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Malonu pristatyti 2011-ųjų metų Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) veiklos ataskaitą. Tai pirmoji
ataskaita, kurią pristatau kaip RRT direktorius, – juo 2011 m. buvau
paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu. 2011 m. RRT
minėjo savo veiklos dešimties metų sukaktį, o aš − savo darbo veiklos
dešimtmetį šioje institucijoje kaip kolektyvo narys. Todėl, sukaupęs
nemažą darbo patirtį tarnyboje, turėdamas kompetentingą kolektyvą,
pats būdamas naujųjų technologijų bei paslaugų vartotojas, galiu
drąsiai priimti svarbius sprendimus ir siekti kuo palankiausių sąlygų
pirmiausia žmonėms, paslaugų gavėjams, ūkio subjektams.
2011 m. RRT prerogatyva

liko

administracinės naštos

mažinimas ūkio subjektams. Imtasi konkrečių priemonių: kartu su 43
Lietuvos Respublikos institucijomis prisijungta prie Deklaracijos dėl
pirmųjų

verslo

metų,

mažintas

priimtų

teisės

aktų

skaičius,

supaprastinti administraciniai reikalavimai.
2011 m. RRT ėmėsi naujų veiklos sričių. Pradėtos vykdyti elektroninio parašo priežiūros
institucijos, kurios pagrindinis tikslas − skatinti elektroninio parašo naudojimą ir vykdyti kvalifikuotus
sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, funkcijas. 2011 m. pabaigoje
Lietuvos Respublikos Seime priėmus Pašto įstatymo pakeitimus, RRT nustatyta nauja periodinių leidinių
pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų tarifų taikymo priežiūros funkcija.
Daug dėmesio skyrėme pažangių ryšių technologijų plėtrai: 2011 m. parengti ir patvirtinti keturi
atskirų radijo dažnių juostų plėtros planai, numatantys naujos kartos judriojo radijo ryšio sistemų,
pasižyminčių didele duomenų perdavimo sparta, diegimą. Ateityje diegiant šias sistemas, vartotojui bus
pasiūlytos pranašesnės plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugos.

Siekdama sudaryti elektroninių ryšių

paslaugų teikėjams geresnes sąlygas plėtoti plačiajuosčio ryšio tinklus pasinaudojant esama
infrastruktūra, 2011 m. RRT bendradarbiavo su Lietuvos miestų savivaldybėmis kuriant elektroninę prieigą
prie informacijos apie požeminę tinklinę infrastruktūrą. 2011 m. RRT su Vilniaus miesto savivaldybe ir SĮ
„Vilniaus planas“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, su Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė ketinimų
protokolą dėl bendradarbiavimo kuriant elektroninę prieigą prie informacijos apie požeminę tinklinę
infrastruktūrą Klaipėdos mieste. Tikimasi, kad tokios elektroninės prieigos suteikimas skatins efektyvias
ilgalaikes investicijas į elektroninių ryšių plėtrą, o vartotojams

būtų užtikrina galimybė gauti daugiau

šiuolaikinių kokybiškų elektroninių paslaugų.
Pažymėtina, kad RRT daug dėmesio skyrė ruošdamasi sklandžiam perėjimui nuo analoginės
atžeminės televizijos prie skaitmeninės antžeminės televizijos 2012 m. spalio 29 d. RRT viešajai
konsultacijai paskelbė Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano pakeitimų projektą, kuriuo buvo
siekiama tinkamai pasirengti analoginės antžeminės televizijos išjungimui. RRT siūlomi Skaitmeninės
antžeminės televizijos plėtros plano pakeitimai leis Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai sukurti
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skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, kuris aprėps 98 procentus Lietuvos Respublikos teritorijos,
kurioje yra daugiau kaip 99 procentai namų ūkių.
2011 m. tęsėme nuo 2007 m. vykdomą ES programą „Saugesnis internetas“. Nors jau keletą metų
organizuojame informacinę veiklą šioje srityje, bet reikia pripažinti, kad augant mūsų vaikams plečiasi ir jų
kompetencijos ribos, o kartu ir pasitikėjimas savimi, draugiška aplinka, spalvingu pasauliu. Drįstu teigti,
vaikai drąsėja. Todėl su partneriais 2011 m. organizuodami šviečiamuosius renginius siekiame priminti
vaikams ir tėveliams apie saugų naudojimąsi internetu, priekabiavimą ir viliojimą internete, kovą su
kibernetinėmis patyčiomis. Šioje srityje mūsų veikla susilaukė įvertinimo. RRT iniciatyva sukurtas
dokumentinis filmas „Tinklas“, skirtas vaikų saugumo internete problemoms, dalyvavo Vidaus

reikalų

ministerijos organizuotoje gerosios patirties pavyzdžių atrankoje ir buvo pasirinktas atstovauti mūsų šaliai
tarptautinėje Europos viešojo administravimo kokybės konferencijoje.
Smagu pasidžiaugti ir augančia RRT specialistų kompetencija. Remiantis pasirašytais tarptautinio
bendradarbiavimo memorandumais, 2011 m. patirties perėmimo tikslu RRT lankėsi kelios užsienio
institucijų delegacijos, mūsų specialistai

buvo kviečiami konsultuoti kolegas kitose šalyse. Trys RRT

atstovai ėjo pirmininkų pareigas, du atstovai – pirmininkų pavaduotojų pareigas tarptautinėse darbo
grupėse, kas liudija ir tarptautiniu lygmeniu pripažįstamą tarnybos darbuotojų kompetenciją.
Lietuvos informacinių technologijų plėtra yra įvertinta ir Europos Sąjungos lygmeniu. 2010 m.
Europos Komisijos ataskaitoje Lietuva tarp kitų ES šalių yra paminėta kaip šalis, skirianti didelį dėmesį
šiems tikslams įgyvendinti ir aktyviai dalyvaujanti formuojant plačiajuosčio ryšio plėtros politiką. Pagal
šviesolaidinių linijų skvarbą Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje. Malonu pažymėti, kad Tarptautinės
organizacijos „FTTH Council Europe“ paskelbto tyrimo apie šviesolaidžių technologijos vystymosi
tendencijas rezultatai rodo, kad Lietuva toliau užtikrintai pirmauja Europoje pagal plačiajuosčio interneto
šviesolaidinėmis ryšio linijomis skvarbą: 2011 m. viduryje Lietuva pasiekė 26,6 proc. šviesolaidinio ryšio
skvarbą (ryšio skvarba 100 namų ūkių, 2010 m. pabaigoje šis rodiklis buvo 21 proc.), o pasauliniu mastu
Lietuva pagal šį rodiklį, kaip ir pernai, užima šeštąją vietą.
2011 m. RRT didelį dėmesį skyrė vartotojų apsaugai. Įsigaliojo RRT patvirtinti Elektroninių ryšių
paslaugų teikimo taisyklių pakeitimai, kuriais dar aiškiau nustatomos elektroninių ryšių paslaugų vartotojų
ir paslaugų teikėjų teisės ir pareigos. Kasmet sulaukiame vis daugiau vartotojų skundų. Dauguma skundų
išsprendžiama vartotojų naudai. Akivaizdu, kad vartotojai vis labiau rūpinasi savo teisių apsauga ir vis
geriau išmano tai reglamentuojančius teisės aktus. Tai skatina ieškoti veiksmingesnių vartotojų teisių
gynimo būdų ir kuo efektyviau taisyti teisės aktų spragas. Todėl ir 2012 m. RRT vienu iš svarbiausių savo
veiklos prioritetų renkasi vartotojų apsaugą ir kelia sau tikslą – patikima informacija ir kokybiškas vartotojų
aptarnavimas.
Minėti pasiekimai mus įkvepia aktyviau ir vieningiau kloti pamatus naujovėms, skatinančioms ūkio
plėtrą, visuomenės gerovę. 2011 metų Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita − didelio, atsakingo mūsų
kolektyvinio darbo rezultatas.

Pagarbiai

Feliksas Dobrovolskis
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RRT tarybos nariai

Tarybos pirmininkas

Feliksas DOBROVOLSKIS
RRT direktorius

Tarybos pirmininko pavaduotojas

Algirdas BLOZNELIS
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento Komunikacijos ir informacinio
aprūpinimo valdybos viršininkas

Narys

Eduardas BAREIŠA
Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedros
vedėjas

Narys

Vytautas BUTRIMAS
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vyriausiasis patarėjas kibernetinio
saugumo klausimais

Narys

Gintaras ČIURLIONIS
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktorius

Narys

Valdas KIŠONAS
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos
departamento direktorius

Narė

Lina ŽONGOLAVIČIŪTĖ
Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Ekonomikos
pažangos skyriaus patarėja
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RRT MISIJA, TIKSLAI

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

TIKSLAI:
Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių, įperkamų
IRT bei pašto paslaugų (produktų) pasirinkimo įvairovę, sudaryti IRT ir pašto verslo plėtros
galimybes, lanksčiai ir harmoningai ES bendroje rinkoje funkcionuojančios reguliavimo sistemos
pagrindu darant poveikį tokių paslaugų pasiūlai rinkoje.

Ą1
Veiksminga ir skaidri
konkurencija IRT ir pašto
paslaugų (produktų)
rinkose

Pagal RRT kompetenciją
užtikrinti IRT ir pašto paslaugų
(produktų) gavėjų teisių ir
teisėtų interesų apsaugą

Ilgalaikių investicijų
skatinimas ir pažangių IRT
plėtra

Integracija į ES ir
tarptautinę reguliavimo
erdvę ir efektyvi RRT
veikla

Taikyti ex-ante reguliavimo
principus IRT paslaugų
(produktų) rinkose, kuriose
nėra veiksmingos
konkurencijos ar ji
nepakankama

Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumą,
elektroninių ryšių tinklų
patikimumą ir atsparumą

Tobulinti moderniomis IRT
grindžiamam verslui palankią
reguliavimo aplinką ir skatinti
naujų technologijų plėtrą

Efektyvi integracija į ES
sprendimų priėmimo procesą

Vykdyti konkurencijos IRT
bei pašto sektoriuose
stebėseną ir aktyvinti rinkos
savireguliacijos
mechanizmus

IRT ir pašto paslaugų, įskaitant
universaliąsias paslaugas,
teikimo priežiūra

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

Efektyvus RRT veiklos
organizavimas, veiklos
viešumas ir kontrolė

Lietuvos Respublikos rinkoje
esančių radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių
atitikties privalomiems
Reglamento reikalavimams bei
įrenginių atitikties
elektromagnetinio suderinamumo
reikalavimams užtikrinimas ir
priežiūra

Efektyvus kitų elektroninių
ryšių išteklių valdymas ir jų
naudojimo priežiūra

Užtikrinti, kad operatoriai ir
elektroninių ryšių paslaugų
teikėjai vykdytų su elektroninių
ryšių srautų priežiūra ir
stebėjimu susijusius
įpareigojimus, kurie gali būti
nustatyti valstybės gynybos,
nacionalinio saugumo ir
viešosios tvarkos palaikymo
interesais, taip pat ypatingų
situacijų atvejais

Elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo ir
naudojimo priežiūra
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RRT FUNKCINĖS VEIKLOS SRITYS

El. ryšių sektoriaus reguliavimas
Pašto ir pasiuntinių sektoriaus reguliavimas
E. parašas
Tinklų ir informacijos saugumas
Aparatūros ir įrenginių priežiūra
Radijo spektro valdymas ir priežiūra
Eletroninių ryšių išteklių valdymas ir priežiūra
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TRUMPA RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS APŽVALGA
Elektroninių ryšių rinka. 2011 m. elektroninių ryšių rinkoje išliko pajamų mažėjimo tendencija,
tačiau palyginti su 2010 m., elektroninių ryšių pajamų mažėjimo tempas lėtėjo 3,7 procentinio punkto (per
2011 m. bendrosios sektoriaus pajamos mažėjo 7 proc., per 2010 m. – 10,7 proc.) (žr. 1 pav.). Vis dar
išlieka tiek verslo, tiek gyventojų polinkis taupyti ir jo poveikio elektroninių ryšių sektoriaus pajamoms
neatsvėrė mažėjusios kai kurių elektroninių ryšių paslaugų kainos: judriojo telefono ryšio paslaugų kainos,
kaip anstesniais metais, taip ir 2011 m. mažėjo maždaug trečdaliu, fiksuotojo – dešimtadaliu. Toks kainų
mažėjimas ne vienodai veikė vartojimo apimtis: judriojo ryšio paslaugų vartojimas, matuojant pagal
pokalbių trukmę, augo 6,2 proc., o atitinkamas fiksuotojo ryšio paslaugų vartojimas mažėjo 7,3 proc.
2011 m. kainų politika lėmė elektroninių ryšių sektoriaus pajamų mažėjimą net ir didėjant abonentų
skaičiui: 2011 m., palyginti su 2010 m., interneto prieigos abonentų skaičius išaugo 12,5 proc., judriojo
ryšio abonentų skaičius – 1 proc., audiovizualinių paslaugų – 4 proc.
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1 pav. Lietuvos BVP ir elektroninių ryšių sektoriaus pokyčiai, proc., 2004–2011 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas, RRT

Judriojo ryšio, vis dar didžiausio elektroninių ryšių sektoriaus segmento, pajamos mažėja nuo
2009 m. 2011 m., palyginti su 2010 m., pajamos iš viešųjų judriojo ryšio tinklų ir paslaugų teikimo
sumažėjo tik 4,1 proc. Ko gero, nors ir nedidelį, bet pajamų mažėjimą 2011 m. labiausiai paveikė trečdaliu
kritusios judriojo ryšio pokalbių kainos. Kainų kritimas augino abonentų skaičių – tai dar viena aplinkybė,
dėl ko pajamų pokytis nebuvo didelis (žr. 2 pav.). 2011 m. mažėjusios kainos bei sparčiau ūgtelėjusi
judriojo ryšio skvarba (2011 m. skvarba padidėjo 3,6 procentinio punkto, palyginti su 2010 m.) rodo, jog šis
elektroninių ryšių segmentas stiprėja. Panaši situacija susiklostė ir viešojo fiksuotojo telefono ryšio rinkoje:
nors pajamos už teikiamas fiksuotojo ryšio paslaugas per 2011 m. mažėjo 10,5 proc., viešojo fiksuotojo
telefono ryšio linijų skaičius 100 gyventojų mažėjo nežymiai (0,9 procentinio punkto) ir sudarė 21,7 proc.
Tai rodo, kad fiksuotojo ir judriojo ryšio rinkų paslaugų teikėjai konkuruodami tarpusavyje koregavo
mažmeninių paslaugų kainodarą, formavo įvairius paslaugų pasiūlymus, pritaikytus įvairiems vartotojų
poreikiams, mažino paslaugų kainas.
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0

0

Pajamos iš viešojo 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 linijų sk. 100 gyventojų, 2005–2011 m.
Šaltinis: RRT

Vienas iš elektroninių ryšių sektoriaus segmentų, 2011 m. lėtinusių elektroninių ryšių sektoriaus
mažėjimo tempus, yra interneto prieigos paslaugų (įskaitant kitas duomenų perdavimo paslaugas)
segmentas. Abonentų, besinaudojančių interneto prieigos paslaugomis, skaičius nepertraukiamai auga
nuo 2006 m. 2011 m. abonentų, besinaudojančių interneto prieiga, padaugėjo 109,6 tūkst., t. y. 12,5 proc.
(žr. 3 pav.).
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0

0
Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius

Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 100 gyventojų

3 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius, tūkst., 2005–2011 m.
Šaltinis: RRT

Beveik visos interneto prieigos paslaugos buvo teikiamos plačiajuosčio ryšio būdu (99,8 proc.). Iki
2011 m. pabaigos interneto prieigos paslaugų, teikiamų plačiajuosčiu ryšiu, skvarba (įskaitant abonentus,
prisijungusius viešaisiais fiksuotojo ir (arba) judriojo ryšio tinklais) pasiekė 30,9 proc. gyventojų (žr. 4 pav.).
Didėjant plačiajuosčio ryšio skvarbai, 2 proc. didėjo ir pajamos, gautos iš interneto prieigos paslaugų
teikimo veiklos.
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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, 2005–2011 m.
Šaltinis: RRT

2011 m. elektroninių ryšių rinkos dalyviai į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą investavo
daugiausiai po 2008 m. sekusio ekonominio nuosmukio. 2011 m., palyginti su 2010 metais, šios
investicijos augo 12,2 proc. (žr. 5 pav.).
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Bendros elektroninių ryšių rinkos pajamos

Investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą

5 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus pajamų ir investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą dinamika, mln. Lt,
2001–2011 m.
Šaltinis: RRT

Jau keletą metų iš eilės interneto prieigos paslaugų teikėjai didžiąją dalį investicijų į elektroninių
ryšių tinklo infrastruktūrą skiria šviesolaidinio ryšio naujos kartos tinklams (angl. Next Generation Network,
NGN) tiesti. Tai atsispindi ir interneto prieigos paslaugų abonentų pasiskirstymo pagal prisijungimo prie
interneto būdus pokyčiuose (žr. 6 pav.): daugiau nei trečdalis (36,4 proc.) visų interneto prieigos paslaugų
abonentų interneto prieigą gavo šviesolaidinio ryšio linijomis. 2011 m. antrasis pagal populiarumą
prisijungimo prie interneto būdas buvo judrusis ryšys (26 proc.), į trečiąją vietą išstūmęs xDSL technologiją
(20 proc.). Pastovius augimo tempus išlaikė ir belaidžio ryšio technologijos. 2011 m. belaidžiu ryšiu prie
interneto jungėsi 10,8 proc. abonentų. Abonentų pasirinkimą interneto prieigos paslaugas gauti judriojo ir
belaidžio ryšio priemonėmis lėmė ne tik papildomų privalumų suteikiantis šių paslaugų funkcionalumas,
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bet ir didėjantis interneto paslaugų skverbimasis į atokesnes vietoves, kur teikti interneto prieigos
paslaugas fiksuotojo ryšio linijomis yra ekonomiškai nenaudinga.
2011 m.

36,2 %

2010 m.

35,0 %

2009 m.

20,1 %
24,2 %

33,0 %

2008 m.

29,5 %

23,5 %

2007 m.

36,9 %

16,3 %

39,8 %

Šviesolaidinio ryšio linijomis

xDSL

LAN

3,5 % 6,8 %
6,2 %

20,5 %

9,5 %

9,1 %
11,2 %

Belaidžio ryšio linijomis

0,1 %

22,1 %

2,8 % 5,6 % 10,1 %

10,8 %

Kabelinės TV tinklu

26,1 %

2,2 %4,6 % 10,8 %

9,0 %

17,8 %

0,1 %
0,2 %
0,3 %

8,8 %

12,8 % 0,4 %

Judriuoju ryšiu

Skirtąja linija

6 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų pasiskirstymas pagal prisijungimo prie interneto būdus, proc.,
2007 m. pab. – 2011 m. pab.
Šaltinis: RRT

Jau trečius metus šviesolaidinės ryšio linijos (toliau – FTTx) Lietuvoje išlieka pagrindine
plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo technologija (žr. 7 pav.). 2011 m. duomenimis, Lietuvoje buvo
359,9 tūkst. šviesolaidinių ryšio linijų, kurias teikė 54 ūkio subjektai. Nuo 2005 m. iki 2011 m. FTTx linijų
skaičius išaugo 27,6 karto, per 2011 m. šių linijų skaičius augo 16 proc.
2011 m.

127 430

2010 m.
2009 m.

91 037

216 653

51 703

2008 m. 15 126
2007 m.

202 847
148 013

94 700

2006 m.

52 664

2005 m.

