www.matuok.lt – joje interneto vartotojai gali įvertinti jiems teikiamų interneto prieigos paslaugų spartą.
Vartotojai, apsilankę šioje svetainėje, gali išmatuoti duomenų išsiuntimo ar atsisiuntimo į savo kompiuterį ir
naršymo Lietuvoje spartas.
Svetainėje taip pat veikia elektroninė dokumentų pateikimo sistema e-rrt, per kurią galima teikti pranešimus
apie veiklos pradžią, įvairius prašymus, skundus ir kt.

Nacionalinio padalinio CERT-LT veikla
RRT vykdomos nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio CERTLT veiklos pagrindinis tikslas – stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą ir didinti vartotojų
pasitikėjimą elektronine erdve.
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Nuo įsikūrimo 2008 m. pagrindiniai CERT-LT uždaviniai yra: registruoti ir tirti incidentus, įvykusius
viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose ir (ar) informacinėse sistemose Lietuvos Respublikoje, vykdyti jos
stebėseną, koordinuoti CERT padalinių (LITNET-CERT, VĮ „Infostruktūra“ CERT) ir paslaugų teikėjų veiksmus
Lietuvoje, 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, bendradarbiauti su užsienio valstybių incidentų tyrimo
institucijomis, CERT padaliniais ir veikti kaip kontaktinis CERT padalinys Lietuvos Respublikoje, taip pat vykdyti
tarptautinių incidentų tyrimus.
Vykdydama Saugesnio interneto projektą ir siekdama užkirsti kelią neteisėto ir žalingo turinio informacijos
plitimui Lietuvos tarnybinėse stotyse, RRT glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos policijos
departamentu bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. 2010 m. RRT CERT-LT padalinys dalyvavo pirmose
Europos kibernetinėse pratybose „Kibernetinė Europa 2010“ (angl. Cyber Europe 2010). Pratybų metu RRT
koordinavo Lietuvos veiksmus iš Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) centrinės būstinės.
Pratybose Lietuvai atstovavo CERT-LT (RRT), LITNET CERT ir VĮ „Infostruktūra“ IST-SVDPT padaliniai. Per šias
pratybas ekspertai bandė atremti programišių mėginimus paralyžiuoti kelių ES valstybių narių svarbiausių
paslaugų teikimo internetu svetainių darbą. ES masto elektroninio saugumo parengties pratybomis siekiama
didinti interneto patikimumą ir saugumą.
2010 m. nacionalinis padalinys CERT-LT ištyrė 10 050 incidentų elektroninėje erdvėje. Prašymus ištirti
incidentus RRT gavo iš Lietuvos interneto naudotojų ir interneto paslaugų teikėjų bei užsienio CERT tarnybų,
nagrinėjančių tarptautinius nusikaltimus elektroninėje erdvėje (13 pav.). Didžioji dalis 2010 m. iš užsienio CERT
tarnybų gautų pranešimų buvo apie masines atakas (angl. DDoS), finansinių tinklalapių klastojimą (angl.
phishing), likusieji susiję su kenkėjiško kodo įdėjimu Lietuvoje registruotose tarnybinėse stotyse (serveriuose). Iš
kitų užsienio institucijų taip pat nuolat gaunama informacija apie IP (angl. Internet protocol) adresus, esančius
tarptautiniuose botnet tinkluose.
2010 m.

10 050

2009 m.

12 588

2008 m.

343

2007 m.

225

2006 m.

93

90

2590

5090

7590

10090

12590

13 pav. Nacionalinio CERT-LT padalinio ištirtų incidentų skaičius 2006–2010 m.
Šaltinis: RRT

Kaip rodo CERT-LT duomenys, 2010 m. didžiausia problema, su kuria susidūrė Lietuvos interneto naudotojai,
buvo kenkėjiška programinė įranga, sudariusi 92,8 proc. visų tirtų pranešimų. Tarp jų daugiausia incidentų,
susijusių su kenkėjiška programine įranga, kuri veikdama gali pažeisti kompiuterio valdymą ir įtraukti jį į bendrą
trečios šalies valdomų kompiuterių tinklą (angl. botnet), t. y., pasitelkus kenkėjišką programinę įrangą, valdomų
kompiuterių tinklas dažnai panaudojamas kaip priemonė kitoms saugumo atakoms vykdyti. CERT-LT, glaudžiai
bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais, gauna vis daugiau pranešimų apie Lietuvoje plintančius
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kompiuterių „zombius“, dalyvaujančius botnet tinklo veikloje. 2010 m. Lietuvoje kasdien buvo vidutiniškai 10 000
aktyvių kompiuterių „zombių“. CERT-LT ir toliau registruoja bei internete skelbia informaciją apie botnet tinkluose
aptiktų kompiuterių aktyvumą. Naudotojui kilus įtarimų, kad jo kompiuteris gali būti įtrauktas į botnet tinklo veiklą,
CERT-LT yra sudariusi sąlygas specialiame tinklalapyje www.esaugumas.lt/botnet pasitikrinti, ar kompiuterio IP
adresas

(angl.

Internet

Protocol)

nėra

užfiksuotas

botnet

duomenų

bazėje

(14

pav.).

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 kompiuterį išvalyti bei apsaugoti ateityje.
2010 m. pagausėjo kenkėjiškos programinės įrangos, plintančios per interneto pokalbių programas, socialinius
tinklalapius. Apie jas ir kitas grėsmes interneto naudotojai būdavo įspėjami ir jiems pateikiamos saugumo
rekomendacijos tinklalapyje www.esaugumas.lt (16 pav.).
2010 m. tinklalapyje www.esaugumas.lt buvo paskelbtas 31 įspėjimas ir 67 naujienos apie įvairias grėsmes
internete.

14 pav. RRT tinklalapio www.esaugumas.lt pranešimas, kad jūsų kompiuteris apkrėstas
Šaltinis: RRT

Taip pat kasmet daugėja pranešimų apie kompiuterių užvaldymo incidentus (7 lentelė). 2010 m. CERT-LT
ištyrė 477 pranešimus – 2,65 karto daugiau nei 2009 m. (180 pranešimų). Didžiąją šių tirtų pranešimų dalį sudarė
pranešimai apie neteisėtus prisijungimus prie interneto svetainių, įterpiant į jas kenkėjišką kodą, galintį paveikti
lankytojų kompiuterių programinę įrangą. CERT-LT atliktų tyrimų duomenys parodė, kad dauguma tinklalapių
buvo užvaldyti dėl to, kad teisėtų savininkų prisijungimo duomenys atiteko piktavaliams. Dažnas piktavalių
taikinys − pasitelkiant kenkėjiškas programas pasisavinti įvairiose programose, elektroninio pašto žinutėse ar
kituose elektroniniuose tekstuose saugomus prisijungimo duomenis. CERT-LT informavo tinklalapių savininkus ar
tinklalapių prieglobos paslaugas teikiančias įmones apie pastebėtus kenkėjiškus programos kodus ir paprašė juos
pašalinti, nes per pažeistus tinklalapius toliau platinamas kenkėjiškas programos kodas.
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Palyginti su 2009 m., 2010 m. pranešimų apie duomenų klastojimo incidentus sumažėjo 19 procentų,
piktavaliai, pasinaudodami nepageidaujamomis elektroninio pašto žinutėmis (angl. Spam) ar suklastotais
interneto tinklalapiais, siekdavo išgauti prisijungimo prie informacinių sistemų slaptažodžius ar kitus
konfidencialius duomenis. 2010 m. buvo tirti 29 incidentai, kurių metu užvaldytus asmeninius duomenis piktavaliai
naudojo prisijungimams prie el. bankininkystės ir kitų elektroninių sistemų (7 lentelė), t. y. 81 proc. daugiau nei
2009 m. (16 pranešimų).
CERT-LT 2010 m. priėmė ir išnagrinėjo 451 pranešimą apie nelegalų ir žalingą turinį internete. Iš jų 63 atvejais
(14 proc. mažiau nei 2009 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 tolesniam tyrimui.
7 lentelė. 2008–2010 m. CERT-LT išnagrinėtų pranešimų apie tinklų ir informacijos saugumo incidentus statistika
Incidentų pavadinimai
Kenkėjiška programinė įranga
Nepageidaujamas elektroninis paštas
Elektroninės paslaugos trikdymo ataka
Neteisėtas turinys
Neleidžiamasis naudojimasis informaciniais sistemos
ištekliais ir
Neleidžiamasis prisijungimas (užvaldymas)
Elektroninių duomenų klastojimas
Manipuliacija elektroniniais duomenimis
Kiti

2008 m.
45
145
16
47
44

Incidentų skaičius
2009 m.
11 989
129
42
73
180

2010 m.
9 273
0 (381)*
33
63
477

25
21

37
30
16
29
122 (49
145 (61
konsultacijos)
konsultacija)
* gautas 381 pranešimas apie pavienį nepageidaujamą elektroninį paštą,- juose nebuvo aptikta saugumo spragų, kurios
galėtų turėti neigiamos įtakos elektroninio pašto informacinių sistemų veikimui Lietuvos Respublikoje.
Šaltinis: RRT

Tinklų ir informacijos saugumo būklės tyrimas Lietuvoje
2010 m. RRT užsakymu buvo atliktas kasmetinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo būklės
13

Lietuvoje tyrimas

(atliko UAB „Spinter tyrimai“, toliau – Tyrimas). Anketinės apklausos būdu buvo apklausti

interneto naudotojai: 1 004 gyventojai ir 400 įmonių. 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 62 proc. įmonių, o su kompiuteriniais virusais – 49 proc. apklaustų įmonių atstovų. Per
metus su kompiuteriniais virusais susiduriančių įmonių skaičius sumažėjo 4 proc., o susiduriančių su spam
pranešimais – 11 proc. Bendrai su tinklų ir informacijos saugumo pažeidimais dažniau susiduria privataus kapitalo
įmonės. 25 proc. tyrimo dalyvių teigė, jog su tinklų ir informacijos saugumo pažeidimais susidurti neteko. 2010 m.
26 proc. įmonių teigia patyrusios žalą dėl tinklų ir informacijos saugumo incidentų, t. y. 13 proc. daugiau įmonių
nei 2009 metais. 2010 m. 92 proc. verslo subjektų nurodė naudojantys antivirusinę programinę įrangą – t.y. 4
proc. mažiau nei 2009 m. Kita dažnai naudojama apsaugos priemonė – nepageidaujamų elektroninių laiškų
blokavimas – buvo nurodyta 26 proc. apklaustųjų – t. y. 13 proc. mažiau nei 2009 m. Kas penkta įmonė (20 proc.)
bendrai vidinio tinklo apsaugai yra įdiegusi užkardą. 13 proc. apklaustų įmonių teigė naudojančios programinę
įrangą Antispyware. 3 proc. apklaustų įmonių naudoja įsibrovimo aptikimo sistemas (15 pav.)
13

E. saugumas. Tyrimai. [žiūrėta 2011 m. kovo 24 d.]. Prieiga per internetą: http://www.esaugumas.lt/tyrimai
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15 pav. Tinklų ir informacijos apsaugos priemonės, naudotos įmonėse 2005–2010 m., proc.
Šaltinis: RRT

Gyventojų apklausa parodė, kad, kaip ir įmonių atveju, dažniausiai pasitaikantys tinklų ir informacijos saugumo
incidentai, su kuriais susidūrė interneto naudotojai 2010 m., ir toliau išlieka kompiuteriniai virusai bei spam (16
pav.). Su kompiuteriniais virusais susidūrė 49 proc. apklausos dalyvių, t. y. 36 proc. mažiau nei 2009 metais.
Nepageidaujamus elektroninio pašto pranešimus gavo 29 proc. apklausos dalyvių, t. y. 50 procentų mažiau nei
2009 metais. Apklausos dalyvių, susiduriančių su tokiais incidentais kaip neteisėto turinio informacija, duomenų
išviliojimas apgaulės būdu, įsilaužimai į asmeninius kompiuterius, skaičius per 2010 m. nedaug pakito ir buvo
panašus kaip ir 2009 metais.
2010 m. 31 proc. naudotojų nurodė, kad dėl saugumo incidentų patyrė nuostolių, o tai yra 14 proc. daugiau
tokių naudotojų nei 2009 metais. Kas ketvirtam gyventojui dėl šių pažeidimų buvo sugadinta kompiuterio
programinė įranga. Dauguma interneto naudotojų, siekdami apsisaugoti nuo tinklų ir informacijos pažeidimų,
naudoja antivirusinę programinę įrangą – 2010 m. tai nurodė 61 proc. apklausos dalyvių. Kaip rodo apklausos
rezultatai, 15–45 m. amžiaus apklaustieji naudoja įvairesnes apsaugos priemones.
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16 pav. Tinklų ir informacijos saugumo incidentai, su kuriais susidūrė gyventojai 2005–2010 m., proc.
Šaltinis: RRT
73 proc. tyrimo dalyvių domisi, ką jų vaikai veikia internete. Dar 18 proc. nurodė tai darant kartais. 8 proc.
pripažino nesidomintys savo vaikų veikla internete.
Nors dauguma (69 proc.) apklaustųjų mano, kad internetas gali kelti grėsmę jų vaikams, 16 proc. laikosi
priešingos nuomonės, o 14 proc. pripažino nesusimąstę apie tokios grėsmės galimybę (17 pav.)

17 pav. „Ar manote, kad internetas gali kelti grėsmę jūsų vaikui?“ vertinimas
Šaltinis: RRT
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Dažniausiai įvardyta grėsmė, kylanti vaikui internete, – susidūrimas su neteisėta ir žalinga informacija (71
proc.). 46 proc. respondentų paminėjo priekabiavimą ir patyčias, 42 proc. – seksualinio pobūdžio pokalbius,
siekiant išvilioti vaiką susitikti su nepažįstamaisiais, 31 proc. mano, jog internete vaikas, atskleidęs asmens
duomenis, gali prarasti privatumą, dar 15 proc. respondentų išreiškė nuomonę, jog naudojimasis internetu nekelia
jokios grėsmės vaikui.
Vertinant prevencines priemones, dažniausiai respondentai užsiima vaiko internetiniu auklėjimu, savo
iniciatyva bendrauja su vaiku apie neteisėtą ir žalingą turinį internete (47 proc.). 44 proc. apklaustųjų teigė, jog vis
žvilgteli, kur jų vaikas naršo internete. 43 proc. nurodė, jog riboja vaiko naudojimąsi internetu. 27 proc. tikrina,
kokiose svetainėse lankosi vaikas. 12 proc. tyrimo dalyvių teigė sėdintys šalia, kai vaikas naršo internete.
Saugaus naudojimosi internetu taisykles nustato 7 proc. apklaustųjų. Filtravimo priemones nepageidaujamoms
internetinėms svetainėms blokuoti naudoja 6 proc. respondentų. Vis dėlto 13 proc. nurodė netaikantys jokių
priemonių, užtikrinančių saugų vaiko naršymą internete.
92 proc. tyrimo dalyvių sutinka, jog vaikus reikia mokyti saugiai naudotis internetu. 2 proc. laikosi priešingos
nuomonės, o 6 proc. pripažino apie tai nesusimąstę.

Saugesnio interneto projektas
Įvertindama potencialias grėsmes vaikams internete, visuomenės švietimo šioje srityje ir neteisėto bei
žalingo turinio užkardymo poreikį, RRT, įgyvendina ES programą „Saugesnis internetas“ ir kartu su Švietimo
informacinių technologijų centru ITC bei kitais partneriais vykdo ,,Saugesnio interneto“ projektą. Įgyvendinant
minėtą projektą, 2010 m. buvo organizuoti šviečiamieji renginiai, paskaitų serijos moksleiviams visoje Lietuvoje,
internetu ir žiniasklaidoje viešinama naudinga informacija, rodomas sukurtas filmas apie interneto grėsmes.
2010

m.

RRT

kartu

su

ITC

toliau

administravo

projekto

,,Saugesnis

internetas“

svetainę

www.draugiskasinternetas.lt, kurioje skelbiama vaikams ir tėvams aktuali informacija apie saugumą internete,
galima pranešti apie internete pastebėtą žalingą ir neteisėtą turinį. Svetainėje skelbiamos naujienos, kuriose
pateikta informacija apie „Saugesnio interneto“ projektą, Saugesnio interneto dienos renginius, tarptautinių
oranizacijų Insafe ir INHOPE veiklą ir kt.
2010 m. RRT tęsė 2009 m. pradėtą socialinę kampaniją, skirtą tarptautinei Saugesnio interneto dienai
paminėti. Svarbiausias Saugesnio interneto dienos 2010 m. akcentas buvo dokumentinio filmo „Tinklas“
pristatymas, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis vaikai susiduria internete.
Saugesnio interneto dieną 2010 m. vasario 9 d. filmas buvo pradėtas rodyti Lietuvos nacionalinės televizijos
kanalu. Iš viso 2010 m. per LTV filmas „Tinklas“ buvo parodytas 15 kartų. Projekto partneris one.lt sukūrė
specialų tinklalapį http://games1.one.lt/tinklas, kurio lankytojai gali žiūrėti „Tinklą“ internete arba jį parsisiųsti. Per
dešimt dienų nuo minėtojo tinklalapio paleidimo filmas buvo peržiūrėtas 20 000 kartų. Iš viso 2010 m. filmas buvo
peržiūrėtas apie 42 000 kartų. Buvo pagaminta 3 000 filmo DVD diskų, kurie projekto partnerių buvo platinami
Lietuvos mokyklose, kitose švietimo įstaigose, savivaldybėse, įteikiami kaip prizai įvairių renginių metu, išplatinti
Insafe ir INHOPE nariams.
2010 m. vasario 9 d., suorganizuota konferencija „Lietuvos Respublikos Seimas atveria duris Tarptautinei
saugesnio interneto dienai“. Šio renginio tikslas buvo atkreipti Lietuvos Respublikos Seimo, visuomeninių
institucijų bei plačios visuomenės dėmesį į būtinybę apsaugoti vaikus nuo virtualiojoje erdvėje tykančių pavojų bei
nuo neteisėtos ir kenksmingos informacijos. Tikimasi, kad vaikai dalysis gauta informacija su savo draugais ir
tokiu būdu daugės žmonių, norinčių prisidėti prie saugumo internete. Konferencijoje dalyvavo apie 300 moksleivių
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iš visų Lietuvos regionų. RRT direktoriaus pavaduotojas pristatė pranešimą ,,Socialiniai tinklai – antroji medalio
pusė“ apie pavojus, tykančius vaikų socialiniuose tinkluose, ir kaip jų išvengti. Konferencijos dalyviai žiūrėjo
dokumentinį filmą „Tinklas”.
RRT, kaip projekto ,,Saugesnis internetas“ koordinatorius, daug prisidėjo prie to, kad būtų koordinuojami
partnerių veiksmai vykdant įvairias šviečiamąsias akcijas, leidžiant informavimo priemones, dalyvaujant įvairiuose
renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. 2010 m. buvo užmegztas glaudus bendradarbiavimas su projekto ,,Bibliotekos
pažangai“ kampanijos ,,Saugus ir draugiškas internetas bibliotekose“ koordinatoriais, tuo būdu išplečiant
Saugesnio interneto projekto veiklos sritį ir į viešąsias bibliotekas.
Įgyvendinant ES programą „Saugesnis Internetas“, Lietuvoje 2010 m. gruodžio mėn. baigtas vykdyti 21 mėn.
trukęs „Safer Internet LT AN-HL“ projektas, kurio koordinatorė buvo RRT Nuo 2011 m. sausio mėn. pradėtas
vykdyti naujas 18 mėn. trukmės „Safer Internet LT SIC“ projektas pagal EK ir RRT pasirašytą sutartį. Pagrindiniai
projekto uždaviniai išlieka visuomenės švietimas saugaus naudojimosi internetu klausimais, kova prieš neteisėtą
ir žalingą turinį bei elgesį internete, ypač prieš vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus, kibernetines patyčias,
seksualinį priekabiavimą ir viliojimą internete. Naujas projekto uždavinys – įsteigti interneto ,,pagalbos liniją”,
kurios tikslas – teikti emocinę paramą, patarimus tėvams ir vaikams telefonu ir internetu, kaip elgtis susidūrus su
gąsdinančiu kontaktu (viliojimas, angl. grooming), gąsdinančiu elgesiu (patyčios, priekabiavimas internete, angl.
cyberbullying), žalingu turiniu ir nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis interneto technologijomis.
RRT įsteigta interneto ,,karštoji linija” yra tarptautinės interneto „karštųjų linijų“ asociacijos INHOPE (žr.
www.inhope.org) narė nuo 2008 m. gegužės mėn. 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. Pažymėtina, kad RRT atstovas yra INHOPE Valdybos narys ir nuolat
dalyvauja jos darbe, asociacijos Generalinėse Asamblėjose, tuo prisidėdamas priimant svarbiausius sprendimus.
Vykdydamas „karštosios linijos” funkcijas, CERT-LT per 2010 m. priėmė ir išnagrinėjo 451 pranešimą apie
nelegalų ir žalingą turinį internete. Iš jų 63 atvejais (14 proc. mažiau nei 2009 m.) pagal suderintus kriterijus
CERT-LT identifikavo, kad galėjo būti pažeisti Lietuvos įstatymai dėl nelegalaus turinio internete. Visa surinkta
medžiaga buvo perduota atsakingoms institucijoms tolesniam tyrimui ir pašalinimui iš interneto:
• 1 pranešimas persiųstas Policijos departamentui;
• 23 pranešimai persiųsti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai;
• 21 pranešimai persiųsti kitų šalių ,,karštosioms linijoms”, INHOPE narėms;
• 18 pranešimų persiųsta atitinkamiems interneto paslaugų teikėjams;
• Likusių pranešimų atžvilgiu jokių veiksmų nesiimta, nes juose nurodyta informacija arba nebuvo neteisėta,
arba buvo įdėta kitų šalių serveriuose, kur nėra neteisėta pagal tų šalių įstatymus (pvz., pornografija).
Lietuvoje veikianti „karštoji linija“ yra pasiekiama internetu – pranešimai priimami užpildžius specialią formą,
esančią svetainėje http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/misc/report_form.
RRT ,,karštoji linija“ taip pat dalyvavo testuojant INHOPE interneto tinklalapių adresų (URL) duomenų bazę ir
nuo 2010 m. vasario 8 d. pradėjo siųsti interneto tinklalapių, kuriuose yra aptiktas vaikų seksualinio išnaudojimo
turinys, adresus (URL) į minėtą duomenų bazę.
RRT rengė straipsnius apie ,,karštosios linijos” veiklą į INHOPE informacinį biuletenį bei teikė atnaujintą
informaciją apie savo veiklą INHOPE nariams.
Siekiant piliečiams leisti aktyviau pasinaudoti savo teisėmis ir efektyviau kovoti su žalingu turiniu internete,
skirtas dėmesys visuomenės informavimui apie ,,Karštosios linijos” egzistavimą ir teikiamas galimybes.
„Saugesnio interneto dienos 2010“ proga ,,karštoji linija“ buvo plačiai viešinama per radiją ir televiziją,
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informaciniuose pranešimuose spaudai bei elektroninio pašto žinutėse. Tam buvo naudojamas ir dokumentinis
filmas „Tinklas“. Viena svarbiausių filmo dalių skirta kovai su neteisėtu ir kenksmingu turiniu Internete bei
,,karštajai linijai“.
2010 m. pabaigoje vyko ,,karštosios linijos“ viešinimo kampanija ,,Delfi“ portale. Galima teigti, kad kampanijos
metu keletą kartų buvo padidėjęs projekto svetainės lankomumas, taip pat keletą kartų išaugo ,,karštosios linijos“
gaunamų pranešimų skaičius.
2010 m. atlikus apklausą nustatyta, kad 49 proc. tyrimo dalyvių yra girdėję apie „karštąją liniją“ (internetinį
tinklalapį www.draugiskasinternetas.lt), kur galima anonimiškai pranešti apie neteisėtą ir žalingą turinį internete,
tačiau 36 proc. dar nėra susidūrę su tokiu turiniu, 12 proc. nėra pranešę apie žalingą turinį internete ir tik 5
respondentai (1 proc.) pripažino, jog jau yra pranešę apie neteisėtą ir žalingą turinį. Vis dėlto kiek daugiau nei
pusė (51 proc.) apklaustųjų pripažino negirdėję apie tokią „karštąją liniją“.
Teigiamai projektas „Saugesnis internetas“ vertinamas 51 proc. tyrimo dalyvių: 16 proc. labai gerai, 35 proc. –
gerai. Neigiamus vertinimus išsakė 2 proc. respondentų. Dar 4 proc. šį projektą įvertino vidutiniškai. 43 proc.
apklaustųjų savojo vertinimo nepateikė, nes apie tokį projektą nėra girdėję (18 pav.).

18 pav. Projekto „Saugesnis internetas“ vertinimas
Šaltinis: RRT

Per tolesnį projekto įgyvendinimo etapą siekiama, kad informacija apie saugumą ir grėsmes internete ir toliau
pasiektų tą visuomenės dalį, kuriai ji aktuali, efektyviau būtų naudojamasi priemonėmis siekiant apsisaugoti nuo
žalingo ir neteisėto turinio, o naujos priemonės, tokios kaip vaikų pagalbos linija internetu, prisidėtų prie pagalbos
teikimo susidūrus su žalingu turiniu, bauginančia patirtimi internete.

Interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai
IRT sektorius, įskaitant ir internetą, yra gyvybiškai svarbus šiuolaikinei visuomenei, nuo šio sektoriaus
saugaus ir patikimo funkcionalumo priklauso privataus ir viešojo sektorių veiklos efektyvumas, elektroninių
paslaugų piliečiams prieinamumas ir kokybė. Šio sektoriaus technologijų taikymas tapo neatsiejama kasdienio
gyvenimo dalimi. Todėl bet koks neigiamas poveikis IRT sektoriaus funkcionavimui turëtø sunkiø padariniø
gyvybiðkai svarbioms visuomenës funkcijoms.
Atsižvelgiant į tokią IRT sektoriaus reikšmę visuomenėje, infrastruktūros, kurios pagrindu funkcionuoja šis
sektorius, veiklos patikimumui ir paslaugų teikimo nenutrūkstamumui turi būti skiriamas tinkamas dėmesys.
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Pagrindinis šio tyrimo tikslas – atlikti Lietuvos nacionalinės interneto infrastruktūros veiklos patikimumo
analizę, įvertinti šios infrastruktūros kritinių mazgų veiklos patikimumo stebėjimo sistemos (angl. Early Warning
System) galimybes efektyviai gauti informaciją apie kritinių mazgų veiklos sutrikimus, trumpinti reagavimo į šiuos
sutrikimus laiką ir taip mažinti šių sutrikimų įtaką interneto veikimui nacionaliniu mastu.
Išanalizavus Lietuvos tarptinklinius sujungimus nustatyta, kad Lietuvos interneto sujungimų schema yra
decentralizuota. Interneto paslaugų teikėjai, turintys autonomines sistemas, yra glaudžiai tarpusavyje susijungę.
Toks glaudus IPT tarpusavio susijungimas Lietuvoje leidžia gerinti paslaugų kokybę, nes nacionalinis srautas
rečiau nukreipiamas per kitų valstybių tinklus. Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad šie IPT turi po kelias tranzitines
jungtis į tarptautinį ir (arba) nacionalinį internetą. Tai padidina jų tinklų ir kartu viso tinklo patikimumą bei
nepriklausomumą nuo vieno konkretaus mazgo patikimo veikimo. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad 80 proc.
Lietuvos IPT srautų mainų (peering) atliekama Lietuvos interneto srauto mainų mazge (angl. Internet Exchange
Point, IXP), kuriame IPT tarpusavyje apsikeičia interneto duomenų srautais.
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 srautu

37

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas pašto sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
AB Lietuvos paštas, įpareigotas teikti universaliąsias pašto paslaugas

14

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 rezervuota vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, gaunamų tarptautinių
korespondencijos siuntų surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo paslaugų, laikantis svorio
ir kainų limitų, sritis. Nuo 2006 m. sausio 1 d. taikoma 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba.
Siekiant visiškai suformuoti ES pašto paslaugų vidaus rinką, 2008 m. vasario 20 d. Europos
Parlamentas ir Taryba priėmė naują direktyvą 2008/6/EB (toliau – Trečioji pašto direktyva), iš dalies
keičiančią Direktyvą 97/67/EB. Pagal šią direktyvą pašto rinka bus liberalizuota nuo 2011 metų. Vienuolikai
ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvai, suteikta išimtis atidėti pašto rinkos atvėrimą iki 2012 m. gruodžio 31
d., kad galėtų toliau rezervuoti paslaugas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui ar teikėjams. Kitos šalys,
galinčios pasinaudoti šia išimtimi, yra Čekija, Graikija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Malta,
Lenkija, Rumunija ir Slovakija.