12 937

FTTH

232 479

FTTB

FTTH ir FTTB

7 pav. Vietinių šviesolaidinių ryšių linijų skaičiaus dinamika, 2005–2011 m.
Šaltinis: RRT

2011 m. 39 proc. visų abonentų, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, buvo
TEO LT, AB, abonentai (žr. 8 pav.). Visu 2005–2011 m. laikotarpiu stebima kitų interneto prieigos
paslaugų teikėjų rinkos dalies mažėjimo tendencija. Nuo 2007 m., kuomet TEO LT, AB, pradėjo tiesti
šviesolaidinio ryšio linijų tinklą, iki 2011 m. šio ūkio subjekto abonentų, prisijungusių prie interneto
šviesolaidinio ryšio linijomis, skaičius išaugo 138,4 tūkst. abonentų, kitų paslaugų teikėjų abonentų
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 212 tūkstančiais.
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8 pav. TEO LT, AB, ir kitų interneto prieigos paslaugų teikėjų rinkos dalys pagal abonentų, prisijungusių prie
interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, proc., ir bendro abonentų skaičiaus dinamika, tūkst., 2005–2011 m.
Šaltinis: RRT

Lietuva pasauliniame kontekste pastebima kaip viena iš pirmaujančių valstybių pagal naujosios
kartos tinklų plėtojimą. Asociacijos „FTTH Council Europe“ ir bendrovės „iDate“ 2011 m. birželio mėnesį
atlikto tyrimo duomenimis, Lietuva jau trečius metus iš eilės užtikrintai pirmavo Europoje pagal
plačiajuosčio interneto, teikiamo šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą (žr. 9 pav.) (pasaulyje užėmė 6
vietą po P. Korėjos, Japonijos, Honkongo, JAE, Taivano). Tyrimo metu buvo vertinama šviesolaidinio ryšio
skvarba 100 namų ūkių, buvo reitinguojamos šalys, kuriose yra ne mažiau kaip 200 000 namų ūkių.
Informacija pateikiama tik apie Europos šalis, kuriose skvarba didesnė negu 1 %. Taip pat buvo
naudojamas kitas duomenų apie namų ūkių skaičių Europos šalyse šaltinis, dėl ko pasikeitė kai kurių šalių
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rodikliai, o pokytis su praeitu laikotarpiu nėra vertinamas.

9 pav. Plačiajuosčio interneto, teikiamo šviesolaidinėmis ryšio linijomis, prieigą turinčių namų ūkių dalis
Europos šalyse, proc.
Šaltiniai: FTTH Council Europe, iDATE

„FTTH Council Europe“ paskelbtame tyrime apie šviesolaidinio ryšio technologijos vystymosi
tendencijas akcentuojama, kad FTTx technologijos laikomos vienu iš svarbiausių ekonomikos augimo
variklių: naujosios technologijos leidžia kurti naujas paslaugas, naujas darbo vietas, efektyviai valdyti
įmonių išteklius, taupyti laiką. Šios technologijos vienareikšmiškai atveria kelią naujovėms, o tai savo
ruožtu lemia efektyvesnę konkurenciją šalyje.
2012 m. spalio 29 d. bus galutinai išjungta analoginė antžeminė televizija, kurią pakeis
skaitmeninė antžeminė televizija. Visi vartotojai, iki šiol žiūrėję nemokamą analoginę antžeminę televiziją,
norėdami matyti televizijos programas, turės priimti sprendimą dėl kelių alternatyvų, t. y.: įsigyti
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skaitmeninės televizijos signalo kodavimo priedėlį (ir anteną), įsigyti televizorių su integruotu skaitmeninio
signalo kodavimo priedėliu arba tapti mokamos televizijos paslaugų teikėjų abonentu. Tačiau 2011 m.
pabaigoje apie 49,8 proc. visų namų ūkių naudojosi mokamos televizijos paslaugomis, t. y. 4,1 proc.
daugiau nei 2010 m. Tikėtina, kad dėl aukščiau dėstomų priežasčių mokamos televizijos abonentų
skaičius 2012 m. turėtų augti. Beveik 50,6 proc. mokamos televizijos abonentų televizijos signalą priėmė
skaitmeniniu būdu. Palyginti su 2010 m., 2011 m, mokamos skaitmeninės televizijos abonentų skaičius
per metus išaugo apie 21,5 proc. Lietuvoje sėkmingai besiplečiantys naujosios kartos plačiajuosčio ryšio
1

tinklai lemia ir populiarėjantį televizijos programų retransliavimą IPTV formatu. 2011 m. pabaigoje IPTV
paslaugas teikė 7 bendrovės, šiuo būdu televizijos programas žiūrėjo 83,5 tūkst. abonentų, o palyginti su
2010 metų duomenimis, per metus abonentų skaičius išaugo 18,1 proc.
Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka. Bendra pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka, vertinant pagal
pajamas, per 2011 m. paaugo 14,3 proc. ir siekė 271,9 mln. Lt (žr. 10 pav.). Analizuojant pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinkos pajamų dinamiką, matyti, kad 2009 m. pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos
patyrė didelį pajamų kritimą (-12,6 proc.), 2010 m. augimas jau sudarė 5,2 proc., o 2011 m. rezultatas
viršijo iš pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos gautų pajamų iki krizės laikotarpio buvusį lygį. Per 2011 m.
pajamų augimas buvo pastebimas tiek pašto, tiek ir pasiuntinių paslaugų rinkose – pašto rinka paaugo 8,8
proc. ir sudarė 112,2 mln. Lt, o pasiuntinių paslaugų rinka augo 18,5 proc. ir pasiekė 159,7 mln. Lt.
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Pajamos iš pasiuntinių paslaugų

129,9
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160,2

2008 m.

159,7

2011 m.

Pajamos iš pašto paslaugų

10 pav. Pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos, mln. Lt, 2005–2011 m.
Šaltinis: RRT

Bendroje pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje 2011 m. IV ketv. vidaus siunčiamųjų pašto
korespondencijos siuntų, įskaitant reklamines siuntas, kiekis, palyginti su 2010 m. IV ketv., mažėjo 3 proc.,
vidaus gaunamųjų pašto korespondencijos siuntų, įskaitant reklamines siuntas, kiekis mažėjo 2,5 proc.,
vidaus siunčiamųjų pašto siuntinių kiekis didėjo 4,8 proc., o vidaus gaunamųjų pašto siuntinių kiekis – 23,7
proc.

1

IPTV – televizijos, naudojant interneto protokolo (IP, angl. Internet Protocol) technologijas, paslaugos.

14

2011 m. veiklos ataskaita RRT
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIŲ REGULIAVIMO TEISINĖS
SISTEMOS POKYČIAI
2011 m. teisėkūros požiūriu buvo skirti Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti. RRT parengė
2

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kurio tikslas – perkelti į
Lietuvos nacionalinės teisės sistemą 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtas
3

direktyvas . 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojęs Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymas patikslino
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų teisių ir pareigų reglamentavimą,
sudarė sąlygas efektyvesnei konkurencijai elektroninių ryšių sektoriuje, užtikrino geresnį elektroninių ryšių
išteklių valdymą, jų naudojimą, spartesnį naujų technologijų diegimą. RRT buvo parengtos, priimtos ir
notifikuotos Europos Komisijai visos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtų
direktyvų įgyvendinimo priemonės bei priimti kiti teisės aktai, siekiant suderinti jų nuostatas su Elektroninių
ryšių įstatymo pakeitimo įstatymu (RRT priimtų teisės aktų sąrašas pateiktas 1 priede).
2011 m. įsigaliojusiame Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatyme numatyta, kad RRT rengia
ir tvirtina Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, nustato universaliųjų paslaugų teikimo taisykles,
todėl RRT direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 patvirtinta Nacionalinė radijo dažnių
paskirstymo lentelė, o Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės buvo patvirtintos 2011 m.
rugsėjo 20 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-889. Anksčiau minėtus teisės aktus tvirtindavo Lietuvos
Respublikos Vyriausybė, tačiau įvertinant Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą,
tvirtinimo tvarka buvo pakeista.
Pašto srityje buvo priimtas Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 2, 3, 8 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 161-7618), nustatantis periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams sąlygas ir tvarką.
Daug dėmesio buvo skirta ir dalyvavimui Europos Sąjungos teisės perkėlimo ir įgyvendinimo
etape harmonizuojant nacionalinę teisę pašto sektoriuje – aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija rengiant Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą, kuriuo siekiama perkelti į Lietuvos nacionalinės teisės sistemą 2008 m. vasario 20 d. Europos
Parlamento ir

Tarybos direktyvą 2008/6/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško

Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo.
Siekiant efektyvaus radijo spektro naudojimo bei veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių
tinklų teikimo srityje, RRT buvo parengti ir priimti:
• Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas
Nr. 1V-1294 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2300–2400 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“;

2

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77 straipsnių, antrojo
skirsnio pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 231, 232, 421 straipsniais ir 35 straipsnio pripažinimo
netekusiu galios įstatymo.
3
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, 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, 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.
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•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas

Nr. 1V-1295 „Dėl Radijo ryšio plėtros 3600–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“;
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas

Nr. 1V-470 „Dėl radijo ryšio plėtros 2500–2690 MGz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“;
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymas

Nr. 1V-124 „Dėl radijo ryšio plėtros 2200–2300 MGz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“.
Siekiant perduoti RRT vykdyti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas, įskaitant
kvalifikuotus sertifikatus sudarančių paslaugų teikėjų priežiūrą, 2011 m. RRT buvo parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
elektroninio parašo priežiūros institucijos“ projektas ir 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“ projektas. Taip pat priimtas teisės aktų
paketas, skirtas efektyviai vykdyti naujai pavestus uždavinius nustatant kvalifikuotus sertifikatus
sudarančių paslaugų teikėjų veiklos sąlygas, reikalavimus elektroninio parašo tikrinimo procedūrai,
sertifikavimo paslaugų teikėjų savanoriškos akreditacijos reikalavimus ir tvarką, reikalavimus asmenų
registravimo sertifikatams gauti bei konsultavimo paslaugoms ir kt.:
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d.

įsakymas Nr. 1V-410 „Dėl Sertifikavimo paslaugų teikėjų akreditavimo reikalavimų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 48-2352);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d.

įsakymas Nr. 1V-409 „Dėl Reikalavimų elektroninio parašo tikrinimo procedūrai aprašo patvirtinimo“ (Žin.,
2011, Nr. 48-2351);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d.

įsakymas Nr. 1V-408 „Dėl minimalios draudiminės sumos kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems
sertifikavimo paslaugų teikėjams nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 48-2350);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d.

įsakymas Nr. 1V-407 „Dėl Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,
2011, Nr. 48-2349);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d.

įsakymas Nr. 1V-406 „Dėl Asmenų registravimo sertifikatams gauti ir konsultavimo paslaugų teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 48-2348).
2011 m. buvo priimtas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymo 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 132-6277), kuriuo RRT perduotos
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos funkcijos,
susijusios su žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių
aprobavimu, priežiūra, ar prieigą prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiantys asmenys
įdiegia ir užtikrina filtravimo priemonių veikimą. Atsižvelgiant į minėtų funkcijų perdavimą bei siekiant
suderinti teisės aktų nuostatas su Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
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įstatymo 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymu, RRT buvo parengti 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų projektai:
•

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“ projektas;
•

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“ projektas.
2011 m. į nacionalinę teisę perkeliant 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2009/140/EB buvo pakeistas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (toliau − ERĮ) ir
įtvirtintos naujos nuostatos, skirtos elektroninių ryšių tinklų saugumui ir vientisumui užtikrinti.
1

Todėl, vadovaujantis naujos redakcijos ERĮ 42 straipsniu, buvo parengtos Viešųjų ryšių tinklų ir
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Jos
4

įsigaliojo 2011 m. spalio 30 d., patvirtinus RRT direktoriui .
Taisyklės reglamentuoja viešųjų tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų teises ir
pareigas užtikrinant jų teikiamų viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą ir
vientisumą bei saugumo incidentų tyrimo tvarką. Šis teisės aktas leis efektyviau nagrinėti elektroninių ryšių
tinklų ir informacijos saugumo ir vientisumo incidentus bei vykdyti jų prevenciją, prisidės gerinant vartotojų
apsaugą elektroninėje erdvėje.
5

6

RRT direktoriaus įsakymu įsigaliojo nauja Rinkos tyrimo taisyklių redakcija . Rinkos tyrimo
taisyklės buvo keičiamos siekiant į nacionalinės teisės sistemą perkelti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/140/EB nuostatas bei sukonkretinti ERĮ 23 1 ir 232 straipsnius.
Nauja Rinkos tyrimo taisyklių redakcija keičia rinkos tyrimo procedūros reglamentavimą, susijusį su rinkos
tyrimo atlikimo terminais, laikinųjų priemonių nustatymu, galutinio rinkos tyrimo sprendimo pateikimu.
Taisyklėse taip pat numatyta nauja viešojo konsultavimosi procedūra ir veiksmų tvarka, kurių turi imtis
RRT, Europos Komisijai išreiškus rimtas abejones dėl rinkos apibrėžimo ar įpareigojimų nustatymo,
pakeitimo ir (arba) panaikinimo. Be to, kaip elektroninių ryšių rinkos priežiūros priemonė didelę įtaką
turinčiam ūkio subjektui numatyta galimybė skirti naują funkcinio atskyrimo įpareigojimą. Rinkos tyrimo
taisyklėse taip pat nustatoma, kokią detalią informaciją turi pateikti ūkio subjektas, pripažintas turinčiu
didelę įtaką vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, ketindamas savanoriškai atskirti savo prieigos prie
tinklo turtą ar jo dalį.

4

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1013 (Žin., 2011, Nr. 130-6174).
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-1088 „Dėl Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6394).
6
Rinkos tyrimo taisykles galima rasti RRT interneto svetainėje adresu: http://rrt.lt/lt/teisine-informacija/rrt-teises-aktupaieska/15/p0.html
5
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ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
RRT, kaip ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekanti institucija, siekdama gerinti verslo aplinką,
mažinti administracinę naštą verslą pradedantiems ūkio subjektams bei teikti metodinę pagalbą ir
konsultacijas, 2011 m. kartu su 43 priežiūros institucijomis prisijungė prie Institucijų atliekamų priežiūros
funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos viešai paskelbtos Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų.
Deklaracija taip pat paskelbta svetainėje www.rrt.lt.
RRT, 2011 m. siekdama, kad svetainėje www.rrt.lt verslo subjektams būtų pakankamai aišku ir
patogu rasti jiems reikalingą informaciją, ir įgyvendindama Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo
Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
7

aprašo patvirtinimo “ nuostatas, svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ ir skyriaus „Veikla“ srityje „Ūkio
subjektai“ viešai skelbdavo ir atnaujindavo aktualią informaciją. Joje taip pat galima rasti šią informaciją:


8

išsamų teisės aktų (RRT direktoriaus įsakymai, ES teisės aktai, LR Vyriausybės nutarimai,

tarptautinės sutartys, teisės aktai, reguliuojantys civilinių ginčų sprendimo tvarką ir sąlygas, ir t. t),
reguliuojančių RRT veiklą ir įtvirtinančių RRT atliekamos elektroninių ryšių veiklos ir pašto veiklos
priežiūros reikalavimus, sąrašą, kad ūkio subjektai būtų informuoti apie visus teisės aktus, kurie nustato
ribojimus jų veiklai tam tikroje srityje;


einamaisiais metais planuojamų atlikti asmenų, teikiančių pašto ir (ar) pasiuntinių

paslaugas, bei asmenų, besiverčiančių elektroninių ryšių veikla, veiklos patikrinimų planą;


su teisės aktų taikymu susijusią bei kitą informaciją.
9

RRT, vadovaudamasi LR viešojo administravimo įstatymu ir vidaus reikalų ministro patvirtintomis
10

rekomendacijomis , 2011 m. parengė teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, informacinio pobūdžio
administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir, 2012 m. sausio 30 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V129 „Dėl administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo“ patvirtinus, viešai juos paskelbė RRT
svetainės www.rrt.lt skyriuje „Paslaugos – Viešosios ir administracinės paslaugos“. Asmenims pateikta
detaliai aprašyta administracinės paslaugos esmė, nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi
nagrinėjant prašymą ir suteikiant administracinę paslaugą, informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti
asmuo, kokia forma galima pateikti prašymą ir gauti atsakymą, pridėtos prašymo formos, pildymo
pavyzdžiai, pateikiama informacija apie administracinės paslaugos suteikimo kainą bei trukmę, RRT
darbuotojų, teikiančių konkrečią administracinę paslaugą, kontaktai.
Kaip ir 2010 m., 2011 m. RRT vykdė administracinės naštos mažinimo priemones: taikė
išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų (angl. binding ruling), „vienas į – vienas iš“ principą,
11

laikėsi dviejų datų taisyklės ; prioritetą teikė konsultacijoms ir metodinės pagalbos teikimui, kopijavo
(neatlygintinai) dokumentus, tvirtino dokumentų kopijas.

7

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976).
8
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36(5) straipsnio 2 dalies 2 punktu.
9
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalis (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2011, Nr.
4-125).
10
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1V-644 (Žin., 2009, Nr. 145-6446) 2 punktas.
11
Dviejų datų taisyklė reiškia, kad teisės aktai, kuriuose nustatomas naujas arba keičiamas ūkio subjektų veiklos reglamentavimas ir
priežiūros teisinis reglamentavimas, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d.
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2011 m. RRT ėmėsi konkrečių veiksmų mažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir
supaprastinti teisinį reglamentavimą: sumažino priimtų teisės aktų skaičių − sujungė keturis teisės aktus,
reglamentuojančius ginčų RRT nagrinėjimo tvarką, į du teisės aktus, taip pat tris teisės aktus,
12

reguliuojančius prieigos suteikimo ir teikimo klausimus, − į vieną teisės aktą . Taip pat RRT buvo parengti
teisės aktų projektai ir priimti teisės aktai, kurių tikslas – panaikinti ūkio subjektams reikalavimą turėti
antspaudą ar antspaudo vietos žymą. Ūkio subjektams neliko reikalavimo atitinkamus dokumentus,
teikiamus RRT, ir jų kopijas tvirtinti ūkio subjektų antspaudais.
2011 m. RRT visų pirma orientavosi į metodinės pagalbos teikimą ūkio subjektams, tačiau teko
paskirti 2 ekonomines sankcijas (2010 m. nebuvo taikytos) dėl Pašto įstatymo nuostatų pažeidimų ir dvi už
radijo dažnių naudojimo sąlygų pažeidimus.
RRT, vadovaudamasi LR Vyriausybės nutarimu „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo“, paskyrė atsakingą asmenį, kurio pagrindinės funkcijos − užtikrinti priežiūros funkcijų
optimizavimą, rengti ūkio subjektų patikrinimų metinius planus, koordinuoti bendrai atliekamus rinkos
priežiūros darbus tarp RRT kontrolės skyrių (RRT jų yra 5, skirtinguose didmiesčiuose). Vadovaudamasi
šiuo nutarimu, 2011 m. RRT, planuodama ir atlikdama ūkio subjektų patikrinimus bei kitus priežiūros
veiksmus, atsižvelgė į ūkio subjektų veiklos rizikingumą. 2012 m. taip pat planuojama tikrinimams pradėti
naudoti baigtinių tikrinamų aspektų klausimynus.

Elektroninių ryšių rinkos priežiūra
RRT konsultuoja rinkos dalyvius (pagal poreikį rengia ir susitikimus) elektroninių ryšių
mažmeninių ir didmeninių paslaugų teikimo, elektroninių ryšių tinklų sujungimo, prieigos teikimo
klausimais, siekdama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantys teisės
aktai ir vykdomi didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatyti įpareigojimai. 2011 m.
susitikimuose su UAB „Linkotelus“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Mediafon“ atstovais RRT konsultavo juos
dėl tinklų sujungimo; su VšĮ „Infrastruktūra“ atstovais – dėl prieigos; su TEO LT, AB, ir AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro atstovais – dėl prieigos prie fizinės infrastruktūros; telefonu, elektroniniu paštu buvo
konsultuotas švedų operatorius Direct2Internet dėl vertimosi elektroninių ryšių veikla Lietuvoje. Iš viso
2011 m. RRT atsakė į 32 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.
Esami ir potencialūs elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir pirkėjai, norintys gauti atsakymą į
rūpimą klausimą, gali pateikti paklausimą ir RRT interneto svetainės skyriuje „Klausimai“. Atskiras RRT
veiklos sritis aprašančiose interneto svetainės skiltyse yra skyreliai „Dažniausiai užduodami klausimai“,
kuriuose skelbiamos apibendrintos konsultacijos RRT dažniausiai pateikiamais klausimais (pvz., dėl
bendro infrastruktūros naudojimo, prieigos, įskaitant tinklų sujungimo teikimą, ir pan.). Visiems RRT
12

Sujungti teisės aktų projektai priimti ir paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-1017 „Dėl Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir
(ar) paslaugas, ir ginčų tarp pašto paslaugų teikėjų ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sprendimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 130-6177), Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-1015 „Dėl
Galutinių paslaugų gavėjų ginčų su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais ir ginčų tarp pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų ir
naudotojų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 130-6176) ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 124-5937).
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atsakymams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, suteikiamas viešosios
konsultacijos statusas.

Bendroji elektroninių ryšių veiklą vykdančių ūkio subjektų priežiūra
2011 m. pagal RRT direktoriaus patvirtintą planą buvo patikrinti 27 ūkio subjektai (2010 m. – 32),
teikiantys elektroninių ryšių paslaugas (žr. 11 pav.). Tarp patikrintųjų − trijų didžiausių judriojo ryšio
operatorių − UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, klientų aptarnavimo salonai bei paslaugų
pardavimo vietos įvairiuose Lietuvos miestuose. Iš viso patikrinta po 7 kiekvieno operatoriaus paslaugų
pardavimo vietas (salonus). Iš viso 2011 m. atlikti 45 patikrinimai. Dažniausi nustatyti trūkumai − tipinių
sutarčių su vartotojais sąlygų nesilaikymas, įmonių interneto puslapiuose paskelbtos informacijos
neatitiktis teisės aktų reikalavimams, techninių įvykių duomenų, kuriuos fiksuoja ir saugo elektroninių ryšių
tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, nepaskelbimas RRT saugiosios prieigos tinklalapyje. Po RRT
įgaliotų pareigūnų įspėjimų į visas pastabas buvo atsižvelgta.
2011 m. buvo vykdoma 10 neplaninių ūkio subjektų patikrinimų (2010 m. – 6). Patikrinimai buvo
vykdomi gavus skundus dėl galbūt neteisėtos infrastruktūros įrengimo, taip pat kitus skundus, informaciją
dėl galbūt neteisėtos elektroninių ryšių veiklos. Skundai dėl galbūt neteisėtos infrastruktūros įrengimo
pasitvirtino. Po įgaliotų pareigūnų reikalavimų pažeidimai buvo pašalinti.
2011 m. ištirti 4 skundai dėl galbūt neteisėto infrastruktūros (duomenų perdavimo tinklų) įrengimo
Lentvaryje, Plungėje ir Vilniuje. Visi skundai nepasitvirtino.
Ištirtas įmonės skundas dėl galbūt neteisėto IP TV televizijos per duomenų perdavimo tinklą
transliavimo. Skundas nepasitvirtino.
Pagal tarnybinius pranešimus tirta trijų ūkio subjektų veikla dėl vykdomos elektroninių ryšių veiklos
pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Nustatyta, kad visos įmonės teikė elektroninių ryšių paslaugas,
tačiau kas ketvirtį neteikė ataskaitų RRT apie vykdytą veiklą. Įspėjus įmonių vadovus, ataskaitos buvo
pateiktos.

RRT, siekdama palengvinti ūkio subjektams naštą dėl periodinių ataskaitų apie vykdytą

elektroninių ryšių veiklą teikimo, bendradarbiauja su Lietuvos statistikos departamentu ir turimą rinkos
informaciją perduoda jam.
Atlikdama rinkos tyrimus, RRT 78 ūkio subjektams išsiuntė rinkos tyrimo anketas, į kurias negavo
atsakymų. 16 ūkio subjektų nebuvo pradėję vykdyti veiklos arba nutraukę ūkinę veiklą, kuri buvo tyrimo
objektas, kiti 62 ūkio subjektai po įspėjimų pateikė rinkos tyrimų anketas.
Už radijo dažnių naudojimo sąlygų pažeidimus dviems ūkio subjektams paskirtos ekonominės
sankcijos (žr. 12 pav.).
Už ketvirtinių veiklos ataskaitų nepateikimą laiku 2011 m. 117 kartų (žr. 13 pav.) buvo įspėti įvairūs
ūkio subjektai. Nustatyta, kad 8 ūkio subjektai nebuvo pradėję vykdyti elektroninių ryšių veiklos, o kiti po
įspėjimų ataskaitas pateikė.
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11 pav. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų patikrinimų 2009–2011 m. skaičius
Šaltinis: RRT
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12 pav. Taikytų poveikio priemonių už elektroninių
ryšių veiklos pažeidimus skaičius 2006−2011m.

13 pav. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų įspėjimų dėl
nepateiktų ataskaitų skaičiaus kitimas 2007−2011 m.

Šaltinis: RRT

Šaltinis: RRT

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, 2011 m.
RRT atliko 44 (2010 m. – 51) ūkio subjektų veiklos planinius patikrinimus (žr. 14 pav.). Vieno ūkio
subjekto – AB Lietuvos pašto – buvo patikrintos 37 universaliųjų paslaugų teikimo vietos. Susumavus
atskirus ūkio subjektus bei AB Lietuvos pašto patikrintas paslaugų vietas, buvo atlikta 80 patikrinimų.
Planinių patikrinimų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas naujų rinkos dalyvių arba anksčiau
RRT netikrintų įmonių veiklos prevenciniams patikrinimams, įmonėms, kurios galbūt teikia pasiuntinių
paslaugas (t. y. reklamuoja tokią veiklą, tačiau nėra apie veiklos pradžią pranešusios RRT), suteikiant
išsamias konsultacijas ir akcentuojant pagrindinius teisės aktų reikalavimus dirbant pašto ir pasiuntinių
paslaugų rinkoje. Siekiant turėti tikslią informaciją apie pasiuntinių paslaugų teikėjus, planinių patikrinimų
metu patikrintos įmonės, įtrauktos į RRT skelbiamą pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, tačiau periodiškai
teikiančios RRT informaciją, kad pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos nevykdo, arba neteikiančios jokios
informacijos apie vykdomą veiklą.
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Pagal naudotojų bei ūkio subjektų skundus ir kitą gautą informaciją buvo inicijuoti ir atlikti 7 pašto
ir (arba) pasiuntinių paslaugas teikiančių įmonių veiklos neplaniniai patikrinimai.
2011 m. neplaninių patikrinimų metu nustatyti 2 pažeidimai ir paskirtos dvi ekonominės sankcijos
už pašto ir pasiuntinių veiklos taisykles reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą (žr. 15 pav.).
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14 pav. Pašto ir (arba) pasiuntinių paslaugų teikėjų patikrinimų 2009–2011 m. skaičius
Šaltinis: RRT
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15 pav. Taikytų poveikio priemonių už pašto ir
pasiuntinių veiklos pažeidimus skaičius 2007–2011 m.
Šaltinis: RRT
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16 pav. Pašto ir (arba) pasiuntinių paslaugų teikėjų
įspėjimų dėl nepateiktų ataskaitų skaičiaus kitimas
2008−2011 m.
Šaltinis: RRT

Už ketvirtinių ir metinių ataskaitų nepateikimą įspėti 93 ūkio subjektai, iš jų 17 – raštu. 75 po
įspėjimo ataskaitas pateikė, kiti nutraukė veiklą arba nebuvo rasti jokiais žinomais adresais.

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos
priežiūros rezultatai
13

RRT , atlikdama radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūrą,
bendradarbiauja su Muitinės departamentu. Pagal iš Muitinės departamento gaunamus duomenis, 2011

13

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.
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m. išanalizuoti 4 752 (žr. 17 pav.) iš trečiųjų šalių įvežti radijo ryšio ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai .
2011 m., palyginti su 2010 m., įvežamų įrenginių skaičius liko beveik nepakitęs.
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17 pav. Įvežta įrenginių iš trečiųjų šalių, vnt., 2007–2011 m.
Šaltinis: RRT

Pažymėtina, kad įrenginių, neturinčių CE ženklo ir atitikties deklaracijų, skaičius liko beveik
nepakitęs (žr. 1 lentelę).
Patikrinta 136 radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktis administraciniams
reikalavimams, iš jų: Vilniuje − 40 įrenginių, Kaune − 39 įrenginiai, kituose miestuose − 57 įrenginiai.
Reglamento reikalavimų neatitiko 68 įrenginiai, iš jų 5 įrenginiai neturėjo CE ženklų ir atitikties deklaracijų.
Šių įrenginių, neturėjusių CE ženklų ir atitikties deklaracijų, tiekimą į Lietuvos rinką sustabdė importuotojai.
42 įrenginiai tikrinimo metu neturėjo atitikties deklaracijų. 35 įrenginių importuotojai deklaracijas
pateikė. 7 įrenginių, neturėjusių atitikties deklaracijų, tiekimą į Lietuvos rinką sustabdė patys importuotojai.
Buvo nustatyta, kad 31 įrenginys teikiamas į rinką prieš tai nustatytu laiku nepranešus RRT, kaip
to reikalauja Reglamentas. Visi importuotojai po įspėjimų pranešimus pateikė.
Tęsiama internetinės prekybos kontrolė ir patikrinimai. Kontrolės metu nustačius reklamuojamų ir
siūlomų vartotojams įsigyti įrenginių deklaruojamų parametrų neatitiktį Reglamento administraciniams ir
(arba) techniniams reikalavimams, susisiekiama su parduotuve ir siūloma nutraukti tokių įrenginių reklamą
parduotuvėje. Pagal D. Britanijos rinkos priežiūros institucijos prašymą buvo patikrinta internetinė
parduotuvė, kuri siūlė GSM slopintuvus D. Britanijos rinkai, bet naudojosi Lietuvos serveriu. Parduotuvė
įpareigota pašalinti GSM/GPS slopintuvų reklamą. Įpareigojimas įvykdytas − pašalinti 5 modelių GSM ir
GPS slopintuvai.
RRT kartu su Valstybine ne maisto produktų inspekcija pagal muitinės pateiktą informaciją
patikrino mobiliųjų telefonų siunta be CE ženklų. Telefonus uždrausta teikti į rinką.
Iš rinkos bandymams laboratorijose buvo paimta 18 tipų 35 įrenginiai. Nustatyta 4 tipų įrenginių
neatitiktis esminiams Reglamento reikalavimams. Pagrindinis neatitikties parametras − šalutinės siųstuvo
spinduliuotės neatitiktis standartuose nustatytiems reikalavimams.
2 tipų įrenginius iš rinkos pašalino patys importuotojai. Po dialogo su importuotojais ir (arba)
gamintojais sustabdytas įrenginių teikimas į rinką, kol bus pašalinti nustatyti trūkumai. Dėl 1 įrenginių tipo
laukiama gamintojo atsakymo, 1 tipo įrenginių nustatyti trūkumai buvo pašalinti gamintojo, o paskui buvo
leista atnaujinti įrenginių teikimą į rinką.
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1 lentelė. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai 2008–2011 m.
Kiekis, vnt.
Patikrinimų rezultatai
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
Iš viso patikrinta įrenginių:
radijo ryšio įrenginių
galinių įrenginių
abiejų rūšių įrenginių
Netenkino reikalavimų
Neturėjo CE ženklo ir deklaracijos
Turėjo CE ženklą
Neturėjo atitikties deklaracijos
Turėjo atitikties deklaraciją:
sustabdytas teikimas į rinką
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

273
223
22
28
122
26
247
96
177
26
161
112
37
75
29

204
170
6
28
79
7
197
72
132
22
59
111
51
60
35

169
142
5
22
68
7
162
61
101
14
97
62
29
33
28

136
122
5
9
47
5
131
42
94
12
86
50
19
31
14

21

24

20

14

217

152

112

103

Šaltinis: RRT

Aparatūros ir įrenginių atitikties elektromagnetinio suderinamumo
reikalavimams priežiūra
Atliekant rinkos priežiūrą dėl aparatų atitikties Elektromagnetinio suderinamumo reglamento
administraciniams reikalavimams, buvo patikrinti 44-ių tipų aparatai (žr. 18 pav.). Iš jų bandymams
laboratorijoje buvo paimta 16 tipų 24 vnt. aparatų.
2011 m. RRT dalyvavo ES šalių IV rinkos priežiūros kampanijoje dėl LED šviestuvų atitikties
Elektromagnetinio suderinamumo reglamento reikalavimams. Vykdant kampanijos užduotis, iš rinkos
bandymams laboratorijoje buvo paimta 10-ies tipų LED šviestuvų. Buvo nustatyta 5 tipų šviestuvų
neatitiktis esminiams Elektromagnetinio suderinamumo reglamento reikalavimams ir sustabdytas šių
įrenginių tiekimas į rinką, kol bus pašalinti trūkumai. 3 tipų trūkumus pašalino gamintojai, o kitų 2 tipų
teikimą į rinką sustabdė importuotojai. Visų ES šalyse vykusių bendrų elektromagnetinio suderinamumo
rinkos priežiūros kampanijų ataskaitos skelbiamos RRT svetainės www.rrt.lt skyriuje „El. ryšiai verslui –
Įrenginiai

–

Elektromagnetinis

suderinamumas

–

Rinkoje

esančių

aparatų

elektromagnetinio

suderinamumo priežiūra“.
Dėl neatitikties Elektromagnetinio suderinamumo reglamento reikalavimams iš rinkos pašalinti
vieno tipo skaitmeninės televizijos priedėliai, skleidžiantys elektromagnetinius trikdžius, ir apie tai
informuota Europos Komisija.
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18 pav. Aparatų, patikrintų, ar atitinka Elektromagnetinio suderinamumo reglamento administracinius
reikalavimus, tipų skaičius, 2009–2011 m.
Šaltinis: RRT

Radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos reguliavimas Europos Sąjungoje, įskaitant
Lietuvą, vykdomas remiantis ES direktyva 1999/5/EB, o aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio
suderinamumo priežiūra grindžiama ES elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2004/108/EB
reikalavimais. 2011 m. minėtų direktyvų nuostatos buvo persvarstomos Europos Sąjungos komitologijos
lygmenyje, siekiant geresnio reglamentavimo suderinimo ES bei didesnio aiškumo. Kadangi Lietuvoje
taikomi reglamentai įgyvendina direktyvų nuostatas, peržiūrėti jų nuostatas nėra tikslinga, kol nebus
patvirtintas naujas reglamentavimas ES lygiu.

Elektroninio parašo infrastruktūros plėtros priežiūra
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 32 „Dėl
elektroninio parašo priežiūros institucijos“, RRT nuo 2011 m. gegužės 1 d. pradėjo vykdyti elektroninio
parašo priežiūros institucijos funkcijas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų elektroninio parašo
priežiūros funkcijų vykdymą, iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
(įstaiga, vykdžiusi elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas iki 2011 m. gegužės 1 d.) buvo
perimtos šioms funkcijoms vykdyti reikalingos priemonės (informacija ir materialusis turtas) ir priimti 2 nauji
darbuotojai.
2011 m. RRT pradėjo vertinti kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų
(VĮ Registrų centro, Gyventojų registro tarnybos prie VRM, UAB Skaitmeninio sertifikavimo centro)
dokumentacijos, susijusios su RRT prižiūrima sertifikavimo veikla, ir vykdomų procedūrų atitiktį
galiojantiems teisės aktams, parengė pastabas ir pasiūlymus. Teiktos konsultacijos sertifikavimo paslaugų
teikimo klausimais.
Pažymėtina, kad taip pat buvo pradėtas analizuoti sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklą
reguliuojančių teisės aktų pakeitimų poreikis, rengti susijusių teisės aktų projektus. Dėl galimų teisės aktų
pakeitimų RRT organizuotame susitikime diskutuota su sertifikavimo paslaugų teikėjais. Buvo nutarta, kad
paslaugų teikėjai teiks pasiūlymus dėl jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, o RRT, atsižvelgdama į
rinkos dalyvių pasiūlymus ir Europos Sąjungos mastu vykstančius teisinio reglamentavimo pokyčius, rengs
numatytuosius teisės aktų pakeitimų projektus.
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Elektroninio parašo sertifikavimo paslaugų priežiūra ir pripažinimo
užtikrinimas
RRT, pradėjusi vykdyti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas, Europos Komisijai
(toliau – EK) ir Elektroninio parašo priežiūros institucijų forumui (toliau – FESA) pateikė informaciją apie
pasikeitusią Lietuvos elektroninio parašo priežiūros funkcijas vykdančią instituciją ir kontaktinį asmenį ir
susitarė dėl RRT dalyvavimo FESA veikloje. RRT atstovai dalyvavo Varšuvoje vykusiame FESA susitikime
ir pristatė informaciją apie elektroninio parašo priežiūrą Lietuvoje. FESA buvo pateikta informacija apie
reikalavimus Lietuvos sertifikavimo paslaugų teikėjų sertifikavimo veiklos nuostatams. Europos
telekomunikacijų standartų institutui (ETSI) pateikta informacija apie Lietuvoje taikomus reikalavimus
sertifikavimo paslaugų teikėjams.
Pagal UAB Skaitmeninio sertifikavimo centro ir VĮ Registrų centro pateiktą informaciją pakeisti
Lietuvos prižiūrimų ir (ar) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąrašo (toliau –
TSL) duomenys. 2011 m. buvo parengtas 2012–2014 m. RRT investicijų projektas „Patikimų sertifikavimo
paslaugų sąrašų tvarkymo programinės priemonės sukūrimas“, jis suderintas su Informacinės visuomenės
plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) ir numatytas priskirti prie Valstybės investicijų
2012–2014 m. programos. Planuojama projektą finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų, parengtos techninės
sąlygos ir reikalavimai TSL tvarkymo programinės priemonės sukūrimo paslaugoms pirkti. RRT interneto
svetainėje paskelbta informacija apie elektroninio parašo priežiūrą, sertifikavimo paslaugų teikėjus, teisinį
reglamentavimą, pateikta informacija apie nuotolinę elektroninio parašo mokymo sistemą bei skelbtos
naujienos elektroninio parašo ir jo priežiūros tema.
EK buvo pateikta informacija apie Lietuvos sertifikavimo paslaugų teikėjus (naudojama
elektroninio parašo įranga, sudaromų sertifikatų profilių aprašymai, sertifikatų pavyzdžiai, pasirašytų
dokumentų pavyzdžiai). Vykdyti EK užsakymų sukurtos TSL tvarkyti skirtos programinės įrangos
bandymai. Ūkio ministerijos prašymu išanalizuotos EK užsakymu sukurtos elektroninio parašo formavimo
ir tikrinimo įrangos naudojimo Lietuvoje galimybės ir pateikti pasiūlymai.