Informacijos apie universaliąsias pašto paslaugas pateikimas naudotojams
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Universaliųjų pašto paslaugų teikimo
taisyklėmis, universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose privalo viešai iškabinti:
•

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 viešai teikti:
•

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.

14
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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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. 2010 m. RRT tęsė kilnojamų universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų patikrinimus. 2011 m. RRT numato toliau stebėti, ar kilnojamuose paštuose
teikiamos universaliosios paslaugos atitinka vartotojų poreikius.
2010 m. RRT tikrino, ar AB Lietuvos paštas laikosi universaliųjų pašto paslaugų teikimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apibendrinus rezultatus nustatyta, kad ¼
tikrintų stacionarių universaliųjų paslaugų teikimo vietų nenurodytas universaliųjų pašto paslaugų
pavadinimas, firminis ženklas, nesuteikiama pirmenybė universaliosioms pašto paslaugoms prieš kitas
teikiamas paslaugas.

Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų įrengimas
15

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjui yra nustatytos privalomos pašto viešojo tinklo charakteristikos ,
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. Pašto viešojo tinklo charakteristikomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienam
Lietuvos gyventojui būtų patogu naudotis pašto paslaugomis.
Išskirtos šios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos:
o

stacionarios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos;

o

kilnojamos universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos;

o

pašto agentų darbo vietos;

o

viešo naudojimo pašto dėžutės.
Charakteristikose nustatyta:

o

Visose miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas nuo pašto paslaugų naudotojo gyvenamosios ar
buveinės vietos iki stacionarių, kilnojamų universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų ar universaliųjų
pašto paslaugų teikėjo agentų darbo vietų turi būti ne didesnis kaip 3 km tiesiausiu atstumu, o nuo
viešo naudojimo pašto dėžutės – ne didesnis kaip 2 km tiesiausiu atstumu.

o

Kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje turi būti įrengta ne
mažiau kaip viena universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta arba universaliųjų pašto paslaugų
teikėjo agentų darbo vieta.

o

Nuo seniūnijų centrų nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse papildomai gali būti įrengiama
kilnojama universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta.

o

Kaimo gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau kaip 200 gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų),
turi būti įrengta 1 viešo naudojimo pašto dėžutė.

2010 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB Lietuvos paštas universaliąsias pašto paslaugas teikė 872
(2009 m. pabaigoje – 880) universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose, kurias sudarė: 725 (2009 m.
pabaigoje – 736) stacionarios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos (miestuose – 214, kaimuose –

15

Šios charakteristikos yra nustatytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl universaliųjų pašto paslaugų teikėjo
viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“.
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511), 12 pašto poskyrių (miestuose – 8, kaimuose – 4) ir 135 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos
kaimuose, aptarnaujamos 28 kilnojamų paštų Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus rajonuose.
Iš viso per 2010 m. universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų skaičius sumažėjo 8 vienetais, iš jų 7iomis vietomis miesto gyvenamojoje vietovėje ir 1-a vieta kaimo gyvenamojoje vietovėje. 2010 m. uždaryta
13 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų Šiaulių (9), Klaipėdos (2), Vilniaus (1), Kauno (1) rajonuose ir
atidarytos 5 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos Kauno (2 pašto poskyriai), Šiaulių (2 pašto skyriai),
Vilniaus (1 kilnojamo pašto paslaugų teikimo vieta) rajonuose.
2010 m. Europos Komisijos užsakymu Kopenhagos ekonomikos institutas parengė studiją „Pagrindiniai
pašto sektoriaus plėtros aspektai“, kur pateikiamas universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų skaičius,
tenkantis 10 000 gyventojų Europos Sąjungos šalyse. Šioje studijoje pateikti Lietuvos rodikliai yra šiek tiek
didesni už Europos Sąjungos šalių vidurkį (19 pav.).
19 pav. Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų skaičius 10 000 gyventojų ES šalyse.
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Šaltinis: Copenhagen Economics studija „Main Developments in the Postal Sector 2008-2010“, Final Report, atlikta Europos
Komisijos užsakymu, 2010 m.

Universaliųjų pašto paslaugų kokybės kontrolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, RRT 2010 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 (8 lentelė).
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2010 m. II ketvirtį AB Lietuvos paštas kitą darbo dieną pristatė 70,72 proc., o trečią darbo dieną – 98,45
proc. pirmenybinių pašto korespondencijos siuntų, IV ketvirtį atitinkamai 77,9 proc. ir 99,4 proc.
2010 m. Lietuvos Respublikoje iš viso išsiųsta 3600 kontrolinių laiškų. Metiniai tikrinimo rezultatai
parodė, kad kitą dieną po išsiuntimo dienos (D+1) yra pristatoma 74,3 proc. laiškų, o trečią dieną (D+3) –
98,9 proc. visų siunčiamų laiškų. Nepriklausomo pašto paslaugų kokybės tikrinimo rezultatus RRT skelbia
viešai vieną kartą per metus.
8 lentelė. 2005 –2010 m. universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimo rezultatai
Pristatymo
kokybės rodikliai
(terminas)
Tą pačią dieną
(D+0)
1 dieną (D+1)
2 dieną (D+2)
3 dieną (D+3)
4 dieną (D+4)
5 dieną (D+5)
6 dieną (D+6)
7 dieną (D+7)
8 dieną (D+8)
9 dieną (D+9)
10 dieną (D+10)

Nustatyti
kokybės
standartai

Kokybės tikrinimo rezultatai
2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

0,17%

0,73%

0,81%

0,59%

1,04%

1,4832

72,78%
95,30%
98,76%
99,26%
99,55%
99,75%
99,84%
99,88%
99,96%
100,00%

67,79%
93,53%
97,57%
98,92%
99,34%
99,72%
99,83%
99,83%
99,97%
100,00%

57,85%
86,60%
95,66%
98,17%
99,22%
99,63%
99,79%
99,91%
99,94%
100,00%

75,56%
95,01%
98,92%
99,63%
99,72%
99,78%
99,91%
99,94%
100,00%
100,00%

74,61%
96,14%
99,08%
99,50%
99,58%
99,64%
99,70%
99,82%
100,00%
100,00%

74,3012
95,5220
98,9162
99,4867
99,6864
99,8290
99,9146
99,9146
99,9146
100,0000

85 proc.
97 proc.

* - D yra pašto korespondencijos išsiuntimo data.
** - n nurodo darbo dienų skaičių nuo korespondencijos išsiuntimo iki jos pristatymo gavėjui.
*** - reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 3-495 (Žin., 2004, Nr. 1575742; 2007, Nr. 91-3670) patvirtintame Universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimų apraše.
Šaltinis: RRT

Vartotojų skundų nagrinėjimas
2011 m. RRT gavo ir išnagrinėjo 48 pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundus, iš jų 31 – dėl
universaliųjų pašto paslaugų teikimo ir 17 – dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo (20 pav). Palyginti
su 2010 m., skundų skaičius dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo padidėjo 1,3 karto, o dėl kitų pašto ir
pasiuntinių paslaugų teikėjų sumažėjo 1,4 karto (9 lentelė). Daugiausia pašto paslaugų naudotojai kreipėsi į
RRT dėl pašto siuntų dingimo ar sugadinimo bei dėl siuntų pristatymo ar įteikimo.
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31
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40
Skundai dėl kitų pašto ir pasiuntinių
paslaugų

20 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų dinamika 2005–2010 m.
Šaltinis: RRT
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9 lentelė. 2005–2010 m. pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundai bei RRT sprendimai

Skundai dėl pašto ir pasiuntinių
paslaugų:
sprendimai paslaugų naudotojų naudai
arba taikus ginčo sprendimo būdas
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka,
pateikiant išaiškinimus
nepagrįsti
Skundai dėl universaliųjų pašto
paslaugų teikimo:
sprendimai paslaugų naudotojų naudai
arba taikus ginčo sprendimo būdas
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka,
pateikiant išaiškinimus
nepagrįsti
Šaltinis: RRT

2005 m.

2006 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

19
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m.
23

22
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24

17

17

5
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1

3
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0
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1
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5

4

1

6

2

4

8
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12

3

0

0

2
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Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas AB Lietuvos paštas yra įpareigotas taikyti standartą LST EN
16

14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundai ir žalos atlyginimo procedūros“ .
2010 m. AB Lietuvos paštas skundus nagrinėjo vadovaudamasis standartu LST EN 14012, ir pateikė
RRT skundų dėl universaliųjų pašto paslaugų nagrinėjimo 2010 m. ataskaitą, kurioje nurodė, kad per
minėtą laikotarpį iš naudotojų gavo 3674 skundus, iš jų 289 skundus dėl vidaus pašto siuntų ir 3385 – dėl
tarptautinių pašto siuntų. Daugiausia universaliųjų pašto paslaugų naudotojai skundėsi dėl dingusių ar
pavėluotai pristatytų pašto siuntų – 3197 skundai, kiti skundai gauti dėl pašto siuntų pristatymo ar surinkimo
(137), informacijos apie paslaugas (8), pašto darbuotojų elgesio (12), pašto siuntų apgadinimo (71),
klaidingo pristatymo (15), gavėjo adreso pakeitimo (6), prieigos prie pašto paslaugų (1). Ataskaitoje taip pat
pateikiami duomenys apie skundų pagrįstumą, išmokėtas kompensacijas bei nagrinėjimo laiką – 2010 m.
AB Lietuvos paštui buvo pateikti 550 pagrįsti skundai, išnagrinėjus 455 skundus naudotojams buvo
išmokėtos kompensacijos. 75,6 proc. skundų išnagrinėjami per standartinį laikotarpį – vidutinis galutinio
atsakymo naudotojams pateikimo laikotarpis yra 38 dienos.

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas įrenginių sektoriuje
Aparatūros ir įrenginių sąsajos atitikties įvertinimas
RRT, vadovaudamasi ES direktyva 1999/5/EB, vertina radijo ryšio aparatūros ir įrenginių, veikiančių ES
nesuderintose radijo dažnių juostose, radijo ryšio sąsajos atitiktį radijo dažnių (kanalų) naudojimo Lietuvos
Respublikoje sąlygoms, prieš tiekiant juos rinkai.
Vertinimo tikslas – nustatyti, ar radijo ryšio įrenginiai yra sukonstruoti taip, kad efektyviai naudotų
antžeminiams ir (arba) kosminiams ir palydoviniams ryšiams skirtą dažnių spektrą bei orbitinius išteklius ir
nesukeltų žalingųjų trukdžių.
Pagal 1999/5/EB direktyvą, radijo ryšio įrenginio ir telekomunikacijų galinio įrenginio gamintojas ar jo
įgaliotas atstovas prieš tiekdamas įrenginį rinkai įvertinta, ar šis tenkina esminius reikalavimus. RRT
16
Vadovaujantis 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“.
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analizuoja gaunamus gamintojų ar jų įgaliotų atstovų pranešimus ir nustačiusi, kad radijo ryšio įrenginių
sąsajos neatitinka ar iš dalies neatitinka radijo dažnių naudojimo Lietuvoje sąlygų, apie tai raštu informuoja
pranešimus teikusius suinteresuotus asmenis bei nurodo 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.
2010 m. buvo gauti 1 137 pranešimai dėl antros klasės aparatų tiekimo rinkai (10 lentelė). Visi gauti
pranešimai buvo išnagrinėti ir įrenginių tiekėjams buvo išaiškintos tiekimo rinkai galimybės bei įrenginių
naudojimo sąlygos Lietuvoje: 12 atvejų (1,1 proc. visų gautų pranešimų) suinteresuoti asmenys informuoti
apie tai, kad įrenginių negalima naudoti Lietuvoje, 180 atvejų (15,8 proc.) išaiškinta apie dalinius jų
naudojimo ribojimus ir 9 atvejais (0,8 proc.) pranešta apie draudimą tiekti įrenginius rinkai, iki bus įvertinta
jų atitiktis ES direktyvos 1999/5/EB reikalavimams. Kitais atvejais (82,3 proc.) jokių naudojimo ribojimo
nenustatyta. Pastebimas nuoseklus bendro pranešimų skaičiaus mažėjimas pastaraisiais metais yra
sietinas su ES vykstančiu dažnių juostų naudojimo sąlygų derinimu bendrijos mastu – priimant keletą EK
sprendimų derinant mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimo sąlygas įskaitant WLAN įrenginius.
Tose dažnių juostose, kuriose radijo ryšio įrenginių naudojimo sąlygos yra suderintos, ES šalyse narėse
netaikomas reikalavimas iš anksto informuoti apie ketinimą tiekti įrenginius į rinką.
RRT atliekama patikra užtikrina, kad vartotojai Lietuvos rinkoje įsigis ES reikalavimus atitinkančius
gaminius bei laiku gaus aktualią informaciją dėl radijo ryšio įrenginių naudojimo specifikos.

10 lentelė. RRT išnagrinėtos dokumentų bylos dėl ES nesuderintose radijo dažnių juostuose veikiančių įrenginių
tiekimo rinkai 2005–2010 m.
Bylų skaičius
Įrenginių rūšis
2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

WLAN įrenginiai

887

978

1 075

1 361

354

289

PMR įrenginiai

145

108

133

263

153

157

Mikrolink įrenginiai

74

165

430

230

285

228

Mažojo nuotolio įrenginiai

269

184

260

445

295

202

312

261

1399

1137

Kiti įrenginiai
Iš viso:

54

99

1 463

220

1 429

1 534

3 361

2 519

Šaltinis: RRT

Radijo trukdžių šalinimas
2010 m., palyginti su ankstesniais metais, RRT gaunamų skundų dėl radijo trukdžių nemažėjo, tačiau
keitėsi jų spektras. Prašymų, RRT gautų dėl radijo trukdžių pašalinimo, spektras atvaizduojamas 21 pav.
pateiktoje diagramoje.
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21 pav. 2010 m. RRT gautos ir išnagrinėtos paraiškos dėl radijo trukdžių IRT paslaugoms
Šaltinis: RRT

Anksčiau daugiausia buvo gaunama skundų dėl radijo ir televizijos programų priėmimo trukdžių, o
pastaraisiais metais pirmauja skundai dėl trukdžių judriajam ryšiui (GSM, UMTS). 2010 m. jie sudarė net 48
proc. visų gautų skundų (2009 m. – 18 proc). Tai nulėmė akivaizdžiai išaugęs įvairių telekomunikacijų
priemonių, spinduliuojančių radijo bangas, skaičius.
Nustatytos radijo trukdžių priežastys buvo pačios įvairiausios: sugedusi, neteisingai naudojama arba
(kartais) pamiršta (nenaudojama, bet neišjungta) įranga, neteisėtai naudojami radijo ryšio įrenginiai ir kt.
Tarp tokių įrenginių verta įvardyti bene rimčiausių problemų sukeliančius GSM/UMTS ryšio blokatorius.
Nors juos naudoti draudžiama, tačiau praktika rodo, kad jie vis dažniau lemia radijo trukdžius. 2010 m. RRT
užregistravo 12 GSM/UMTS ryšio blokatorių naudojimo atvejų. Galima numanyti, jog dažnesnį blokatorių
naudojimą nulemia tai, kad, vystantis technologijoms, jie tampa vis mažesni, pigesni ir palyginti nesunkiai
įsigyjami. Nors parduotuvėse jų nusipirkti neįmanoma, tačiau internete pardavėjų rasti nesunku.
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radijo
signalizacijos ir
apsaugos įranga
4%
Aktyvinės TV
antenos
28%

Neteisėti radijo
dažnių
naudotojai
19%
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(GSM, UMTS)
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35%

22 pav. 2010 m. RRT nustatytų radijo trukdžių priežasčių spektras
Šaltinis: RRT

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugiau kaip pusę radijo trukdžių (apie 54 proc.) 2010 m. sukėlė įvairi
judriojo ryšio įranga: bazinės stotys, telefonai, GSM/UMTS retransliatoriai bei ryšio blokatoriai. Pastarieji 22
pav. diagramoje išskirti neteisėtų radijo dažnių naudotojų dalyje. Tai reiškia, kad siekdama užtikrinti
vartotojams apsaugą nuo radijo trukdžių šiame radijo ryšių segmente dėl ten atsiradusių problemų RRT
turėjo daugiausia darbo nustatant ir šalinant radijo trukdžių priežastis.

44

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
2010 m., kaip ir 2009 m. vis dar neretai radijo trukdžius sukėlė daugumai gerai žinomos aktyvinės
(„lenkiškos“) antenos, skirtos televizijos programoms priimti, sugedus ar esant nekokybiškam tų antenų
plačiajuosčiams stiprintuvams. Fiksuoti atvejai, kai šios antenos tapo radijo trukdžių priežastimi net
judriajam ryšiui gana aukštuose – didesniuose nei 1 GHz dažniuose. Savo televizoriams aktyvinių antenų
naudotojai dažniausiai netrukdo, todėl neretai jie net nenutuokia apie šių antenų veikimo įtaką kitiems radijo
spektro naudotojams.
Tarp 25 pav. nurodytų kitų objektų, 2010 m. sukėlusių įvairių IRT paslaugų radijo trukdžius, galima
paminėti radijo ir televizijos programų transliavimo stotis (po 1 atvejį), vidaus radijo ryšio tinklų stotis (1
atvejis), radijo mėgėjų stotis (1 atvejis), buitinius elektros prietaisus (1 atvejis), mažo veikimo nuotolio
įrenginius (2 atvejai).

41,7%

45,7%
32,3% 31,1%
15,0%

17,9%

2009 m.

11,0%
5,3%

2010 m.

radijo trukdžiai radijo trukdžiai nustatyta, kad
tyrimas
sėkmingai ištirti ir išnyko, nepavykusįrenginio veikimas
nutrauktas,
pašalinti
identifikuoti jų pablogėjo nesant nustačius, kad
šaltinio
radijo trukdžių
nėra tyrimo
pagrindo
23 pav. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl radijo trukdžių
pasiskirstymas pagal tyrimo rezultatus
Šaltinis: RRT

Tiriamos visos RRT gautos paraiškos dėl radijo trukdžių. Dalis gautų skundų būna nepagrįsti. Tarp tokių
galima paminėti atvejus, kai nustatoma, kad įrenginio veikimas pablogėjo ne dėl radijo trukdžių (pvz.,
sugedus arba esant neteisingai suderintam televizoriui, nutrūkus antenos kabeliui ir pan.) arba nustačius,
kad nėra tyrimo pagrindo (pvz., kai pareiškėjas skundžiasi dėl objektų, kurie negali turėti įtakos radijo ar
televizijos programų priėmimui). Dalis paraiškų nebuvo sėkmingai ištirta, nes tyrimo metu radijo trukdžiai
išnyko, nepavykus identifikuoti jų šaltinio. 23 pav. pateiktas paraiškų pasiskirstymas pagal tyrimo rezultatus
ir jų kitimas per 2 pastaruosius metus. Paveikslėlyje parodyti procentai nuo viso gautų paraiškų skaičiaus.

Trukdžiai radijo ryšio tinklams ir sistemoms
Paraiškų, 2010 m. RRT gautų dėl radijo ryšių rinklų ir sistemų trukdžių, pasiskirstymas parodytas 24
pav. pateiktoje diagramoje.
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24 pav. 2010 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl radijo trukdžių tinklams ir sistemoms struktūra
Šaltinis: RRT
Kalbant apie radijo trukdžius 2010 m. ryšių tinklų ir sistemų segmente, daugiausia problemų kilo vidaus
radijo ryšio tinklams (46 proc.), tarp kurių registruota 12 trukdžių atvejų oreivystės ir radijo navigacijos
tinklams. Antroje vietoje – mažo veikimo nuotolio įrenginiai, tokie kaip automobilių radijo signalizacijos,
automatiniai vartų ar kitų objektų valdymo įrenginiai ir panašūs objektai.

60,6%
49,4%

26,4%
20,2%

18,4%
15,4%

2009 m.

3,8%5,7%
radijo trukdžiai radijo trukdžiai nustatyta, kad
sėkmingai ištirti
išnyko,
įrenginio
ir pašalinti
nepavykus
veikimas
identifikuoti jų
pablogėjo
šaltinio
nesant radijo
trukdžių

2010 m.

tyrimas
nutrauktas,
nustačius, kad
nėra tyrimo
pagrindo

25 pav. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl radijo trukdžių ryšio tinklams ir sistemoms pasiskirstymas pagal
tyrimo rezultatus
Šaltinis: RRT

25 pav. rodo visų ištirtų paraiškų kiekybinį pasiskirstymą procentais nuo visų gautų. Čia taip pat fiksuoti
atvejai, kai RRT specialistai tyrė nepagrįstus skundus. Kalbant apie visus RRT gautus skundus, nepagrįstų
skaičius beveik nesikeitė per pastaruosius dvejus metus ir sudarė maždaug po 30 proc. visų tirtų (IRT
paslaugoms bei radijo ryšio tinklams ir sistemoms kartu) kasmet.
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Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra
2010 m. RRT toliau vykdė elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo valstybinės priežiūros
ir kontrolės darbus.
Vadovaudamasi Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, RRT pagal Lietuvos
Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių administracijų pateiktus prašymus projektavimo sąlygų sąvadui
gauti nagrinėjo ir išdavė statinio projektavimo sąlygas, jos atstovai dalyvavo Nuolatinėse statybos
komisijose pagal šiai veiklai tarnybos suteiktus įgaliojimus.
RRT operatyviai reagavo į visus gyventojų, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų ir kabelinės
televizijos tinklų operatorių skundus dėl netinkamo elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir ėmėsi
atitinkamų priemonių šalinant trūkumus.
Vykdant telekomunikacijų linijų ir įrenginių statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinę priežiūrą,
išnagrinėtos 46 paraiškos dėl elektroninių ryšių statinių projektavimo sąlygų. Nustatytos 45 elektroninių
ryšių statinių projektavimo sąlygos.
Dalyvaujant Nuolatinių statybos komisijų darbe derinant projektus pagal nustatytas elektroninių ryšių
statinių projektavimo sąlygas, pateiktos 95 išvados dėl techninių projektų atitikties nustatytoms
projektavimo sąlygoms.
Vykdant elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių laikymosi priežiūrą, pagal
kompetenciją išnagrinėta 10 fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl elektroninių ryšių statinių statybos,
infrastruktūros įrengimo ir naudojimo.
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KONKURENCIJOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIUOSE
SKATINIMAS
Elektroninių ryšių sektorius
Rinkos dalyviai
2010 m. pabaigoje elektroninių ryšių paslaugų (viešojo fiksuotojo 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) teikimu vertėsi apie 160 operatorių ir paslaugų teikėjų (26 pav).

Radijo ir TV programų siuntimo paslaugų teikimo veikla

1

1

2

1

Palydovinė televizija

2

1

Skaitmeninė antžeminė televizija (DVB-T)

1

1

Fizinių šviesolaidinių linijų skaidulų nuomos paslaugų teikimo veikla

4

5

Duomenų perdavimo, išskyrus interneto prieigos, paslaugų teikimo veikla

9

14

TV, naudojant IP technologijas, paslaugų teikimo veikla

2

3

2

1
1

1

2
1

2

1

2

8

2

9

15

11

15

14

5

15
8

Kabelinės TV ir mikrobangų daugiakanalės TV paslaugų teikimo veikla

54

54

54

52

48

49

Interneto paslaugų teikimo veikla

115

115

115

113

108

108

Skirtųjų linijų paslaugų teikimo veikla

15

17

Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo veikla

10

12

Viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla

40

52

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

15
13
48

13

13

12

13

11

13
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2009 m.

2010 m.

26 pav. Ūkio subjektų, besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis, skaičiaus dinamika 2005–2010 m.
Šaltinis: RRT

2010 m. viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai pradėti buvo pateikti 9
pranešimai (realiai vykdančių veiklą išaugo nuo 48 (2009 m.) iki 51 (2010 m.), viešojo judriojo telefono ryšio
tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai pradėti per metus pateikti 6 pranešimai (vykdančių veiklą skaičius
išaugo nuo 11 (2009 m.) iki 13 (2010 m.)), skirtųjų linijų paslaugoms teikti – 3 pranešimai (vykdančių veiklą
skaičius per metus nepakito), palydovinio ryšio paslaugoms teikti – 2 pranešimai ir 1 pranešimas – viešajam
ryšių tinklui ir (arba) viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis
sistemas.
Remiantis Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo nuostatomis, ūkio subjektai
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 tai,
2010 m. buvo išbraukti 9 ūkio subjektai – grupuojant pagal veiklas: iš besiverčiančių viešojo fiksuotojo
telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla – 4 ūkio subjektai, iš besiverčiančių viešojo judriojo
telefono ryšio paslaugų teikimo veikla – 3, iš besiverčiančių skirtųjų linijų paslaugų teikimo veikla – 2. 2010
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m. iš elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo 4 ūkio subjektai buvo išbraukti jų pačių prašymu –
grupuojant pagal veiklas: iš besiverčiančių viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo
veikla – 3 ūkio subjektai, iš besiverčiančių viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo
veikla – 1 ūkio subjektas.

Didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymo priežiūra
Įgyvendindama RRT patikėtą elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą
priežiūrą, RRT didelį dėmesį skyrė ūkio subjektams, kurie buvo pripažinti turinčiais didelę įtaką
atitinkamose rinkose (1 priedas), nustatytų įpareigojimų, taikomų siekiant apriboti šių ūkio subjektų rinkos
galią, priežiūrai. Nustatytų įpareigojimų laikymasis svarbus tuo, kad jie padeda mažinti įėjimo į atitinkamas
rinkas barjerus ir didinti verslo iniciatyvų laisvę, užtikrinti ūkio subjektams vienodas konkuravimo
elektroninių ryšių rinkose sąlygas ir didesnį konkurencijos tose rinkose laipsnį, o tai elektroninių ryšių
paslaugų vartotojams lemia mažesnes kainas, didesnę paslaugų įvairovę ir geresnę kokybę, taip pat
užtikrina kiekvieno vartotojo laisvę rinktis geriausiai jo poreikius atitinkantį paslaugų teikėją.
2010 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.

Įpareigojimai

nustatyti

vadovaujantis

Europos

Sąjungos

teisės

aktais,

reglamentuojančiais elektroninių ryšių veiklą, pagal kuriuos, siekiant bendros Europos Sąjungos rinkos,
atliekami atitinkamų rinkų tyrimai visose valstybėse narėse ir nustatomi įpareigojimai didelę įtaką rinkoje
turintiems ūkio subjektams; tyrimų rezultatai derinami su Europos Komisija.
RRT didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymo patikrinimus atlieka savo
iniciatyva arba gavusi ūkio subjektų (ir) ar vartotojų prašymą patikrinti, kaip buvo vykdomi nustatyti
įpareigojimai, arba gavusi ūkio subjektų (ir) ar vartotojų skundą dėl nustatytų įpareigojimų nevykdymo.
Atliekant įpareigojimų vykdymo priežiūrą savo iniciatyva, pirmiausia buvo vertinama viešai skelbiama
informacija arba ūkio subjektų RRT jau pateikta informacija (kainos, paslaugų teikimo sąlygos, paslaugų
teikimo sutartys, periodinė informacija apie paslaugų pajamas ir kiekius, informacija apie pajamas ir
sąnaudas) ir ji buvo lyginama su nustatytų įpareigojimų reikalavimais (skelbiamos informacijos turinio ir
apimties, paslaugų teikimo sąlygų reikalavimai, paslaugų kainų keitimo terminai ir nustatytos kainos).
Trūkstant informacijos, ūkio subjektų buvo prašoma pateikti papildomą informaciją.
Gavusi prašymą ar (ir) skundą patikrinti, kaip vykdomi nustatyti įpareigojimai, RRT pirmiausia vertino
prašymo ar (ir) skundo pagrįstumą. Radus trūkumų vykdant nustatytus įpareigojimus, ūkio subjektų
pirmiausia buvo prašoma juos pašalinti. Siekiant kuo mažesnės naštos ūkio subjektams, įpareigojimų
pažeidimo pašalinimo procedūros inicijuojamos ir sankcijos taikomos tik tais atvejais, kai ūkio subjektai
vengia geranoriškai pašalinti trūkumus.
Įpareigojimų ūkio subjektams peržiūra atliekama vykdant rinkos tyrimus, įvertinant rinkos pokyčius,
įpareigojimai gali būti keičiami, naikinami ar nustatomi nauji.
2010 m. įpareigojimas suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių priemonių galiojo TEO
LT, AB (6 rinkose), UAB „Omnitel“ (1 rinkoje), UAB „Bitė Lietuva“ (1 rinkoje), UAB „Tele2“ (1 rinkoje), AB
Lietuvos radijo ir televizijos centrui (7 rinkose), UAB „Cubio“ (1 rinkoje), UAB „Mediafon“ (1 rinkoje), UAB
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„CSC Telecom“ (1 rinkoje), AB „Lietuvos geležinkeliai“ (1 rinkoje), UAB „Telekomunikaciju grupa“ (1
rinkoje), UAB „Eurocom SIP“ (1 rinkoje) ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ (1 rinkoje).
Nediskriminavimo ir skaidrumo įpareigojimai nustatyti TEO LT, AB (9 rinkose), UAB „Omnitel“ (1 rinkoje),
UAB „Bitė Lietuva“ (1 rinkoje), UAB „Tele2“ (1 rinkoje), AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui (7 rinkoje).
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. 2010 m. iš viso užregistruota 100 sutarčių ir jų pakeitimų
(papildomų susitarimų): tinklų sujungimo sutarčių ir jų pakeitimų 19, iš jų sutarčių – 5; didmeninės
plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo – 2 sutartys, infrastruktūros nuomos – 8, iš jų sutarčių – 2;
siuntimo paslaugų teikimo – 65, iš jų sutarčių – 17; didmeninių skirtųjų linijų – 4 sutartys; atsietos prieigos –
2 papildomi susitarimai.
Visos pateiktos sutartys be konfidencialios informacijos skelbiamos RRT interneto svetainės skilties
„Paslaugų reguliavimas“ skyriaus „Įpareigojimai ūkio subjektams“ dalyje „Sutartys“.
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. 2010 m. atnaujintus pasiūlymus sujungti tinklus, kuriais buvo
pašalinti anksčiau RRT nustatyti pažeidimai, teko pateikti tiek didelę įtaką rinkoje turintiems judriojo
telefono ryšio operatoriams UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ bei fiksuotojo telefono ryšio
operatoriui TEO LT, AB. Visi pateikti standartiniai pasiūlymai skelbiami RRT interneto svetainės skilties „El.
ryšiai verslui“ skyriaus „Konkurencijos priežiūra“ poskyrio „Įpareigojimai ūkio subjektams“ dalyje
„Standartiniai pasiūlymai“ bei atitinkamų ūkio subjektų interneto svetainėse.
TEO LT, AB, taip pat pateikė atnaujintą didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos standartinį pasiūlymą,
kuris yra skelbiamas RRT interneto svetainės dalyje „Standartiniai pasiūlymai“.