Elektroninio parašo naudojimo skatinimas
2011 m. RRT perėmė iš IVPK nuotolinę elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo
sistemą (toliau – mokymo sistema) bei įsigijo subdomeną elektroninisparasas.lt. Buvo parengtos techninės
sąlygos ir reikalavimai mokymo sistemos modernizavimo paslaugų bei mokymo sistemos tarnybinei stočiai
pirkti.
Organizuoti 3 seminarai elektroninio parašo tema („Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui ir Finansų
ministerijos mokymo centrui), 60 kartų suteikta metodinė pagalba (elektroniniu paštu, telefonu ir susitikimų
metu) elektroninio parašo naudojimo klausimais asmenims, neteikiantiems sertifikavimo paslaugų
(asmenys domėjosi, elektroninio parašo formavimo duomenų įsigijimo, elektroninio parašo tikrinimo,
susijusių teisės aktų taikymo ir kitais klausimais).
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VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS
Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas elektroninių ryšių
sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
14

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) , kurios RRT
direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos 2011 m. rugsėjo 20 d., nustato, kad 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:


prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje ir viešąsias telefono ryšio paslaugas;



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.
Pažymėtina, kad Taisyklėse atskirtos prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje

paslaugos nuo viešųjų telefono ryšių paslaugų, t. y. prisijungimas prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje
tampa atskira paslauga. Universaliųjų paslaugų teikėjas įpareigotas užtikrinti, kad viešuoju ryšių tinklu
fiksuotoje vietoje galima būtų siųsti ir gauti vietinius, nacionalinius ir tarptautinius telefono skambučius,
fakso pranešimus ir duomenis tokiu pajėgumu, kad būtų užtikrinta veiksminga interneto prieiga,
atsižvelgiant į daugumos abonentų naudojamas technologijas ir technologines galimybes, bei užtikrinti ne
mažesnę nei 144 kilobito per sekundę duomenų siuntimo ir priėmimo spartą (anksčiau galiojusioje
redakcijoje buvo reikalaujama užtikrinti 33,6 kilobito per sekundę duomenų siuntimo ir priėmimo spartą).
Taip pat Taisyklėse nustatyti įpareigojimai universaliųjų paslaugų teikėjui, kuris ketina perleisti
savo visą prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje turtą ar didelę jo dalį nuosavybės teise kitam
ūkio subjektui, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo sandorio sudarymo dienos,
pranešti RRTi, kad ji galėtų įvertinti numatomo sandorio poveikį prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje
vietoje ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimui.
Vadovaudamasi Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, RRT 2011 m.
skelbė viešą pasiūlymą teikėjams pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias paslaugas. Pageidaujančių
teikti universaliąsias paslaugas be kompensavimo 2011 m., kaip ir 2010 m., nebuvo.
2011 m. TEO LT, AB, universaliąsias paslaugas teikė nepažeisdama universaliųjų elektroninių
ryšių paslaugų aukščiausios kainų ribos.
2011 m. RRT paskelbė Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų pokyčių 2010
m. ataskaitą. Apie 2011 m. universaliųjų paslaugų teikimo ir kainų pokyčius numatyta paskelbti iki 2012 m.
gegužės 1 dienos. RRT užsakymu UAB „Vilmorus“ 2011 m. kovo–balandžio mėn. atliko reprezentatyvią
14

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m.
rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-889 (Žin., Nr. 116-5495).
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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. Pagrindiniai apklausos rezultatai yra šie:


42,5 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad jie naudojasi viešosiomis fiksuotojo telefono ryšio

paslaugomis, teikiamomis TEO LT AB. 80,9 proc. besinaudojančių nurodė, kad paslaugos juos tenkina,
13,3 proc. nurodė, kad paslaugos yra per brangios.


49,1 proc. turinčių fiksuotojo telefono ryšio liniją teigė, kad per ją naudojasi internetu. 56,9

proc. žinančių naudojamo interneto duomenų perdavimo ir priėmimo spartą, nurodė, kad ši sparta yra 2
Mb/s ir daugiau.


3,5 proc. 23 respondentų, neturinčių namuose fiksuotojo telefono ryšio linijos, nurodė, jog

2010 m. yra kreipęsi į TEO LT, AB, dėl tokios linijos įvedimo. 59,3 proc. respondentų, kurie kreipėsi dėl
linijos įvedimo, nurodė, kad linija buvo įvesta greičiau nei per mėnesį, 65,5 proc. respondentų, 2010 m.
pradžioje neturėjusių namuose fiksuotojo telefono ryšio linijos, nurodė, jog 2010 m. dėl linijos įvedimo
nesikreipė, nes namuose naudojasi mobiliuoju telefonu, ir 28,9 proc. nurodė, kad nesikreipė, nes
telefono namuose nereikia.


2011 m. III ketvirčio pabaigoje Lietuvos Respublikoje buvo galima naudotis 1 149

taksofonais, įrengtais miestuose, ir 205 taksofonais, įrengtais kitose gyvenamosiose vietovėse. 2,5 proc.
tyrimo dalyvių 2010 metais naudojosi taksofonais bent keletą kartų per metus. Dažnai – kelis kartus per
savaitę naudojosi 0,3 proc., o visiškai per 2010 metus taksofonu nesinaudojo 96,7 proc. respondentų.


49,2 proc. besinaudojančiųjų taksofonais yra linkę manyti, jog taksofonų visiškai pakanka,

27,8 proc. pageidautų jų daugiau, 5,5 proc. teigė, jog reikėtų jų įrengti žymiai daugiau.


48,3 proc. tyrimo dalyvių teigė, jog jiems tenka ieškoti informacijos apie telefono ryšio

numerius: iš jų 4,3 proc. – dažnai (keliskart per savaitę), 18,7 proc. – kartais (keliskart per mėnesį), 25,3
proc. – retai (keliskart per metus).


Populiariausias informacijos apie abonentų telefono ryšio numerius gavimo būdas –

telefono ryšio numeriu 118 (53,4 proc.), 34,5 proc. respondentų paminėjo informacijos tarnybų interneto
tinklalapius, 26,2 proc. – abonentų sąrašus (telefonų knygas).
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. Apie 2011 m.
universaliųjų paslaugų teikimo ir kainų pokyčius numatoma paskelbti iki 2012 m. gegužės 1 dienos.

Belaidžio interneto prieigos paslaugų kokybė
RRT, siekdama tinkamai vertinti teikiamų paslaugų kokybę technologijų požiūriu sparčiai
kintančiame elektroninių ryšių sektoriuje ir apie kokybės rodiklius informuoti paslaugų gavėjus, 2011 m.
atliko belaidžio interneto prieigos paslaugų kokybės stebėseną Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tam
tikslui RRT, bendradarbiaudama su paslaugų teikėjais UAB „Bitė Lietuva”, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ ir
AB Lietuvos radijo ir televizijos centru, taip pat su AB Lietuvos paštu, parengė bandymų įrangą ir pagal
suderintas bandymų metodikas ir sąlygas nuo 2011 m. balandžio mėn. pradėjo automatizuotus bandymus
operatorių tinkluose, naudojant AB Lietuvos pašto skyriuose išdėstytą matavimo įrangą
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Šių atliekamų paslaugų kokybės rodiklių matavimų išskirtinumas yra tas, kad matavimai atliekami
su operatorių teikiamais modemais, kurie tuo metu yra siūlomi rinkoje paslaugų vartotojams, o ne su
specializuota įranga. Bandymų automatizavimas leido rinkti duomenis apie paslaugų kokybę ištisą parą,
darbo ir poilsio dienomis. Dar vienas šios belaidžio interneto prieigos sistemos (IPSS) privalumas yra tas,
kad nuo 2011 m. spalio mėn. visi vartotojai gali savarankiškai įvertinti bei palyginti įvairių operatorių
teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę pagal savo pasirinktus kriterijus RRT administruojamoje
svetainėje http://epaslaugos.rrt.lt/matavimai (žr. 19 pav.).

19 pav. IPSS tinklalapio turinio pavyzdžiai

Šiame viešai prieinamame tinklalapyje yra pateikiami matavimų duomenys, kuriuos vartotojai gali
analizuoti ir palyginti naudodami pateiktus filtravimo įrankius. Vartotojai patys gali rūšiuoti atliktų matavimų
duomenis pagal operatorius, pagal miestus ir juose atliktų bandymų vietas, pagal dominančius laikotarpius
arba apžvelgti suminius rezultatus naudodamiesi IPSS duomenų bazėje sukaupta informacija. Iki 2011 m.
pabaigos buvo atlikta per 54,8 tūkst. duomenų perdavimo bandymų 45 Lietuvos miestuose.
Interneto prieigos kokybės rodiklio vidutinės duomenų perdavimo spartos vertės, apskaičiuotos iš
visų 2011 m. surinktų duomenų, yra pateikiamos 20 ir 21 pav.
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20 pav. Vidutinė duomenų gavimo sparta, kb/s
Pastaba: FTP duomenų gavimo bandymams atlikti buvo naudojamas 5 MB failas. Vidurkiai apskaičiuoti nepriklausomai nuo to, kokia
ryšio technologija buvo naudojama duomenims perduoti bandymo metu.
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21 pav. Vidutinė naršymo sparta, kb/s
Pastaba: HTTP naršymo bandymams atlikti buvo naudojamas tinklalapis, sudarytas iš daugelio smulkių bylų (ETSI sukurtas
standartinis bandymams skirtas tinklalapis Copernicus)

Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų kokybė
Analogiškai interneto prieigos paslaugų kokybės matavimams buvo atliekami ir balso telefonijos
bei SMS paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo bandymai Lietuvos Respublikoje veikiančių viešojo judriojo
telefono ryšio operatorių tinkluose. Per 2011 m. buvo atlikta daugiau kaip 2 600 balso telefonijos (toliau –
BT) skambučių ir išsiųsta daugiau kaip 2 100 trumpųjų tekstinių žinučių naudojantis UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ teikiamomis judriojo telefono ryšio paslaugomis.
22 pav., 23 pav. ir 24 pav. pateikiami kokybės rodiklių (BT skambučio sujungimo trukmė, BT balso
perdavimo kokybė ir SMS pristatymo trukmė) verčių palyginimai su ankstesniais metais užfiksuotais
rezultatais.

5,2
5,4

Bitė Lietuva

6,0
10,3
5,9
6,7
6,7

Omnitel

10,0
8,7
9,2
9,4

Tele2

10,2
0,0
2011 m.

2,0
2009 m.

4,0
2008 m.

6,0

8,0

10,0

12,0

2006 m.

22 pav. Vidutinių BT skambučio sujungimo trukmės verčių palyginimas, s
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23 pav. Vidutinių BT balso perdavimo kokybės verčių palyginimas, MOS-LQO balais
Pastaba: kuo didesnis MOS-LQO balas, tuo geresnė balso perdavimo kokybė. 2011 m. didžiausia bandomojo skambučio metu
užfiksuota balso perdavimo kokybės vertė buvo 3,76 MOS-LQO balo.
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24 pav. Vidutinių SMS pristatymo trukmės verčių palyginimas, s
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Viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos
2011 m. RRT atliko skambučių paslaugų kokybės kontrolinius matavimus

15

TEO LT,AB, tinkle

siekdama įsitikinti, kad universaliųjų paslaugų tiekėja neviršija atitinkamoms paslaugoms nustatytų ribinių
verčių.
2011 m. buvo atlikti 12 205 (2010 m. – 18 050) bandomieji skambučiai TEO LT,AB, viešajame
fiksuotojo telefono ryšio tinkle. Gauti matavimų rezultatai parodė, kad TEO LT,AB, teikiamų viešųjų
fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodikliai, t. y. nesėkmingų kvietimų dalis ir sujungimo trukmė,
neviršija universaliųjų paslaugų tiekėjui nustatytų ribinių paslaugų kokybės rodiklių verčių.

Kabelinės televizijos tinklai
Siekdama užtikrinti, kad kabelinės televizijos tinklais teikiamų paslaugų gavėjai gautų kokybiškas
paslaugas, RRT atlieka planinius kabelinių televizijų tinklų techninių parametrų patikrinimus. Šių
patikrinimų metu įvertinama, ar kabelinės televizijos tinklų pagrindiniai techniniai parametrai, lemiantys
radiofonijos ir televizijos signalų perdavimo kokybę, atitinka Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių
paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo privalomuosius reikalavimus.
2011 m. RRT atliko 20 (2010 m. – 21) kabelinės televizijos tinklų techninių parametrų patikrinimus.
Šių patikrinimų metu buvo nustatyta, kad vienas iš patikrintų kabelinės televizijos tinklų netenkino
Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo
privalomųjų reikalavimų. Paslaugų teikėjas buvo įpareigotas pašalinti neatitikimus ir tai įvykdė per RRT
nustatytą laikotarpį. Taip pat buvo patikrinti dviejų kabelinės televizijos tinklų pagrindiniai techniniai
parametrai, nagrinėjant gautus skundus iš kabelinės televizijos tinklų paslaugų gavėjų. Patikrinimų metu
buvo nustatyta, kad kabelinės televizijos tinklų techniniai parametrai tenkina Radiofonijos ir televizijos
signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo privalomuosius reikalavimus.

Vartotojų skundų nagrinėjimas

RRT 2011 m. iš paslaugų gavėjų (fizinių ir juridinių asmenų) gavo 215 prašymų, susijusių su
elektroninių ryšių paslaugomis (žr. 2 lentelę): 37 prašymus dėl paslaugų kokybės, 22 – dėl kainų ir tarifų,
65 – dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, sąskaitų teikimo, 74 – dėl sutarčių sąlygų, 8 – dėl paslaugų teikėjo
keitimo, 56 – kitais klausimais (dėl diskriminavimo ir kt.).

15

Paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje,
kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-261 (Žin., 2006, Nr. 27-926), priede pateikta metodika
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2 lentelė. 2011 m. elektroninių ryšių paslaugų gavėjų prašymų priežastys
Vartotojų prašymai
Iš viso gauta:
pasiteiravimai
skundai
Prašymų priežastys:
dėl paslaugų kokybės
dėl kainų ir tarifų
dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, sąskaitų teikimo
dėl sutarčių
dėl paslaugų teikėjo keitimo
kitais klausimais (dėl diskriminavimo, dėl paslaugų saugos ir kt.)
Prašymų nagrinėjimo baigtis:
vartotojo naudai
paslaugų teikėjo naudai
RRT sutaikė šalis ginčo nagrinėjimo metu
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka arba persiųsta nagrinėti kitoms institucijoms (pagal
kompetenciją)

2011 m.
viso
215*
20
195
262
37
22
65
74
8
56
227
67
27
47
86

* Prašymuose dažnai nurodomos kelios pasiteiravimų arba skundų priežastys, todėl duomenys apie bendrą prašymų skaičių ir
prašymų priežastis, nesutampa.
RRT įgyvendina EK rekomendaciją „Dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos
taikymo“ (Briuselis, 2010.5.12 K(2010)3021 galutinis, SEK (2010)572. Rekomendacijoje vartojamos sąvokos:
Vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo amatu, verslu ar profesija; vartotojo skundas – vartotojo
nepasitenkinimo konkrečiu prekiautoju pareiškimas skundų tvarkymo institucijai, susijęs su prekės ar paslaugos reklama, pardavimu,
tiekimu ar teikimu, prekės ar paslaugos naudojimu ar garantiniu aptarnavimu; vartotojo pasiteiravimas – vartotojo prašymas
pateikti informacijos ar konsultacijų (išskyrus skundus). RRT nuo 2011 m. atskyrė vartotojų skundus ir pasiteiravimus (prašymus) nuo
ūkio subjektų, renka ir registruoja šiuos duomenis atskirai.
Šaltinis: RRT

___________________________________________________________________________________
Vartotojų naudai priimti 67 sprendimai, paslaugų teikėjų naudai – 27 sprendimai, 47 atvejais RRT
sutaikė šalis ginčo nagrinėjimo metu, 86 atvejais priimtas sprendimas paliekant ginčą nenagrinėtą arba
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus dėl vartotojų paklausimo.
2011 m. vartotojai taip pat kreipdavosi į RRT elektroniniu paštu ar telefonu, prašydami pateikti
paaiškinimus, padėti išspręsti konfliktinę situaciją ar norėdami metodinės pagalbos. 2011 m. į RRT
elektroniniu paštu kreipėsi daugiau kaip 213 vartotojų, telefonu – per 450.
Pažymėtina, kad 2011 m. dominavo vartotojų skundai dėl sutarčių sąlygų, pateiktų sąskaitų,
apskaitos. Išliko tendencija, kad skundų nagrinėjimo metu patys elektroninių ryšių teikėjai dažnai priima
sprendimus vartotojo naudai ir nelaukia galutinio RRT sprendimo.

Vartotojų informuotumo didinimas
RRT, įgyvendindama Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ ir
taikydama viešumo principą, skelbia informaciją svetainėje www.rrt.lt. Kad lankytojams – įmonėms ir
gyventojams – būtų aišku ir patogu rasti reikalingą informaciją, sukurti atskiri blokai – „Elektroniniai ryšiai“
ir „Paštas“. Juos pasirinkęs asmuo lengviau suras aktualią informaciją apie savo teises ir pareigas siekiant
gauti paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, sutarčių ypatumus ir kitą naudingą informaciją (iškilus
neaiškumams, asmuo gali susisiekti su Bendrųjų reikalų ir personalo skyriumi, teikiančiu bendrą RRT
informaciją, arba su konkrečiu RRT darbuotoju, svetainėje paskelbusiu informaciją, kurio kontaktiniai
duomenys paprastai yra nurodomi), taip pat veikia efektyvi informacijos paieška (žr. 25 pav.).
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25 pav. www.rrt.lt svetainės profilis
Šaltinis: RRT

Interneto svetainėje veikia nuorodos į RRT sukurtas ir administruojamas svetaines.
www.skaiciuok.lt – veikia nuo 2007 m. – tai elektroninių
ryšių paslaugų kainų palyginimo svetainė. Ši kainų skaičiuoklė
padeda pasirinkti labiausiai vartojimo poreikius atitinkančius
paslaugų teikėjų pasiūlymus pagal palankiausias elektroninių
ryšių paslaugų kainas ir kartu leidžia vartotojams geriau
planuoti savo išlaidas elektroninių ryšių paslaugoms tiek
Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Atsižvelgiant į elektroninių ryšių rinkos pokyčius, kai paslaugų teikėjai vis
dažniau vartotojams pateikia įvairių naujų mokėjimo planų, 2011 m. RRT Kainų skaičiuoklės duomenų
bazė papildyta naujais planais privatiems vartotojams ir nuo 2011-07-01 pasikeitusiais sumažintais
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų tarifais. 2011 m. svetainėje apsilankė apie 22 tūkst. vartotojų (2010
m. − 18,5 tūkst., 2009 m. − 19 tūkst., 2008 m. apie 15 tūkst.
vartotojų).
http://epaslaugos.rrt.lt/matavimai – 2011 m. spalio
mėn. RRT pateikė viešai prieinamą tinklalapį, kuriame
galima

susipažinti

su

interneto

prieigos

stebėsenos

sistemos IPSS atliekamų matavimų rezultatais. Apsilankę
šiame tinklalapyje, gyventojai savarankiškai galės įvertinti
belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Omnitel“ ir UAB „TELE2“ tinklais, įvairiuose Lietuvos regionuose kokybę. Ryškėjant tendencijai, kad
vartotojų pasirinkimą lemia ne tik paslaugos kaina, bet ir kokybė, naujoji svetainė išplės galimybes
pasirinkti geriausiai vartotojo poreikius atitinkančias paslaugas ir skatins skaidresnę konkurenciją. Iki 2011
m. pabaigos tinklalapį aplankė apie 2 000 vartotojų.
www.cert.lt − joje interneto naudotojai gali rasti
patarimų, kaip elgtis įvykus incidentui, taip pat aktualią su
tinklų ir informacijos saugumu susijusią informaciją, teisės
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aktus, incidentų statistiką. Be to, 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. Iki 2011 m. pabaigos svetainę
aplankė 33 281 vartotojas.
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. 2011 m. RRT
pradėjus vykdyti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas, šioje svetainėje taip pat skelbiama ir
su elektroniniu parašu susijusi informacija. Iki 2011 m. pabaigos svetainė buvo aplankyta daugiau nei 120
000 kartų.
www.matuok.lt – joje interneto naudotojai 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.
RRT svetainėje taip pat veikia elektroninė dokumentų pateikimo sistema e.rrt, per kurią galima
teikti pranešimus apie veiklos pradžią, įvairius prašymus, skundus ir kt.

RRT veikla tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityje
Nacionalinio padalinio CERT-LT veikla
RRT padalinio CERT-LT misija yra užtikrinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
incidentų tyrimus, koordinuoti veiksmus stabdant incidentų plitimą ir vykdyti incidentų prevenciją.
CERT-LT koordinuoja ir įgyvendina IT sprendimus, susijusius su tinklų ir informacijos saugumu,
atlieka prevencinę veiklą teikdamas informaciją apie naujausias grėsmes kompiuterių naudotojams.
Informacija

skelbiama

specialiose

svetainėse

www.cert.lt,

www.esaugumas.lt,

kur

kompiuterių

naudotojams taip pat pateikiamos rekomendacijos ir įspėjimai, kaip išvengti didesnio masto pavojų.
Spręsdamas tarptautinius incidentus, CERT-LT bendradarbiauja su kitose valstybėse dirbančiais CERT
padaliniais.
CERT-LT veikimo sritis apima Lietuvos elektroninių ryšių operatorių ir interneto paslaugų teikėjų
tinkluose interneto naudotojų patiriamus tinklų ir informacijos saugumo incidentus tais atvejais, kai
naudotojams incidentų nepavyksta išspręsti tiesiogiai bendraujant su interneto paslaugų teikėju, bei tokių
incidentų prevenciją.
2011 m. CERT-LT ištyrė 21 860 (2010 m. – 10 050) iš elektroninių ryšių paslaugų teikėjų,
užsienio CERT tarnybų, atliekančių tarptautinius incidentų tyrimus, ir iš interneto naudotojų gautus
pranešimus apie incidentus elektroninėje erdvėje. Kasmet CERT-LT ištiriamų incidentų daugėja (žr. 26
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pav.). Tokį didelį ištirtų incidentų skaičių lėmė CERT-LT taikytos naujos aktyvios priemonės saugumo
incidentams fiksuoti ir analizuoti bei pasirašyti nauji bendradarbiavimo susitarimai su tarptautiniais
partneriais, atliekančiais tarptautinius incidentų tyrimus.

2011 m.

21 860

2010 m.

10 050

2009 m.

12 588

2008 m.

343

2007 m.

225

2006 m

93

0

5500

11000

16500

22000

26 pav. Nacionalinio CERT-LT padalinio ištirtų incidentų skaičius 2006–2011 m.
Šaltinis: RRT

Didžiausia problema, su kuria, CERT-LT duomenimis, 2011 m. susidūrė Lietuvos interneto
naudotojai, buvo kenkėjiška programinė įranga – tai sudarė 53,9 proc. visų tirtų pranešimų (žr. 27 pav.). Iš
jų daugiausia incidentų buvo susiję su kenkėjiška programine įranga, kuri veikdama pažeidžia kompiuterio
valdymą ir įtraukia jį į botnet (vadinamųjų kompiuterių „zombių“) tinklą. 2011 m. Lietuvoje itin suaktyvėjo
„Zeus“ atmainos kenkėjiška programinė įranga, kurią pasitelkus galima perimti interneto naudotojų
prisijungimo prie įvairių tinklalapių duomenis, ir „DNSChanger“ kenkėjiška programinė įranga, kuri
užkrėstame kompiuteryje pakeičia srities vardų struktūros (angl. DNS − Domain Name System)
nustatymus ir nukreipia naudotojo duomenų srautą į kenkėjiškas sistemas − tokiu būdu gali būti atskleisti
naudotojo asmeniniai duomenys arba pateikta pakeista tinklalapio informacija.
Manipuliacijos
0,1%
Klastojimas
0,6%
DoS
0,5%

Kita
5,5%

Užvaldymas
38,9%

Konsultacijos
0,5%

Virusai
53,9%

27 pav. 2011 m. CERT-LT išnagrinėtų pranešimų apie tinklų ir informacijos saugumo incidentus statistika
Šaltinis:RRT
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2011 m. itin padaugėjo incidentų, susijusių su informacinių sistemų užvaldymu. CERT-LT ištyrė
8 507 tokio pobūdžio incidentus – 18 kartų daugiau nei 2010 m. (477 atvejai). CERT-LT atliktų tyrimų
duomenys parodė, kad dauguma aptiktų užvaldymo atvejų buvo atlikti automatizuotomis priemonėmis,
tarp jų pasitelkiant botnet tinklus. CERT-LT koordinavo veiksmus su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais
bei informacinių sistemų savininkais dėl tokių incidentų šalinimo. CERT-LT ir toliau fiksuoja šių incidentų
augimo tendencijas.
2011 m. daugėjo pranešimų apie klastojimą (angl. phishing) skaičius. CERT-LT ištyrė 133
pranešimus – 4 kartus daugiau nei 2010 m. (30 pranešimai). Didžiąją šių pranešimų dalį sudarė
pranešimai apie Lietuvoje veikiančių bankų suklastotas interneto svetaines. Piktavaliai, pasinaudodami
nepageidaujamomis elektroninio pašto žinutėmis (angl. spam), kuriomis imituodavo banko žinutes,
siūlydavo aplankyti suklastotas internetinės bankininkystės svetaines, siekdami išgauti prisijungimo
slaptažodžius ir (ar) kitus konfidencialius duomenis. CERT-LT, bendradarbiaudamas su valstybių,
dažniausiai ne Europos Sąjungos, kuriose šie tinklalapiai buvo skelbiami, atsakingomis institucijomis ir tų
šalių CERT tarnybomis, ėmėsi veiksmų šalinti iš interneto šias falsifikuotas internetinės bankininkystės
svetaines. Apie šiuos atvejus CERT-LT viešai įspėjo interneto naudotojus ir pateikė rekomendacijas
www.rrt.lt bei www.esaugumas.lt svetainėse.
Taip pat 2011 m. II ketvirtį padaugėjo nepageidaujamų el. pašto pranešimų (angl. spam) – jie
dešimtis kartų viršijo įprastus kiekius Lietuvoje, palyginti su 2011 m. kitais ketvirčiais. CERT-LT užfiksavo,
kad šiems spam laiškams būdingi kirilicos simboliai žinutės tekste ir atitinkama koduotė antraštėse.
Atsižvelgdamas į tai, CERT-LT padalinys www.esaugumas.lt svetainėje pateikė rekomendacijas el. pašto
tarnybinių stočių administratoriams.
2011 m. (panaši tendencija numatoma ir 2012-iesiems) viena iš didžiausių tinklų ir informacijos
saugumo grėsmių pasaulyje bei Lietuvoje išlieka botnet tinklai, kuriuos pasitelkiant vykdoma nusikalstama
veikla, tokia kaip kenkėjiško kodo, nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų platinimas, paslaugos
trikdymo atakos ir kitos nusikalstamos veikos. CERT-LT tyrimo duomenimis, 2011 m. Lietuvoje kasdien
buvo fiksuojama vidutiniškai 8000 aktyvių kompiuterių „zombių“. CERT-LT registruoja ir skelbia informaciją
apie botnet tinkluose aptiktų kompiuterių aktyvumą. Naudotojas, kilus įtarimui, kad jo kompiuteris gali būti
įtrauktas į botnet tinklo veiklą, gali pasitikrinti CERT-LT tinklalapyje https://www.cert.lt/ tikrinti, ar
kompiuterio interneto protokolo (IP) adresas nėra užfiksuotas CERT-LT duomenų bazėje kaip
dalyvaujantis kenkėjiškoje veikloje. CERT-LT, bendradarbiaudamas su Lietuvos interneto paslaugų
teikėjais bei su kitomis CERT grupėmis, kovoja su šiais tinklais, informuoja interneto naudotojus apie
pastebėtą jų kompiuterių dalyvavimą šioje veikloje, pateikia rekomendacijas, kaip išvalyti ir ateityje
apsaugoti kompiuterį.
Visas

CERT-LT

incidentų

statistikos

ataskaitas

galima

rasti

tinklalapyje

https://www.cert.lt/statistika.html.
Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo
padalinys CERT-LT siekia ne tik reaguoti į iškylančias grėsmes, bet didina prevencinių priemonių skaičių.
Rūpindamasis švaresne interneto erdve Lietuvoje, CERT-LT sukūrė kenkėjiško programinio kodo
plitimą per viešas svetaines stebėsenos sistemą. Sistema, sujungta su incidentų valdymų sistema, vertina
ir analizuoja viešų svetainių, tarp jų ir valstybinių institucijų, pakitimus ir esamus bei galimus pažeidimus.
Sistema nuolat tobulinama, su ja paskutinį 2011 m. ketvirtį Lietuvoje pavyko aptikti 54 pažeistas svetaines.
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CERT-LT turi ankstyvo įspėjimo sistemą, kuri analizuoja turimą informaciją ir prireikus informuoja
atitinkamas grupes apie IT saugumo grėsmes. Pasitelkiant šią sistemą, siekiama sumažinti arba visiškai
pašalinti atsiradusias grėsmes IT sistemų saugumui.
RRT didelį dėmesį skiria vartotojų švietimui bei informavimui apie grėsmes elektroninių ryšių tinklų
ir paslaugų saugumui. Pasinaudodama viešosios informacijos platinimo šaltiniais, RRT nuolat platina
pranešimus spaudai apie tinklų ir informacijos saugumo pažeidimus ir rekomendacijas dėl apsaugos nuo
jų, informuoja apie programą „Saugesnis internetas“. 2011 m. svetainėje www.esaugumas.lt paskelbta 12
įspėjimų ir 40 naujienų apie įvairias grėsmes internete, svetainėje www.rrt.lt paskelbti 3 pranešimai
spaudai ir 8 naujienos tinklų ir informacijos saugumo tematika.
Siekiant tinklų ir informacijos saugumo, RRT CERT-LT padalinys aktyviai bendradarbiauja su
nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais. CERT-LT nuo 2009 m. yra visateisis „Trusted Introducer“ ir
FIRST (angl. Forum of Incident Response and Security Teams) organizacijų narys. 2011 m. CERT-LT
sutarė bendradarbiauti su keliais tarptautiniais partneriais, tiriančiais tarptautinius incidentus, informacijos
teikimo tikslu. Ši informacija susijusi su tinklų ir informacijos saugumo pažeidimais, užfiksuotais Lietuvos
Respublikos viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose ir informacinėse sistemose.
2011 m. spalio 12 d. RRT ir Ryšių ir informacinių sistemų RRT prie Krašto apsaugos ministerijos
pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Šalys, siekdamos stiprinti krašto apsaugos sistemų ir nacionalinės
kibernetinės gynybos pajėgumus, susitarė užtikrinti efektyvesnę elektroninių ryšių tinklų ir informacinių
sistemų apsaugą nuo kibernetinių atakų ir keistis informacija apie informacinių technologijų saugumo
grėsmes bei incidentus. Šiuo susitarimu CERT-LT įsipareigojo bendradarbiauti su Ryšių ir informacinių
sistemų RRT ir teikti pagalbą atliekant kibernetinių atakų ir incidentų elektroninių ryšių tinkluose ir
informacinėse sistemose, naudojamose valstybės gynybai, tyrimą; tarpininkauti tarp Ryšių ir informacinių
sistemų tarnybos ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų tiriant incidentus elektroninių ryšių tinkluose ir
informacinėse sistemose krašto apsaugos sistemoje.
2011 m. gegužės 25 d. RRT vyko informacinių infrastruktūrų apsaugos pratybų seminaras
Lietuvoje veikiantiems tinklų ir informacijos saugumo reagavimo grupėms (CERT), interneto paslaugų
teikėjams ir kitoms, saugumo srityje veikiančioms, institucijoms. Seminarą organizavo RRT ir Europos
tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA). ENISA atstovai dalijosi patirtimi rengiant Europos
kibernetines saugumo pratybas „Kibernetinė Europa 2010“, nurodė gaires, kuriomis galima vadovautis
rengiant nacionalines ir tarpinstitucines saugumo pratybas. Tai pirmieji tokio pobūdžio mokymai
kibernetinio saugumo tema Lietuvoje.

Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai
RRT nuo 2008 m. atlieka periodinius Lietuvos interneto infrastruktūros patikimumo vertinimo
tyrimus. Pagrindinis jų tikslas − Lietuvos nacionalinės interneto infrastruktūros veikimo patikimumo analizė
ir galimų rizikų nustatymas. Tyrimo metu surinktiems duomenims bei apdorotiems rezultatams saugoti
sukurta Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros informacinė sistema (LITIS).
Naudodamasi šia sistema, RRT sistemingai analizuoja Lietuvos interneto infrastruktūrą, vertina ją
veikimo patikimumo aspektu, identifikuoja kritinius nacionalinio tinklo elementus, nustato Lietuvos IPT
išsidėstymo hierarchiją bei Lietuvos interneto nacionalinio tinklo schemą.
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Atlikus Lietuvos interneto infrastruktūros patikimumo vertinimo tyrimą, kuris apėmė detalią
Lietuvos tarptinklinių sujungimų analizę, nustatyta, kad Lietuvos interneto paslaugų teikėjai, turintys
autonomines sistemas (toliau − AS), yra glaudžiai tarpusavyje susijungę, turi po kelias tranzito jungtis į
tarptautinį ir (arba) nacionalinį internetą. Tai padidina jų tinklų ir kartu viso nacionalinio Lietuvos interneto
tinklo (toliau – Tinklas) patikimumą bei nepriklausomumą nuo vieno konkretaus mazgo veikimo, be to,
gerina ir paslaugų teikimo kokybę interneto naudotojams. Tačiau tyrimas parodė, kad tinklo
infrastruktūroje yra kritinių mazgų, kurių pažeidimas (pavyzdžiui, kibernetinės atakos atveju) gali turėti
įtakos viso Lietuvos interneto tinklo funkcionalumui.
RRT planuoja tęsti šį tyrimą ir detaliau analizuoti Lietuvos kritinių interneto infrastruktūros mazgų
patikimumą, taip pat sieks įdiegti stebėsenos tikruoju laiku sistemą, kuria naudojantis būtų galima rinkti
duomenis apie mazgų būklę, klaidas, ryšio gedimus ar registruoti kibernetinių atakų generuojamus
specifinių paketų srautus.

Saugesnio interneto projektas
RRT nuo 2007 m. Lietuvoje įgyvendina ES programą „Saugesnis internetas“ ir kartu su Švietimo
informacinių technologijų centru (ITC) bei kitais partneriais vykdo „Saugesnio interneto“ projektą.
Nuo 2011 m. sausio mėn. pagal EK ir RRT pasirašytą sutartį Lietuvoje pradėtas vykdyti naujas 18
mėn. trukmės projektas „Safer Internet LT SIC“. Pagrindiniai projekto uždaviniai − 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 Saugesnio interneto „Pagalbos liniją“, kurios tikslas – teikti
emocinę paramą, patarimus tėvams ir vaikams telefonu bei internetu, kaip elgtis susidūrus su gąsdinančiu
kontaktu (viliojimas, angl. grooming), gąsdinančiu elgesiu (patyčios, priekabiavimas internete, angl.
cyberbullying), žalingu turiniu ir kita nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis interneto
technologijomis.
Įgyvendinant minėtą projektą, 2011 m. buvo organizuoti šviečiamieji renginiai, paskaitų serijos
moksleiviams visoje Lietuvoje, internetu ir žiniasklaidoje skleidžiama šviečiamojo pobūdžio informacija
apie saugų naudojimąsi internetu, toliau buvo vykdoma interneto „karštosios linijos“ veikla, savo veiklą
pradėjo Saugesnio interneto „Pagalbos linija“.
2011 m. visuomenės informavimo tikslu buvo pradėta socialinė kampanija, skirta tarptautinei
Saugesnio interneto dienai (toliau – „SID 2011“) paminėti. Saugesnio interneto diena visame pasaulyje
buvo minima 2011 m. vasario 8 d. „SID 2011“ šūkis – „Internetas – daugiau nei žaidimas, tai – tavo
gyvenimas“. Ši diena buvo skirta visuomenei paskatinti domėtis interneto naujovėmis ir galimybėmis,
atkreipti visuomenės dėmesį bei informuoti tėvus ir vaikus ne tik apie interneto naudą, bet ir apie internete
slypinčius pavojus (pornografiją, pedofiliją, rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymą, asmeninių duomenų
rinkimą ir kt.).
Svarbiausias „SID 2011“ akcentas buvo 2011 m. vasario 8 d. Seime organizuota konferencija
„Lietuvos Respublikos Seimas atveria duris Tarptautinei saugesnio interneto dienai“. Joje dalyvavo apie
700 moksleivių iš visų Lietuvos regionų. Konferencijos organizatoriai buvo Lietuvos žmogaus teisių lyga,
Lietuvos Respublikos Seimas, RRT, ITC, Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), VšĮ „Vaikų linija“,
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„Microsoft“, TEO LT ir kt. Konferencijos dalyvius sveikino Seimo nariai, ŠMM atstovai. RRT ir ITC atstovai
konferencijoje perskaitė pranešimus, vyko žaidimai, viktorinos, mokiniai buvo apdovanoti įvairiais prizais.
Aktyvi RRT bendradarbiavimo veikla siekiant saugesnio interneto 2011 m. buvo palankiai įvertinta
ir pripažinta sėkmingo Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiu.