Mažmeninių fiksuotojo telefono ryšio paslaugų priežiūra
2010 m. buvo nagrinėtas UAB „CSC TELECOM“ skundas dėl TEO LT, AB, nustatytų įpareigojimų
nevykdymo mažmeninių prieigos prie viešojo telefono ryšio, teikiamo fiksuotoje vietoje, nacionalinio
telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje (vietinių ir tarpmiestinių skambučių paslaugos) rinkose
bei didmeninėje atsietos prieigos paslaugų rinkoje. Skunde buvo prašoma RRT ištirti, ar TEO LT, AB,
vykdo kainų kontrolės įpareigojimus teikdama mažmeninių paslaugų planus („Neribotas“, „Šalyje“,
„Bazinis“) ir ar TEO LT, AB, netaiko diskriminacinės kainodaros skambučių TEO LT, AB, tinkle ir skambučių
į kitus fiksuotojo telefono ryšio tinklus atžvilgiu (kai už fiksuotą mėnesinį užmokestį suteikiamas minučių
skaičius tik TEO LT, AB, tinkle). RRT inicijavo tyrimą ir pateikė TEO LT, AB, pastabas dėl galimo „kainų
spaudimo“ mažmeninėms ir didmeninėms paslaugoms, galimo diskriminacinės skambučių į kitus fiksuotojo
ryšio tinklus kainodaros bei paprašė pateikti įrodymus, kaip vykdomas mažmeninių paslaugų rinkose
nustatytas kainų kontrolės įpareigojimas. TEO LT, AB, atsižvelgė į RRT pastabas ir, akcijų metu taikydama
nuolaidas mažmeninių paslaugų „Šalyje“ bei „Neribotas“ abonentiniams užmokesčiams, pradėjo taikyti
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analogiškas nuolaidas ir didmeninei atsietos prieigos paslaugai (didmeninei vietinės linijos paslaugai tokias
nuolaidas taikė ir anksčiau) bei, siekdama užtikrinti nediskriminacinę nacionalinių skambučių kainodarą į
kitus viešuosius fiksuotojo telefono ryšio tinklus, privatiems bei verslo vartotojams pasiūlė akcijas bei
mokėjimo planus, pagal kuriuos suteikta galimybė skambinti vienodomis sąlygomis tiek į TEO LT, AB,
tinklą, tiek į kitus fiksuotojo telefono ryšio operatorių tinklus (pvz., planai „Šalyje plius“, „Draugai“).

Didmeninių fiksuotojo telefono ryšio paslaugų priežiūra
Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo sumažintos skambučių užbaigimo fiksuotojo telefono ryšio tinkluose
paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų kainos (kainos nustatytos atlikus Skambučių užbaigimo
atitinkamuose individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos
tyrimą ir 2009 m. gruodžio 24 d. RRT direktoriaus įsakymu nustačius įpareigojimus). Atsižvelgiant į
nustatytą su skambučių užbaigimu susijusių priemonių kainų reguliavimą, kiekvienas operatorius savo
tinklo praplėtimo sąnaudas, patiriamas sujungiant tinklą su kitu operatoriumi, dengia pats, o ryšių linijos,
jungiančios tinklus, sąnaudos tarp susijungiančių šalių turi būti dalijamos per pusę. Papildomai buvo
nustatyta, kad ryšių liniją, jungiančią tinklus, turėtų įrengti ta šalis, kuri tai sugeba padaryti pigiau. Tai
reiškia, kad skirtingų operatorių patiriamos skambučių užbaigimo sąnaudos ne tik suvienodės, bet ir
sumažės. Tai užtikrins sąlygas ilgalaikei ir efektyviai konkurencijai, o tai savo ruožtu bus naudinga
galutiniams paslaugų gavėjams.
Informacija apie skambučių užbaigimo paslaugų kainas pateikta 11 lentelėje.
11 lentelė. RRT nustatytų skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuotojo telefono ryšio tinkluose kainų pokyčiai
nuo 2010 m. sausio 1 d. (kainos nurodytos be PVM)
Eil.
Nr.

Paslauga

Kaina nuo
2010-01-01

Kaina nuo
2011-01-01
TEO LT, AB

Kaina nuo
2012-01-01*

Kaina nuo 2013-01-01

Nacionalinis skambučių
5,42
4,84
4,26
užbaigimas piko laiku, ct/min.
Kaina, kokią nustatys
Nacionalinis skambučių
RRT, remdamasi Europos
2
užbaigimas ne piko laiku,
2,79
1,98
1,16
Komisijos
ct/min.
rekomendacijos**
3
Skambučio sudarymas, ct
2,63
1,66
0,69
reikalavimais. Kainą
Nacionalinis skambučių
planuojama nustatyti iki
užbaigimas, nediferencijuojant
2012 m. gruodžio 31 d.
4
5,42
4,35
3,28
pagal paslaugos suteikimo
laiką, ct/min.
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „CSC Telecom“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB
Telekominikaciju grupa“, UAB „Mediafon“, UAB „Eurocom SIP“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Linkotelus“,
UAB „Cubio“
Nacionalinis skambučių
1
užbaigimas piko laiku, ct/min.
Nacionalinis skambučių
2
užbaigimas ne piko laiku,
ct/min.
Ne didesnė nei taikoma TEO LT, AB
3
Skambučio sudarymas, ct
Nacionalinis skambučių
užbaigimas, nediferencijuojant
4
pagal paslaugos suteikimo
laiką, ct/min.
Lentelės paaiškinimai:
* šios kainos buvo nustatytos RRT direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-101 ir parodo efektyviai rinkoje
veikiančio operatoriaus patiriamas sąnaudas, tačiau jos tiksliai neparodo pagal Europos Komisijos rekomendacijos
**reikalavimus apskaičiuotų sąnaudų.
** 2009 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos rekomendacija Nr. 2009/396/EB dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo
ryšio tinkluose ES.
1
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2010 m. nebuvo užfiksuota, kad fiksuotojo telefono ryšio operatoriai taikytų skambučių užbaigimo
atitinkamuose tinkluose paslaugų kainas, neatitinkančias jiems nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų.
2010 m. I pusmetį buvo nagrinėtas UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ skundas dėl to, jog TEO
LT, AB, nevykdo jam nustatyto kainų kontrolės įpareigojimo, t. y. kitiems fiksuotojo telefono ryšio paslaugų
teikėjams nuo 2008 m. balandžio 25 d. iki 2008 m. liepos 31 d. nepritaikė 40 procentų sumažintų
skambučių inicijavimo, skambučių užbaigimo, nacionalinio bei tarptautinio tranzito paslaugų bei susijusių
priemonių kainų. RRT išnagrinėjusi skundą, konstatavo pažeidimą ir pareikalavo iki nurodyto termino jį
pašalinti. TEO LT, AB, už minėtą laikotarpį perskaičiavo taikytas kainas ir atitinkamai kompensavo
paslaugų gavėjams nuostolius, tokiu būdu pašalindama nustatytą pažeidimą.
TEO LT, AB, nuo 2010 m. rugsėjo 28 d. sumažino atsietos prieigos ir iš dalies atsietos prieigos prie
metalinės vytos poros linijos paslaugų kainas – atitinkamai 18 Lt be PVM (buvo 24,00 Lt be PVM) ir 16,50
Lt be PVM (buvo 18,84 Lt be PVM). Kainų pokytis parodytas 27 pav.

24,00
18,00

18,84
16,50
Visiškai atsieta prieiga
Iš dalies atsieta prieiga

iki 2010-09-28

po 2010-09-28

27 pav. TEO LT, AB, teikiamų didmeninių visiškai atsietos prieigos prie vietinės linijos ir iš dalies atsietos prieigos
prie vietinės linijos mėnesinių užmokesčių (Lt be PVM) pokyčiai 2010 m.
Šaltinis: standartinis TEO LT, AB, atsietos prieigos prie vietinės linijos pasiūlymas.

RRT 2010 m. birželio mėn. inicijavo tyrimą, ar TEO LT, AB, nuo 2010 m. birželio 1 d. siūlomo plano
„Omnitel“ kryptis“ sąlygos užtikrina, kad nacionalinių skambučių kaina nebūtų mažesnė nei kaina,
orientuota į sąnaudas, t. y. ar atitinka TEO LT, AB, nustatytus kainų kontrolės įpareigojimų reikalavimus
didmeninėje skambučių užbaigimo TEO LT, AB, tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje, bei
nediskriminavimo ir skaidrumo įpareigojimus kitų fiksuotojo telefono ryšio operatorių atžvilgiu. 2010 m.
liepos mėn. RRT papildomai gavo UAB „CSC TELECOM“ skundą su prašymu ištirti, ar TEO LT, AB,
siūlomas planas „Omnitel“ kryptis“ atitinka kainų kontrolės ir nediskriminavimo įpareigojimus, nustatytus
TEO LT, AB, didmeninėje skambučių užbaigimo TEO LT, AB, tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje,
bei ar nepažeidžia kainų kontrolės ir įpareigojimo netaikyti diskriminacinės kainodaros mažmeninių
nacionalinių skambučių rinkose. RRT, atlikusi tyrimą ir įvertinusi TEO LT, AB, ir UAB „Omnitel“ susitarimo
sąlygas, nenustatė, kad TEO LT, AB, būtų pažeidusi jai nustatytų įpareigojimų vykdymą.
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Didmeninių judriojo telefono ryšio paslaugų priežiūra
Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose
paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų kainos. Informacija apie skambučių užbaigimo paslaugų kainas
pateikta 12 lentelėje.
12 Lentelė. Skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ tinkluose kainos.
Paslauga

Kaina, nuo 2009 01 01 Kaina nuo 2010 01
iki 2009 12 31*
01 iki 2010 12 31

Kaina nuo 2012
Kaina nuo 2011 01
01 01 iki 2012
01 iki 2011 12 31
12 31

Balso skambučių užbaigimas, kai kainos nėra diferencijuojamos pagal paslaugų suteikimo laiką
balso skambučių užbaigimas,
ct/min. be PVM

nenustatyta

14,43

10,01

5,60

Balso skambučių užbaigimas, kai kainos yra diferencijuojamos pagal paslaugų suteikimo laiką
balso skambučių užbaigimas
piko laiku*, ct/min. be PVM

28,80

18,04

12,51

6,99

balso skambučių užbaigimas
piko laiku*, ct/min. be PVM

14,40

9,02

6,26

3,50

Lentelės paaiškinimas: *2009 m. piko laikas buvo nuo 8 iki 20 val. kiekvieną dieną, o ne piko laikas buvo nuo 20 iki 8 val. kiekvieną
dieną. Nuo 2010 m. piko laikas yra nuo 8 iki 20 val. darbo dienomis, o ne piko laikas nuo 20 iki 8 val. darbo dienomis ir visą parą
poilsio ir švenčių dienomis.

Kaip ir įpareigojimams, taikomiems fiksuotojo telefono ryšio operatoriams, nuo 2010 sausio 1 d. UAB
„Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ sąnaudas, susijusias su skambučiams užbaigti reikalingu tinklų
sujungimu (išskyrus ryšių liniją), privalo dengti savo lėšomis, o ryšių linijos įrengimą ir teikimą turi užtikrinti
tas operatorius, kuris gali pasiūlyti mažiausią kainą. Ryšių linijos įrengimo ir teikimo sąnaudas tinklus
sujungiantys operatoriai privalo dalytis pusiau. RRT, išanalizavusi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB
„Tele2“ standartinius pasiūlymus sujungti elektroninių ryšių tinklus, nustatė trūkumų ryšių linijos įrengimo ir
teikimo sąlygose. Vykdydama tinklams sujungti naudojamos ryšių linijos kainų priežiūrą, RRT operatoriams
teikė išaiškinimus dėl ryšių linijos kainų reguliavimo ir užmokesčių už ryšių liniją dalijimosi.
2010 m. rugsėjo mėn. RRT gavo UAB „Tele2“ skundą dėl galimo UAB „Omnitel“ nustatyto
nediskriminavimo įpareigojimo skambučių užbaigimo rinkoje pažeidimo, susijusio su TEO LT, AB, pasiūlyto
mokėjimo plano „Omnitel kryptis“ bei atitinkamo susitarimo tarp UAB „Omnitel“ ir TEO LT, AB, sąlygomis.
RRT, atlikusi tyrimą ir įvertinusi TEO LT, AB, ir UAB „Omnitel“ susitarimo sąlygas, nustatė, kad UAB
„Omnitel“ ir TEO LT, AB, pasirašė susitarimą, pagal kurio sąlygas UAB „Omnitel“ taiko TEO LT, AB,
mažesnes skambučių užbaigimo kainas nei viešai skelbiamame standartiniame pasiūlyme, t. y. nevykdo
jam nustatyto nediskriminavimo įpareigojimo. RRT konstatavo nediskriminavimo įpareigojimo pažeidimą ir
pareikalavo iki nurodyto termino jį pašalinti. Atsižvelgdama į tai, UAB „Omnitel“ nustatytą nediskriminavimo
įpareigojimo pažeidimą pašalino, t. y. pakeitė susitarimo sąlygas bei perskaičiavo TEO LT, AB, taikytas
kainas už visą pažeidimo laikotarpį.

Transliacijų perdavimo paslaugų priežiūra
Kaip nurodyta šios ataskaitos pateiktame 1 priede, atliekant transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų
turinio paslaugoms galutiniams galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimą, RRT apibrėžė 7 rinkas ir
nustatė didelę įtaką atitinkamose rinkose turinčius ūkio subjektus: vienoje iš jų didelę įtaką turinčiu ūkio
subjektu įvardyta TEO LT, AB, likusiose – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.
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Tiek anksčiau apibrėžtose, tiek naujose rinkose didelę įtaką turintiems ūkio subjektams buvo nustatyti
šie įpareigojimai: Įpareigojimas suteikti prieigą; Nediskriminavimo įpareigojimas; Skaidrumo įpareigojimas;
Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas; Apskaitos atskyrimo įpareigojimas. Kainų kontrolės
įpareigojimas nustato, jog ūkio subjekto reguliuojamų paslaugų kainos būtų ne didesnės nei sąnaudos,
įskaitant investicijų grąžą, apskaičiuotos vadovaujantis RRT patvirtintomis Sąnaudų apskaitos taisyklėmis.
RRT atlieka AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB, sąnaudų apskaitos ir apskaitos
atskyrimo sistemų auditą. Audito tikslas yra patikrinti, ar AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT,
AB, ataskaitiniais metais sąnaudas apskaitė ir apskaitą atskyrė laikydamiesi RRT nustatytų reikalavimų. Ši
audito procedūra skiriasi nuo bendrovių finansinių ataskaitų rinkinio ir juos pagrindžiančių duomenų audito,
nes audituojami ne bendrovių finansiniai duomenys ir finansinių ataskaitų rinkinys, bet reguliavimo (pajamų
ir sąnaudų apskaitos, valdymo apskaitos) apskaita ir ataskaitos, siekiant įsitikinti sąnaudų apskaitos
informacijos, skirtos kainų reguliavimo tikslams, patikimumu. Kaip numatyta Sąnaudų apskaitos taisyklėse,
2010 m. buvo audituojami AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB, 2009 m. sąnaudų
apskaitos ir apskaitos atskyrimo duomenys. Audito sutartis pasirašyta 2010 m. birželį, auditai baigti 2010
m. rugsėjį (AB Lietuvos radijo ir televizijos centro) ir gruodį (TEO LT, AB). Auditoriaus išvados skelbiamos
17

viešai RRT svetainėje www.rrt.lt .
Kaip minėta pirmiau, 2010 m. vasario pabaigoje įsigaliojo naujas kainų kontrolės įpareigojimas – AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT, AB, turi užtikrinti, kad skaitmeninės antžeminės televizijos
transliacijų perdavimo paslaugų kainos būtų ne didesnės nei sąnaudos. Siekiant įvertinti, kaip vykdomas
minėtas kainų kontrolės įpareigojimas, RRT reikalinga informacija apie skaitmeninės antžeminės televizijos
transliacijų perdavimo paslaugų sąnaudas. Detalią informaciją apie minėtų didmeninių paslaugų sąnaudas
TEO LT, AB, ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras privalo pateikti iki 2011 m. birželio 1 d. Siekdama
įsitikinti skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų kainų pagrįstumu sąnaudomis,
RRT paprašė AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB, pateikti šių paslaugų sąnaudų
skaičiavimus, tačiau gauta informacija nėra audituota ir nepakankama, kad galima būtų daryti galutines
išvadas.
Palyginus AB Lietuvos radijo ir televizijos centro standartinių pasiūlymų teikti transliacijų perdavimo
paslaugas sąlygas su AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir transliuotojų sutartyse faktiškai nustatytomis
paslaugų teikimo sąlygomis, buvo nustatyta skaidrumo ir nediskriminavimo įpareigojimų nevykdymo atvejų.
Dėl to 2010 m. liepos pradžioje ir 2010 m. rugpjūčio pabaigoje AB Lietuvos radijo ir televizijos centro buvo
paprašyta atnaujinti standartinių pasiūlymų teikti transliacijų perdavimo paslaugas sąlygas ir nurodyti
nuolaidas ir nuolaidų suteikimo sąlygas, kurios faktiškai buvo taikomos transliuotojams. Atsižvelgusi į RRT
pastabas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras nustatytus trūkumus pašalino.

Tarptinklinio ryšio paslaugų priežiūra
Viešai skelbiamas tarptautinio tarptinklinio ryšio mažmeninių paslaugų kainas palyginus su Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 544/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)
Nr. 717/2007 nustatytais reikalavimais, pažeidimų nenustatyta. Surinkus informaciją apie didmeninių
17

Apskaitos ir kainų kontrolė. [žiūrėta 2011 m. vasario 18 d.]. Prieiga per internetą: http://www.rrt.lt/lt/verslui/konkurencijosprieziura/apskaitos-ir-kainu-kontrole.html#Sanaud_audit

54

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
tarptinklinio ryšio paslaugų pajamas ir kiekius ir apskaičiavus vidutines paslaugų pajamas bei jas palyginus
su minėtų reglamentų nuostatomis, pažeidimų nenustatyta. Patikrinimas dėl mažmeninių paslaugų kainų
atliekamas kas ketvirtį, patikrinimas dėl didmeninių paslaugų kainų – kas pusmetį. Informacija apie
Tarptinklinio ryšio paslaugų priežiūrą skelbiama viešai RRT interneto svetainėje www.rrt.lt.

Rinkos savireguliacijos mechanizmų skatinimas
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, norint išvengti ryšių kabelių kanalų
sistemos (toliau – RKKS) valdytojo piktnaudžiavimo suteikiant prieigą bendram naudojimui prie turimos
infrastruktūros, bei siekdama efektyviai ir skaidriai reguliuoti elektroninių ryšių sektorių, priėmė sprendimą
papildyti teisinę bazę atitinkama metodika, kurią pasitelkus būtų reglamentuota laisvos (užimtos) vietos
ryšių kabelių kanalų (toliau – RKK) nustatymo procedūra bei algoritmas.
2010 m. RRT, operatyviai reaguodama į susidariusią padėtį rinkoje, pradėjo

RKK užimtumo

apskaičiavimo metodikos (toliau – Metodika) rengimo procedūrą, kurios metu įvertino atitinkamą tarptautinę
praktiką, išanalizavo prieigos bendram naudojimui prie RKKS suteikimo ir atsisakymo praktiką Lietuvoje bei
paskelbė viešąją konsultaciją dėl galimos Metodikos. Konsultacijos tikslas buvo sužinoti rinkos dalyvių
argumentuotas nuomones, pasiūlymus bei komentarus dėl Metodikos rengimo tikslingumo ir galimos
Metodikos turinio ir, atsižvelgiant į rinkos dalyvių nuomonę, parengti Metodiką, kaip efektyvią rinkos
savireguliacijos mechanizmo priemonę. Išnagrinėjus visas gautas pastabas ir pasiūlymus, nuspręsta
pagrindines Metodikos nuostatas perkelti į galiojančias Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir
naudojimo taisykles. 2010 m. gegužės 21 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-571 buvo patvirtintas
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių pakeitimas. Papildant galiojančią teisinę
bazę šiuo pakeitimu siekiama pašalinti neapibrėžtumus ir prielaidas įvairiai traktuoti realų RKK užimtumą.
Manytina, kad minėtas taisyklių pakeitimas, įteisinantis pagrindines Metodikos nuostatas, turėtų tapti dar
vienu rinkos savireguliacijos įrankiu, kuris leidžia skaidriai įvertinti prieigos prie RKKS atsisakymo
pagrįstumą RRT šiame procese nedalyvaujant.
Reikšmingas elektroninių ryšių rinkos savireguliacijos mechanizmų skatinimo įrankis yra paprastų,
aiškių ir efektyvių ginčų tarp šiose rinkose dirbančių ūkio subjektų sprendimų procedūrų užtikrinimas. RRT
privaloma išankstine ne teismo tvarka sprendžia ginčus tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių
tinklus ir (ar) paslaugas. Ginčai sprendžiami vadovaujantis Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių
ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklėmis. Ginčus sprendžia RRT direktoriaus įsakymu sudaryta
nuolatinė komisija.

Bendras infrastruktūros naudojimas
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo Taisyklės yra teisinis pagrindas rinkos dalyviams
bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant RKKS, taip išvengiant ekonomiškai
nenaudingo infrastruktūros dubliavimo. Galimybė bendrai naudoti elektroninių ryšių infrastruktūrą yra viena
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iš esminių priemonių, prisidedančių prie plačiajuosčio ryšio plėtros Lietuvoje. RRT duomenimis, žemės
darbų, ryšių kabelių klojimo ir panašių darbų kaštai sudaro iki 80 proc. elektroninių ryšių tinklo statybos
kaštų. 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, 2010 m. buvo nagrinėjami fizinių ir juridinių asmenų skundai,
konsultuojami namų bendrijų atstovai, kiti infrastruktūros savininkai dėl bendro infrastruktūros naudojimo.
Tarnybos atstovai bendradarbiavo, konsultavo, dalyvavo susitikimuose su Konkurencijos taryba
sprendžiant TEO LT, AB, ir UAB „Telerena“ ginčą dėl bendro infrastruktūros naudojimo.
RRT, atsižvelgiant į gaunamus skundus ir kylančias problemas, papildė Taisykles ryšių kabelių kanalų
užimtumo nustatymo nuostatomis. 2010 m. gegužės 21 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-571 buvo
patvirtintas Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių pakeitimas.
2010 m. RRT, siekdama, kad investicijos į elektroninių ryšių tinklų plėtrą būtų kuo efektyvesnės, t. y. kad
jau įrengta infrastruktūra būtų efektyviai naudojama, o operatoriai nebūtų verčiami be reikalo jos dubliuoti,
inicijavo prieigos prie informacijos apie jau įrengtą infrastruktūrą viešinimo procesų kūrimą. Tuo tikslu
Tarnybos specialistai susitiko su 5 didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių atstovais ir analizavo esamą
situaciją kaupiant, apdorojant ir viešinant geoduomenis apie požeminę infrastruktūrą. Taip pat buvo
surengti susitikimai su VĮ „GIS Centras“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos, savivaldybių asociacijos atstovais. Tokio bendradarbiavimo rezultatas – 2010 m. gruodžio
mėn. RRT organizuota konferencija elektroninių ryšių rinkos dalyviams „Tinklinės infrastruktūros nauda
technologijų plėtrai“. Visi konferencijos dalyviai sutiko, kad vienas iš efektyviausių būdų pasiekti vartotoją –
naudoti esamą pažeminę infrastruktūrą. Seminaro metu buvo diskutuojama klausimais: Ar tam yra
sudarytos tinkamos sąlygos? Ar potencialus elektroninių ryšių paslaugų teikėjas turi pakankamai
informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijoje įrengtą infrastruktūrą? Kur galima gauti tokius duomenis,
kokių galimybių atsirastų paslaugų teikėjui, planuojančiam plėsti savo paslaugų ratą? Pranešimus apie
savivaldybėse sukauptus skaitmeninius erdvinius požeminės infrastruktūros duomenis, elektroninės
prieigos prie tokios informacijos galimybes skaitė SĮ „Vilniaus planas“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės
atstovai, pasisakė Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas išaiškino teisines duomenų kaupimo ir prieigos prie jų
nuostatas. Operatorių interesus, susijusius su prieigos prie tokių duomenų problemomis, galimybėmis ir
perspektyvomis, seminare pristatė Lietuvos telekomunikacijų operatorių, Lietuvos kabelinės televizijos
asociacijų atstovai, TEO LT, AB, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Tele 2“. 2011 m. RRT, Vilniaus miesto
savivaldybė ir SĮ „Vilniaus planas“ ketina pasirašyti trišalį ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo bendrai
vystant elektroninę prieigą prie požeminės infrastruktūros skaitmeninių erdvinių duomenų sistemos.
Ketinimų protokolo tikslas – pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl elektroninės prieigos prie požeminės
infrastruktūros skaitmeninių erdvinių duomenų sistemos bendros plėtros. Šalys pripažįsta, kad efektyvus ir
tęstinis sistemos veikimas yra svarbus siekiant mažinti elektroninių ryšių tinklų plėtros kaštus Vilniaus
mieste. Kad sistema nuolat ir efektyviai veiktų, būtina plėsti elektroninę prieigą prie jos, įgyvendinant
galimybes diegti jungimąsi prie sistemos per elektroninę bankininkystę ar ekvivalentines sistemas bei diegti
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bendrąją interneto svetainę su papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip galimybė suformuoti pastabas apie
geoduomenis.
Siekiant greičiau atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, RRT interneto svetainėje

18

skelbiami šiuo

metu dažniausiai dėl bendro infrastruktūros naudojimo iškylantys klausimai ir atsakymai į juos.

Numerio perkeliamumo paslauga
Numerio perkeliamumo paslauga suteikia vartotojui didesnę laisvę rinktis paslaugų teikėją pagal
svarbiausius kriterijus: paslaugų kokybę ir įvairovę, kainas, lojalumo sistemas, aptarnavimo patrauklumą ir
kt. Šiuo atveju laimi vartotojai, nes, siekiant išsaugoti klientą, pateikiami patrauklesni pasiūlymai.
RRT duomenimis (28 pav.), nuo 2004 m. sausio 1 d. – minėtos paslaugos įgyvendinimo pradžios iki
2011 m. sausio 1 d. vartotojai numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo (migravo) 569 746 kartus, iš jų
552 913 judriojo, 16 759 fiksuotojo ryšio abonentai (geografiniai numeriai) ir 74 fiksuotojo ryšio abonentai
(negeografiniai, t. y. paslaugų numeriai).
Iki 2011 m. numerio perkeliamumo paslauga jau yra pasinaudoję apie 10,2 proc. visų aktyvių vartotojų.
Per vienus metus – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. – judriojo telefono ryšio
vartotojai numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 123 440 kartus (13 lentelė), 3 337 kartus buvo
perkelti fiksuotojo telefono ryšio numeriai.