RRT

iniciatyva sukurtas dokumentinis filmas „Tinklas“, skirtas vaikų saugumo internete problemoms, dalyvavo
Vidaus

reikalų ministerijos organizuotoje gerosios patirties pavyzdžių atrankoje ir buvo pasirinktas

atstovauti mūsų šaliai tarptautinėje Europos kokybės konferencijoje. RRT atstovai perskaitė pranešimus 6ojoje Europos kokybės konferencijoje Varšuvoje rugsėjo mėnesį ir 4-ojoje Nacionalinėje kokybės
konferencijoje Vilniuje apie filmo kūrimą, ypač išryškinant bendradarbiavimo reikšmę kuriant šį filmą.
2011 m. RRT kartu su ITC toliau administravo projekto „Saugesnis internetas“ svetainę
www.draugiskasinternetas.lt, kurioje skelbiama vaikams ir tėvams aktuali informacija apie saugumą
internete, skelbiamos naujienos apie „Saugesnio interneto“ projektą, „Karštąją liniją“, kurioje priimami
asmenų pranešimai apie internete pastebėtą žalingą ir neteisėtą turinį, taip pat informuojama apie
„Pagalbos liniją“.
16

RRT įsteigta interneto „Karštoji linija“ . RRT atstovas yra INHOPE valdybos narys ir nuolat
dalyvauja jos darbe bei asociacijos generalinėse asamblėjose, prisidėdamas priimant svarbiausius
sprendimus.
Vykdydama „Karštosios linijos“ funkcijas, RRT 2011 m. priėmė ir išnagrinėjo 673 pranešimus apie
neteisėtą ir žalingą turinį internete. Iš jų 113 atvejų (79 proc. daugiau nei 2010 m.) pagal suderintus
kriterijus „Karštoji linija“ identifikavo, kad galėjo būti pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl neteisėto
ar žalingo turinio internete. Visa surinkta medžiaga buvo perduota atsakingoms institucijoms tolesniam
tyrimui ir pašalinimui iš interneto:
• 10 pranešimų persiųsti Policijos departamentui;
• 20 pranešimų persiųsti Žurnalistų etikos inspektoriaus RRTi;
• 64 atvejais tinklalapių su vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdais internetiniai adresai (URL)
perduoti į specialią INHOPE URL duomenų bazę;
• 19 pranešimų persiųsta atitinkamiems interneto paslaugų teikėjams;
• Dėl likusių 560 pranešimų jokių veiksmų nesiimta, nes juose nurodyta informacija arba nebuvo
neteisėta, arba buvo paskelbta kitų šalių serveriuose, kur ji nėra neteisėta pagal tų šalių įstatymus (pvz.,
pornografija).
Lietuvoje veikianti „Karštoji linija“ yra pasiekiama internetu – pranešimai priimami užpildžius
specialią

formą,

esančią

Saugesnio

interneto

projekto

svetainėje

adresu

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/misc/report_form.
Siekiant interneto naudotojams leisti aktyviau pasinaudoti savo teisėmis ir efektyviau kovoti su
žalingu turiniu internete, nemažas dėmesys skirtas visuomenės informavimui apie „Karštąją liniją“ ir jos
teikiamas galimybes. „Saugesnio interneto dienos 2011“ proga informacija apie „Karštąją liniją“ buvo
plačiai viešinama per radiją ir televiziją, informaciniuose pranešimuose spaudai bei elektroninio pašto
žinutėse.
Nuo 2011 m. liepos 1 d. pradėta vykdyti nauja Saugesnio interneto „Pagalbos linijos“ (angl.
helpline) veikla. Veiklos koordinatorius – RRT, tiesioginis vykdytojas – VšĮ „Vaikų linija“. Skambinti į
16

RRT yra tarptautinės interneto „Karštųjų linijų“ asociacijos INHOPE (žr. www.inhope.org) narė nuo 2008 m. gegužės mėn.
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„Pagalbos liniją“ galima visos Europos bendru pagalbos vaikams telefono numeriu 116 111, svetainės
adresas www.vaikulinija.lt. 2011 m. buvo pasirašyta RRT ir „Vaikų linijos“ bendradarbiavimo sutartis. Buvo
sukurtos rekomendacijos „Pagalbos linijos“ savanoriams bei jų mokymo programa, gegužės mėnesį
surengti 100 savanorių mokymai.
Tolesnė numatyta veikla – viešinti „Pagalbos liniją“. Sukurtas „Pagalbos linijos“ reklamos skydelis.
Jis įdėtas į projekto partnerių svetaines, paskelbti pranešimai spaudai, o prasidėjus naujiesiems mokslo
metams informacija apie „Pagalbos liniją“ paskelbta mokyklose. Gruodžio mėn. pradėta „Pagalbos linijos“
viešinimo kampanija − sukurtas ir stenduose netoli Vilniaus mokyklų kabinamas plakatas.
„Pagalbos linijos“ koordinatoriai iš RRT ir „Vaikų linijos“ dalyvavo „Insafe“ mokymuose Rumunijoje
ir Jungtinėje Karalystėje, kur sėmėsi patirties iš kitų šalių „Pagalbos linijų“ atstovų.

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas pašto sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
AB Lietuvos paštas, įpareigota teikti universaliąsias pašto paslaugas

17

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 teikėjai 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 turėjo būti 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.

17

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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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.
2011 m. RRT atliko stacionarių ir kilnojamų universaliųjų

18

pašto paslaugų teikimo vietų

patikrinimus daugiausia kaimo gyvenamosiose vietovėse Joniškio, Telšių, Kelmės, Akmenės, Mažeikių,
Anykščių rajonuose. 2012 m. RRT numato toliau stebėti, ar kilnojamuose paštuose teikiamos
universaliosios paslaugos atitinka vartotojų poreikius.
2011 m. RRT tikrino, ar AB Lietuvos paštas laikosi universaliųjų pašto paslaugų teikimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apibendrinus rezultatus, nustatyta, jog
dažniausias pažeidimas, pasitaikantis kaimo gyvenamųjų vietovių kilnojamose universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietose – nenurodytas universaliųjų pašto paslaugų pavadinimas, firminis ženklas bei
darbo laikas.

Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų įrengimas
Universaliųjų

pašto

paslaugų

teikėjui

yra

nustatytos

privalomos

pašto

viešojo

tinklo
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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: stacionarios universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietos, kilnojamos universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos, pašto agentų darbo
vietos, viešo naudojimo pašto dėžutės.
2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB Lietuvos paštas universaliąsias pašto paslaugas teikė
853

(2010 m. pabaigoje – 871) universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose, kurias sudarė: 701

stacionarus paštas (miestuose – 205, kaimuose – 496), 14 pašto poskyrių (miestuose – 11, kaimuose – 3)
ir 138 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos kaimuose, aptarnaujamos 28 kilnojamųjų paštų Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionuose.
Iš viso per 2011 m. universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų skaičius sumažėjo 18 vienetų, iš jų
5-iomis vietomis miesto gyvenamojoje vietovėje ir 13-a kaimo gyvenamojoje vietovėje. Per 2011 metus
uždarytos 27 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos Šiaulių (12), Vilniaus (8), Klaipėdos (4),
Panevėžio (2) regionuose ir atidarytos 9 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos Vilniaus (4), Kauno
(4), Šiaulių (1) regionuose. Dauguma naujų pašto skyrių ir poskyrių atidaryti prekybos centruose: Vilniuje
PC „Rimi“, PC „Mada“; Kaune PC „Mega“, PC „Šilas“; Mažeikiuose PC „Maksima“; Alytuje PC „Rimi“.
Siekdamas optimizuoti veiklos rezultatus, universaliųjų pašto paslaugų teikėjas 2006–2011 m.
mažino nuostolingai veikiančių stacionariųjų paštų kiekį: 2006 m. – 0,6 proc., 2007 m. – 3,5 proc., 2008 m.
– 4,3 proc., 2009 m. – 14,6 proc., o 2010 m. − 1,5 proc., 2011 m. – 2,8 proc., tačiau tuo pat metu steigė
18

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 naudotojams teikiamos tik tam tikru nustatytu laiku.
19
Šios charakteristikos yra nustatytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl universaliųjų pašto paslaugų teikėjo
viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“.

42

2011 m. veiklos ataskaita RRT
naujus kilnojamuosius paštus, t. y. nustatytu laiku į gyvenvietes atvykstančius modernius automobilius,
specialiai pritaikytus pašto korespondencijos siuntoms, siuntiniams pristatyti ir kitoms paslaugoms teikti.
AB Lietuvos paštas 2005 m. įsteigė 6 kilnojamuosius paštus, 2007 m. įsteigė dar 4 ir jau turėjo 10
kilnojamųjų paštų, kurie aptarnavo 47 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietas, 2008 m. 16 kilnojamųjų
paštų aptarnavo 80 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų, 2009 m. 28 kilnojamieji paštai aptarnavo
134, 2010 m. – 135, o 2011 m. – 138 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietas.
AB Lietuvos paštas per 2011 m. pertvarkė 88 paštų darbą, pereidama prie kompiuterinės
sistemos. Šiuo metu veikia 372 kompiuterizuotos universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos – tai sudaro
50 proc. viso tinklo. Miesto gyvenamosiose vietovėse kompiuteriais aprūpinta 99 proc. universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietų.
2011 m. AB Lietuvos paštas pradėjo įgyvendinti pašto siuntų siuntimo bei gavimo, naudojantis
savitarnos terminalais „Siuntos24“, projektą. Pirmieji savitarnos terminalai pradėjo veikti Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose prie didžiųjų prekybos centrų. Terminaluose įrengtose skirtingo
dydžio dėžutėse siuntėjui palikus siuntą, sistema automatiškai informuoja pasiuntinį, kuris siuntą paima ir
per 24 valandas pristato į kitą tokį pat savitarnos terminalą arba, siuntėjui pageidaujant, įteikiama gavėjui
tiesiai į rankas, apie tai jį informuojant SMS žinute arba elektroniniu paštu. Siuntų terminalus AB Lietuvos
paštas planuoja įdiegti ir kituose Lietuvos miestuose.

Universaliųjų pašto paslaugų kokybės kontrolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, RRT 2011 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 (žr. 3 lentelę).
2011 m. II ketvirtį AB Lietuvos paštas kitą darbo dieną pristatė 74,53 proc., o trečią darbo dieną –
99,11 proc. pirmenybinių pašto korespondencijos siuntų, IV ketvirtį atitinkamai 76,6 proc. ir 99,24 proc.
2011 m. Lietuvos Respublikoje iš viso išsiųsta 3600 kontrolinių laiškų. Metiniai tikrinimo rezultatai
parodė, kad kitą dieną po išsiuntimo dienos (D+1) yra pristatoma 75,57 proc. laiškų, o trečią dieną (D+3) –
99,18 proc. visų siunčiamų laiškų. Nepriklausomo pašto paslaugų kokybės tikrinimo rezultatus RRT
skelbia viešai vieną kartą per metus.
3 lentelė. 2005–2011 m. universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimo rezultatai
Pristatymo
kokybės
Kokybės tikrinimo rezultatai
rodikliai
(terminas
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
D*+n**)
Tą pačią dieną
0,17 %
0,73 %
0,81 %
0,59 %
1,04 %
1,48 %
(D+0)
1 dieną (D+1)
72,78 %
57,85 %
75,56 %
74,61 %
74,30 %
67,79 %
2 dieną (D+2)
95,30 %
93,53 %
86,60 %
95,01 %
96,14 %
95,52 %
3 dieną (D+3)
98,76 %
95,66 %
98,92 %
99,08 %
98,92 %
97,57 %
4 dieną (D+4)
99,26 %
98,92 %
98,17 %
99,63 %
99,50 %
99,49 %

Nustatyti
kokybės
standartai***
2011 m.
0,91 %
75,57 %
96,10 %
99,18 %
99,53 %

85 proc.
97 proc.
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5 dieną (D+5)
6 dieną (D+6)
7 dieną (D+7)
8 dieną (D+8)
9 dieną (D+9)
10 dieną
(D+10)

99,55 %
99,75 %
99,84 %
99,88 %
99,96 %

99,34 %
99,72 %
99,83 %
99,83 %
99,97 %

99,22 %
99,63 %
99,79 %
99,91 %
99,94 %

99,72 %
99,78 %
99,91 %
99,94 %
100,0 %

99,58 %
99,64 %
99,70 %
99,82 %
100,0 %

99,69 %
99,83 %
99,91 %
99,91 %
99,91 %

99,82 %
99,88 %
99,88 %
99,91 %
99,91 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

* – 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. 157-5742; 2007, Nr. 913670) patvirtintame Universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimų apraše.

Šaltinis: RRT

Vartotojų skundų nagrinėjimas
2011 m. RRT gavo ir išnagrinėjo 76 pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundus, iš jų 48 – dėl
universaliųjų pašto paslaugų teikimo ir 28 – dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo (žr. 28 pav.).
Palyginti su 2010 m., skundų skaičius dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo padidėjo 1,55 karto, o dėl
kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų padidėjo 1,65 karto (žr. 4 lentelę). Daugiausia pašto paslaugų
naudotojų kreipėsi į RRT dėl pašto siuntų dingimo ar sugadinimo bei dėl siuntų pristatymo ar įteikimo.
28

2011 m.
17

2010 m.

48
31

24
24

2009 m.

31

2008 m.
2007 m.

23

14
19

2006 m.
2005 m.
0

10

38

22
22

20

25
30

Skundai dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų

40

50

60

Skundai dėl universaliųjų pašto paslaugų

28 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų dinamika 2005–2011 m.
Šaltinis: RRT

4 lentelė. 2006–2011 m. pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų skaičius 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

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

19

23

31
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17
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10
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1
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Universaliųjų pašto paslaugų teikėja AB Lietuvos paštas yra įpareigota taikyti standartą LST EN
14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundai ir žalos atlyginimo procedūros“

20

.

2011 m. AB Lietuvos paštas skundus nagrinėjo vadovaudamasi standartu LST EN 14012, ir
pateikė RRT skundų dėl universaliųjų pašto paslaugų nagrinėjimo 2011 m. ataskaitą, kurioje nurodė, kad
per minėtą laikotarpį iš naudotojų gavo 4514 skundų, iš jų 555 skundus dėl vidaus pašto siuntų ir 3959 –
dėl tarptautinių pašto siuntų. Palyginti su 2010 m., skundų skaičius dėl universaliųjų pašto paslaugų
teikimo padidėjo 1,2 karto. Daugiausia universaliųjų pašto paslaugų naudotojai skundėsi dėl dingusių ar
pavėluotai pristatytų pašto siuntų – 3601 skundas, kiti skundai gauti dėl pašto siuntų apgadinimo (180),
dėl pašto siuntų pristatymo ar surinkimo (103), dėl pašto darbuotojų elgesio ir kompetencijos (36), dėl
klaidingo pašto siuntų pristatymo (31) ir dėl kitų priežasčių. Ataskaitoje taip pat pateikiami duomenys apie
skundų pagrįstumą, išmokėtas kompensacijas bei nagrinėjimo laiką – 2011 m. AB Lietuvos paštui buvo
pateikti 1032 pagrįsti skundai. Išnagrinėjus 808 skundus, naudotojams buvo išmokėtos kompensacijos –
tai beveik dvigubai daugiau nei 2010m. 71,46 proc. skundų išnagrinėjama per standartinį laikotarpį –
vidutinis galutinio atsakymo naudotojams pateikimo laikotarpis yra 35,2 dienos. Tai beveik 3 dienomis
greičiau negu 2010 m.

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas įrenginių sektoriuje
Aparatūros ir įrenginių sąsajos atitikties įvertinimas
RRT, taip pat kaip ir kitos ES radijo dažnių spektro išteklius valdančios institucijos, vertina antros
klasės radijo ryšio aparatūros ir įrenginių, veikiančių neharmonizuotose ES radijo dažnių juostose, radijo
ryšio sąsajos atitiktį radijo dažnių (kanalų) naudojimo Lietuvos Respublikoje sąlygoms prieš tiekiant juos
rinkai.
Vertinant radijo ryšio įrenginių sąsajos atitiktį, kaip numato ES direktyva 1999/5/EB (toliau – RTTE
direktyva), kontroliuojama, kaip gamintojo numatytos radijo ryšio įrenginio naudojimo sąlygos sutinka su
radijo dažnių kanalų naudojimo planais Lietuvos Respublikoje, vertinant naudojamų radijo ryšio sistemų
elektromagnetinio suderinamumo su numatomais naudoti radijo ryšio įrenginiais perspektyvas. Taip pat
yra vertinama, ar radijo ryšio įrenginiai yra sukonstruoti būtent taip, kad jie efektyviai naudotų
antžeminiams ir (arba) kosminiams ir palydoviniams ryšiams skirtą dažnių spektrą bei orbitinius išteklius,
taip sudarant prielaidas išvengti žalingųjų trikdžių.
Radijo ryšio įrenginio ir telekomunikacijų galinio įrenginio gamintojas ar jo įgaliotas atstovas prieš
teikdamas įrenginį į rinką privalo įvertinti, ar šis tenkina esminius RTTE direktyvos reikalavimus. RRT,
nustačiusi, kad radijo ryšio įrenginių sąsajos neatitinka ar iš dalies neatitinka radijo dažnių naudojimo
Lietuvoje sąlygų, apie tai raštu informuoja pranešimus teikusius suinteresuotus asmenis ir pareikalauja
įtraukti aktualią informaciją į radijo ryšio įrenginio naudotojo vadovą – taip naudotojas yra informuojamas
apie įrenginio naudojimo apribojimus (gali būti ribojami kai kurie techniniai parametrai, geografinė vieta ir
pan.), jei tokie yra nustatomi.

20

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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2011 m. buvo gauti 1 032 pranešimai (2010 m. – 1 137) dėl antros klasės aparatų tiekimo į rinką.
Visi gauti pranešimai buvo išnagrinėti ir išsiųsti atsakymai įrenginių tiekėjams dėl tiekimo į rinką galimybių
bei įrenginių naudojimo sąlygų Lietuvoje: tik 1 atveju (0,1 proc. visų gautų pranešimų) suinteresuoti
asmenys informuoti apie tai, kad įrenginių negalima naudoti Lietuvoje, 220 atvejų (21,3 proc.) nustatyti jų
naudojimo ribojimai. Kitais atvejais (78,6 proc.) jokių naudojimo ribojimų nenustatyta.
Pažymėtina, kad RRT atliekama patikra užtikrina, kad vartotojai Lietuvos rinkoje įsigis ES
reikalavimus atitinkančius gaminius ir laiku gaus aktualią informaciją dėl radijo ryšio įrenginių naudojimo
specifikos.

RRT veikla užtikrinant įrenginių laisvą judėjimą ir tiekimą į ES rinką
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių gamintojų ir (arba) importuotojų
užsakymu buvo atlikti 6 tipų įrenginių bandymai pagal RTTE direktyvos darniuosius standartus,
nustatančius reikalavimus radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginiams, susijusius su
efektyviu radijo dažnių spektro naudojimu, ir parengti 6 bandymų protokolai.
2011 m. atlikti iš viso 165 aparatų (145 tipų) elektromagnetinio suderinamumo bandymai pagal ES
Elektromagnetinio suderinamumo 2004/108/EB, RTTE 1999/5/EB; Medicinos prietaisų 93/42/EEB ir
Transporto priemonių (JT reglamentas Nr. 10) direktyvų esminius reikalavimus elektromagnetiniam
suderinamumui, t. y. pagal šių direktyvų darniuosius standartus, įeinančius į Aparatūros ir įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritį.


Iš jų 23 proc. sudarė (atitinkamai 28 tipų 37 aparatai) paimti iš rinkos įrenginiai, kurie buvo

patikrinti, ar atitinka esminius reikalavimus pagal Elektromagnetinio suderinamumo techninį reglamentą
(31 aparatas) bei RTTE techninį reglamentą (tik elektromagnetinio suderinamumo aspektu, 6 aparatai).
Nustatyta, kad 19 aparatų (12 tipų) elektromagnetinio suderinamumo charakteristikos neatitinka
Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento esminių reikalavimų, o pagal RTTE techninį
reglamentą patikrintų visų 6 įrenginių elektromagnetinio suderinamumo cahrakteristikos atitiko ribines
vertes.


127 aparatų (117 tipų), o tai sudaro 77 proc. viso bandymų skaičiaus 2011 m.,

elektromagnetinio suderinamumo bandymai atlikti pagal sutartis su Lietuvos ir Latvijos elektrinių bei
elektroninių aparatų gamintojais prieš tiekiant jiems gaminius į ES rinką, kad būtų nustatyta atitiktis
privalomiems ES elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams.
Vertinant elektrinių ir elektroninių aparatų, matavimo priemonių, medicinos prietaisų bei transporto
priemonių atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams, buvo bendradarbiaujama (pagal
sudarytas ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis) su paskirtosiomis įstaigomis – elektrotechninių gaminių
sertifikavimo centru „Sertika“ ir Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centru „EGSC“, taip pat Valstybine
kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie
Ūkio ministerijos, Vilniaus metrologijos centru, Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir
bandymų laboratorija, Valstybine mašinų sertifikavimo įstaiga.
Palyginus 2011 m. patikrintų įrenginių pasiskirstymą pagal direktyvų reikalavimus , matyti, kad
didžiąją dalį (70 proc.) sudarė įranga, kurios atitiktis vertinta pagal Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) direktyvą (iš viso 118 aparatų).
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2011 m. atlikti įrenginių grupių elektromagnetinio suderinamumo bandymai pagal direktyvų
reikalavimus: pagal RTTE − radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių grupė (išbandyti 32 įrenginiai);
EMS − elektrinių ir elektroninių aparatų grupė(išbandyta 118 aparatų); Medicinos prietaisų (MED pr) –
medicinos prietaisų (išbandyta 15 prietaisų); Transporto priemonių (TrPr) − transporto priemonių
(išbandytos 3 transporto priemonės) (žr. 29 pav.).
TrPr 3
MED pr
15

RTTE
32

EMS
118

29 pav. RRT 2011 m. patikrintų įrenginių pasiskirstymas pagal grupes, vnt.
Šaltinis: RRT

Lyginant atliktų elektromagnetinio suderinamumo bandymų geografiją pagal gamintojo arba
paėmimo iš rinkos vietą, didžiąją dalį sudarė aparatai, pristatyti atitikčiai įvertinti iš Vilniaus, Kauno bei
Rygos.
2011 m. akredituotas Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius iš viso atliko 812
elektromagnetinio suderinamumo bandymų. Iš jų 391 buvo elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės
bandymas (laidais sklindantys trikžiai į maitinimo tinklą, aparatų korpuso spinduliuojami trikdžiai, šalutinė
spinduliuotė ir kt.) ir 421 atsparumo trikdžiams bandymas (atsparumas elektrostatiniui išlydžiui,
atsparumas radijo dažnio laukams, atsparumas impulsiniams trikdžiams maitinimo tinkle, atsparumas
magnetiniam laukui, atsparumas įtampos nutrūkimams ar kritimams ir kt.).
Elektrinių ir elektroninių aparatų skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai buvo tikrinami visame
reglamentuojame dažnių ruože, t. y. nuo 0 iki 18 GHz dažnių juostoje, o radijo ryšio įrenginių – nuo 0 iki 40
GHz dažnių juostoje.
Lietuvos gamintojams buvo teikiamos konsultacijos dėl elektrinių bei elektroninių aparatų tiekimo į
rinką, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų, jų atitikties įvertinimo procedūrų, elektromagnetinio
suderinamumo bandymų. Tarptautiniame elektromagnetinio suderinamumo seminare buvo skaitomas
pranešimas apie aparatų atitikties vertinimo ypatumus, teiktos pastabos ir balsuota dėl 14 CENELEC
naujų standartų pagal Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą projektų.

Radijo trukdžių šalinimas
Augant radijo bangas spinduliuojančių įrenginių skaičiui bei koncentracijai, didėja jų tarpusavio
sąveikos tikimybė. Dėl šios sąveikos neretai kyla radijo trukdžiai. Nėra abejonių, kad nuo radijo trukdžių
tarp įvairių ryšio priemonių buvimo ar nebuvimo priklauso ne tik vartotojams teikiamų paslaugų kokybė, bet
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ir tokie svarbūs faktoriai, kaip ryšio patikimumas, su juo susiję galimi ekonominiai nuostoliai, žmonių
saugumas ir net kai kuriais atvejais gyvybė. Todėl 2011 m., kaip ir anksčiau, radijo trukdžių priežasčių
nustatymui ir jų pašalinimo inicijavimui

RRT skyrė išimtinį dėmesį. Per 2011 m. iš fizinių ir juridinių

asmenų buvo gauti ir išnagrinėti 227 pranešimai dėl radijo trukdžių. Žymią dalį radijo trukdžių atvejų (40,1
proc.) pavyko sėkmingai ištirti ir pašalinti jų priežastis. Likusiais atvejais radijo trukdžiai išnyko, nepavykus
aptikti jų šaltinio (29,1 proc.) arba tirti nepagrįsti skundai, kai įrenginio veikimas pablogėjo nesant radijo
trukdžių arba tyrimas buvo nutrauktas nustačius, kad nėra pagrindo tirti (30,8 proc.).
Didžioji dalis gautų pranešimų buvo dėl radijo trukdžių viešajam judriajam ryšiui. Šis srautas,
palyginti su ankstesniais metais, ne tik nesumažėjo, bet ir nuolat auga. Tuo pat metu matoma ryški
trukdžių radijo bei televizijos programų priėmimui mažėjimo tendencija.
Ankstesniais metais žymią dalį radijo trukdžių sukeldavo aktyvinės, dažniausiai Lenkijoje
pagamintos, televizijos programų priėmimo antenos. Dabar, pažvelgus į paskutinių trejų metų statistinius
duomenis, galime teigti, kad trukdžių dėl tokių priežasčių mažėja. Tikėtina, kad tai susieta su gyventojų
perėjimu nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos, tad nesant reikalo priiminėti silpnus analoginės
televizijos siųstuvų signalus, mažėja ir minėtų antenų paklausa. Tai atsispindi 30 pav.
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30 pav. Pranešimų apie trukdžius dėl aktyvinių televizijos programų priėmimo antenų skaičiaus kitimas per
2009–2011 m., vnt.
Šaltinis: RRT

2011 m. pastebime, kad labai išaugo sudėtingų atvejų, pavyzdžiui, kai tais pačiais dažniais
veikiantys skirtingų technologijų skaitmeninio ryšio įrenginiai tapo trukdžių vienas kitam priežastimi.
Trukdantys signalai „paskęsdavo“ naudingo signalo spektre, todėl pastebėti šiuos signalus bei aptikti
trukdžių šaltinį tradiciniais metodais nebuvo jokios galimybės. Šias problemas pavyko išspręsti tik
naudojant naujausias trukdžių paieškos technologijas, tokias kaip prietaisai su greituoju Furje
transformavimu ir kt.
2011 m. didžiąją dalį sudarė radijo trukdžiai viešajam judriajam ryšiui, televizijos programų
priėmimui ir vidaus radijo ryšio tinklams. Visi likę kartu sudarė 18,2 %. Sėkmingai ištirtais atvejais,
didžiausią dalį radijo trukdžių sukėlė viešųjų judriųjų tinklų įranga (39,6 %). Informacija, apie nustatytus
radijo trukdžių šaltinius pateikta 31 pav.
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31 pav. 2011 m. sėkmingai nustatyti radijo trukdžių šaltiniai, proc.
Šaltinis: RRT

Radijo trukdžis kėlė ir bazinės ryšio stotys, GSM retransliatoriai ir sparčiai plintantys judriojo
ryšio slopintuvai. Iš tikrųjų, nežiūrint į tai, kad pastaruosius yra draudžiama naudoti ES, vis daugėja atvejų,
kai jie sutrikdo viešąjį judrųjį ryšį. Tai rodo ir RRTatliktų tyrimų pastarųjų metų statistika (žr. 32 pav.).
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32 pav. Nustatyti viešojo judriojo ryšio slopinimo atvejai, vnt., 2009–2011 m.
Šaltinis: RRT

Pranešimų dėl radijo trukdžių tyrimo trukmė, atsižvelgiant į jų sudėtingumą, buvo nuo vienos
dienos iki kelių savaičių. Visais atvejais, įskaitant ir nepagrįstus skundus, tyrimas buvo atliekamas
naudojant judriąsias radijo spektro stebėsenos stotis. Dažniausiai tyrimuose dalyvavo po 2 aukštos klasės
specialistus. Tai reiškia, kad 2011 m., kaip ir ankstesniais metais, radijo trukdžių tyrimai finansiniu aspektu
buvo pakankamai brangūs, tačiau tai yra kaina, kurią būtina mokėti, siekiant apginti radijo spektro
naudotojų interesus.

Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra
RRT, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais jai priskirtas funkcijas, 2011 m.
toliau vykdė elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo valstybinės priežiūros ir kontrolės
darbus.
Atsižvelgiant į

naujausias

elektroninių ryšių

infrastruktūros

įrengimo ir

eksploatacijos

technologijas bei medžiagas, taikomas panaudojant uždarus kabelių tiesimo būdus, tiesiant kabelines
ryšių linijas per melioracijos įrenginius, kelius, gatves ir vandens telkinius, buvo išsamiau peržiūrėtos RRT
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parengtos Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių reikalavimų nuostatos ir
parengta nauja Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių
redakcija, o 2011 m. spalio 14 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-978 buvo patvirtintos šios taisyklės,
kurios nustatė: 1) pagrindinius reikalavimus projektuojant, statant, tiesiant, įrengiant ar rekonstruojant,
remontuojant elektroninių ryšių infrastruktūrą ir projektuojant, statant, įrengiant naujus ar rekonstruojant,
remontuojant esamus statinius, kiek šie darbai yra susiję su elektroninių ryšių infrastruktūros šiuose
statiniuose įrengimu, 2) viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo
būdus, 3) darbų viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose atlikimo tvarką, 4)
elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) kitų tinkamos paskirties vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių,
šulinių, atraminių konstrukcijų, įskaitant bokštus, stiebų, statinių, statinių įvadų, statinių inžinerinių sistemų
ir kitokių įrenginių (toliau viskas kartu – infrastruktūra) bendro naudojimo tvarką ir sąlygas.
2011 m. RRT pagal kompetenciją vykdė susirašinėjimą su kitomis institucijomis, atsakinėjo į
paklausimus, nagrinėjo infrastruktūros naudotojų skundus dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir
naudojimo. Atlikti 7 vartotojų skundų tyrimai dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo.
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KONKURENCIJOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIUOSE
SKATINIMAS
Elektroninių ryšių sektorius
Rinkos dalyviai
2011 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, laidinio radijo veikla) teikimu vertėsi apie 150 operatorių ir paslaugų teikėjų
(žr. 33 pav).

Radijo ir TV programų siuntimo paslaugų teikimo veikla
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33 pav. Ūkio subjektų, besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis, skaičiaus dinamika 2007–2011 m.
Šaltinis: RRT

2011 m. viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai pradėti buvo
pateikti 9 pranešimai (realiai vykdančių veiklą sumažėjo nuo 51 (2010 m.) iki 50 (2011 m.), viešojo judriojo
telefono ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo veiklai pradėti per metus
pateikti 7 pranešimai (vykdančių veiklą skaičius išaugo nuo 13 (2010 m.) iki 14 (2011 m.), palydovinio
ryšio paslaugoms teikti – 1 pranešimas. 2011 m. lapkričio 11 d. įsigaliojus RRT direktoriaus įsakymu Nr.
1V-1089 patvirtinto Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo pakeitimui, iš Elektroninių
ryšių veiklų, apie kurių pradžią ir pabaigą ūkio subjektas privalo sąlygų nustatyta tvarka pranešti RRT,
rūšių sąrašo išbraukta skirtųjų linijų paslaugų teikimo veikla.
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
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pradžią, ilgiau nei metus nepradėjo verstis pranešime nurodyta elektroninių ryšių veikla. Atsižvelgiant į tai,
2011 m. buvo išbraukti 3 ūkio subjektai (2010 m. – 9): iš besiverčiančių viešojo fiksuotojo telefono ryšio
tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla – 2 ūkio subjektai (2010 m. – 4), iš besiverčiančių viešojo judriojo
telefono ryšio paslaugų teikimo veikla – 1 ūkio subjektas (2010 m. – 3). 2011 m. iš elektroninių ryšių
paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo 5 ūkio subjektai išbraukti pačių prašymu: 4 iš besiverčiančių viešojo
fiksuotojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla, 1 – skirtųjų linijų paslaugų teikimo veikla.

Didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymo priežiūra
Vykdydama RRT patikėtą elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo
priežiūrą, RRT ir toliau didelį dėmesį skyrė atitinkamose rinkose didelę įtaką turintiems ūkio subjektams (1
priedas) nustatytų įpareigojimų priežiūrai. Nustatytų įpareigojimų laikymasis svarbus tuo, kad jie padeda
mažinti įėjimo į atitinkamas rinkas barjerus, užtikrinti didesnį konkurencijos tose rinkose laipsnį, o tai
elektroninių ryšių paslaugų naudotojams lemia mažesnes kainas, didesnę paslaugų įvairovę ir geresnę
kokybę.
2011 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 į nacionalinę teisę perkeltomis
Europos Sąjungos elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, pagal kurias,
siekiant bendros Europos Sąjungos rinkos, atliekami atitinkamų rinkų tyrimai visose valstybėse narėse ir
nustatomi įpareigojimai didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams. Rinkų tyrimų rezultatai derinami su
Europos Komisija.
Radus nustatytų įpareigojimų vykdymo trūkumų, 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.
2011 m. įpareigojimas suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių priemonių galiojo
TEO LT, AB (7 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 „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 (10 rinkų), UAB „Omnitel“ (1 rinkoje),
UAB „Bitė Lietuva“ (1 rinkoje), UAB „Tele2“ (1 rinkoje), AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui (7 rinkose).
Prižiūrėdama, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems 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
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aktuose nustatytiems reikalavimams. 2011 m. iš viso užregistruotos 152 sutartys (2010 m. – 100) ir jų
pakeitimai (papildomi susitarimai): tinklų sujungimo sutarčių ir jų pakeitimų – 19, iš jų sutarčių – 2;
didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo – 1 sutartis, infrastruktūros nuomos – 91 sutartis;
siuntimo paslaugų teikimo – 33, iš jų sutarčių – 5; didmeninių skirtųjų linijų – 5 sutartys; atsietos prieigos –
2 papildomi susitarimai.
Visos pateiktos sutartys be konfidencialios informacijos skelbiamos RRT svetainės www.rrt.lt
skyriuje „El. ryšiai verslui – Konkurencijos priežiūra – Sutartys“.
RRT analizuoja didelę įtaką atitinkamose rinkose turinčių ūkio subjektų pateikiamus standartinius
pasiūlymus dėl tinklo infrastruktūros prieigos, vietinės linijos, plačiajuosčio ryšio prieigos, taip pat skirtųjų
linijų, infrastruktūros nuomos, tinklų sujungimo bei televizijos ir radijo siuntimo didmeninių paslaugų. 2011
m. pateikti atnaujinti didmeninės tinklo infrastruktūros prieigos paslaugų, infrastruktūros nuomos paslaugų,
tinklų sujungimo bei televizijos ir radijo siuntimo paslaugų standartiniai pasiūlymai, kurie buvo paskelbti
RRT interneto svetainėje. TEO LT, AB, ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro siuntimo paslaugų
išankstiniuose pasiūlymuose nustatyti pažeidimai dėl paslaugų teikimo ir dėl paslaugų teikimo
terminuotam laikui. Perspėjus ūkio subjektus, minėti pažeidimai buvo pašalinti, atnaujinus minėtus
standartinius pasiūlymus.
Visi pateikti standartiniai pasiūlymai skelbiami RRT interneto svetainės www.rrt.lt skyriuje „El.
ryšiai verslui – Konkurencijos priežiūra – Standartiniai pasiūlymai“ bei atitinkamų ūkio subjektų interneto
svetainėse. Ūkio subjektų patogumui nuo 2011 m. www.rrt.lt svetainėje užsisakę RRT naujienų
prenumeratą ir pasirinkę tematiką „El. ryšių paslaugų teikėjų standartiniai pasiūlymai“, asmenys gali gauti
informaciją apie naujai paskelbtus išankstinius pasiūlymus, jų pakeitimus bei akcijas, taikomas
standartiniuose pasiūlymuose nurodytoms paslaugoms.

Didmeninių ir mažmeninių fiksuotojo ryšio paslaugų priežiūra
2011 m. toliau buvo mažinamos skambučių užbaigimo atitinkamuose fiksuotojo telefono ryšio
tinkluose paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų kainos. Skambučių užbaigimo paslaugų kainų dinamika
pateikta 5 lentelėje.
5 lentelė. RRT nustatytų skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuotojo telefono ryšio tinkluose kainų pokyčiai
(kainos nurodytos be PVM)
Eil.
Nr.
1
2
3
4

1
2
3

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 RRT,
Nacionalinis skambučių
remdamasi Europos
2,79
1,98
1,16
užbaigimas ne piko laiku, ct/min
Komisijos
rekomendacijos**
Skambučio sudarymas, ct
2,63
1,66
0,69
reikalavimais. Kainą
Nacionalinis skambučių
planuojama nustatyti iki
užbaigimas, nediferencijuojant
5,42
4,35
3,28
2012 m. gruodžio 31 d.
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
užbaigimas piko laiku, ct/min
Nacionalinis skambučių
Ne didesnė nei taikoma TEO LT, AB
užbaigimas ne piko laiku, ct/min
Skambučio sudarymas, ct
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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.
Šaltinis: RRT

RRT, siekdama sudaryti sąlygas TEO LT, AB, vykdyti jai nustatytus įpareigojimus ir įgyvendinti
2010 m. rugsėjo 20 d. Europos Komisijos rekomendacijoje dėl naujos kartos prieigos (NKP) tinklų prieigos
reguliavimo nustatytus reikalavimus, 2011 m. parengė viešojo pirkimo sąlygas ir inicijavo viešąjį pirkimą
fiksuotojo ryšio operatoriaus tinklo BU-LRAIC

21

apskaičiavimo modeliui sukurti. Sąnaudų skaičiavimo

darbus planuojama pradėti 2012 m. Remdamasi įdiegto modelio skaičiavimų rezultatais, RRT nustatys
skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose kainas, kurios galios nuo 2013 metų.
Įgyvendinant 2003 m. vasario 11 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2003/311/EB dėl
atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-ante reguliavimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios
reguliavimo sistemos nuo 2011 m. sausio 1 d. sumažėjo tranzito paslaugų, teikiamų ūkio subjekto TEO
LT, AB, viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų kainos. Jos pasiekė 2008 m.
vasario 8 d. RRT direktoriaus įsakymu nustatytų tranzito paslaugų kainų lygį. 2011 m. galiojusių TEO LT,
AB, teikiamų skambučių inicijavimo ir skambučių tranzito paslaugų kainų ir RRT nustatytų siektinų kainų
palyginimas pateiktas 6 lentelėje.
6 lentelė. TEO LT, AB, teikiamų skambučių inicijavimo ir tranzito paslaugų kainos
Nuo 2011-01-01

Nuo 2012-01-01

Nuo 2013-01-01

RRT nustatyta
tikslinė kaina

1,30

0,78

0,69

0,69

piko metu, ct/min (be PVM)

2,28

2,28

2,28

ne piko metu, ct/min (be PVM)

0,62

0,62

0,62

piko metu, ct/min (be PVM)

4,26

4,26

4,26

ne piko metu, ct/min (be PVM)

1,30

1,16

1,16

Paslauga
Inicijavimas:
Skambučio sudarymas, ct (be PVM)
Vietinis inicijavimas:

Nacionalinis inicijavimas:

Tranzitas:
I tipo tranzitas:
piko metu, ct/min (be PVM)

2,00

2,00

ne piko metu, ct/min (be PVM)

0,54

0,54

piko metu, ct/min (be PVM)

1,98

1,98

ne piko metu, ct/min (be PVM)

0,54

0,54

II tipo tranzitas:

21

BU-LRAIC (Buttom-Up Long Run Average Incremental Costs) – „iš apačios į viršų“ ilgo laikotarpio vidutinės padidėjimo sąnaudos.
Skaičiuojant šias sąnaudas, daromos dvi prielaidos: „iš apačios į viršų“ ir „ilgo laikotarpio vidutinis padidėjimas“. „Iš apačios į viršų“
reiškia, jog yra modeliuojamas teorinis efektyviai veikiantis tinklas (tinklas, kuris veiktų teoriškai pagal galiojančius standartus ir tinklo
veikimo prielaidas) ir juo patiriamos sąnaudos. Ilgo laikotarpio vidutinis padidėjimas – sąnaudų apskaičiavimo principas, įvertinantis
sąnaudų pokytį, kurį veikia apibrėžtas teikiamų paslaugų kiekio padidėjimas ir kuris yra išdalijamas tam padidėjimo kiekiui. Sąnaudos
yra vertinamos ilguoju laikotarpiu, kuris reiškia, jog ūkio subjektas, atsižvelgdamas į paslaugų teikimo apimis, gali keisti joms teikti
naudojamų visų išteklių apimtis (t. y. visos sąnaudos yra kintamos).
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III tipo tranzitas:
piko metu, ct/min (be PVM)

1,59

1,59

ne piko metu, ct/min (be PVM)

0,43

0,43

piko metu, ct/min (be PVM)

1,13

1,13

ne piko metu, ct/min (be PVM)
V tipo tranzitas:

0,31

0,31

piko metu, ct/min (be PVM)

2,35

2,35

0,64

0,64

IV tipo tranzitas:

ne piko metu, ct/min (be PVM)
Šaltinis: RRT

Didmeninių paslaugų kainų mažinimas užtikrins ilgalaikės ir efektyvios konkurencijos sąlygas, o tai
savo ruožtu bus naudinga galutiniams paslaugų gavėjams.
2011 m. RRT patikrino, ar fiksuotojo telefono ryšio operatorių taikomos skambučių užbaigimo
atitinkamuose tinkluose paslaugų kainos atitinka jiems nustatytus kainų kontrolės reikalavimus.
Neatitikimų neužfiksuota.
RRT taip pat, vykdydama priežiūrą, 2011 m. inicijavo TEO LT, AB, sąnaudų apskaitos ir apskaitos
atskyrimo sistemų, veikusių 2010 m., auditą. Audito tikslas – patikrinti, ar TEO LT, AB, ataskaitiniais
metais teikiamų paslaugų sąnaudas apskaitė ir apskaitą atskyrė laikydamasi RRT nustatytų reikalavimų.
Ši ir kitos RRT inicijuojamos audito procedūros 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. Auditas yra
papildomas įrankis, padedantis RRT vykdyti savo funkcijas. Pažymėtina, kad RRT, atsižvelgdama į audito
apribojimus, vykdydama savo funkcijas vienareikšmiškai audito rezultatais nesiremia. Auditas pradėtas
2011 m. liepą ir baigtas 2011 m. spalį. Auditoriaus išvados skelbiamos viešai RRT svetainėje www.rrt.lt.
RRT, atsižvelgdama į auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą, inicijavo tyrimą, kaip TEO LT, AB, vykdo jai
nustatytus kainų kontrolės įpareigojimus teikiant mažmenines ir didmenines paslaugas. Tyrimą
planuojama baigti 2012 m.