2010 m.

16833

2009 m.

18043

552913
428233

12540

2008 m.

300824
9013

2007 m.

205312

5131
2006 m.

129505
3456

2005 m.

94048
1675

2004 m.

35457
0

100000
200000
300000
Numerio perkėlimas fiks.

400000
500000
600000
Numerio perkėlimas judr.

28 pav. Numerio perkeliamumo pasiskirstymas pagal fiksuotojo ir judriojo ryšio numerius 2004−2010 m.
Šaltinis: RRT

Tarnyba, įgyvendindama 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/136/EB,
planuoja pakeisti Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją ar
paslaugų teikimo vietą bei būdą, užtikrinimo sąlygas, sutrumpinant paslaugos suteikimo laiką nuo 5 d. d. iki
1 d. d., t. y. nuo 2011 m. gegužės mėn. judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjai turės užtikrinti vartotojams

18

RRT. Bendras infrastruktūros naudojimas.[žiūrėta 2011 m. vasario 18 d.]. Prieiga per internetą:
http://rrt.lt/lt/verslui/salygos-veiklai/bendras-infrastrukturos-naudojimas.html
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teisę per 1 darbo dieną pakeisti telefono ryšio tinklo operatorių, išsaugant telefono numerį. Tai sudarys dar
palankesnes sąlygas vartotojui rinktis paslaugų teikėją.
13 lentelė. Judriojo telefono ryšio numerių perkeliamumo statistika nuo 2010 01 01 iki 2010 12 31
Perkelta iš

UAB Bitė
Lietuva
UAB CSC
Telecom
UAB Eurocom
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Telecom

UAB
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m
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m plius
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Viso:
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13 294

10 121

42

20

4

71
99

99

UAB Eurocom
plius
UAB Omnitel

397

13

27 529

66

2 548

UAB Tele2

18

402

585

84

1 499

34 501

2 072

66 716

1 243

27 821

8 996

8

1 638

15 936

UAB Teledema

346

1

155

643

580

Iš viso:
Šaltinis: RRT

37 273

132

5 008

30 295

45 791

18

1 725
4 923

123 440

Paslaugų teikėjo pasirinkimas
Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvoje įgyvendinta paslaugų teikėjo pasirinkimo paslauga, numatyta
Europos Parlamento ir tarybos direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) 19 straipsnyje.
Paslaugų teikėjo pasirinkimu 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 pasirinkti
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.
2010 m. buvo paskirtas 1 operatoriaus pasirinkimo kodas (2009 m. taip pat vienas). Iš viso nuo 2003 m.
operatoriams yra paskirtas 21 operatoriaus kodas iš trumpųjų telefono ryšio numerių serijos 10XX.
Paslaugų teikėjų, kurių teikiamas viešojo telefono ryšio paslaugas galima pasirinkti per operatoriaus
pasirinkimo kodą, yra 16.
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Konkurencijos pašto paslaugų sektoriuje skatinimas
Europos pašto paslaugų sektoriuje 2010 m. įvyko esminiai pokyčiai pašto rinkoje. Įgyvendinant Trečiąją
pašto direktyvą dauguma šalių atvėrė savo pašto rinkas konkurencijai. Lietuva bei dar dešimt valstybių
narių pasirinko galimybę atidėti visišką pašto paslaugų rinkos atvėrimą iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Bendras ekonominis ūkio

nuosmukis neaplenkė ir pašto bei pasiuntinių paslaugų rinkos. 2009 m.

ženkliai sumažėjusi pašto korespondencijos rinka 2010 m. ir toliau traukėsi. Dėl nepalankios ekonominės
situacijos bei sumažėjusios vartotojų perkamosios galios sumažėjo ir pašto paslaugų vartojimas. Be to,
nuolatinį pašto korespondencijos mažėjimą lėmė ir paslaugų užtikrinančių elektroninių dokumentų
naudojimą augimas tiek verslo, tiek ir valstybinėse institucijose bei kitų elektroninių ryšio priemonių
konkurencinis poveikis pašto rinkai. Bendra pašto ir pasiuntinių rinka vertinant pagal pašto
korespondencijos siuntų kiekį (įskaitant reklamines pašto siuntas) 2009 – 2010 m. sumažėjo 12,9 proc.
Konkurencijos lygis pašto korespondencijos rinkoje išlieka gana žemas kaip ir ankstesniais metais,
nes iki 2012 m. gruodžio 31d. vidaus korespondencijos, reklaminio pašto, gaunamosioms tarptautinėms
korespondencijos siuntoms taikoma 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba. Kaip ir ankstesniais
metais AB Lietuvos paštas užima didžiąją pašto paslaugų rinkos dalį pagal siunčiamos ir gaunamos pašto
korespondencijos siuntų kiekį, įskaitant ir reklamines (71,3 proc. – 2010 m.)
Tuo pačiu laikotarpiu liberalizuotoje siuntinių rinkoje išliko teigiamos

tendencijos, o 2010 m. įvyko

staigus augimo šuolis (23 proc.) vertinant pagal išsiųstų ir gautų siuntinių kiekį. Tai leidžia daryti prielaidas,
kad ateityje šis segmentas taps pagrindiniu pašto ir pasiuntinių rinkoje. Siuntinių kiekio augimą lėmė ne tik
atsigavęs eksportas, bet ir e. prekybos – tiek nacionalinės, tiek ir tarpvalstybinės augimas. Skubias siuntas
gabenančios įmonės pažymi, kad siuntų, gabenamų iš Lietuvos į užsienį, ir iš užsienio į Lietuvą srautuose,
e. prekybos

srautas sudaro vis didesnę dalį. Didžiausių Lietuvos rinkoje skubias siuntas gabenančių

įmonių 2010 m. veiklos rezultatai rodo, kad siuntinių apimtys, vertinant pagal pajamas, išaugo vidutiniškai
20 procentų. Šis augimas buvo 15 procentinių punktų spartesnis nei bendras pajamų

iš pasiuntinių

paslaugų teikimo augimas 2010 metais.
Bendra pašto ir pasiuntinių rinka vertinant pagal pajamas 2010 m. paaugo 5,6 proc., palyginti su 2009
m., ir pasiekė 238,6 mln. Lt. Pasiuntinių paslaugų rinka 2010 m. vertinant pagal pajamas buvo 135,6 mln.
Lt ir po gana drastiško nuosmukio 2009 m. (-19,9 proc.) išaugo 5,6 procentais. Pasiuntinių paslaugų rinkoje
2010 m. dominuojantys operatoriai išlieka tie patys, kaip ir 2009 m.:

UAB „DPD“, UAB „DHL“, UAB

„Venipak LT“, kurie atitinkamai užima 28,8 proc., 11,4 proc. ir 7,9 proc. rinkos dalį. Pašto rinka 2010 m.
išaugo 5,5 proc. ir pasiekė 103,0 mln. Lt. Pašto paslaugų rinkoje vertinant pagal pajamas didžiausią dalį
užima AB Lietuvos paštas – 94,5 procento.

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyviai
2010 m. RRT įrašė 10 ūkio subjektų į pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, o išbraukė 24
pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjus. 2010 m. pabaigoje pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų rinkoje
veikė 71 ūkio subjektas, iš kurių 12 ūkio subjektų teikė pašto paslaugas ir 71 ūkio subjektas – pasiuntinių
paslaugas (29 pav.). Palyginti su 2009 m., 2010 m. rinkos dalyvių skaičius sumažėjo 15,5 proc. (nuo 84
ūkio subjektų 2009 m. iki 71 ūkio subjekto 2010 m.). Žiūrint į pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų
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dinamiką Lietuvoje 2005-2010 m., matyti, kad pašto paslaugų teikėjų skaičius augo iki 2009 m., o 2010 m.
krito 20 proc. (nuo 15-os teikėjų 2009 m. iki 12-os teikėjų 2010 m.).
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Šaltinis: RRT

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir sąnaudų apskaita
Universaliąsias pašto paslaugas visoje šalies teritorijoje yra įpareigotas teikti AB Lietuvos paštas. Jis
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. 2010 metais galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. rugsėjo 1 d. patvirtinti universaliųjų pašto paslaugų didžiausi tarifai. 2010 m. išsiųsti nepirmenybinį laišką
iki 20 gramų šalies viduje kainavo 1,35 Lt, o pirmenybinį laišką – 1,55 Lt.
Palyginti su Europos šalyse nustatytais universaliųjų pašto paslaugų tarifais, Lietuvoje galiojantis
pirmosios svorio pakopos pirmenybinio laiško tarifas pagal kainos dydį (0,45 euro) yra mažesnis už vidurkį
(0,51 euro). Įvertinus Europos šalių gyventojų perkamąją galią, Lietuvoje galiojantis laiško tarifas yra šiek
tiek aukščiau vidutinės kainos (30 pav.)
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30 pav. Laiško iki 20 g, siunčiamo šalies viduje, kaina 2009 m., eurais (PGS∗)
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Pastaba: Slovakijoje nėra kainos 20 g laiškui. Nurodyta kaina 50 g korespondencijos siuntai.
Šaltinis: Copenhagen Economics studija „Main Developments in the Postal Sector 2008-2010“, Final Report, atlikta Europos
Komisijos užsakymu, 2010 lapkričio mėn.

Minėti universaliųjų pašto paslaugų tarifai yra taikomi gyventojams ir įmonėms, siunčiančioms laiškus
nedideliais kiekiais. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas 2010 m. taikė taip pat ir specifinius universaliųjų
pašto paslaugų tarifus, kurie buvo taikomi gyventojams bei įmonėms, pateikiančioms siuntimui per
kalendorinį mėnesį daugiau nei 1000 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.
Siekiant suderinti universaliųjų pašto paslaugų tarifų dydžius su naujai įsigaliojusiomis Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo nuostatomis (pašto siuntinio iki 10 kilogramų siuntimo ir pašto siuntinio registravimo ir
įvertinimo tarifai turi būti nustatyti be pridėtinės vertės mokesčio), parengtas ir nuo 2010 m. liepos 1 dienos
įsigaliojo LR Vyriausybės patvirtintas 2010 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 903 Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 745 „Dėl universaliųjų pašto paslaugų didžiausių tarifų
patvirtinimo“ pakeitimo. Vartotojui nuo 2010 m. liepos 1 d. vieno pašto siuntinio siuntimo tarifas sumažėjo
nuo 9,79 Lt iki 8,3 Lt, o už kiekvieną kilogramą – nuo 0,59 Lt iki 0,5 Lt. Pašto siuntinio registravimo ir
įvertinimo mokestis sumažėjo nuo 14,16 Lt iki 12 Lt. Pašto siuntinio, siunčiamo į Europos Sąjungos
valstybes, siuntinio apdorojimo Lietuvoje dalis sumažėjo nuo 20,65 Lt iki 17,5 Lt. Siunčiamosios pašto
korespondencijos tarifai nesikeitė, nes jiems ir šiuo metu nebuvo taikomas PVM mokestis.
RRT prižiūri, kad universaliųjų pašto paslaugų teikėjo 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,

∗

Perkamosios galios standartas (PGS) – tai bendros Europos Sąjungos šalims narėms pasirinktos dirbtinės valiutos vienetas, kuriuo
remiantis apskaičiuojami, šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetai. Vienas PGS visose šalyse atitinka tą patį prekių ir
paslaugų rinkinį, tačiau kiekvienoje šalyje, atsižvelgiant į kainų lygį, reikia skirtingo nacionalinės valiutos kiekio tam, kad būtų galima
nupirkti šį prekių ir paslaugų rinkinį.
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pastovumo, skaidrumo, viešumo ir naudingumo). 2010 m. RRT išnagrinėjo AB Lietuvos pašto pateiktą
metinę 2009 m. universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų ataskaitą ir nustatė,
kad sąnaudos apskaitomos vadovaujantis RRT nustatytais reikalavimais. 2010 m. atliktas nepriklausomas
AB Lietuvos pašto auditas, kurio tikslas buvo nustatyti, ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo 2009 m.
naudota sąnaudų apskaitos sistema atitinka UPP teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėse nustatytus sąnaudų
apskaitos tvarkymo principus ir reikalavimus. Taip pat buvo atlikta bendrovės paslaugų savikainos
struktūros analizė, parengtas metinės sąnaudų apskaitos ataskaitos teisingumo patikrinimas, kiti darbai ir
procedūros sąnaudų apskaitos sistemai patikrinti. Nepriklausomo audito išvadose pastebima, kad
reikšmingais atžvilgiais metinėje sąnaudų apskaitos ataskaitoje pateikta informacija ir duomenys yra teisingi,
2009 m. sąnaudų apskaitos ataskaita parengta pagal teisės aktų reikalavimus.

31 pav. AB Lietuvos pašto 2006 – 2009 m sąnaudos, proc.
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Šaltinis: AB Lietuvos pašto 2006–2009 metų universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų
ataskaitos.

Lietuvoje daugiau nei pusę universaliųjų pašto paslaugų teikėjo bendrųjų sąnaudų sudaro sąnaudos,
susijusios su darbo užmokesčiu. 2009 m. AB Lietuvos pašto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos sudarė 57 proc. ir, palyginti su 2008 m. sumažėjo 6 procentais (31 pav.).
Sąnaudos, susijusios su darbo užmokesčiu, sudaro didžiąją dalį daugelio šalių pašto operatorių bendrųjų
sąnaudų (32 pav.).
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32 pav. Lietuvos bei kitų Europos šalių universaliųjų pašto paslaugų teikėjų sąnaudos, susijusios su darbo
užmokesčiu 2009 m., proc.
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Šaltinis: Copenhagen Economics studija „Main Developments in thre Postal Sector 2008-2010“, Country Fiches, 2010
lapkričio mėn.; AB Lietuvos pašto 2009 metų universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų
ataskaita.
Analizuojant duomenis, pastebima darbo sąnaudų mažėjimo tendencija Europos šalyse: 1990 m. darbo
užmokesčio sąnaudos vidutiniškai sudarė 80 proc. visų sąnaudų, 1997 – 71 proc., dabar – apie 60 proc.
Darbo sąnaudų skirtumas tarp atskirų šalių aiškintinas skirtingu gamybos procesų automatizavimo lygiu,
užsakomųjų paslaugų plėtimu. 33 pav. pateikiame pašto paslaugų dalies BVP bei nacionalinių pašto
operatorių pelno maržos palyginimą Europos Sąjungos šalyse.
33 pav. Pašto paslaugų dalis BVP, proc.
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Šaltinis: Copenhagen Economics studija „Main Developments in thre Postal Sector 2008-2010“.
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PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS
PLĖTRAI FORMAVIMAS
Investicijų skatinimas ir pažangių IRT plėtra
Radijo dažnių valdymas
Radijo dažnių paklausa bei reikšmė auga ir toliau. Šio sektoriaus reguliavimas reikalauja ypatingo
dėmesio siekiant veiksmingai valdyti ir naudoti radijo dažnius. Svarbiausias vaidmuo tenka technologinio
neutralumo, proporcingumo, minimalaus reguliavimo, teisinio tikrumo, ekonominės plėtros, veiksmingos
konkurencijos užtikrinimo, vartotojų teisių apsaugos, skaidrumo ir nediskriminavimo principams.
Radijo dažnių naudojimo planavimas leidžia užtikrinti efektyvų šio riboto resurso naudojimą ir suderinti
įvairius visuomenės poreikius.
Siekiant maksimaliai efektyviai naudoti radijo dažnius ir išvengti žalingųjų trukdžių, svarbu suderinti
konkrečių radijo dažnių juostų naudojimą kuo platesniu mastu. RRT yra aktyviai įsitraukusi į Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos (toliau – ITU) veiklą, glaudžiai bendradarbiauja su EK komitetais bei darbo
grupėmis, Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (toliau – CEPT) Elektroninių ryšių
komitetu (toliau – ECC) ir jo darbo grupėmis, NATO civilinio ir karinio dažnių valdymo pakomitečiu (NATO
FMSC).
Europos Sąjungos šalys narės yra daug pasiekusios spektro suderinimo srityje. Lietuva taip pat
prisideda prie šio proceso įgyvendindama ES radijo spektro suderinimo priemones. RRT specialistai
aktyviai dalyvauja rengiant dokumentus radijo spektro valdymo klausimais.
RRT, vykdydama savo veiklą, laikosi Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimų, ITU Radijo
ryšio reglamento, taip pat tarptautinių ir regioninių bei dvišalių ir daugiašalių susitarimų. Lietuvai dėl
specifinės

geografinės

padėties

ypač

aktualūs

radijo

dažnių

koordinavimo

klausimai

su

ES

nepriklausančiomis valstybėmis, siekiant įgyvendinti ne vien nacionalinius interesus, bet ir ES radijo dažnių
suderinimo priemones.
Taigi ES mastu suderintas radijo dažnių naudojimas reikalauja koordinuoti veiksmus ir planus ne tik tarp
ES valstybių, bet ir tarp kaimyninių valstybių, nepriklausančių ES. ES konkrečiai paskirčiai suderinant 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.
2010 m. Lietuvos radijo dažnių reguliavimas, įskaitant leidimų naudoti elektroninių ryšių išteklius
išdavimą, buvo toliau derinamas su ES reguliavimo sistema. Buvo įgyvendinta 2009 m. rugsėjo 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/114/EB

19

ir Europos Komisijos 2009 m. rugsėjo 16 d.

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). Pagal juos
radijo dažnių juostos, kuriose dabar veikia judriojo radijo ryšio GSM tinklai, buvo paskirti ir kitoms, kartu su
GSM galinčioms funkcionuoti, antžeminėms radijo ryšio sistemoms.
19
Iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam
skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje (OL 2009 L 274, p. 25),
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2010 m. didelis dėmesys buvo skiriamas tolesniam skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui. Šioje
srityje buvo tęsiama veikla tiek tarptautiniu lygmeniu – turimos omenyje skaitmeninio dividendo naudojimo
perspektyvos, tiek ir nacionaliniame kontekste, siekiant užtikrinti reikiamą skaitmeninių antžeminės
televizijos radijo ryšio kanalų poreikį.

Tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos
2010 m. balandžio 28–29 d. Varšuvoje vykusiose dvišalėse radijo dažnių koordinavimo derybose tarp
Lietuvos ir Lenkijos radijo ryšio administracijų atstovų buvo svarstomi radijo ir televizijos transliavimui skirtų
radijo dažnių koordinavimo ir elektromagnetinio suderinamumo klausimai. Lietuvos ir Lenkijos atstovai
susitarė dėl skaitmeninio radijo bei skaitmeninės televizijos stočių ir skaitmeninės televizijos radijo dažnių
paskirstymo sukoordinavimo. Derybose buvo sudarytos sąlygos įsteigti skaitmeninės televizijos stotis
Kaune ir Klaipėdoje vietinėms programoms siųsti. Tose pačiose derybose buvo pasirašytas dvišalis
susitarimas su Lenkijos ryšių administracija dėl prioritetinių radijo ryšio kanalų 913,9–914,9 MHz ir 958,9–
959,9 MHz radijo dažnių juostose pasidalijimo bei koordinavimo kriterijų nustatymo. Susitarimas Lietuvos
judriojo ryšio operatoriams suteikė galimybę anksčiau CT1 sistemoms naudotas 913,9–914,9 MHz ir
958,9–959,9 MHz radijo dažnių juostas pasienio su Lenkija rajonuose efektyviai panaudoti GSM
sistemoms.
2010 m. taip pat buvo pasirašyta 2008 spalio 20–24 d. Vilniuje vykusių tarptautinių koordinavimo derybų
metu parengta trišalė sutartis su Baltarusija bei Latvija dėl BPP stočių naudojimo 3410–3500/3510–3600
MHz radijo dažnių diapazone. Buvo peržvelgtas anksčiau pasirašytos dvišalės sutarties su Latvija dėl BPP
sistemų naudojimo 3410–3800 MHz radijo dažnių diapazone pakeitimo projektas, kurį numatoma pasirašyti
artimiausiu laiku. Taip pat buvo parengtas bei Rusijos Federacijai išsiųstas dvišalės sutarties projektas dėl
belaidžio ryšio fiksuotųjų sistemų naudojimo 5925–6425 MHz radijo dažnių diapazone.

Televizija
2010 m. Lietuvoje veikė kelių rūšių televizijos tinklai. Mokamos televizijos paslaugos buvo teikiamos
kabelinės televizijos, mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV), interneto protokolo technologijomis
pagrįstos televizijos (IPTV), skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) bei palydovinės televizijos
tinklais, o nemokama televizija – analoginės bei skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais.
Nors analoginė antžeminė televizija Lietuvoje nebeplėtojama, 2010 m. pabaigoje tebeveikė 28
analoginės antžeminė televizijos stotys (2009 m. – 126), siunčiančios vietinės televizijos programas, ir 95
stotys, 5 analoginės antžeminės televizijos tinklais siunčiančios nacionalinio masto televizijos programas.
2012 m. analoginę antžeminę televiziją pakeis skaitmeninė antžeminė televizija (toliau – DVB-T), kurios
pirmoji stotis Lietuvoje buvo įjungta dar 2003 m. rugpjūčio 29 d. Per septynerius metus skaitmeninė
televizija pažengė tiek, kad apėmė keturis nacionalinio masto DVB-T tinklus bei keletą papildomų stočių
Vilniuje ir Kaune (34 pav.). Iki analoginės antžeminės televizijos išjungimo numatytos keturių veikiančių
DVB-T tinklų plėtros etapas yra baigiamasis, todėl ji nebevyksta taip sparčiai, kaip vyko intensyviausio
skaitmeninės televizijos plėtros metais – 2008 m., kuriais pradėjo veikti net 44 DVB-T stotys. Iki 2010 m.
DVB-T tinklai jau buvo tiek išvystyti, kad į DVB-T stočių aprėpties teritoriją pateko visi didieji Lietuvos
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miestai ir dauguma kitų tankiai apgyvendintų Lietuvos gyvenamųjų vietovių, kuriose gyvena daugiau kaip
90 proc. Lietuvos gyventojų. 2010 m. buvo įrengta 11 naujų DVB-T stočių, tačiau tai turėjo sąlygiškai mažai
įtakos gyventojų, turinčių galimybę žiūrėti DVB-T, skaičių, nes šiame etape DVB-T tinklų plėtra daugiausia
sutelkta ties kokybišku mažo gyventojų tankio teritorijų padengimu. Greta aprėpties teritorijų didinimo
dėmesys buvo skiriamas ir visiškai skaitmeninės televizijos privalumus atskleidžiančios raiškiosios
televizijos (HDTV) diegimui. 2010 m. spalio mėn. RRT išdavus leidimą naudoti 25-ąjį kanalą skaitmeninei
antžeminei televizijai, prie Vilniaus regiono gyventojų, turinčių progą žiūrėti tris raiškiosios televizijos
programas nuo 2009 m. rugsėjo mėn., prisijungė ir Kauno bei jo apylinkių gyventojai.
2010 m. RRT toliau nuosekliai ir sistemingai rengėsi analoginės televizijos išjungimui, tobulindama bei
koreguodama iš karto po analoginės televizijos išjungimo planuojamų įjungti vietinių stočių ir bent 4 naujų
DVB-T tinklų planus. Lygiagrečiai buvo dirbama tarptautiniu lygiu įteisinant naujus radijo dažnius (kanalus),
skirtus televizijos transliavimo tarnybai, kurie užtikrintų vietiniams transliuotojams ir naujų DVB-T tinklų
operatoriams papildomus spektro resursus po skaitmeninio dividendo (angl. digital dividend) įgyvendinimo
61– 69 televizijos kanalų užimamoje radijo dažnių juostoje. Siekiant apsaugoti jau suplanuotas ir
veikiančias DVB-T stotis nuo galimų trukdžių, lemiančių numatytos aprėpties teritorijos sumažėjimą, RRT
nuolat analizavo kitose valstybėse (ne tik kaimyninėse) planuojamus naujus televizijos transliavimo
tarnybai skirtus radijo dažnius (kanalus) bei GE06 Ženevos plane numatytų radijo dažnių naudojimo sąlygų
pakeitimus, vykdė tarptautinio koordinavimo procedūras.
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34 pav. Skaitmeninės televizijos stočių skaičiaus augimas 2003–2010 m.
Šaltinis: RRT

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ RRT užsakymu atliko ir 2010 m.
pradžioje pateikė Lietuvos gyventojų tyrimą, kuriuo buvo siekiama ištirti šalies gyventojų naudojimąsi
skaitmenine televizija. Tyrimas, kurio metu buvo apklausti 6004 respondentai, parodė, kad analoginę
antžeminę televiziją Lietuvoje vidutiniškai žiūrėjo 47 procentai gyventojų, o skaitmeninę antžeminę televiziją
– 10 proc. gyventojų. Analogiškas šalies gyventojų naudojimosi televizija tyrimas buvo atliktas 2010 m
lapkričio – gruodžio mėnesiais. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad per metus analoginę antžeminę televiziją
žiūrinčių gyventojų skaičius sumažėjo 6 proc., o skaitmeninę antžeminę televiziją žiūrinčiųjų skaičius
padidėjo 9 proc. ir sudarė apie 19 procentų. Kartu reikia pažymėti žymius skirtumus tarp kaimo ir miesto
gyventojų. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad 2010 m. pabaigoje analogine antžemine televizija dažniau
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naudojamasi rajoninėse savivaldybėse: Panevėžio rajono (79 proc.), Kupiškio rajono (76 proc.), Rietavo
(75 proc.), Šilutės rajono (74 proc.), Alytaus rajono (74 proc.), Molėtų rajono (74 proc.), Tauragės rajono
(70 proc.) savivaldybėse; mažiausiai šis televizijos priėmimo būdas paplitęs didžiuosiuose miestuose:
Vilniuje (16 proc.), Kaune (21 proc.), Klaipėdoje (14 proc.), Šiauliuose (19 proc.) bei Visagino (16 proc.) ir
Akmenės rajono (20 proc.) savivaldybėse. Tyrimų ataskaitas galima rasti RRT

20

interneto svetainėje .

Gyventojų naudojimosi tyrimų rezultatai buvo aptarti Koordinacinės tarybos pasiūlymams analoginės
antžeminės

televizijos

išjungimo,

skaitmeninės

televizijos,

kuri

perduodama

naudojant

įvairias

technologijas, plėtros bei interaktyvių paslaugų diegimo klausimais teikti, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 3-9, posėdžiuose. Šiai Koordinacinei tarybai, kurios
veikloje dalyvauja Susisiekimo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, RRT, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos
radijo ir televizijos komisijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos atstovai, pavesta teikti pasiūlymus susisiekimo ministrui analoginės antžeminės
televizijos išjungimo, skaitmeninės televizijos plėtros bei interaktyvių paslaugų diegimo klausimais.

Radijo ryšio judrioji tarnyba
Judrųjį radijo ryšį plačiai naudoja tiek įmonės savo vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti, tiek
valstybės institucijos veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, sienos apsauga, saugumu, viešosios tvarkos
palaikymu ir valstybės pagalbos tarnybomis. Tačiau didžiausią spektro dalį, priskirtą judriajai tarnybai,
naudoja viešųjų tinklų operatoriai, kuriems yra suteikta teisė Lietuvoje steigti viešuosius judriojo radijo ryšio
sistemos tinklus ir teikti jais elektroninių ryšių paslaugas.
2010 m. RRT buvo pateikta 1 020 prašymų ir paklausimų judriojo radijo ryšio naudojimo klausimais
(2009 m. – 1 193). Juos išnagrinėjus buvo užregistruotos 496 radijo ryšio tinklų stotys, išduoti 203 leidimai
naudoti judriosios tarnybos radijo dažnius, 189 leidimai naudoti laivų stotis ir 131 leidimas naudoti orlaivių
stotis.
2010 m. RRT prižiūrėjo judriajam ryšiui skirtus radijo dažnius, kuriais veikė 1 625 vidaus radijo ryšio
tinklai, 129 oreivystės judriosios tarnybos antžeminės stotys ir 280 orlaivių stočių, 34 jūros judriosios
tarnybos kranto stotys ir 734 laivų stotys. 2010 m. pabaigoje viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų operatoriai
jiems skirtose radijo dažnių juostose naudojo 4 261 bazinę stotį. Pagal eksperimentiniams tikslams
nekomerciniam naudojimui išduotus leidimus operatoriai registravo 7 bazines stotis, kuriose buvo
testuojama LTE sistemos dažninio dvipusio atskyrimo tipo įranga. Palyginti su 2009 m., bazinių stočių
padaugėjo 8,4 proc. (35 pav. ir 36 pav.).

20

Šalies gyventojų tyrimų ataskaitos. [žiūrėta 2011 m. kovo 22 d.]. Prieiga per internetą: http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/rrtuzsakymu-atliktu-ph6r.html

67

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
2010

4261

2009

3932

2008

3624

2007

3054

2006

2413

2005

2176

2004

2021

2003

1787

2002

1441

1400

1900

2400

2900

3400

3900

4400

35 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinių stočių augimas 2002–2010 m.
Šaltinis: RRT
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36 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinės stotys 2006–2010 m.
Šaltinis: RRT

2010 m. viešųjų judriojo radijo ryšio sistemų (GSM 900 ir DCS 1800) ir trečiosios kartos judriojo radijo
ryšio tinklų (UMTS/IMT-2000) operatoriai užregistravo 356 bazines stotis ir metų pabaigoje naudojo 4 062
bazines stotis. 2010 m., palyginti su 2009 m., GSM-900 bazinių stočių skaičius išaugo 4,8 proc., DCS-1800
bazinių stočių – 7,5 proc., UMTS/IMT-2000 bazinių stočių – 19,2 proc. (37 pav.).
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37 pav. Bazinių stočių skaičius 2010 m.
Šaltinis: RRT

Skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinkluose, skirtuose veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos
palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga ir valstybės saugumu, veikė 222
bazinės stotys. 2010 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ užbaigė geležinkelių radijo ryšio (GSM-R) tinklo
steigimą ir RRT užregistravo 126 šio tinko bazinės stotis. Iš viso 2010 m. buvo užregistruotos 496 naujos
bazinės stotys. Tai apie 20 proc. mažiau nei 2009 metais. 2010 m. vėl mažiau buvo užregistruota GSM-900
tinklų bazinių stočių, ne taip sparčiai daugėjo trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) tinklų
bazinių stočių.
Tarptautiniu mastu koordinuojant judriajai tarnybai skirtus radijo dažnius su kaimyninių šalių
telekomunikacijų administracijomis, buvo suderinti 35 radijo dažniai judriajam ryšiui. Pagal prašymus,
gautus iš kaimyninių valstybių, joms buvo suderinti 26 radijo dažniai judriajam radijo ryšiui.
2003 m. RRT patvirtino Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašą.
Kadangi kasmet vis labiau plėtėsi šiuo sąrašu reglamentuojamų radijo ryšio įrenginių rinka, iki 2009 m.
RRT atliko 14 sąrašo pakeitimų bei papildymų, o dokumento apimtis labai išaugo. Siekiant padaryti
dokumentą prieinamą ir patogesnį, buvo parengtas naujo, daug išsamesnio sąrašo projektas. 2010 m. RRT
šį projektą sėkmingai notifikavo Europos Komisijai, suderino su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtino.
Kartu buvo įgyvendintas ir 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos sprendimas 2010/166/ES dėl radijo
spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų
Europos Sąjungoje. Taip sudarytos sąlygos Lietuvos Respublikos teritorine jūra praplaukiančių kruizinių
laivų keleiviams teikti judriojo radijo ryšio paslaugas. Naujasis sąrašas spalio mėnesį papildytas naujomis
nuostatomis, įgyvendinant 2010 m. birželio 30 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/368/ES, kuriuo iš
dalies keičiamas sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio
įrenginiuose. Šiuo pakeitimu suvienodinamos Lietuvoje ir kitose ES šalyse naudojamų tam tikrų mažojo
nuotolio radijo ryšio įrenginių kategorijų naudojimo sąlygos.
Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas ir 2011 m. bus pildomas bei
keičiamas. Tobulėjant technologijoms, mažojo nuotolio radijo ryšio radijo ryšio įrenginių užimamas rinkos
segmentas kasmet vis auga, įrenginiai vis plačiau taikomi. Todėl būtina tinkamai ir laiku reaguoti į šioje
rinkoje vykstančius procesus, sudarant kuo palankesnes sąlygas Lietuvos vartotojams pasinaudoti
naujausiais mokslo ir pramonės laimėjimais.
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Radijo ryšio fiksuotoji ir palydovinė tarnybos
Fiksuotoji tarnyba
2010 m. radiorelinių stočių (toliau – RRL), skaičius augo. RRL skaičiaus augimas 1991–2010 m.
pavaizduotas

38 paveikslėlyje. Šis prieaugis susijęs su bendra judriojo ryšio tinklų plėtra, sėkmingai

įgyvendintas Lietuvos valstybės sienos apsaugos projektas, susijęs su valstybės sienos stebėjimu, taip pat
padidėjo didesnės talpos RRL poreikis, nes pastaruoju metu labai auga duomenų perdavimo srautai.
Keletą pastarųjų metų labiau auga fiksuotosios tarnybos radiorelinių linijų skaičius. Tai vyksta todėl, kad
operatoriams atsirado poreikis vidiniais tinklais siųsti didesnius informacijos srautus. Taip pat labai padidėjo
mobiliojo interneto paslaugų teikimo apimtys. Palyginti su 2009 m., 2010 m. augimas buvo ne toks didelis,
nes paraleliai naudojami ir kiti duomenų perdavimo būdai, ypač išaugo šviesolaidžių naudojimas.
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38 pav. Radiorelinių stočių skaičiaus augimas 1991–2010 m.
Šaltinis:RRT

2010 m. buvo išduoti 586 leidimai naudoti radiorelines linijas. Tai reiškia, kad radijo dažnis naudojamas
1 172 naujose radijo radiorelinių linijų stotyse. Be to, pernai operatoriai atsisakė naudoti dažnius 52
radiorelinėse linijose, dėl ko bendras RRL stočių skaičius padidėjo tik 534 radiorelinėmis linijomis.
2010 m. RRT aktyviai dalyvavo ITU ir CEPT darbo grupių, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su
fiksuotojo ryšio sistemų naujų radijo dažnių naudojimo sąlygų nustatymu, suderinamumu su kitomis radijo
ryšio tarnybomis bei radijo spektro išteklių naudojimu, veikloje. Pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus
nuolat koordinuojamos Lietuvos ir kaimyninių valstybių fiksuotosios tarnybos stotys.
2010 m. buvo įgyvendinta radiorelinių linijų, kurios gali veikti radijo dažnių juostose 64000 – 64500 /
65000 – 65500 MHz ir 74625 – 75875 / 84625 – 85875 MHz, elektroninė registracija, o tai labai
supaprastino ir palengvino registravimo procedūrą.

70

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
Palydovinė tarnyba
2010 m. buvo baigtas keisti palydovinio ryšio tinklų ir paslaugų teikėjų reglamentavimas Lietuvoje ir
nustatyti dažniai, kurie gali būti naudojami palydoviniam ryšiui be leidimų. Buvo gauti UAB „Skylink Lt“ ir
„ViaSat Inc.“ Operatorių pranešimai apie palydovinio ryšio veiklos pradžią. „ViaSat Inc.“ Buvo išduotas
leidimas naudoti dažnius Lietuvos teritoriniuose vandenyse teikiant jūrų judriojo ryšio tinklo paslaugas.
Pasitelkiant šiuos tinklus bus galimybė naudotis internetu Baltijos jūroje plaukiojančiuose laivuose.
2010 m. RRT aktyviai dalyvavo CEPT darbo grupių veikloje, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su
palydovinio ryšio sistemų naujų radijo dažnių naudojimo sąlygų nustatymu, suderinamumu su kitomis radijo
ryšio tarnybomis bei veiksmingo orbitinių ir radijo spektro išteklių naudojimu. Vienas iš aktualiausių
klausimų rengiantis 2012 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC-12) yra 21,4-22,0 GHz juostos,
skirtos palydovinio transliavimo tarnybai, naudojimas. Ši juosta yra labai paklausi, nes labiausiai tinka
HDTV ir 3D HDTV paslaugoms. Pernai buvo toliau teikiamos paraiškos naujiems tinklams diegti ir jau
dabar ši juosta yra „užblokuota“ – neįmanoma sukoordinuoti naujo palydovinio tinklo. Tam, kad nebūtų
užkirstas kelias ateityje gauti prieigą prie orbitinių išteklių, Lietuva teikė siūlymus dėl specialių orbitinių
resursų skirstymo sąlygų šalims, kurios neturi nė vieno tinklo šioje dažnių juostoje, bei pritarė siūlymams,
kad po WRC-12 šioje juostoje liktų galimybė diegti ir antžemines radijo ryšio sistemas.
RRT išanalizavo 25 kas dvi savaites Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) publikuojamus
palydovinėms tarnyboms skirtus Tarptautinius dažnių informacinius aplinkraščius, kuriuose skelbiami visų
šalių, siekiančių diegti palydovinius tinklus, išankstinio paskelbimo, koordinavimo ir notifikavimo
pareiškimai. Atlikus šalių pateiktų naujų koordinuojamų tinklų paklausimų, kuriuose Lietuva yra identifikuota
kaip šalis, kurios orbitinių-dažninių išteklių paskyrimams arba antžeminėms ryšio sistemoms nauja
palydovinė sistema gali turėti įtakos, potencialios interferencijos techninę analizę, RRT išsiuntė 12
nesutikimo raštų šalims, pateikusioms paklausimus, bei ITU Radijo ryšio biurui.
Lietuva 2010 m. su kaimyninių šalių administracijomis koordinavo 6 palydovinio ryšio Žemės stotis.
RRT atstovai dalyvavo EK palydovinio ryšio paslaugų (MSS) 2 GHz įgyvendinimo darbo grupėje
nustatant ES mastu atrinktų operatorių konkurso sąlygose nustatytų įsipareigojimų įgyvendinimą. Kol kas
tik vienas operatorius – „Solaris“ yra iškėlęs į orbitą palydovą, bet dėl antenos gedimų spindulys neaprėpia
visų ES šalių. Nors Lietuva ir patenka į šio palydovo spindulio aprėptį, tačiau judriojo palydovinio ryšio
paslaugos dar nėra teikiamos. Kitas operatorius – „Inmarsat“ planuoja palydovą paleisti 2011 metais.
Lietuva yra įgyvendinusi visus ES teisės aktus, kurie reglamentuoja šių operatorių veiklos sąlygas.
RRT atstovai, siekdami supažindinti radijo ryšio specialistus ir visuomenę su orbitinių-dažninių išteklių
naudojimo problematika, parengė straipsnį „Varžybos dėl nekilnojamojo turto kosmose“, kuris buvo
publikuotas žurnale „Mokslas ir technika“ Nr. 3 ir Kosminių technologijų studijų centro svetainėje.
Teikdama konsultacijas kosminio ryšio klausimais RRT glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos kosmoso
asociacija, kurios organizuotoje pirmojoje tarptautinėje kosmoso konferencijoje „Kosmoso ekonomika
daugiapoliame pasaulyje KEDP-2010“, vykusioje Vilniuje 2010 spalio 6–8 d., buvo perskaitytas pranešimas
„Ribotų orbitinių resursų problemos ir ITU palydovinių tarnybų reglamentavimas“.
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Spektro inžinerija
Teorinis elektromagnetinio suderinamumo įvertinimas yra vienas svarbiausių veiksnių, siekiant užtikrinti
sklandžią radijo ryšio stočių veiklą. Šiam tikslui 30–3000 MHz dažnių ruože dažniausiai naudojamas
elektromagnetinių

bangų

sklidimo

metodas,

aprašytas

Tarptautinės

telekomunikacijų

sąjungos

rekomendacijoje ITU-R P.1546. Didesniame nei 3000 MHz dažnių ruože trukdančiam signalui skaičiuoti
naudojama rekomendacija ITU-R P.452, o naudingam signalui skaičiuoti – ITU-R P.525, ITU-R P.526, ITUR P.530.
Siekiant užtikrinti kokybiškesnį radijo bangų sklidimo ir elektromagnetinio suderinamumo vertinimą,
pagal RRT užsakymą 2010 m. atlikti atmosferos lūžio rodiklio ir jo gradiento matavimai skirtinguose
Lietuvos klimatiniuose rajonuose. Lūžio rodiklis ir jo gradientas yra esminiai parametrai, nusakantys radijo
bangų sklidimą. Pagal meteorologinius duomenis 2005–2009 m. apskaičiuotos vidutinės lūžio rodiklio
vertės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Mažeikiuose keturiems metų laikams bei išnagrinėtos lūžio rodiklio
verčių priklausomybės nuo paros meto. Gauti rezultatai parodė, kad didžiausias lūžio rodiklis būna vasarą,
o mažiausias – žiemą ir pavasarį. Lūžio rodiklio svyravimai per parą vasarą yra didžiausi vietovėse, labiau
nutolusiose nuo jūros, tyrimo atveju – Vilniuje, kur lūžio rodiklis kito 3 proc. per parą. Žiemą Vilniuje lūžio
rodiklis kinta mažiausiai – 0,6 procento. Pajūrio zonoje dėl čia vyraujančio jūrinio klimato paros metas
beveik neturi įtakos lūžio rodiklio kitimui. Pagal išmatuotus atmosferos slėgio, temperatūros ir drėgmės
parametrus skirtingame aukštyje virš žemės paviršiaus, apskaičiuotas atmosferos lūžio rodiklio gradientas
-1

-1

Vilniaus mieste. Priklausomai nuo aukščio lūžio rodiklio, gradientas kito nuo −30 km iki 0 km .
2010 m. į kitas šalis koordinuoti buvo išsiųsti paklausimai dėl 3 262 fiksuotosios tarnybos radiorelinių
linijų stočių, veikiančių 1–40 GHz dažnių ruože, bei dėl 724 belaidės plačiajuostės prieigos (BPP) stočių
sektorių. Gauti atsakymai, kad kaimyninių šalių ryšių administracijos pagal anksčiau išsiųstus prašymus
sukoordinavo 2 736 radiorelinių linijų stotis bei 372 BPP stočių sektorius. Iš užsienio valstybių sukoordinuoti
gauti paklausimai dėl 1 770 fiksuotosios tarnybos radiorelinių linijų stočių bei dėl 16 BPP stočių sektorių.
Atsakydama į užsienio šalių prašymus, RRT sukoordinavo 1 822 fiksuotosios tarnybos radiorelinių linijų
stotis bei 16 BPP stočių sektorių. Taip pat sukoordinuotos Lietuvos fiksuotosios tarnybos stotys buvo
notifikuotos Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos registre. Išsiųsti paklausimai notifikuoti 233
fiksuotosios tarnybos stotis.
Atlikta radijo dažnių naudojimo sąlygų analizė prieš suteikiant teisę naudoti 118 naujų BPP stočių (375
sektorius) ir keičiant 64 anksčiau užregistruotas stotis (131 sektorių).

Radijo mėgėjų veikla
RRT pagal Elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) 60 straipsnį nustato Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla
suteikimo tvarką ir šios veiklos sąlygas, radijo mėgėjų leidimų išdavimo tvarką ir sąlygas.
Didžiausiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje) RRT
direktoriaus įsakymu sudarytos radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisijos, kurios pagal parengtus ir
patvirtintus B (nacionaliniam leidimui gauti) ir A (tarptautiniam leidimui gauti) lygio klausimus egzaminuoja
asmenis, pageidaujančius užsiimti radijo mėgėjų veikla, ar radijo mėgėjus, norinčius gauti aukštesnės už
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turimą klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai (СEPT leidimo ekvivalentus) ir pagal CEPT Rekomendaciją
T/R 61-02 išduodamus Darniuosius radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimus (HAREC).
2010 m. prašymus laikyti kvalifikacinius egzaminus pateikė 41 pretendentas. Sėkmingai egzaminą
išlaikė 35 asmenys: 3 radijo mėgėjai aukštesnio A lygio ir 32 pretendentai, norintys tapti radijo mėgėjais, iš
kurių 2 išlaikė iš karto abiejų lygių egzaminus, 1 laikė 2 kartus (nacionaliniam ir vėliau – tarptautiniam
leidimui gauti). 5 pretendentai kvalifikacinio egzamino dar nelaikė.
2010 m. išduoti 249 leidimai: 109 – A klasės radijo mėgėjų veiklai (CEPT leidimo radijo mėgėjų veiklai
ekvivalentai) ir 62 – B klasės (nacionaliniai), 78 leidimai naudoti radijo šaukinį: 6 –

indentifikuoti

retransliatorius ir švyturius, 1 laikinas leidimas užsienio piliečiui, 24 naudoti atnaujintą radijo šaukinį, 9
naudoti naujus šaukinius, 30 – naudoti proginius radijo šaukinius, 8 radijo klubams (3 šaukiniui, 3 proginiam
šaukiniui, 1 indentifikuoti retransliatorių). Išduoti 23 Darnieji radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimai
(HAREC). Suteikti 37 nauji radijo šaukiniai, 8 anksčiau skirti šaukiniai pakeisti, suteikta 11 naujų
keturženklių šaukinių. 18 radijo mėgėjų atnaujino savo veiklą. Užregistruota 30 naujų radijo mėgėjų ir 1
radijo klubas (39 ir 40 pav).
Šiuo metu radijo mėgėjų registre yra 851 galiojantis leidimas: 503 – A klasės radijo mėgėjų veiklai, 252
– B klasės, 96 leidimai naudoti radijo šaukinį.
Galiojančius leidimus šiuo metu turi 776 radijo mėgėjai, turintys skirtus 807 radijo šaukinius, ir 16 radijo
klubų, turinčių 16 radijo šaukinių, veikia 17 mėgėjiškų retransliatorių ir radijo švyturių.
2010 m. dar nuo 2009 m. gegužės 13 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus įsakymo 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 gauti leidimą naudoti dar vieną šaukinį, suteiktomis
sąlygomis pasinaudojo 31 radijo mėgėjas ir 2 radijo klubai – 22 radijo mėgėjai ir 2 klubai atnaujino turėtus
šaukinius, o 9 radijo mėgėjai papildomai gavo leidimus naudoti naujus radijo šaukinius, trumpesnius už
turėtuosius.
Nuo 2010 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
įsakymas Nr. 1V-909 „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, kuriuo buvo skirtas naudoti radijo šaukinių blokas LY5. Šiuo
pakeitimu pasinaudojo jau 12 radijo mėgėjų.
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
išdavimo ar panaikinimo ir kita aktuali, bet nekonfidenciali informacija.
Radijo mėgėjai vis dažniau naudojasi RRT interneto svetainėje suteikiama galimybe pateikti
reikalingus dokumentus elektroniniu būdu. 2010 m. apie 17 proc. radijo mėgėjų savo prašymus RRT
persiuntė pasinaudodami apsaugota interneto prieiga (2009 m. tokių buvo tik 10 proc.). Tai suteikia
galimybę labai paspartinti administracines paslaugas ir palengvinti jų gavimą.
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Šaltinis: RRT

Radijo spektro stebėsena
Radijo spektro stebėsenos stotys yra būtent ta vieta, kur atliekami techniniai radijo dažnių užimtumo,
signalų atitikimo leidimuose naudoti radijo dažnius sąlygoms, radijo trukdžių nustatymo (tyrimo) ir kitos
Lietuvos Respublikos teisės aktuose RRT nurodytos funkcijos. Dėl spartaus radijo bangas spinduliuojančių
įrenginių spinduliuojamų signalų sudėtingumo augimo, kad būtų įmanoma vykdyti pirmiau paminėtas
funkcijas, būtina nuolat atnaujinti radijo spektro stebėsenos stočių įrangą. Šiuo tikslu 2010 m. visuose RRT
kontrolės skyriuose (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos) buvo įsisavinta nauja radijo spektro
stebėsenos įranga, leidžianti kur kas veiksmingiau prižiūrėti radijo dažnių naudojimą (41 pav.). Įrangos
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veikimas pagrįstas greitojo Furje transformavimo naudojimu. Palyginti su anksčiau naudota, naujoji įranga
leido kur kas padidinti radijo dažnių skenavimo greitį. Tai pačiai dažnių juostai patikrinti reikia iki 1 000 kartų
mažiau laiko. Tai savo ruožtu leido stebėti radijo dažnių spektro užimtumą beveik realiu laiku. Ši aplinkybė
ypač svarbi, turint galvoje tai, kad, plintant skaitmeninėms ryšių technologijoms, atsiranda vis daugiau labai
trumpai veikiančių signalų, kurių pastebėti turint tik lėtaeigį imtuvą neįmanoma. Tai labai svarbu ieškant
trukdančių signalų bei įvertinant kai kuriuos radijo siųstuvų signalų parametrus.

41 pav. Naujoji radijo spektro kontrolės įranga
Šaltinis: RRT

Naudojant naująją įrangą, sutaupoma nemažai laiko, nes techniniai radijo spektro stebėsenos
duomenys kaupiami nesikišant į tai stebėsenos stoties operatoriui, t. y. pusiau automatiniu režimu. Vėliau
gauti duomenys apdorojami ir, atsižvelgiant į rezultatus, gali būti imtasi vienų ar kitų veiksmų.
Siekiant užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą ir kokybišką radijo transliavimo stočių veikimą, radijo
spektro stebėsenos stotyse nuolat atliekami radijo programų transliavimo UTB stočių radijo dažnio
nuokrypio matavimai. 42 pav. pateiktoje penkerių praėjusių metų statistikoje galima įžvelgti pastarųjų metų
minėtų stočių radijo dažnio nuokrypio pažeidimų mažėjimo tendenciją. Tai yra nuolatinio kryptingo RRT
darbo šioje srityje rezultatas.

42 pav. Radijo programų transliavimo UTB stočių radijo dažnio nuokrypio normų neatitikimo dinamika
Šaltinis: RRT
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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. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Bendrijų Komisija priėmė
sprendimą 2009/884/EB, papildydama skiriamų numerių, prasidedančių skaitmenimis „116“, sąrašą.
Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, 2010 m. kovo 25 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu buvo papildytas
Nacionalinis telefono ryšio numeracijos planas dviem numeriais, skiriamais socialinėms paslaugoms, –
pagalbos nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims linija (116006) ir budinti sveikatos priežiūros
pagalbos ligoniams, kurių būklė nėra sunki, tarnyba (116117).
RRT nuo 2007 m. iš 5 suderintų socialinių paslaugų numerių jau yra paskyrusi du numerius: Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – trumpąjį
telefono ryšio numerį 116111, skirtą vaikų pagalbos linijai, bei Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos
tarnybų asociacijai – trumpąjį telefono ryšio numerį 116123 psichologinei pagalbai teikti. Kitiems trims
numeriais 2010 m. buvo skelbiami konkursai siekiant juos paskirti, tačiau paraiškų nebuvo pateikta
(neatsiradus norinčių juos gauti, numeriai nebuvo paskirti). RRT 2011 m. planuoja pakartotinai paskelbti
konkursus dėl numerių suderintoms socialinėms paslaugoms teikti paskyrimo. 2010 m. paskirtų bei
atsisakytų telefono ryšio numerių suvestinė pateikta 14 lentelėje.
14 lentelė. Paskirtų bei atsisakytų telefono ryšio numerių suvestinė 2010 m.
Numerių paskirtis

Panaikinta teisė
(atsisakyta
numerių) 2010
m.
2

Suteikta teisė
(paskirta
numerių) 2010
m.
1

Paskirta
numerių, iš viso

Trumpieji numeriai 18XX
Trumpieji numeriai 19XXX
Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų numeriai

19
18
92 500

12
5
40 291

53
19
1 080 262

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeriai

135 141

414 031

7 552 229

Paslaugų numeriai 7XX XXXXX

252

37 220

78 942

Paslaugų numeriai 8XX XXXXX

62

3 804

8 308

Paslaugų numeriai 9XX XXXXX

1 300

5 118

20 034

229 294

500 482

8 739 869

Trumpieji numeriai 10XX

Iš viso:

21

Šaltinis: RRT

Tinklų identifikatorių valdymas
2010 m. buvo paskirti 5 nacionaliniai signalizacijos taško kodai (2008 m. ir 2009 m. po 3), 3 tarptautiniai
signalizacijos taško kodai (2008 m. – 4, 2009 m. – 3), 2 numerio perkeliamumo paslaugos identifikatoriai. Iš
viso yra paskirta:
22 tarptautinių signalizacijos taškų kodai;

76

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
7 viešojo judriojo telefono ryšio kodai;
2 viešojo duomenų perdavimo identifikavimo kodai;
34 numerio perkeliamumo paslaugos identifikatoriai;
93 nacionalinių signalizacijos taškų kodai.

Elektroninės numeracijos sistema (ENUM)
ENUM (angl. Electronic Numbering) paslauga leidžia vartotojams efektyviai valdyti savo elektroninių
ryšių duomenis, pasirinkti pigiausią, patogiausią būdą susisiekti su kitais vartotojais, neprarasti ryšių su
draugais ir kolegomis, kai keičiasi jų ryšių duomenys.
Lietuvoje ENUM sistema buvo diegiama dviem etapais. 2007 m. RRT įdiegė testinę elektroninės
numeracijos sistemą, t. y. RRT techniškai ir teisiškai administravo bei teikė ENUM paslaugą nekomerciniu
pagrindu.
Antruoju etapu, 2009 m. paskelbus viešąjį ENUM sistemos administratoriaus išrinkimo konkursą,
administratoriumi buvo išrinktas UAB „Mano numeris“. 2010 m. kovo 16 d. RRT ir UAB „Mano numeris“
pasirašė ENUM sistemos administravimo sutartį, pagal kurią UAB „Mano numeris“ administravimo
paslaugą teiks nuo 2010 m. balandžio 16 d. iki 2020 m. balandžio 15 d. ENUM sistemos administratorius
savo lėšomis įkurs ENUM sistemą, kurioje užtikrins techninį šalies kodo 0.7.3.e164.arpa funkcionavimą,
koordinuos šios sistemos veiklą bei centralizuotu būdu kontroliuos ENUM paslaugos teikėjus. UAB „Mano
numeris“ įsipareigojo teikti ENUM paslaugas dabartiniams registruotiems ENUM paslaugos vartotojams
nemokamai iki 2011 m. kovo 31 d. bei naujus ENUM paslaugos vartotojus nemokamai registruoti, kol veiklą
pradės ENUM paslaugos teikėjas, bet ne ilgiau kaip iki 2011 m. kovo 31 d.
Šiuo metu ENUM sistema jau veikia 10 valstybėse, tarp kurių yra ir Lietuva. ENUM įgyvendinimas
sukurs rinkos nišų naujoms paslaugoms, jų paketams, naujoms verslo rūšims atsirasti bei bus skatinamos
inovacijos, sudarytos tolesnės elektroninių ryšių konvergencijos plėtros sąlygos, nes gauti elektronines
paslaugas bus galima nepaisant naudojamos technologinės prieigos.
2010 m. gruodžio 31 d. ENUM sistemoje buvo užregistruoti 683 vartotojai.

Interneto adresai (leidimai dėl Lietuvos vardo naudojimo interneto domeno .lt
varduose)
RRT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272
patvirtintomis Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėmis, išduoda leidimus asmenims
vartoti Lietuvos vardą prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“. RRT sudarytos sąlygos kontroliuoti Lietuvos
vardo vartojimą interneto domenų varduose, o tai savo ruožtu užtikrina, kad Lietuvos vardas yra vartojamas
tinkamai, bei garantuojama, kad Lietuva bus tinkamai pristatoma internete. Lietuvos vardas – oficialusis
ilgasis ar trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“ vartojamas visomis
oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis ir visomis šių kalbų gramatinėmis formomis (pvz., manolietuva.lt,
lietuvosrespublika.lt).
Leidimai išduodami neribotam laikui, o pati išdavimo procedūra nėra sudėtinga. Pareiškėjai turi kreiptis į
RRT ir pateikti paraišką, kurioje, be kitų duomenų, taip pat reikia nurodyti argumentus, kodėl interneto
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domeno varde norima vartoti Lietuvos vardą. Jei paraiška atitinka visus nustatytus reikalavimus, RRT
leidimą išduoda per 5 darbo dienas. 2009–2010 m. išduotų leidimų registrą galima rasti RRT interneto
svetainėje

21

.

RRT 2010 m. išdavė 36 leidimus, suteikiančius įraše nurodytam asmeniui teisę vartoti Lietuvos vardą
antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ (2009 m. išduoti 6 leidimai).

RRT veikla užtikrinant įrenginių laisvą judėjimą ir tiekimą į ES rinką
2010 m. atlikti iš viso 151 aparatų (126 tipų) bandymai
pagal

ES

direktyvų

93/42/EEB

2004/108/EB,

reikalavimus

1999/5/EB

ir

elektromagnetiniam

suderinamumui. Iš jų 35 proc. sudarė paimti patikrinti iš
rinkos įrenginiai, o likusių aparatų EMS bandymai atlikti
pagal sutartis su Lietuvos, Latvijos bei Vokietijos
elektrinės bei elektroninės aparatūros gamintojais prieš
jiems tiekiant gaminius į ES rinką, kad būtų nustatyta
atitiktis

privalomiesiems

suderinamumo

ES

reikalavimams.

elektromagnetinio
Šioje

srityje

bendradarbiaujama su notifikuotosioms įstaigomis –
sertifikavimo centru „Sertika“, Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centru EGSC, Vengrijos nacionaline
ryšių tarnyba NHH ir Estijos techninės priežiūros tarnyba TJA. Nuotraukoje atliekami nešiojamojo
kompiuterio elektromagnetinio suderinamumo bandymai RRT beaidėje ekranuotoje 40 GHz kameroje.
Iš viso 2010 m. išbandyta:
-

pagal 2004/108/EB direktyvos darniuosius standartus 86 aparatų (77 tipų) atitiktis esminiams
elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams,

-

pagal 1999/5/EB direktyvos darniuosius standartus 48 radijo ryšio įrenginių (32 tipų) atitiktis
esminiams elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams,

-

pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB darniuosius standartus 14 įrenginių atitiktis
esminiams elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams,

-

patikrinta 3 naujų Lietuvoje surenkamų automobilių atitiktis esminiams elektromagnetinio
suderinamumo reikalavimams pagal motorinių transporto priemonių direktyvas bei UNECE
technines taisykles.

21
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Leidimų naudoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde registras.[žiūrėta 2011
m. vasario 18 d.]. Prieiga per internetą: http://www.rrt.lt/lt/verslui/istekliai/domenai/lietuvos-vardo-registras.html
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43 pav. RRT 2010 m. patikrintų įrenginių pasiskirstymas pagal grupes
Šaltinis: RRT

43 pav. 2010 m. atlikti šių įrenginių grupių elektromagnetinio suderinamumo bandymai: RTTE-radijo
ryšio įrenginių (išbandyti 32 tipai); EMC-elektrinių ir elektroninių aparatų (išbandyti 77 tipai); MedPrmedicininių prietaisų (išbandyta 14 tipų); TP-transporto priemonių (išbandytos 3 transporto priemonės).
Kad būtų užtikrintas efektyvas radijo dažnių spektro naudojimas, elektromagnetinių trikdžių
spinduliuotės matavimai atliekami 30 MHz–40 GHz dažnių diapazone.
2010 m. akredituotas Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius atlikto iš viso 676 elektromagnetinio
suderinamumo bandymus. Iš jų 368 sudarė elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės bandymai (laidais
sklindantys trikžiai į maitinimo tinklą, aparatų korpuso spinduliuojami trikdžiai, šalutinė spinduliuotė ir kt.) ir
308 atsparumo trikdžiams bandymai (atsparumas elektrostatiniui išlydžiui, atsparumas radijo dažnio
laukams, atsparumas impulsiniams trikdžiams maitinimo tinkle, atsparumas magnetiniam laukui,
atsparumas įtampos nutrūkimams ar kritimams ir kt.).
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44 pav. RRT atliktų elektromagnetinio suderinamumo bandymų skaičiaus kitimas 2008-2010 m.
Šaltinis: RRT
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45 pav. RRT per 10 metų išbandytų elektrinių ir elektroninių aparatų tipų skaičiaus kitimas 2000–2010 m.
Nuo 1999 m., kai Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras įteikė akreditavimo pažymėjimą Nr.
LA.01.026, nuosekliai plečiama aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo bandymų
akreditacijos sritis (pav. 46). Transporto priemonių techninės patikros srityje bendradarbiaujama su
Lietuvos Respublikos valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, RRT išduotas
leidimas vykdyti transporto priemonių bei sudedamųjų dalių elektromagnetinio suderinamumo bandymus.
RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritis yra
plačiausia iš Lietuvos atitikties vertinimo įstaigų – ją sudaro 174 Lietuvos, regioniniai bei tarptautiniai
standartai, nustatantys elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus radijo ryšio ir telekomunikacijų
galiniams įrenginiams, informacijos technologijų įrenginiams, buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams
ir panašiems aparatams, radijo ir televizijos imtuvams bei jiems giminingiems įrenginiams, pramonės,
mokslo ir medicinos radijo dažnio įrenginiams, transporto priemonėms bei jų elektriniams bei
elektroniniams pablokiams.
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46 pav. Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus akreditavimo srities plėtra per dešimt metų (standartų,
įeinančių į akreditavimo sritį, skaičius).
Šaltinis: RRT
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Taip pat RRT kitam struktūriniam padaliniui – Infrastruktūros priežiūros skyriui priklausančioje
akredituotoje laboratorijoje radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių gamintojai gali
pasitikrinti, ar jų įrenginiai tenkina Reglamente nurodytų darniųjų Lietuvos standartų reikalavimus,
susijusius su efektyvaus radijo dažnio spektro naudojimu. Atliekant radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių bandymus naudojama kalibruota, moderni aukščiausios klasės matavimų įranga, kuri savo
techniniu lygu nenusileidžia Europos Sąjungos šalių bandymų laboratorijų naudojamai bandymų aparatūrai.
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INTEGRACIJA Į ES SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ IR TARPTAUTINĘ
REGULIAVIMO ERDVĘ
Lietuvos atstovas išrinktas ITU Radijo ryšio reguliavimo valdybos (RRB) nariu antrai
kadencijai
2010 m. 3 RRT atstovai ėjo pirmininkų pareigas ir 2 atstovai – pirmininkų pavaduotojų
pareigas tarptautinėse darbo grupėse bei komitetuose
Pradėjo veiklą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir įsteigta
Europos pašto reguliuotojų institucija ERGP, kurios skatins bendrosios rinkos kūrimąsi

Darbas ES institucijose
2009 m. pabaigoje priėmus atnaujintą ES elektroninių ryšių reguliavimo paketą – „Geresnio
reguliavimo“ ir „Piliečių teisių“ direktyvas bei bendro ES reguliuotojo (BEREC) steigimo reglamentą – 2010
m. galima vadinti sąlygiškai ramiais metais, kuriais darbo ES institucijose rezultatai nėra visiškai akivaizdūs
ir lengvai apčiuopiami, nes naujų reguliavimo tendencijų ir iniciatyvų pagrindai ir užuomazgos tebebuvo
vystomos ir akivaizdžią formą įgaus ateityje. Tačiau ES Tarybos darbo grupėse ir Komisijos komitetuose
nagrinėti klausimai tikrai nebuvo mažiau reikšmingi ar jų sprendimams skirta mažiau dėmesio.
2010-ieji žymėjo tam tikro ES strateginio planavimo laikotarpio pabaigą ir naujo laikotarpio pradžią, tad
tiek specialistams, tiek ir visuomenei buvo pristatomi bendri visoms valstybėms narėms atnaujinti ateities
tikslai. Akivaizdu, kad informacinių ir ryšių technologijų srityje permainos yra itin sparčios, tad 2005 m. ar
2006 m. išsikelti uždaviniai jau nėra pajėgūs patenkinti išaugusių šiandienos poreikių. Todėl 2010 m. ir
buvo pristatyti tokie svarbūs ES ateities tikslus ir uždavinius nusakantys dokumentai kaip „Skaitmeninė
darbotvarkė Europai“, „Radijo spektro politikos programa“ ar „ES Plačiajuosčio ryšio strategija“. 2010 m.
vyko diskusijos dėl didelę reikšmę ryšių sektoriaus stabiliam funkcionavimui turinčios Europos tinklų ir
informacijos saugumo agentūros veiklos tęstinumo ir apimties. ES Komisija daug dėmesio skyrė esamo ES
elektroninių ryšių reguliavimo paketo įgyvendinimo priežiūrai ir galimai valstybėse narėse netinkamai
įgyvendinamoms ES direktyvų nuostatoms dėl nacionalinės reguliavimo institucijos nepriklausomumo ir
pakankamų priemonių reguliavimui užtikrinti suteikimo.
Būtent dėl tokiuose strateginiuose dokumentuose numatomų bendrų visai ES tikslų ir nustatomų
uždavinių RRT kaip ir visais ankstesniais metais, panaudodama savo ekspertinę patirtį, siekė palaikyti
aktyvų Lietuvos dalyvavimą ES sprendimų priėmimo procese visais elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
klausimais. ES Komitetuose ir už Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą ir atstovavimą Tarybos darbo
grupėse, Nuolatinių atstovų komitete bei Taryboje atsakingoms valstybės institucijoms buvo teikiama RRT
nuomonė ir konsultacijos dėl naujos kartos tinklų, universaliųjų paslaugų apimties, tarptinklinio ryšio,
domeno .eu vartojimo, informacinių ir ryšių technologijų praktinio pritaikymo bei platesnio naudojimo
nuošaliose teritorijose, GSM direktyvos, efektyvaus energijos naudojimo, tinklų ir informacijos saugumo,
mokslinių tyrimų IRT srityje, Europos kosmoso politikos, skaitmeninio dividendo, elektroninės komercijos,
pažangių transporto sistemų, ateities interneto, suderintų socialinių paslaugų teikimo, laisvosios prekybos
susitarimų tarp ES ir trečiųjų šalių bei daugelio kitų klausimų.
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RRT atstovams dalyvaujant EK Radijo spektro komiteto (RSC) posėdžiuose buvo rengiami sprendimų
dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo
sąlygų Europos Sąjungoje, dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas,
naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų ir dėl suderinto
radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose projektai.
Radijo spektro politikos grupės (RSPG) posėdžiuose svarstomi su radijo ryšio valdymo suderinimu ES
šalyse susiję klausimai. RSPG rengia išvadas aktualiais radijo dažnių valdymo ir naudojimo klausimais, dėl
kurių, prieš perduodant jas EK, plačiai konsultuojamasi su visais radijo dažnių naudotojais. RSPG yra ta
vieta, kur valstybių atstovai ir EK gali diskutuoti su ES radijo ryšio rinkos atstovais visais radijo spektro
reguliavimo klausimais. 2010 m. didelis dėmesys buvo skirtas Europos Komisijos parengto pasiūlymo
Europos Parlamentui ir Tarybai, kuriuo nustatoma pirmoji radijo spektro politikos programa, projektui. Pagal
šio projekto 6 straipsnį numatoma valstybes nares įpareigoti iki 2013 m. sausio 1 d. parengti 790–862 MHz
(toliau – 800 MHz) radijo dažnių juostą elektroninių radijo ryšių paslaugoms teikti. Valstybėms narėms,
kuriose to padaryti negalima, numatyta terminą atidėti iki 2015 metų. Lietuvos, kaip ir kitų rytinių ES
valstybių, planai naudoti 800 MHz radijo dažnių juostą priklauso nuo Rusijos Federacijos ir Baltarusijos
planų, nes pagal ITU Radijo ryšio reglamento 5.312 punktą ši radijo dažnių juosta kai kuriose valstybėse
(mums aktualios Baltarusija ir Rusijos Federacija) yra naudojama aeronautikos radijo navigacijos
sistemose (toliau – ARNS) ir yra labai griežtai saugoma nuo kitų tarnybų galimų trukdžių. Lietuva aktyviai
dalyvavo ir teikė siūlymus rengiant RSPG nuomonę dėl Radijo spektro politikos programos. Būtent Lietuvos
siūlymu, kurį palaikė daugelis valstybių narių, RSPG nuomonėje atsirado kompromisinis sakinys, kad EK
nustatyta data gali būti atidėta valstybėse narėse, kurios turi koordinavimo sunkumų su ES
nepriklausančiomis šalimis tol, kol tokie sunkumai bus išspręsti. Tokia formuluotė tiko visiems RSPG darbo
grupės nariams ir daugeliui ES valstybių narių atstovų ši formuluotė yra atraminė nuostata tolesnėse
diskusijose dėl 800 MHz radijo dažnių juostos „atvėrimo“ datos.
Europos Komisijos Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir rinkos priežiūros komiteto (toliau – TCAM)
posėdžiuose vienas iš svarbiausių nagrinėtų klausimų buvo ES direktyvos 1999/5/EB (toliau – R&TTE
Direktyva) keitimas. Posėdžių metu buvo rengiamas naujos R&TTE direktyvos projektas, kuriuo siekiama
suderinti radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių laisvo judėjimo ir jų tiekimo į rinką,
naudojimo bei jungimo į telekomunikacijų tinklus sąlygų, esminių reikalavimų nuostatas su ES įsigaliojusiu
Naujuoju teisiniu reguliavimu (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB, Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB)Nr. 764/2008) (ang. New legislation framework), nustačiusiu bendruosius gaminių tiekimo į ES rinką,
tos rinkos priežiūros, atitikties vertinimo reikalavimus. LR atstovas daugelį kartų teikė pasiūlymus dėl
projekto tobulinimo, pvz., dėl sąsajų specifikacijų notifikavimo EK tvarkos, įrenginių atitikties vertinimo
modulių taikymo, TV imtuvų patekimo į R&TTE direktyvos taikymo sritį, programinės įrangos atitikties
vertinimo tvarkos ir t. t.
Pažymėtina, kad naujos R&TTE direktyvos projektas buvo iš esmės parengtas TCAM, dabar EK jį
rengiasi pateikti svarstyti Europos Sąjungos Tarybai ir Parlamentui. Tikėtina, kad naujoji R&TTE direktyva
įsigalios nuo 2012 metų.

83

Metinė veiklos ataskaita 2010 m. RRT
2010 m. taip pat dalyvauta Pašto direktyvos komiteto posėdžiuose Briuselyje, kur buvo aptartas
Europos pašto reguliuotojų darbo grupės (ERGP) steigimas, tarptautinių pašto siuntinių pristatymo, e.
prekybos klausimai ir ES taikomas tarptautinių pašto siuntų reguliavimas.
Be minėtų „Geresnio reguliavimo“ ir „Piliečių teisių“ direktyvų įgyvendinimo, 2010 m. RRT taip pat buvo
atsakinga už:
•

2010 m. kovo 19 d. Komisijos rekomendaciją 2010/167/ES dėl leidimo naudoti judriojo ryšio
laivuose paslaugų (JRL paslaugos) sistemas;

•

2010 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimą 2010/166/ES dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio
paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje;

•

2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimą 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima
teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje
suderintų techninių sąlygų;

•

2010 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimą 2010/368/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas
2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose;

•

2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos rekomendaciją 2010/572/ES dėl naujos kartos prieigos (NGA)
tinklų prieigos reguliavimo ir kt. ES teisės aktų įgyvendinimą.

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija BEREC ir Nepriklausomų
reguliuotojų grupė (IRG)

Daugiašaliu pagrindu Europos Sąjungos narių nacionalinių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų
bendradarbiavimas vyksta Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijoje BEREC ir Nepriklausomų
reguliuotojų grupėje (IRG).
2010 m. sausio 28 d. pirmą kartą 27 ES valstybių narių telekomunikacijų reguliavimo tarnybų atstovai
Briuselyje susitiko kaip naujos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) nariai. BEREC
yra įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. reglamentu Nr. 1211/2009. BEREC sudaro
Reguliuotojų valdyba, į kurią įeina 27 nacionalinių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų vadovai, ir
biuras, teiksiantis BEREC veiklai būtiną ekspertinę ir administravimo pagalbą. Europos Komisija, 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 dalyvauja stebėtojo teisėmis. BEREC pakeitė 2002 m.
EK sprendimu įsteigtą Europos reguliavimo grupę (angl. European Regulators Group).
BEREC tikslas – plėtoti nacionalinių reguliavimo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą bei
bendradarbiavimą su ES Komisija, kad būtų užtikrintas nuoseklus elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų ES
reguliavimo sistemos taikymas visose valstybėse narėse. BEREC padeda biuras, teikiantis BEREC veiklai
būtiną ekspertų ir administravimo pagalbą.
Darbas BEREC reikšmingas tuo, kad reguliavimo institucijos bendrai sprendžia ES direktyvų praktinio
diegimo klausimus, rengia ir skleidžia geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius, bendrus požiūrius,
metodikas ar gaires ES reguliavimo sistemos įgyvendinimo srityje, diskutuoja ES Komisijos teisės aktus,
teikia nuomones dėl ES Komisijos sprendimų, rekomendacijų projektų, dalinasi patirtimi konkurencijos
rinkoje skatinimo, vartotojų interesų gynimo ir kitose srityse.
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2010 m. BEREC patvirtino Bendrąją nuomonę (angl. Common Statement) dėl skambučių užbaigimo
paslaugų kainodaros metodikos naujos kartos tinkluose (angl. Next Generation Networks). Šiame
dokumente daroma išvada, kad ilgu laikotarpiu, t. y. atskirus tinklus konverguojant į daugialypės terpės
paslaugas teikiančius NGN-IP tinklus, Bill&Keep metodas, taikomas didmeninėms skambučių užbaigimo
paslaugoms, yra perspektyvesnis nei šiuo metu taikomas skambučių užbaigimo paslaugų kainodaros
metodas CPNP (angl. Calling Party Network Pays). Bill&Keep yra toks didmeninių tinklų sujungimo
paslaugų kainodaros metodas, kai skambučių užbaigimas kitame tinkle yra nemokamas.
Taip pat patvirtinta BEREC nuomonė dėl universaliųjų paslaugų ateities, judriojo ryšio terminavimo tarifų
palyginamoji analizė, pozicija dėl Europos Komisijos Rekomendacijos dėl naujos kartos tinklų projekto ir kiti
elektroninių ryšių reguliavimo klausimus nagrinėjantys dokumentai.
Taip pat buvo apsvarstyti elektroninių ryšių reguliavimo klausimus nagrinėjantys dokumentai: naujos kartos
prieigos (NGA) didmeninių produktų reguliavimo apžvalga, kurioje nagrinėjami naujos kartos tinklų įrengimo
namuose, didmeninių prieigos paslaugų reguliavimo praktika atskiruose „investicijų kopėčių“ lygiuose, šių
tinklų evoliucija, perėjimo prie naujos kartos prieigos tinklų klausimai; ES Reglamento dėl tarptautinio
tarptinklinio sujungimo paslaugų įgyvendinimo ataskaitos; ūkio subjektų sau teikiamų didmeninių paslaugų
įtraukimo į rinkų apibrėžimą (didmeninės plačiajuostės prieigos rinkos) apžvalga; plačiajuosčio ryšio kainų
palyginimo metodika ir kiti klausimai.

Europos pašto reguliuotojų institucija (ERGP)
Europos Komisijos 2010 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu įkurta Europos pašto reguliuotojų institucija
ERGP, kurios tikslas – Europoje formuoti geriausią pašto rinkos reguliavimo praktiką ir ja keistis. ERGP
sudaro 27-ių Europos Sąjungos šalių nacionalinių pašto reguliavimo institucijų vadovai. ERGP Kontaktinio
tinklo grupės posėdyje nustatytos Kontaktinio tinklo grupės ir kitų darbo grupių veiklos bei atsakomybės
sritys, taip pat kitos su ERGP funkcionavimu susijusios taisyklės ir procedūros. Numatomos šios 5
pagrindinės darbo kryptys:
Sąnaudų apskaitos ir tarifų reguliavimo grupė turėtų parengti ERGP poziciją dėl bendrųjų sąnaudų
paskirstymo metodikos. Vienas iš tikslų – apriboti istorinių operatorių galimą neigiamą poveikį konkurencijai
rinkoje.
Prieigos reguliavimo grupė numato parengti ERGP poziciją dėl nediskriminacinės prieigos prie pašto
tinklo.
Tarptautinių pašto siuntų ir galutinių atsiskaitymų grupė turėtų parengti ERGP poziciją dėl tarptautinių
pašto siuntų kainodaros. Vienas iš tikslų – nustatyti priežastis, kodėl taip skiriasi vidaus ir tarptautinių pašto
siuntų kainos ES.
USO (universaliųjų paslaugų) grynųjų sąnaudų/PVM lengvatų grupė turėtų įvertinti PVM lengvatų poveikį
USO grynosioms sąnaudoms.
Rinkos vystymosi stebėsenos grupė turėtų parengti ERGP ataskaitas ir pranešimus: dėl paslaugų
kokybės ir vartotojų pasitenkinimo bei dėl rodiklių sistemos ir metodikos parengimo, kuri leistų įvertinti
reguliavimo poveikį rinkos plėtrai.
Europos Komisijai pateikta informacija dėl RRT atstovų dalyvavimo ERGP darbo grupėse.
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Siekianti plėtoti geriausią reguliavimo praktiką įsteigtai ERGP tenka svarbus vaidmuo kuriant bendrąją
pašto rinką ir užtikrinant ES piliečiams geros kokybės, į vartotoją orientuotas pašto paslaugas.

Dvišalis bendradarbiavimas su EK ir nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
2010 m. rugsėjo 23–24 d. Siguldoje, Latvijoje, įvyko kasmetinis Baltijos valstybių nacionalinių
reguliavimo institucijų atstovų susitikimas. Jame dalyvavę Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
(RRT), Estijos konkurencijos tarnybos, Latvijos viešųjų paslaugų sektoriaus reguliavimo komisijos atstovai
pasidalijo informacija apie ryšių rinkos pokyčius, aptarė rinkos plėtros tendencijas, reguliavimo ypatybes.
RRT atstovai parengė ir pristatė pranešimus: „Liberalizacijos įtaka pašto sektoriui ir universaliųjų
pašto paslaugų išsaugojimas“ bei „Pašto rinkos apžvalga“. Latvijos ir Estijos institucijų atstovai pasidalijo
patirtimi dėl daugiasektorinio reguliavimo institucijų veiklos (Latvijoje – nuo 2001 m., Estijoje – nuo 2008
m.), analizavo tokio reguliavimo privalumus ir trūkumus, aptarė institucinių reformų ateities tendencijas.
Reguliavimo institucijų atstovai taip pat aptarė ES Trečiosios Pašto direktyvos perkėlimo į nacionalinę
teisę, universaliųjų pašto paslaugų teikimo užtikrinimo klausimus, diskutavo dėl rinkos liberalizavimo įtakos
pašto sektoriui. Diskusijose konstatuota, kad rinka dinamiška, nuolat keičiasi vartotojų įpročiai,
technologijos, todėl universaliųjų pašto paslaugų įpareigojimas turi būti lankstus, nuolat peržiūrimas, kad
atitiktų technikos pažangą, ekonomines bei socialines aplinkybes ir besikeičiančius naudotojų poreikius.
Daugiausia diskusijų sulaukė klausimas – kaip visiškai konkurencingoje aplinkoje užtikrinti finansinį
universaliųjų pašto paslaugų stabilumą bei išspręsti praktines problemas, kurių iškyla skaičiuojant ir
įvertinant universaliųjų pašto paslaugų teikimo nuostolius. Įgyvendinant Pašto direktyvą būtina panaikinti
rezervuotąją paslaugų sritį, tačiau reikia sukurti alternatyvius nuostolingų universaliųjų pašto paslaugų
finansavimo būdus. Valstybės pačios gali lanksčiai pasirinkti joms tinkamiausią finansavimo modelį –
viešuosius paslaugų pirkimus, valstybės pagalbą ar pašto sektoriaus įmonių mokamas įmokas į
kompensavimo fondą.
Susitikime šalių atstovai aptarė esamą nacionalinių tinklų sujungimo paslaugų rinkos situaciją,
problemas, kurias ketinama spręsti artimiausiu metu, 2009 m. gegužės 7 d. EK rekomendacijos dėl
skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo įgyvendinimo planus. RRT
atstovai ir kitų šalių dalyviai svarstė aktualiausius klausimus, kuriuos teks spręsti įgyvendinant naujausią,
2010 m. rugsėjo 20 d. EK patvirtintą, rekomendaciją dėl naujos kartos prieigos (NKP) tinklų reguliavimo.
2010 m. vasario 17–19 d. RRT lankėsi Gruzijos Nacionalinės ryšių komisijos atstovai. Tai jau antras
šios institucijos atstovų vizitas, kurio metu vyko susitikimai su RRT vadovais ir specialistais, elektroninių
ryšių paslaugų teikėjais. Gruzijos reguliavimo institucijos atstovus domino situacija elektroninių ryšių
rinkoje, numerių perkeliamumo reguliavimo ir įgyvendinimo klausimai, skambučių užbaigimo viešojo
judriojo telefono ryšio tinkluose tarifų reguliavimas, konkurencinės problemos ir jų sprendimo būdai. Taip
pat svečius domino radijo dažnių valdymo klausimai, susiję su GSM dažnių juostos paskirstymu.
2010 m. balandžio 16 d. RRT lankėsi Kongo Demokratinės Respublikos pašto ir telekomunikacijų
reguliavimo tarnybos delegacija. Kongo Demokratinę Respubliką pristatydami kaip augančią, ARPTC
atstovai pabrėžė ir plačias telekomunikacijų plėtros galimybes jų šalyje (pvz., judriojo ryšio skverbtis
tesiekia 15 proc.) bei išreiškė pageidavimą plačiau susipažinti su Lietuvos patirtimi reglamentuojant bei
reguliuojant elektroninių ryšių sektorių, užtikrinant konkurencingesnę paslaugų teikimo aplinką, aukštesnę
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paslaugų kokybę, vartotojams priimtinesnes kainas. 2010 m. RRT taip pat lankėsi Kamerūno Respublikos
telekomunikacijų reguliavimo tarnybos delegacija. Svečiai domėjosi Lietuvoje įgyvendinta numerio
perkeliamumo sistema, jos nauda vartotojams, procedūromis ir kitais aktualiais klausimais. RRT,
atsakydama į klausimus, akcentavo, kad numerio perkeliamumo paslauga padeda stiprinti konkurenciją
rinkoje, skatina paslaugų teikėjus daugiau dėmesio skirti ne tik ryšio kokybei gerinti, bet ir pristatyti naujų
paslaugų ar lankstesnių mokėjimo planų. Nuo 2004 m. Lietuvoje perkelta per 504 035 tūkst. numerių, t. y.
apie 8,8 proc. visų paslaugų vartotojų yra pasinaudoję šia paslauga.
2010 m. liepos 15 d. RRT apsilankė Korėjos Respublikos delegacija, kurią sudarė Korėjos užsienio
reikalų ministerijos, Informacinių technologijų (IT) paslaugų asociacijos, Nacionalinės informacinės
visuomenės agentūros, Tarptautinės prekybos asociacijos, IT verslo atstovai. Svečiai domėjosi Lietuvos
elektroninių ryšių sektoriumi, reguliavimo principais, technologijų diegimo Lietuvoje patirtimi, konkurencine
aplinka, perėjimo prie skaitmeninės televizijos aktualijomis. Susitikime plačiau aptarta ir Lietuvos
elektroninių ryšių sektoriui artimų sričių reguliavimo institucinė sąranga. Korėjos tarptautinės prekybos
asociacijos atstovas pristatė asociacijos narių bei užsienio privačiojo verslo ir viešojo sektoriaus partnerių
naudojamą elektroninio verslo programą, kuri leidžia lengviau keistis informacija ir mažina veiklos
sąnaudas. Susitikime taip pat apsvarstyta galimybė ateityje ir toliau keistis aktualia elektroninių ryšių
reguliavimo informacija.
2010 m. spalio 13 d. Europos Komisijos Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinio
direktorato atstovų kasmetinio vizito Lietuvoje metu RRT pristatė Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus
plėtros realijas ir ateities perspektyvas, ES elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo sistemos įgyvendinimo
būklę. Susitikime, kurio rezultatai atsispindės ir Europos Komisijos kasmet išleidžiamoje Europos
elektroninių ryšių rinkos pažangos ataskaitoje, domėtasi elektroninių ryšių rinkos, teisinės bazės, radijo
dažnių ir numerių reguliavimo pokyčiais, tinklų ir informacijos saugumo bei vartotojų teisių gynimo
klausimais. Tradiciškai dėmesio susilaukė RRT vykdomi rinkų tyrimai, anksčiau įgyvendintų reguliavimo
priemonių įtaka pagrindinių rinkos rodiklių pokyčiams ir iš to gaunama nauda vartotojams, planuojamas
perėjimas prie skaitmeninio transliavimo ir radijo spektro paskirstymo klausimai. Taip pat EK atstovams
pristatyta Lietuvos pažanga perkeliant į nacionalinę teisę 2009 m. pabaigoje pakeistus pagrindinius ES
elektroninių ryšių reguliavimo dokumentus, diskutuota apie tinklų neutralumo aktualijas, bendro elektroninių
ryšių infrastruktūros naudojimo galimybes, ES mastu suderintų bendrųjų socialinių numerių 116XXX
naudojimas. Aptarti kiti Lietuvos erdvėje aktualūs klausimai, tiesiogiai susiję su Lietuvos elektroninių ryšių
rinkos plėtra.

Veikla Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT)
Europos mastu suderinto radijo dažnių naudojimo planavimo ir kitos įvairios radijo spektro valdymo bei
telekomunikacijų ir pašto reguliavimo problemos sprendžiamos Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų konferencijoje (CEPT), konkrečiau – per jos komitetų – Elektroninių ryšių komiteto (ECC),
Europos pašto reguliavimo komiteto (CERP) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) politikos
komiteto (Com ITU) bei jų darbo grupių veiklą. 2010 m. CEPT jungė 48 Europos valstybių ryšių
administracijas, t. y. organizacijai priklauso beveik visos Europos valstybės.
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2010 m. RRT atstovai ėjo pirmininkų pavaduotojų pareigas Com ITU komitete ir Reguliavimo reikalų
darbo grupėje (WG RA). Com ITU komitetas rengė Europos pozicijas Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos (ITU) Pasaulinei telekomunikacijų plėtros konferencijai bei Aukščiausiajai plenarinei konferencijai.
Pasaulinėse konferencijose svaresnių rezultatų įmanoma pasiekti turint bendrą Europos regiono poziciją, o
ne šalims veikiant atskirai. Tuo tikslu Aukščiausiajai plenarinei konferencijai parengta 15 Europos bendrųjų
pasiūlymų e. ryšių, klimato kaitos problemos sprendimo, naudojant informacines ir ryšių technologijas,
efektyvesnės ITU veiklos, radijo ryšio, pasitikėjimo informacinėmis ir ryšių technologijoms bei kitais
klausimais. Daugumai ITU Aukščiausiajai plenarinei konferencijai pateiktų bendrųjų Europos pasiūlymų
konferencijoje buvo visiškai ar iš dalies pritarta. Palankaus vertinimo sulaukė RRT atstovės, ITU politikos
komiteto vicepirmininkės, sudarytas dokumentas, apibendrinantis Europos telekomunikacijų administracijų
pozicijas pagrindiniais ITU Aukščiausiosios plenarinės konferencijos klausimais, kuriuo konferencijoje
rėmėsi Europos atstovai. CEPT Radijo dažnių valdymo darbo grupėje (WG FM) RRT dalyvavo planuojant
ilgalaikį radijo dažnių 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. 2010 m.
šios darbo grupės posėdžiuose daugiausia buvo nagrinėjamos naujų 2x10 MHz radijo dažnių juostų
parinkimo viešojo saugumo ir nelaimių perspėjimo (angl. Public Protection Disaster Relief – PPDR) žemiau
1 GHz, 26 GHz radijo dažnių juostos tolesnio naudojimo automobiliniuose radaruose (angl. Short Range
Radars – SRR), užuot perėjus į 79 GHz radijo dažnių juostą, kaip buvo numatyta atitinkamame ECC
sprendime, radijo programų perdavimo skaitmeninimo galimybės ir daug kitų, su radijo dažnių naudojimo
suderinimu Europos valstybėse, susijusių klausimų. Didelį susidomėjimą ir aktyvaus Lietuvos palaikymo
sulaukė WGFM svarstyta 2300–2400 MHz radijo dažnių juostos suderinimo CEPT mastu judriosioms
bevielėms technologijoms siūlymas. Nors ši idėja nebuvo palaikyta didžiųjų Europos valstybių, ją
palaikančioms administracijoms liko galimybė diegti judriąsias bevieles technologijos 2300–2400 MHz
radijo dažnių juostoje nacionaliniu mastu.
2010 m., kaip ir 2009 m., CEPT darbo grupių ir komitetų rėmuose vyko tęstinis išankstinis pasirengimas
ypač svarbiam telekomunikacijų srities tarptautiniam renginiui – ITU Pasaulinei radijo ryšio konferencijai,
planuojamai 2012 m. pradžioje (WRC-12). WRC konferencijoje priimami radijo ryšio valdymo sprendimai,
nustatomos pagrindinės radijo ryšio plėtros kryptys, gairės, priimamos rekomendacijos, leidžiančios
efektyviau išnaudoti radijo spektrą, priimamai sprendimai dėl ITU leidžiamo Radijo ryšio reglamento, kurio
nuostatų ITU narės, taip pat ir Lietuva, yra įsipareigojusios laikytis, straipsnių papildymo ir pakeitimo. WRC
paprastai paliečia beveik visas antžemines bei palydovinės radijo ryšio paslaugas: judrųjį telefono ryšį, oro
navigacijos ir ryšio sistemas, palydovines paslaugas, įskaitant jų pritaikymą meteorologinėms reikmėms,
jūrų navigaciją, skaitmeninį transliavimą, ateities technologijas ir t. t.
Parengiamieji darbai CEPT 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. RRT atstovai, dalyvaudami pasirengimo WRC-12
konferencijai darbo grupėse kartu su kitomis ES valstybėmis, prisidėjo rengiant dokumentus visais WRC-12
darbotvarkės klausimais.
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Svarstant judriosios tarnybos suderinamumo su kitomis radijo ryšio tarnybomis, veikiančiomis

790–862

MHz radijo dažnių juostoje, klausimus RRT aktyviai dalyvavo teikdama siūlymus dėl grupės ES
valstybių rengiamo dokumentų paketo Konferencijos parengiamajai grupei (CPM), kuriuo siūlomos judriojo
radijo ryšio stočių apsaugos ir koordinavimo sąlygos ARNS atžvilgiu. Iki 2010 m. rudens beveik visose
darbo grupėse buvo svarstomos tik Rusijos Federacijos pasiūlytos labai „griežtos“ lauko stiprio ir
koordinavimo atstumo vertės. Manytina, kad ES valstybių narių parengti kompromisiniai siūlymai sudarys
galimybes WRC-12 konferencijoje ieškoti visoms šalims priimtino sprendimo dėl judriojo radijo ryšio stočių
ir ARNS suderinamumo.

Europos pašto reguliavimo komitetas (CERP)
2010 m. lapkričio 24–26 d. Stambule, Turkijoje, vyko Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų
konferencijos (CEPT) Europos pašto reguliavimo komiteto (CERP) 43-iasis plenarinis posėdis, kur buvo
svarstomas CERP struktūros pakeitimas. Nuspręsta sukurti 2 CERP darbo grupes, nagrinėsiančias
politikos ir Pasaulinės pašto sąjungos klausimus. Šiose darbo grupėse numato dalyvauti ir RRT Pašto
departamento atstovai. Plečiant tarptautinį bendradarbiavimą CERP struktūroje taip pat išlieka svarbūs šie
kontaktiniai komitetai: CERP ir Europos Komisijos, CERP ir PostEurop, CERP ir Europos greitojo pašto
asociacijos. CERP siekia pasirašyti memorandumą su UPU bei įkurti CERP ir UPU kontaktinį komitetą.
Tarnybos atstovai taip pat dalyvavo darbo grupės CERP PT Priežiūra ir rinkos duomenys susitikime
Stokholme, kur buvo aptarti CERP ataskaitos apie ES šalių paslaugų kokybę rezultatai, Europos Komisijos
naujų studijų apie pašto paslaugų plėtrą rengimas, Pasaulinės pašto sąjungos iniciatyvos dėl elektroninio
pašto domeno „@.post“ sąryšis su CEN veikla.

HCM (angl. Harmonised Calculation Method) susitarimas

HCM (angl. Harmonised Calculation Method)
susitarimas vienija 17 Europos šalių (pateiktas
žemėlapis) administracijų ir nustato fiksuotosios ir
judriosios tarnybų stočių tarptautinio koordinavimo
metodus bei kriterijus dažnių juostoje nuo 27,9 MHz
iki 43,5 GHz. Susitarimas buvo sudarytas 2005 m.
Vilniuje (iki 2005 m. galiojo Vienos susitarimas).
Susitarimo tikslas – koordinuoti dažnius nuo 27,9
MHz iki 43,5 GHz, siekiant tarp kaimyninių valstybių
išvengti abipusių žalingųjų trukdžių fiksuotosios ir judriosios tarnybos stotims bei optimizuoti radijo dažnių
panaudojimą.
2010 m. Zagrebe vykusiame HCM susitarimo Plenariniame posėdyje buvo pasirašyta nauja susitarimo
redakcija, kuri įneša daug pakeitimų tiek fiksuotosios, tiek ir judriosios tarnybų stočių koordinavimui. Šiame
susitikime RRT atstovas buvo išrinktas HCM susitarimo Programos grupės vadovu. RRT yra sukūrusi bei
jau kurį laiką tobulina programinę įrangą, skirtą fiksuotosios tarnybos stočių koordinavimui atlikti laikantis
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HCM susitarimo, todėl, pasirašius naują susitarimo redakciją, šioje programinėje įrangoje buvo atlikti
atitinkami pakeitimai, kad ji visiškai atitiktų naują redakciją. Gavus kitų susitarimo narių pritarimą, ši
programinė įranga taps oficialia HCM susitarimo programine įranga. Nuo 2011 m. kovo 1 d., kai įsigalios
naujasis susitarimas, ji taps privaloma visoms sutarties narėms.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)
2010 m. vienas iš svarbiausių Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) renginių buvo
Aukščiausioji plenarinė konferencija (PP-10), kurioje dalyvavo delegatai iš viso pasaulio. Joje buvo išrinkti
ITU generalinis direktorius, jo pavaduotojas, trys biurų direktoriai, išrinkta Radijo ryšio reguliavimo valdyba
bei suformuota Taryba. Konferencija priėmė svarbius strateginius sprendimus dėl ITU ir telekomunikacijų
ateities, patvirtino pagrindinių ITU dokumentų – Įstatų, Konvencijos pakeitimus bei apie 60 naujų ir
pakoreguotų rezoliucijų, kuriomis bus vadovaujamasi ITU veikloje. Svarbiausios rezoliucijos yra
nustatančios ITU strateginį planą, biudžetą, numatančios Pasaulinės telekomunikacijų konferencijos
sušaukimą 2012 m. Tarptautinio telekomunikacijų reglamento peržiūrai, ITU vaidmenį įgyvendinant
Pasaulinės viršūnių sueigos informacinės visuomenės klausimais (WSIS) rezultatus, bendradarbiavimą
interneto valdymo klausimais, telekomunikacijų ir IRT plėtros skatinimą, IRT naudojimą sprendžiant klimato
kaitos klausimus, prieigą prie IRT neįgaliesiems ir kt. Sparčiai besivystančių telekomunikacijų kontekste
priimti sprendimai turi padėti įgyvendinti ITU viziją – sujungti pasaulį, kad asmenys ir bendruomenės neliktų
nuošalyje nuo besikuriančios informacinės visuomenės. Sprendimai yra priimti atsižvelgiant į ITU narių
poreikius ir atspindi esminius telekomunikacijų pokyčius, kurie daro poveikį kasdieniam kiekvieno piliečio
gyvenimui.
Aukščiausioji plenarinė konferencija (PP-10) Lietuvai yra reikšmingas įvykis, nes joje 2010 m. spalio
11 d. vykusiuose rinkimuose Lietuvos atstovas RRT Radijo ryšio departamento direktorius dr. Mindaugas
Žilinskas buvo išrinktas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Radijo ryšio reguliavimo valdybą
(RRB) antrai kadencijai. Pažymėtina, kad Radijo ryšio reguliavimo valdybą sudaro 12 renkamų narių,
turinčių aukštą profesinę kvalifikaciją radijo ryšio bei daug praktinės ekspertinės patirties radijo dažnių
valdymo srityse. Rinkimuose į Radijo ryšio reguliavimo valdybą kandidatus buvo iškėlusi 21 pasaulio
valstybė, įskaitant Lietuvą. Lietuvos atstovo išrinkimas į RRB antrai kadencijai rodo tarptautiniu mastu
aukštai vertinamą Lietuvos ekspertinę kompetenciją.
Dr. Mindaugo Žilinsko kvalifikacija radijo ryšio valdymo srityje ir autoritetas lėmė, kad jis buvo RRB
narių išrinktas RRB pirmininku ir 2010 m. ėjo ITU Radijo ryšio reguliavimo valdybos pirmininko pareigas. Jo
pirmininkavimo metu buvo priimti sprendimai daug dėmesio sukėlusiais žalingųjų trukdžių Eutelsat bei
Irano palydovams klausimais, sprendimai Italijos administracijos atžvilgiu dėl žalingųjų trukdžių Slovėnijos
radijo ir televizijos stotims. Tai ypač aktualu mažoms valstybėms, patiriančioms žalingųjų trukdžių poveikį
transliavimo stotims iš didžiųjų kaimyninių valstybių, taip pat priimti sprendimai, susiję ir su palydovinių
tinklų panaikinimu tarptautiniame radijo dažnių registre ir su leidimu atkurti ITU radijo biuro iš registro
panaikintus tinklus bei kiti reguliavimo sprendimai. Pirmininkavimo RRB metu dr. M. Žilinskas siekė, kad
radijo spektro ištekliai būtų prieinami visoms valstybėms ir naudojami kuo efektyviau, o ITU taisyklės ir
įsipareigojimai vienodai galiotų visoms ITU narėms.
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RRT atstovai glaudžiai bendradarbiavo su ITU Radijo ryšio sektoriaus (ITU-R) padaliniais, kurie
atsakingi už radijo dažnių spektro ir orbitinių išteklių valdymą pasauliniu mastu, kad būtų užtikrintas šių
ribotų resursų racionalus, lygiateisis, efektyvus ir ekonomiškas naudojimas.
Kadangi Lietuvai, kaip ir kitoms valstybėms yra labai svarbu, kad ypač paklausi 790-862 MHz dažnių
juosta būtų efektyviai panaudojama diegiant naujas radijo ryšio technologijas, buvo dalyvauta šiuos
klausimus nagrinėjančioje (JTG-5-6) darbo grupėje. Šioje darbo grupėje buvo parengtas CPM raporto 3iojo skyriaus projektas WRC-12 darbotvarkės 1.17 klausimu. Remiantis atliktais tyrimais ir išvadomis buvo
nustatyti pagrindinių radijo ryšio tarnybų – transliavimo, fiksuotosios ir aeronautikos radijo navigacinės
apsaugos nuo judriosios tarnybos kriterijai. Šie kriterijai priklauso nuo to, ar šalis yra pasirašiusi GE06
Sutartį. Nustatyti reguliavimo ir procedūriniai sprendimai šiems kriterijams taikyti. Ypač daug diskusijų
sukėlė judriosios ir aeronautikos radijo navigacinės tarnybų suderinamumo ir bendro naudojimo galimybių
nagrinėjimas, nes kol kas nėra nustatyti elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai tarp šių radijo ryšio
tarnybų. Iš pradžių buvo siūloma įvesti išankstinį judriosios tarnybos stočių koordinavimo atstumo kriterijų.
Tačiau šis kriterijus labai apriboja efektyvų 790–862 MHz dažnių juostos naudojimą su Rusijos Federacija ir
Baltarusija besiribojančiose šalyse, todėl Lietuva pasirašė daugiašalį dokumentą (kartu su Švedija, Danija,
Vokietija ir Latvija), kuriame koordinavimo procedūrai tarp aeronautikos radijo navigacinės ir judriosios
tarnybų vietoj išankstinio koordinavimo atstumo siūloma naudoti elektromagnetinio lauko stiprumo kriterijų.
Toliau buvo bendradarbiaujama su Radijo ryšio biuro Kosmoso tarnybų departamentu (Space
Services Department, SSD), kuris atsakingas už kosminių sistemų koordinavimo ir planinių orbitiniųdažninių resursų valdymą ir konsultacijų šiais klausimais teikimą ITU šalims narėms. SSD nustačius, kad
naujai koordinuojamas palydovinis tinklas gali kelti trukdžių Lietuvos orbitiniams paskyrimams arba
antžeminėms tarnyboms, RRT siunčiamas pranešimas, kuriuo prašoma pateikti savo sutikimą ar
nesutikimą koordinuoti tokį tinklą. RRT siekdama apsaugoti Lietuvos orbitinius išteklius, nuolat siunčia savo
pastabų SSD apie kitų šalių koordinuojamus palydovinio ryšio tinklus, jei šie viršija planinėse dažnių
juostose nustatytas ribines technines charakteristikas. RRT konsultuojasi teikdama savo pasiūlymus su ITU
specialistais dėl SSD sukurtų programinių priemonių, skirtų koordinuojamų palydovinių tinklų analizės
rezultatams nagrinėti bei komentarams teikti. SSD reguliariai informuojama apie atliktus programinės
įrangos patobulinimus.
Lietuvai svarbu, kad radijo ryšio srityje gindama savo interesus ir nerasdama bendraminčių
regioninėse organizacijose savo nuomonę ir pastabų galėtų pateikti platesnei auditorijai pasauliniu mastu
bei susipažinti su kitų regionų šalių teikiamais pasiūlymais. Kadangi kosminių sistemų diegimas yra
komplikuotas dėl skirtingų šalyse veikiančių radijo ryšio sistemų bei jų ir palydovinių tinklų reguliavimo
sąlygų, siekiant, kad Lietuvoje būtų teikiamos naujausios kosminių ryšių technologijos, RRT dalyvavo
efektyvaus orbitinių-dažninių resursų naudojimo palydovinės fiksuotosios ir palydovinės transliavimo
sistemoms (WP4A) bei kosminio radijo ryšio pritaikymo (WP7B) darbo grupių susitikimuose. Šiose grupėse
taip pat buvo nagrinėjami WRC-12 konferencijos klausimai.
RRT reguliariai dalyvauja ITU-R kas antri metai organizuojamuose radijo ryšio seminaruose, kuriuose
apžvelgiamos ateities radijo ryšio technologijos, jų naudojimo galimybės bei planuojami taikyti radijo dažnių
ir orbitinių išteklių reguliavimo metodai. Seminaro dienomis buvo organizuoti praktiniai užsiėmimai, kurių
metu atliko užduotis, imituojančias įvairius administracijos bendradarbiavimo su ITU aspektus. Lietuvos
administracijos atstovai stengėsi įsisavinti informaciją apie antžemines tarnybas, ypač transliavimo tarnybą.
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Tiek antžeminių tiek palydovinių tinklų techninės analizė ir elektromagnetinis suderinamumas
skaičiuojami remiantis ITU priimtomis rekomendacijomis ir ataskaitomis, kuriomis remiantis šalys narės
pagrindžia savo studijas. 2010 m. Lietuva pritarė naujoms rekomendacijoms, kuriose nustatomos skirtingų
palydovinių ir antžeminių sistemų signalų perdavimo būdai, jų techninės charakteristikos bei tokių sistemų
apsaugos techninės sąlygos.
Kadangi viena iš RRT funkcijų yra radijo spektro stebėsena ir priežiūra, 2010 m. RRT atstovai taip pat
dalyvavo ITU Radijo spektro monitoringo darbo grupėje WP C1. Šios grupės tikslas yra rengti ITU-R
rekomendacijas, dokumentus, susijusius su radijo spektro naudojimo kontrole. Buvo svarstyti spinduliavimo
matavimo metodai tam tikruose tinkluose, skaitmeninės antžeminės televizijos padengimo zonų matavimas
ir planavimo kriterijų tikrinimas bei kiti klausimai.
RRT turi pripažintų ekspertų, sukaupusių išsamių žinių ir patirties radijo ryšio valdymo srityje. 2010 m.
RRT

atstovai

buvo

pakviesti

pasidalyti

savo

patirtimi

Tarptautinės

telekomunikacijų

sąjungos

telekomunikacijų plėtros sektoriaus (angl. Telecommunication Development Sector of International
Telecommunication Union, ITU-D) kartu su Regionine ryšių sandrauga (RSS) organizuotuose seminaruose
Armėnijoje ir Kirgizijoje, kur skaityti pranešimai apie Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo ypatumus
ir Lietuvos patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos reguliavimo nuostatas. Pranešimai buvo palankiai sutikti,
nes minėtos valstybės yra suinteresuotos naudoti radijo dažnius kiek galima labiau suderintai su ES
valstybėmis narėmis, tuo siekiant išvengti abipusių radijo ryšio trukdžių – tai ypač aktualu Ukrainai,
Armėnijai ir Gruzijai – ir kiek galima labiau mažinti nepatogumus radijo ryšio paslaugų gavėjams,
naudojantiems radijo ryšio įrenginius tiek ES, tiek ir kitose valstybėse.

Interneto valdymo forumas (IGF)
2010 m. rugsėjo 14−17 d. Vilniuje vyko pasaulinis Interneto valdymo forumas, organizuojamas Jungtinių
Tautų Generalinio Sekretoriato ir kasmet pritraukiantis apie 1,5−2 tūkst. dalyvių iš viso pasaulio. RRT
atstovai dirbo susisiekimo ministro sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje Interneto valdymo forumo
pasirengimui koordinuoti, taip pat dalyvavo forume ir daug nuveikė organizuojant renginį. Interneto valdymo
forumas (IGF) yra kasmet vis kitame žemyne organizuojamas JT renginys, kuriame diskutuojama, kaip
maksimaliai išnaudoti ir žmonių gerovei panaudoti interneto suteikiamas galimybes, kaip reaguoti į riziką ir
iššūkius internete, siekiant keistis nuomonėmis, dalytis geriausia praktika ir ieškoti bendrų sprendimų, kad
būtų užtikrintas interneto stabilumas, technologinė ir socialinė plėtra. Šių metų forume kertinės temos,
tokios kaip kritinių interneto resursų valdymas, saugumas, privatumas, „debesų“ technologijos, interneto
prieiga ir įvairovė, atspindėjo sparčiai kintantį ir tobulėjantį internetą, kuris lemia ir kuria naujus reguliavimo
iššūkius. Forumo metu vyko 6 pagrindinės sesijos ir 113 siauresnės specifikos seminarų, gerosios
praktikos forumų ir pan. visomis interneto bendruomenei aktualiomis nūdienos temomis.
Pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę siekiama, kad iki 2015 m. Europos Sąjungoje reguliariai
internetu besinaudojančių žmonių padaugėtų nuo 60 iki 75 proc. Didėjant interneto vartojimui ir jo įtakai
Europos bei viso pasaulio visuomenės gyvenime, IGF atkreipia dėmesį į interneto tinklo infrastruktūros
veiklos patikimumo ir saugumo klausimą. Internetas neturi sienų, todėl reikia sutelkti visų šalių pastangas ir
aktyviau svarstyti šį klausimą, atlikti bendrus tyrimus ir numatyti galimus sprendimus. Internetas ir
modernios technologijos turi tarnauti žmogaus ir bendruomenės gerovei. Šią gerovę bus įmanoma sukurti
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tik vartotojo pasitikėjimo informacinėmis technologijomis sąlygomis, kai vartotojas internetinėje erdvėje
galės jaustis saugus ir keistis informacija, bendrauti, gauti elektronines paslaugas be baimės, kad jo
duomenimis gali pasinaudoti piktavaliai, o verslo atstovai jausis užtikrinti, kad jų interneto svetainės nebus
neteisėtai užvaldytos nusikaltėlių, veikiančių ir iš kitų valstybių. Todėl Lietuva skiria didelį dėmesį interneto
saugumui ir bendradarbiavimui su tarptautine bendruomene interneto saugumo klausimais.
RRT, siekdama dalyvauti diskusijoje dėl minėtų problemų, pristatyti savo požiūrį ir galimus sprendimo
variantus, kurie atitiktų ateities poreikius, dalyvavo rengiant vieną iš Interneto valdymo forumo seminarų
„Ilgalaikio interneto stabilumo prioritetai“. Pagrindinė seminaro rengėja – Europos Komisija. Įžanginį žodį
seminare tarė Europos Komisijos viceprezidentė ir Europos skaitmeninės darbotvarkės komisarė p. Neelie
Kroes. Seminare aptartos realios interneto stabilumui kylančios grėsmės – techninio pobūdžio grėsmės
(fizinis tinklo pažeidžiamumas, maršrutizavimo sistemos pažeidimai, dėl tinklo plėtros galintys atsirasti
nesuderinamumai ir kt.), politinės srities grėsmės ir įgūdžių tobulinimo poreikiai. RRT atstovai skaitė
pranešimą seminare ir pristatė nacionaliniu lygmeniu kuriamą atsaką į interneto stabilumui kylančias
grėsmes, interneto infrastruktūros analizę, kuria būtų galima remtis nustatant ir vėliau prižiūrint tinklo
saugumą ir stabilumą. Šios priemonės galėtų būti vykdomos ir kitose valstybėse, kurios panašių veiksmų
dar nesiėmė. Lietuvos patirtis aktuali pažvelgus į seminaro išvadas – grėsmių ilgalaikiam interneto
stabilumui tęstinumas rodo, kad dar nėra pakankamai stebėjimo ir analitinių priemonių, kurios padėtų įveikti
sparčiai plėtojamo interneto keliamus iššūkius.

Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)
2010 m. rugsėjo 22-23 d. RRT atstovai dalyvavo Pasaulinės pašto sąjungos (toliau – UPU, angl.
Universal Postal Union) organizuotoje Strateginėje konferencijoje, kur buvo aptariami pagrindiniai UPU
ateities tikslai ir uždaviniai, pabrėžta pasaulinio pašto paslaugų tinklo plėtros svarba, pašto paslaugų
kokybės gerinimo, finansinių paslaugų diegimo, bendros adresų sistemos kūrimo, taip pat reguliavimo bei
reformos perspektyvos. Konferencijos metu pristatytas projektas „Europos adresų infrastruktūra“
(EURADIN www.euradin.eu), kuriuo siekiama sukurti geriausios praktikos tinklą, skatinantį Europos adresų
sistemų harmonizavimą, t.y. adreso apibrėžties, registravimo ir prieigos prie Europos adresų duomenų
sistemų derinimą ir suvienodinimą. Projekte dalyvauja 30 įmonių ir organizacijų iš Europos šalių, taip pat ir
iš Lietuvos. Adresų bazė padės privačiam verslui greičiau įeiti į rinką ir tinkamai teikti paslaugas.
2010 m. spalio 24 d. lapkričio 13 d. RRT atstovai taip pat dalyvavo UPU Administracinės tarybos
plenariniame posėdyje Berne. UPU Administracinės tarybos komisijų Plėtra ir bendradarbiavimas bei UPU
strategija darbo grupių posėdžiuose buvo pristatytos pašto strategijos gairės, numatomos patvirtinti
vyksiančioje UPU pašto strategijos konferencijoje Dohoje 2012 m. Parengti UPU strategiją yra vienas iš
svarbiausių komiteto UPU strategija darbo grupės tikslų, kuriuo siekiama užtikrinti laisvą ir patikimą
apsikeitimą tarptautinėmis pašto siuntomis, plėtoti pašto tinklą, teikiant per jį inovatyvius produktus ir
paslaugas. Strategija rengiama atsižvelgiant į pokyčius pašto rinkoje, atsirandančius dėl intensyvėjančio
techninio bendradarbiavimo, tad per artimiausius kelerius metus lems pašto sektoriaus plėtrą, taip pat turės
įtakos ir Lietuvos pašto rinkos ateičiai. UPU Administracinės tarybos sesijos metu taip pat dalyvauta UPU
valdymo klausimus sprendžiančioje komisijoje: Sąjungos reformos, Sąjungos aktų, Universaliųjų paslaugų,
Galutinių atsiskaitymų darbo grupėse. Dešimt šalių, tarp jų ir Lietuva, pateikė pasiūlymą dėl elektroninio
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pašto domeno @.post diegimo, kuris padės plėsti e. paslaugas UPU šalyse. Parengta organizacinė
struktūra bei prisijungimo schema, projektą numatoma įgyvendinti 2011–2012 metais.
2008 m. 24-ojo Pasaulinio UPU kongreso metu Lietuva pirmą kartą buvo išrinkta į UPU Administracinę
tarybą. Ją sudaro 41 šalis narė, kurios 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 išrinkta Rusijos Federacija, Kazachstanas, Azerbaidžanas bei Ukraina.
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RRT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
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
22

Respublikos Prezidento dekretu . 2006 m. Tomas Barakauskas paskirtas eiti direktoriaus pareigas antrai
kadencijai. RRT taryba (toliau – Taryba) – kolegialus RRT organas, sudarytas iš septynių asmenų, kuriuos
23

eiti šias pareigas taip pat skiria

Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Tarybos

nariai yra viešojo administravimo institucijų, akademinės visuomenės atstovai. 2010 m. Tarybą sudarė:

•

Tomas Barakauskas – Tarybos pirmininkas, RRT direktorius.

•

Eduardas Bareiša

•

Algirdas Bloznelis

•

Vytautas Butrimas

•

Valdas Kišonas

•

Raimundas Malaiška

•

Nerius Sakalauskas

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.
2010 m. įvyko 5 Tarybos posėdžiai, kuriuose nutarta suderinti Užmokesčių už Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos aprašo ir tarifų
pakeitimo projektą, RRT 2010 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, RRT 2010 m. išlaidų sąmatos bei jos
asignavimų paskirstymo pakeitimus, RRT struktūros bei struktūrinių padalinių nuostatų pakeitimus. Taryba
pakeitė RRT Tarybos darbo reglamentą bei išklausė direktoriaus ataskaitą apie 2009 m. RRT veiklą.
Taryba 2010 m. taip pat apsvarstė RRT 2011–2013 m. strateginio veiklos plano projektą ir jam pritarė.

22

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus skyrimo. [žiūrėta 2011 m. kovo 23 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
23
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narių skyrimo. [žiūrėta 2011 m. kovo 23 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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RRT darbuotojai ir organizacinė struktūra
2010 m. gruodžio 31 d. RRT dirbo 144 darbuotojai: iš jų – 1 valstybės pareigūnas, 139 valstybės
tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. RRT 130 tarnautojai turi aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, iš jų 8 – mokslų daktarai. 15 lentelėje vaizduojamas RRT valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus kitimas nuo 2005 iki 2010 metų.
Siekiant tobulinti tarnautojų gebėjimus, susijusius su institucijos strateginių tikslų įgyvendinimu, plėtoti
specialiąsias RRT reguliavimo srities žinias ir stiprinti darbinius įgūdžius, 2010 m. įvairiuose mokymuose
dalyvavo 118 RRT valstybės tarnautojų.
Darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokomuosiuose seminaruose, tobulino ES darbinių kalbų (anglų ar
vokiečių) bei kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Ypatingas dėmesys skirtas darbuotojų profesinėms
žinioms gilinti – 2010 m. suorganizuoti 5 specialieji profesiniai vidiniai mokymai RRT tarnautojams. Tarp jų
– 2 specialieji ciklo „Modernios informacijos ir ryšių technologijos“ mokymai: „GSM ir UMTS tinklų
funkcionavimo ir priežiūros ypatumai“ ir „LTE tinklo veikimas ir perspektyvos“, pristatantys IRT srities
naujoves ir ateities tendencijas; 2 specialieji mokymai, skirti stiprinti RRT tarnautojų profesines dalykines
kompetencijas reguliuojamos dalies rinkų analizės srityje: „Finansinė analizė ir įmonių veiklos efektyvumo
vertinimas“ ir „Statistinės analizės metodų taikymas“; mokymas „Interneto psichologinis poveikis: galimos
pasekmės ir kontrolės galimybės“, skirtas RRT specialistams, dirbantiems saugesnio interneto srityje. RRT
tarnautojai mokėsi 2 nuotoliniuose ITU organizuotuose mokymuose „Naujausios informacijos ir ryšių
technologijos“ ir „Naujos kartos tinklai – NGN“. Taip pat aktyviai dalyvauta seminaruose apie viešojo
sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės pokyčius, pradėjus Lietuvos Respublikos
viešajame sektoriuje diegti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
2010 m. visus įvadinio mokymo programos modulius išklausė 5 tarnautojai, 83 tarnautojai dalyvavo
įvairių temų seminaruose, kuriuose buvo tobulinami tarnautojų gebėjimai, susiję su RRT strateginių tikslų
įgyvendinimu, 2 tarnautojai dalyvavo ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimų tobulinimo
mokymuose, 66 tarnautojai gilino ES darbinių kalbų žinias, kitose kvalifikacijos kėlimo programose
dalyvavo 37 tarnautojai.
15 lentelė. RRT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus kitimas
2005–2010 m.
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
160

160

160

160/165*

165/156**

156

*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. 57-2237) Ryšių reguliavimo
tarnybai pareigybių skaičius sumažintas iki 156.
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RRT – skaidri ir atvira organizacija
2010 m. RRT viešino savo veiklą organizuodama ir dalyvaudama įvairiuose susitikimuose, seminaruose
bei konferencijose, socialinėse kampanijose. Siekiant informuoti visuomenę apie aktualiausius RRT veiklos
aspektus, 2010 m. aktyviai bendradarbiauta su žiniasklaida. 2010 m. RRT paskelbė 71 pranešimą spaudai
ir naujienų pranešimus.
2010 m. RRT tęsė socialinę kampaniją, skirtą pasaulinei Saugesnio interneto dienai paminėti.
Pagrindiniu šios dienos minėjimo akcentu tapo naujo dokumentinio filmo „Tinklas“ sklaida. Filme žymūs
pramogų pasaulio atstovai, psichologai, pedagogai, valstybinių, verslo, tarptautinių organizacijų atstovai
pasakoja apie savo patirtį, interneto privalumus ir trūkumus, pateikia tėvams patarimų, į ką jie turi atkreipti
ypatingą dėmesį. Filmo idėjos autorius ir organizatorius – RRT, Lietuvos žmogaus teisių lyga, filmo
iniciatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), „Microsoft Lietuva“, portalas one.lt. Rėmėjai – TEO LT,
AB, Švietimo informacinių technologijų centras ITC). Filmas buvo transliuojamas per Lietuvos televizijos
kanalus, viešinamas interneto portaluose su galimybe atsisiųsti, dalijamas ugdymo įstaigoms,
savivaldybėms. Taip pat jau antrus metus iš eilės startavo didelio populiarumo sulaukusi Saugesnio
interneto akademija TEOBUSAS, 2010 m. aplankiusi 12 šalies miestų.
2010 m. Lietuvoje buvo suorganizuoti 5 renginiai, iš kurių galima išskirti rugsėjo mėnesį vykusį Europos
pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos ITU politikos komiteto susitikimą, kuriame buvo
aktyviai rengiamasi svarbiam pasauliniam renginiui – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU)
Aukščiausiajai plenarinei konferencijai.
RRT surengė atvirų durų dieną Riomerio universiteto studentams. Studentai domėjosi RRT veikla,
pagrindinėmis

funkcijomis,

institucijos

vieta

valstybės

valdymo

sistemoje.

Būsimiems

viešojo

administravimo specialistams buvo pristatyti pagrindiniai Europos Sąjungos bei nacionaliniai teisės aktai,
kuriais savo kasdienėje veikloje vadovaujasi RRT. Atskira tema buvo skirta RRT vaidmeniui ginant
elektroninių ryšių vartotojų teises – buvo kalbama apie tai, kaip tarnyboje organizuojamas darbas su
vartotojais, kaip bendradarbiaujama su kitomis institucijomis atliekant RRT funkcijas.
Daug dėmesio 2010 m. buvo skirta naujai RRT svetainei kurti (plačiau – skyriuje „Vartotojų
informuotumo didinimas“).
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
24

prioritetus, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją , atitinkamos valdymo srities plėtros strategiją, Radijo
25

dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategiją , kitus strateginio planavimo
dokumentus, kuriuos įgyvendinant dalyvauja RRT, bei RRT vykdomas funkcijas.

24
25

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029).
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 376 (Žin., 2003, Nr. 32-1333).
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2010 m. RRT strateginiams tikslams įgyvendinti vykdė tęstinę specialiąją Ryšių valdymo ir kontrolės
programą (kodas 01 81). 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.
Programos tikslai ir uždaviniai atitinka nacionalinėms reguliavimo institucijoms ES elektroninių ryšių
reguliavimo srities teisės aktuose keliamus tikslus bei užtikrina Tarnybos finansavimo principus, nustatytus
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir
paslaugų leidimo (Leidimų direktyva)

26

ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje

2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų
27

direktyva) , tai pat Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. priimtus teisės aktus,
28

įtvirtinančius peržiūrėtąją elektroninių ryšių reguliavimo sistemą . Programa orientuota į harmoningą
šalies IRT sektoriaus plėtrą, siekiant sudaryti

palankias sąlygas IRT verslo ir paslaugų plėtrai,

konkurencijai ir inovacijoms šioje srityje, stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą, didinti
visuomenės informuotumą ir kultūrą šioje srityje, atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą turinį viešo
naudojimo kompiuterių tinkluose.
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.
2010 m. kovo 19 d. RRT pasirašė finansavimo ir
administravimo sutartį dėl projekto „Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas“ (toliau – Projektas). Atlikus viešųjų
pirkimų procedūras buvo pasirašyta sutartis su UAB „Tieto
Lietuva“, kuri suteiks Projekto įgyvendinimo paslaugas.
Šio Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo Projekto tikslas – gerinti RRT vidaus administravimą.
Projektas skirtas RRT strateginio veiklos planavimo ir vykdymo kontrolės, finansinių išteklių planavimo,
teikiamų paslaugų, e. dokumentų valdymo procesams automatizuoti bei RRT darbuotojams efektyviau
keistis informacija. Sistema taip pat leis individualaus veiklos vertinimo rezultatus susieti su užduočių ir
pavedimų įvykdymu, sistemos moduliai turės sąsajas su buhalterinės apskaitos, personalo valdymo ir
kitomis RRT sistemomis. Įdiegus automatizuotą atsiskaitymų už veiklos rezultatus sistemą, RRT funkcijos,
kaip tikimasi, bus atliekamos veiksmingiau. Visi sistemos moduliai bus prieinami per duomenų
(informacijos) mainavietės modulį, kuris užtikrins efektyvesnę ir spartesnę informacijos sklaidą tarp
darbuotojų bei leis darbuotojams patogiai per nuorodas pasiekti savo veiklai reikalingą informaciją.
Vadovaujantis Projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, 2010 m. Europos socialinio fondo
agentūrai pateikti trys mokėjimo prašymai, pradėtos įgyvendinti Projekto viešinimo ir informavimo
26

(OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 337).
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349).
28
2009 m. lapkričio 25 d. 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 (OL 2009 L 337, p. 37), taip pat 2009 m. lapkričio 25 d.
direktyvą 2009/136/EB, iš dalies keičiančią 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).
27
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priemonės. Šiuo metu instensyviai vyksta parengiamieji Projekto techninės specifikacijos darbai, pristatyta
demonstracinė versija.
Bendra projekto vertė – 2 188 890 Lt, iš kurių 1 956 000 Lt skiria Europos Sąjunga, o 232 890 Lt – RRT.
Projektas finansuojamas pagal Europos socialinio fondo 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“. Projektą RRT planuoja įgyvendinti iki 2013 m. pradžios.
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RRT veiklos gairės 2011 m.

RRT prioritetinės veiklos kryptys 2011 m.:
•

konkurencijos plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje užtikrinimas, sudarant palankias fizinės
tinklo infrastruktūros sąlygas

•

efektyvus radijo dažnių valdymas, sudarant investicijų į naujos kartos belaidžio ryšio
tinklus, pažangių technologijų bei paslaugų plėtros sąlygas

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 sektoriuje, atlieka rinkų tyrimus.
Technologijų pažanga lemia elektroninių ryšių, informacinių technologijų ir žiniasklaidos (ypač
audiovizualinio sektoriaus) susiliejimą. Vykstant technologinių platformų konvergencijai, vyrauja tendencija
teikti informacinių ir ryšių paslaugų paketus – fiksuotojo ryšio balso paslaugų, plačiajuostės prieigos,
televizijos ir judriojo ryšio paslaugų derinį. Todėl, siekiant skatinti naujausių technologijų plėtrą, svarbia
2011 m. Tarnybos veiklos sritimi tampa IRT reguliavimo aplinkos tobulinimas, atsižvelgiant į technologijų
raidą (pažangą) ir vykstančius

konvergencijos procesus bei peržiūrėtosios ES elektroninių ryšių

reguliavimo sistemos direktyvų nuostatų perkėlimas į Lietuvos nacionalinę elektroninių ryšių reguliavimo
teisinę sistemą.
Šiuo metu didžiausios investicijos elektroninių ryšių sektoriuje siejamos su naujos kartos plačiajuosčio
ryšio prieigos tinklų (NGA) plėtra bei viešojo fiksuotojo ir viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų
konvergencija. Konkurencijos plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje užtikrinimas, sudarant palankias sąlygas
prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros – vienas svarbesnių 2011 m. RRT veiklos prioritetų. Planuojama
tobulinti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrai bei bendram naudojimui palankią teisinę aplinką.
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), 2011 m. RRT planuoja atlikti Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros
prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą ir 2011 m. viduryje
priimti sprendimus, sprendžiančius konkurencines problemas šioje rinkoje.
2011 m. planuojama atlikti šių rinkų tyrimus:
o

Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą)
fiksuotoje vietoje;

o

Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje;

o

Skambučių inicijavimo viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje.
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2010 m. EK priėmė

komunikatą „2020 m. Europa – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo

strategija“, vadinama „Europa2020“. Šioje strategijoje iškelti trys vienas kitą papildantys prioritetai –
pažangus augimas: žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas; tvarus augimas: tausiau išteklius
naudojančio, ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio skatinimas; integracinis augimas: didelio užimtumo
ūkio, kuriame užtikrinta socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas.
Europos skaitmeninė darbotvarkė – viena iš septynių pagrindinių iniciatyvų, įgyvendinamų pagal
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“. Įgyvendinus EK paskelbtą Europos
skaitmeninę darbotvarkę būtų gerokai paskatintas ES ekonomikos augimas, o skaitmeninės eros
privalumais galėtų naudotis visa visuomenė.
Šia darbotvarke siekiama, kad bendra skaitmeninė rinka, grindžiama itin sparčiu internetu ir sąveikiomis
taikomosiomis programomis, duotų tvarios ekonominės ir socialinės naudos, padėtų pasiekti iškelto tikslo,
kad iki 2013 m. visi galėtų naudotis plačiajuosčiu internetu, ir leistų naudotis dar spartesniu internetu
(greitis viršija 30 Mb/s) iki 2020 m., taip pat siekti, kad 50 proc. ar daugiau Europos namų ūkių naudotųsi
spartesniu už 100 Mb/s interneto ryšiu. Įgyvendinus 2010 m. EK paskelbtą Europos skaitmeninę
darbotvarkę būtų gerokai paskatintas ES ekonomikos augimas, o skaitmeninės eros privalumais galėtų
naudotis visa visuomenė.
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.
2011 m. bus tęsiami teisėkūros darbai, į nacionalinę teisę perkeliant nuo 2009 m. gruodžio 19 dienos 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.
Europos Parlamentas ir Taryba 2009 m. lapkričio 25 d. priėmė teisės aktus, įtvirtinančius peržiūrėtąją
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, t. y. 2009 m. lapkričio 25 d. 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 (OL 2009 L 337, p. 37), taip pat 2009
m. lapkričio 25 d. direktyvą 2009/136/EB, iš dalies keičiančią 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). Peržiūrėtoji elektroninių ryšių reguliavimo sistema
numato liberalesnes elektroninių ryšių išteklių valdymo nuostatas, platesnę skirtingų technologijų ir
paslaugų sąveiką, naujas elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teises, sudaro sąlygas suderintų ES paslaugų
teikimui, aiškiau apibrėžia konkurencijos elektroninių ryšių rinkoje reguliavimo priemones. Peržiūrėtosios
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elektroninių ryšių reguliavimo sistemos direktyvų nuostatos į Lietuvos nacionalinę elektroninių ryšių
reguliavimo teisinę sistemą turės būti perkeltos iki 2011 gegužės 25 d.
Įsigaliojus 2009 m. lapkričio 25 d. priimtam Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr.
1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (OL 2009 L
337, p. 1), įsteigta Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (angl. The Body of European
Regulators for Electronic Communications, BEREC). Šios institucijos užduotis – visoje Europos Sąjungoje
(toliau – ES) užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių reguliavimo taikymą ir stiprinti ES 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 Komisijai.
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 visa apimančią technologijų kaitą, ir 2011 m. RRT veiklos prioritetu išlieka efektyvus radijo
dažnių valdymas, sudarant sąlygas investuoti į naujos kartos belaidžio ryšio tinklus ir plėtoti pažangias
technologijas bei paslaugas.
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 Komisija vykdant radijo spektro naudojimo strateginį planavimą, koordinavimą ir derinimą
Europos Bendrijoje. 2010 m. Komisija pateikė pirmosios radijo spektro politikos programos pasiūlymą
(reformų priemonių rinkinio naujove).
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
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reikiamą skaitmeninių antžeminės televizijos kanalų poreikį. Dar viena 2011 m. veiklos kryptis bus susijusi
su pasiruošimu 2012 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-12. Likus vos 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. vyko 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.
Konferencijos metu, be kitų sprendimų,

nutarta 2012 m. surengti ITU Pasaulinę tarptautinių

telekomunikacijų konferenciją (WCIT), kurioje bus peržiūrimos Tarptautinio telekomunikacijų reglamento
(ITR) nuostatos. Tarptautinės sutarties galią turinčio dokumento – ITR – peržiūrai ir WCIT pasirengti bus
skirti 2011 – 2012 m.
Sparčiai augant IRT sektoriui bei plėtojant elektroninį verslą, elektroninę sveikatą, elektroninį mokymą ir
kitas IRT paslaugas, vis aktualesnis tampa tinklų ir informacijos saugumas ne tik atskiros šalies, bet ir viso
pasaulio mastu. 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, svarbia RRT veiklos sritimi 2011 m. išlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos
saugumo, elektroninių ryšių tinklų patikimumo ir atsparumo stiprinimas. Tik užtikrinus tinklų ir informacijos
saugumą, gali būti 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.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl elektroninio parašo priežiūros institucijos“ (Žin., 2011,
Nr. 8-316) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo
paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių
sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 8-315), kurie priimti 2011 m. sausio 17 d. ir įsigalios 2011 m.
gegužės 1 d., Tarnybai pavestos papildomos funkcijos – atlikti elektroninio parašo priežiūros institucijos
funkcijas bei kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimą, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) 10 straipsnį.
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 Bendrijos 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, viena iš
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 m. programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), numato 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.
Visų Tarnybos veiksmų tikslas – siekti, kad Lietuvos gyventojams būtų užtikrinta technologiškai
pažangių, kokybiškų, saugių, įperkamų IRT bei pašto paslaugų (produktų) pasirinkimo įvairovė. 2011 m.
Tarnybos strateginiame veiklos plane numatytos priemonės tęsia ankstesniais metais pradėtus darbus,
nuosekliai įgyvendinant tiek Lietuvos, tiek ES teisės aktais reglamentuotą konkurencijos elektroninių ryšių
sektoriuje skatinimo sistemą, valstybės politiką IRT bei pašto ir pasiuntinių paslaugų sektoriuose.
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2010 m. FINANSINĖ ATASKAITA
RRT turtas ir įsipareigojimai
Eil.
Turtas
Nr.
Rodiklis
1. Ilgalaikis turtas
2. Trumpalaikis turtas

IŠ VISO:

2010-12-31
(tūkst. Lt)
29495,2
5050,2

34545,4

Finansavimo sumos, įsipareigojimai,
grynasis turtas
2010-12-31
Rodiklis
(tūkst. Lt)
Finansavimo sumos
450,7
Įsipareigojimai
490,5
Grynasis turtas
33604,2
34545,4

IŠ VISO:

RRT 2010 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Specialiąją
ryšių valdymo ir kontrolės programą
Eil.

2010 m. pajamos

Nr.

RRT pajamų grupės

Tūkst. Lt

proc.

1.

Elektroninių ryšių veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

136,8

1,24

2.

Pašto paslaugų teikimo sąlygų bei pasiuntinių
paslaugų teikimo sąlygų laikymosi priežiūra

71,0

0,65

3.

Pajamos iš konkursų ir aukcionų suteikti teisę
naudoti radijo dažnius (kanalus) bei telefono ryšio
numerius

0,0

0,00

4.

Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus), telefono
ryšio numerius, radijo stotis ir leidimų radijo mėgėjų
veiklai išdavimas

499,5

4,54

5.

Radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną

7.467,7

67,86

6.

Telefono ryšio numerių naudojimo priežiūra

2.726,6

24,78

7.

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių bandymai, aparatūros ir įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo bandymai

102,0

0,93

Kitos
IŠ VISO (1+2+3+4+5+6+7+8)

0,3

0,003

11.003,9

100,00

8.
9.

2010 m. Tarnyba vykdė vieną programą, t. y. Specialiąją ryšių valdymo ir kontrolės programą, kodas
01.81. Gautos pajamas už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus pervedamos į biudžetą,
vėliau jos iš biudžeto grąžinamos veiklos išlaidoms padengti. Šiai programai finansuoti pagal Lietuvos
Respublikos 2010 m. Valstybės biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (Žin., 2009, Nr.152-6822)
buvo numatyta 18 500,0 tūkst. Lt Tarnybos pajamų įmokų ir 18 500,0 tūkst. Lt bendrųjų asignavimų, iš kurių
8 400,0 tūkst. Lt buvo numatyta darbo užmokesčiui, 2 000 tūkst. Lt – turtui įsigyti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr.24-596, 2004, Nr.4-47),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.42-
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1455, 2004, Nr.96-3531), ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą
5311,6 tūkst. Lt suma buvo perkelta į 2010 m. ir naudojama Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos vykdomai Specialiajai ryšių valdymo ir kontrolės programai finansuoti viršijant Lietuvos
Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.
Remiantis 2010 m. balandžio 12 d. patvirtinta sąmata, Tarnybos vykdomai Specialiajai ryšių valdymo ir
kontrolės programai finansuoti 2010 m. iš viso numatyta 23811,6 tūkst. Lt (18500,0+5311,6) (t. y. suma su
ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą įskaitymais).
Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, privalo įvertinti
sąnaudų ir surinktų užmokesčių atitiktį bei pagrįstumą. Įvertinus 2009 m. gautas pajamas ir nepanaudotas
lėšas bei siekdama balansuoti 2010 m. pajamas ir išlaidas, 2010 m. kovo 22 d. Tarnyba direktoriaus
įsakymu Nr. 1V-355 (Žin., 2010, Nr. 34-1653) nustatė tarifų perskaičiavimo koeficientą 0,2, kuris galiojo nuo
2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. Koeficientas sumažino užmokesčių už Tarnybos
teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifus vidutiniškai 60 procentų, dėl to gauta mažiau pajamų –
11004,0 tūkst. Lt.

RRT 2010 m. vykdytos Specialiosios ryšių valdymo ir kontrolės programos lėšų
panaudojimas

Eil.
Nr.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
2.2
3.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos iš viso
iš jų:
darbo užmokestis
socialinio draudimo įmokos
išlaidos prekėms ir paslaugoms
socialinės išmokos (pašalpos)
Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos
Iš jų:
Statybai (pastatai ir statiniai)
Ilgalaikiam turtui įsigyti
IŠ VISO (1+2)

Specialiajai ryšių valdymo ir kontrolės
programai
Kasinės išlaidos
2009 m.
(tūkst. Lt)
14 086,3

Kasinės išlaidos
2010 m.
(tūkst. Lt)
12 484,6

7 974,2
2 489,3
3 520,9
101,9
617,4

6739,4
2107,1
3536,3
102,0
805,5

0,3
617,1
14 703,7

805,5
13 290,3
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1 priedas. RRT atliktų rinkų tyrimų rezultatai

7.

8.

9. / 3.

10.

10.

11. / 4.

12.
13.

Viešųjų tarptautinio telefono ryšio
paslaugų, teikiamų paslaugų
gavėjams, išskyrus vartotojus,
fiksuotoje vietoje, rinka
Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio
(kuris apima nustatytus skirtųjų
linijų tipus iki ir įskaitant 2 Mb/s,
kaip nurodyta Universaliųjų
paslaugų direktyvos 18 straipsnyje
ir VII priede) rinka
Skambučių inicijavimo viešajame
telefono ryšio tinkle, teikiamame
fiksuotoje vietoje, rinka
Skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinka

Nacionalinio tranzito paslaugų,
teikiamų viešuoju telefono ryšio
tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje,
rinka
Tarptautinio tranzito paslaugų,
teikiamų viešuoju telefono ryšio
tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje,
rinka
Didmeninės (fizinės) tinklo
infrastruktūros prieigos (įskaitant iš
dalies arba visiškai atsietą prieigą)
fiksuotoje vietoje rinka
Didmeninė plačiajuosčio ryšio
prieigos rinka
13.1 Mažos spartos skirtųjų linijų
galinių segmentų rinka
13.2 Didelės spartos skirtųjų linijų
galinių segmentų rinka

14.

15.

14.1 Nacionalinių skirtųjų linijų
magistralinių segmentų rinka
14.2 Tarptautinio išėjimo skirtųjų
linijų magistralinių segmentų rinka
Prieigos ir skambučių inicijavimo
viešuosiuose judriojo telefono ryšio
tinkluose rinka

X

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

TEO LT, AB

X

X

TEO LT, AB

X

X

TEO LT, AB

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEO LT, AB,

X

AB „Lietuvos geležinkeliai“,
AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras, UAB
„Cubio“, UAB „CSC
Telecom“, UAB „Eurocom
SIP“, UAB „Linkotelus“, UAB
„Mediafon“, UAB
„Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“,
UAB „Telekomunikaciju
grupa“

X

TEO LT, AB kartu su
susijusiais asmenimis

X

X

X

X

X

TEO LT, AB kartu su
susijusiais asmenimis

X

X

X

X

X

Preliminariais duomenimis TEO LT, AB

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Netaikyti
diskriminacinės
kainodaros

TEO LT, AB

Ūkio subjektai, turintys
didelę įtaką rinkoje

Teikti skirtąsias
linijas

Viešųjų telefono
ryšio paslaugų
teikėjo
pasirinkimas

6.

Viešųjų vietinio ir (arba)
nacionalinio telefono ryšio
paslaugų, teikiamų paslaugų
gavėjams, išskyrus vartotojus,
fiksuotoje vietoje, rinka

Didmeninės
linijos nuomos

5.

Viešųjų tarptautinio telefono ryšio
paslaugų, teikiamų vartotojams
fiksuotoje vietoje, rinka

Apskaitos
atskyrimo

4.

Viešųjų vietinio ir (arba)
nacionalinio telefono ryšio
paslaugų, teikiamų vartotojams
fiksuotoje vietoje, rinka

Kainų kontrolės ir
sąnaudų
apskaitos

3.

Vartotojams teikiamos prieigos prie
viešojo telefono ryšio tinklo
fiksuotoje vietoje rinka
Paslaugų gavėjams, išskyrus
vartotojus, teikiamos prieigos prie
viešojo telefono ryšio tinklo
fiksuotoje vietoje rinka

Skaidrumo

2.

Pavadinimas

Nediskriminavimo

1.

Nustatyti įpareigojimai

Prieigos
suteikimo

Rinkos
Nr.
Pagal
2003
m.
rek./
2007
m.
rek.*

X

X

X

Nėra. Rinka pripažinta
besivystanti.
TEO LT, AB
Nėra. Rinkoje pripažinta
veiksminga konkurencija.
Nėra. Rinkoje pripažinta
veiksminga konkurencija.
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16. / 7.

17.

18.

18.

18.

18

18.

18.

18.

Balso skambučių užbaigimo
individualiuose judriojo ryšio
tinkluose rinka
Nacionalinė didmeninė tarptautinio
tarptinklinio ryšio paslaugų
viešuosiuose judriojo ryšio
tinkluose rinka**
Analoginio
antžeminio
radijo
transliacijų perdavimo paslaugų,
skirtų
turinio
paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai
radijo dažnis (kanalas) skiriamas
siuntėjui AB Lietuvos radijo ir
televizijos centrui, rinka
Skaitmeninio antžeminio radijo
transliacijų perdavimo paslaugų,
skirtų
turinio
paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai
radijo dažnis (kanalas) skiriamas
siuntėjui AB Lietuvos radijo ir
televizijos centrui, rinka
Analoginio
antžeminio
radijo
transliacijų perdavimo paslaugų,
skirtų
turinio
paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai
radijo dažnis (kanalas) skiriamas
transliuotojui, rinka
Analoginės antžeminės televizijos
transliacijų perdavimo paslaugų,
skirtų
turinio
paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai
radijo dažnis (kanalas) skiriamas
siuntėjui AB Lietuvos radijo ir
televizijos centrui, rinka
Skaitmeninės
antžeminės
televizijos transliacijų perdavimo
paslaugų, skirtų turinio paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai
radijo dažnis (kanalas) skiriamas
siuntėjui AB Lietuvos radijo ir
televizijos centrui, rinka
Analoginės antžeminės televizijos
transliacijų perdavimo paslaugų,
skirtų
turinio
paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai
radijo dažnis (kanalas) skiriamas
transliuotojui, rinka
Skaitmeninės
antžeminės
televizijos transliacijų perdavimo
paslaugų, skirtų turinio paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai
radijo dažnis (kanalas) skiriamas
siuntėjui TEO LT, AB, rinka

UAB „Omnitel“, UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Tele2“

X

X

X

X

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

X

X

X

X

X

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

X

X

X

X

X

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

X

X

X

X

X

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

X

X

X

X

X

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

X

X

X

X

X

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

X

X

X

X

X

TEO LT, AB,

X

X

X

X

X

-

2010 m. tirtos rinkos išskirtos spalvotai
* 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, kurioje buvo nustatytas 7 rinkų sąrašas, pakeitė iki tol galiojusią 2003 m. vasario
11 d. EK rekomendaciją 2003/311/EB dėl atitinkamų rinkų, kurioje buvo nustatytas 18 rinkų sąrašas. Šiame lentelės stulpelyje
nurodomas rinkos numeris pagal atitinkamos rekomendacijos priede pateiktą sąrašą.
**EK priėmus sprendimą dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimo ES mastu, šio tyrimo rezultatai nebuvo teikiami
(notifikuojami) viešai konsultacijai ir EK.
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