Didmeninių judriojo telefono ryšio paslaugų priežiūra
RRT 2011 m. vykdė skaidrumo, nediskriminavimo, prieigos suteikimo ir kainų kontrolės
įpareigojimų laikymosi priežiūrą.
2011 m. toliau buvo vykdomas 2009 m. pabaigoje nustatytas skambučių užbaigimo viešuosiuose
22

judriojo telefono ryšio tinkluose kainų mažinimas . Informacija apie skambučių užbaigimo paslaugų
kainas pateikta 7 lentelėje.
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Kainų mažinimas nustatytas RRT direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1515 „Dėl ūkio subjekto UAB „Bitė Lietuva“,
turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“, 2009 m. gruodžio
24 d. įsakymu Nr. 1V-1516 „Dėl ūkio subjekto UAB „Omnitel“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Omnitel“
viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ ir 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1517 „Dėl ūkio subjekto UAB „Tele2“,
turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Tele2“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“.
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7 lentelė. Skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ tinkluose kainos 2011–
2012 m.
Paslauga

Kaina nuo 2010-01-01 iki
2010-12-31

Kaina nuo 2011-01-01
iki 2011-12-31

Kaina nuo 2012-01-01
iki 2012-12-31

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

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

18,04

12,51

6,99

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

9,02

6,26

3,50

PASTABA: piko laikas yra nuo 8 iki 20 val. darbo dienomis, o ne piko laikas yra nuo 20 iki 8 val. darbo dienomis ir visą parą poilsio ir
švenčių dienomis.
Šaltinis: RRT

2009 m. RRT direktoriaus įsakymuose, kuriuose yra nustatyti tam tikri įpareigojimai UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ teikiant skambučių užbaigimo paslaugas savo tinkluose, yra
numatytas skambučių užbaigimo kainų reguliavimas ir nuo 2013 m. sausio 1 d. RRT 2011 m. parengė
viešojo pirkimo sąlygas ir inicijavo viešąjį pirkimą judriojo ryšio operatorių tinklų BU-LRAIC apskaičiavimo
modeliams sukurti (atnaujinti). Sąnaudų skaičiavimo darbus planuojama pradėti 2012 m. Remdamasi
įdiegtų modelių skaičiavimų rezultatais, RRT nustatys skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo ryšio
tinkluose kainas, kurios galios nuo 2013 metų.
2011 m. RRT nenustatė pažeidimų teikiant didmenines judriojo telefono ryšio paslaugas.

Transliacijų perdavimo paslaugų priežiūra
RRT 2011 m. vykdė skaidrumo, nediskriminavimo, prieigos suteikimo, sąnaudų apskaitos ir
apskaitos atskyrimo bei kainų kontrolės įpareigojimų laikymosi priežiūrą.
RRT, vykdydama priežiūrą, 2011 m. inicijavo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB,
sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų, veikusių 2010 m., auditą. Audito tikslas yra patikrinti, ar
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT, AB, ataskaitiniais metais sąnaudas apskaitė ir apskaitą
atskyrė laikydamosi RRT nustatytų reikalavimų. Auditai pradėti 2011 m. liepą ir baigti 2011 m. spalį.
Auditoriaus išvados skelbiamos viešai RRT interneto svetainės www.rrt.lt. skyriuje „El. ryšiai verslui –
Konkurencijos priežiūra – Apskaitos ir kainų kontrolė“. RRT, atsižvelgdama į auditoriaus išvadą ir audito
ataskaitą, inicijavo tyrimą, kaip AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT, AB, vykdo joms
nustatytus kainų kontrolės įpareigojimus. Tyrimą planuojama baigti 2012 m.
RRT, 2011 m. išanalizavusi AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB, pateiktą
informaciją apie skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų sąnaudas, nustatė,
jog teikiamų paslaugų kaina viršijo sąnaudas. AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui ir TEO LT, AB, buvo
nurodyta užtikrinti nustatytų įpareigojimų vykdymą sumažinant skaitmeninės antžeminės televizijos
transliacijų perdavimo paslaugų kainas. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT, AB,
vykdydamos RRT nurodymą, sumažino televizijos transliacijų perdavimo paslaugų kainas. Informacija
apie kainų pokyčius pateikta 8 lentelėje.
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8 lentelė. Skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų kainų pokyčiai 2011 m.
Ūkio subjektas

AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras

Skaitmeninės antžeminės
televizijos tinklas

Kaina nuo 2011-01-01 iki
2011-08-30, Lt/mėn. už vieną
programą

Kaina nuo 2011-09-01,
Lt/mėn. už vieną programą

Pirmasis

53 670

48 570

Antrasis

49 470

45 540

Pirmasis

56 000

40 384

Antrasis

45 000

34 820

TEO LT, AB

Šaltinis: RRT

RRT, išanalizavusi AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB, standartinių pasiūlymų
teikti skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugas sąlygas, nustatė, jog sąlygose
buvo numatytas paslaugų teikimas terminuotam laikui ir tai neatitiko RRT nustatytų reikalavimų
standartiniams pasiūlymams teikti prieigą. Atsižvelgdamos į RRT pastabas, AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras ir TEO LT, AB, 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. RRT surinkus informaciją
apie didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pajamas ir kiekius bei apskaičiavus vidutines paslaugų
pajamas ir jas palyginus su minėtų reglamentų nuostatomis, pažeidimų nenustatyta. Patikrinimus dėl
mažmeninių paslaugų kainų RRT atlieka kas ketvirtį, patikrinimus dėl didmeninių paslaugų kainų – kas
pusmetį. Informacija apie tarptinklinio ryšio paslaugų priežiūrą skelbiama viešai RRT interneto svetainės
www.rrt.lt. skyriuje „Elektroniniai ryšiai – Vartotojui – Telefono ryšys – Tarptautinis tarptinklinis ryšys –
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiama informacija“.
2011 m. Europos Komisija pristatė pasiūlymą keisti Reglamentą dėl tarptinklinio ryšio per
viešuosius judriojo ryšio tinklus. Pasiūlyme numatytas tolesnis didmeninių ir mažmeninių paslaugų kainų
mažinimas, mažmeninių duomenų perdavimo paslaugų kainų reguliavimas ir struktūrinių priemonių
taikymas. Šios priemonės per ilgą laikotarpį leistų atsisakyti kainų reguliavimo. Struktūrinės priemonės
apima: prieigos prie didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą; mažmeninių nacionalinių ir tarptautinio
tarptinklinio ryšio paslaugų atskyrimą, kad vartotojas galėtų pasirinkti ne nacionalinių, o kitą tarptautinio
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją; prieigą prie priemonių, kuri suteikia galimybę kitiems paslaugų
teikėjams teikti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas greta nacionalinių paslaugų teikėjo. RRT aktyviai
dalyvavo nagrinėjant Europos Komisijos parengtą projektą dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų
reguliavimo, šalių narių teiktus pasiūlymus, teikė pastabas, pasiūlymus rengiant Lietuvos poziciją šiuo
klausimu.
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Bendras infrastruktūros naudojimas
Nuo 2004 m. Elektroninių ryšių įstatymas Lietuvoje nustatė teisinį pagrindą rinkos dalyviams
bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant ryšių kabelių kanalų sistemą (toliau –
RKKS) ir taip išvengti ekonomiškai nenaudingo infrastruktūros dubliavimosi. Galimybė bendrai naudoti
elektroninių ryšių infrastruktūrą yra viena iš esminių priemonių, prisidedančių prie plačiajuosčio ryšio
plėtros Lietuvoje. RRT duomenimis, žemės darbų, ryšių kabelių klojimo ir panašių darbų sąnaudos sudaro
iki 80 proc. elektroninių ryšių tinklo statybos sąnaudų. Elektroninių ryšių tinklų plėtrai pasitelkdami esamą
infrastruktūrą, elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turi galimybę investicijoms skirtas lėšas naudoti
ekonomiškiau ir efektyviau. Nuo 2009 m. įsiteisėjęs naujas Europos Sąjungos (ES) direktyvų paketas
sustiprino su bendru elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimu susijusį reglamentavimą. Perkeliant
atnaujintą ES reglamentavimą į Lietuvos teisyną, buvo atitinkamai praplėstos Elektroninių ryšių įstatymo
39 straipsnio nuostatos, taip pat panaikintos Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo
taisyklės bei patvirtintos naujos redakcijos Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros
ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Vykdydama Taisyklėse nustatytą bendro elektroninių ryšių
infrastruktūros naudojimo priežiūrą, 2011 m. RRT nagrinėjo fizinių ir juridinių asmenų skundus. UAB
„Splius“ buvo pateikusi prašymą išnagrinėti ginčą dėl bendros infrastruktūros naudojimo, kartu pateikdama
ir skundą. UAB „Splius“ teigė, kad TEO LT, AB, atsisakė išnuomoti RKKS kanalus UAB „Splius“
infrastruktūrai nutiesti. Ginčo bei skundo nagrinėjimas buvo nutrauktas, šalims sudarius taikos sutartį. Taip
pat RRT išnagrinėjo skundus dėl infrastruktūros sugadinimo vykdant statybos darbus, teikė konsultacijas
dėl bendro infrastruktūros naudojimo daugiabučio namo bendro naudojimo patalpose tvarkos.
Rengdama Taisykles, RRT papildomai peržiūrėjo elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo,
įrengimo ar remonto reikalavimus, siekdama sudaryti saugaus ir racionalaus elektroninių ryšių
infrastruktūros eksploatavimo sąlygas, ir detalizavo Elektroninių ryšių įstatymo 41 straipsnio 2 ir 3 dalių
nuostatas, Taisyklėse nustatydama viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų
žymėjimo būdus, darbų atlikimo šiose zonose ir elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūros tvarką bei
viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūros reikalavimus.
Siekdama sudaryti elektroninių ryšių paslaugų teikėjams geresnes sąlygas plėtoti plačiajuosčio
ryšio tinklus pasinaudojant esama infrastruktūra, RRT bendradarbiavo su Lietuvos miestų savivaldybėmis
kuriant elektroninę prieigą prie informacijos apie požeminę tinklinę infrastruktūrą. 2011 rugpjūčio 22 d.
RRT su Vilniaus miesto savivaldybe ir SĮ „Vilniaus planas“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria
susitarta patobulinti elektroninę prieigą prie požeminės infrastruktūros skaitmeninių erdvinių duomenų
sistemos, užtikrinant tęstinį tokios sistemos duomenų papildymą bei atnaujinimą. Prieiga prie elektroninės
duomenų bazės galės naudotis visi pageidaujantys ūkio subjektai, projektuojantys, teikiantys ir (arba)
planuojantys pradėti teikti elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas.
Tai leis elektroninių ryšių operatoriams naudotis aktualia, elektroninių ryšių tinklų plėtrai
reikalinga informacija. Tikimasi, kad tokios elektroninės prieigos suteikimas skatins efektyvias ilgalaikes
investicijas į elektroninių ryšių plėtrą.
2011 m. rugpjūčio 23 d. RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis susitikime su Klaipėdos miesto
meru Vytautu Grubliausku aptarė Klaipėdos miesto savivaldybės ir RRT bendradarbiavimą, siekiant
numatyti konkrečias elektroninės prieigos prie informacijos apie požeminę tinklinę infrastruktūrą
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tobulinimo kryptis ir gaires. 2011 m. spalio 24 d. RRT ir Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė ketinimų
protokolą dėl bendradarbiavimo kuriant elektroninę prieigą prie informacijos apie požeminę tinklinę
infrastruktūrą Klaipėdos mieste. Tokia elektroninė prieiga labai palengvintų plačiajuosčio ryšio tinklų
projektavimą ir vystymą Klaipėdos mieste, o Klaipėdos gyventojams būtų užtikrina galimybė gauti daugiau
šiuolaikinių, kokybiškų elektroninės erdvės paslaugų. Protokole numatytas bendradarbiavimo gaires
ketinama išplėtoti ir ateityje pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią būtų įgyvendintas bendras
RRT ir Klaipėdos miesto savivaldybės siekis – pasitelkiant šiuolaikines elektronines priemones, būtų
sukurta prieiga prie požeminės tinklinės infrastruktūros duomenų. Vienas iš esminių tikslų – savivaldybių
turimų požeminės infrastruktūros duomenų perkėlimas į skaitmeninį formatą.

Numerio perkėlimo paslauga
Numerio perkėlimo paslauga Lietuvoje pradėta teikti nuo 2004 m. sausio 1 d. Ši paslauga suteikia
vartotojui didesnę laisvę rinktis paslaugų teikėją pagal paslaugų kokybę ir įvairovę, kainas, lojalumo
sistemas, aptarnavimo patrauklumą ir kt. Dėl aktyvios konkurencijos patrauklesnių pasiūlymų sulaukia ir
nuolatiniai vartotojai.
Nuo 2011 m. gegužės 25 d. įsigaliojo naujas Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos
aprašas. Naujajame apraše numerio perkėlimo terminas yra sumažintas nuo 5 darbo dienų iki 1 darbo
dienos (numerio perkėlimo terminas sumažintas perkeliant į Lietuvos teisyną 2009 m. lapkričio 25 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/136/EB nuostatas), taip pat yra detaliau reglamentuota
išankstinio apmokėjimo paslaugų gavėjų galimybė perkelti telefono ryšio numerį bei užtikrinta elektroninių
ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga.
RRT duomenimis, iki 2012 m. sausio 1 d. vartotojai numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo (t. y.
migravo) 690 884 kartus, iš jų 668 582 judriojo, 22 165 fiksuoto ryšio abonentai (geografiniai numeriai) ir
137 fiksuotojo ryšio abonentai (ne geografiniai numeriai, t. y. paslaugų numeriai). Numerio perkėlimo
paslauga jau yra pasinaudoję 12,23 proc. visų aktyvių paslaugų vartotojų (žr. 34 pav.).
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34 pav. Numerio perkėlimo pasiskirstymas pagal fiksuotojo ir judriojo ryšio numerius 2004−2011 m.
Šaltinis: RRT

2011 m. vasarą Trakuose RRT ir Europos Komisijos organizuotame Europos Sąjungos ir ES Rytų
partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų atstovų posėdyje RRT pristatė Lietuvos gerąją
patirtį numerio perkėlimo reguliavimo srityje.

Paslaugų teikėjo pasirinkimas
Leidžiant pasirinkti paslaugų teikėją, siekiama skatinti konkurenciją elektroninių ryšių sektoriuje ,
užtikrinant viešųjų telefono ryšio tinklų ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų, turinčių didelę įtaką
prisijungiant prie viešojo telefono ryšio tinklo ir jį naudojant fiksuotoje vietoje, abonentams teisę pasirinkti
bet kurį viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją ir naudotis jo teikiamomis viešosiomis telefono ryšio
paslaugomis.
2011 m. paslaugų teikėjų, kurių teikiamas viešojo telefono ryšio paslaugas galima pasirinkti per
operatoriaus pasirinkimo kodą, buvo 18. 2011 m. nebuvo paskirtas nė vienas operatoriaus pasirinkimo
kodas (2009 ir 2010 m. – 1). Iš viso nuo 2003 m. operatoriams yra paskirtas 21 operatoriaus kodas iš
trumpųjų telefono ryšio numerių serijos 10XX.

Ginčų tarp ūkio subjektų sprendimas
Reikšmingas elektroninių ryšių rinkos savireguliacijos skatinimo įrankis yra paprastų, aiškių ir
efektyvių ginčų tarp šioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų sprendimo procedūrų užtikrinimas. Šiuo tikslu
RRT sukurta nuolatinė Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas,
sprendimo komisija (toliau – Ginčų sprendimo komisija), kuri privaloma išankstine ne teismo tvarka
nagrinėja ginčus, kylančius tarp įmonių, besiverčiančių elektroninių ryšių veikla Elektroninių ryšių įstatymo
reglamentuojamoje visuomeninių santykių srityje. Besiginčijantys ūkio subjektai, prieš kreipdamiesi dėl
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ginčo išsprendimo į teismą, privalo kreiptis į Ginčų sprendimo komisiją, kurios sprendimai, patvirtinti RRT
direktoriaus, yra vieši, kiek tai nepažeidžia valstybės, tarnybos, komercinės paslapties ar fizinio asmens
privataus gyvenimo apsaugos ir yra privalomi ginčo šalims vykdyti nuo jų įsigaliojimo. Ginčai sprendžiami
vadovaujantis Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, ir ginčų tarp
pašto paslaugų teikėjų ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sprendimo taisyklėmis (toliau – Ginčų sprendimo
taisyklės). Priimdama sprendimus, Ginčų sprendimo komisija vadovaujasi Elektroninių ryšių įstatymu,
Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, atsižvelgia į reguliavimo įpareigojimus ar apribojimus, taikomus
bet kuriai iš ginčo šalių, santykinę ginčo šalių padėtį rinkoje bei konkurencijos skatinimą.
Siekiant teisinio reguliavimo supaprastinimo, 2011 m. buvo patvirtinta nauja Ginčų sprendimo
23

taisyklių redakcija . 2005 m. birželio 3 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-539 patvirtintos Ginčų tarp ūkio
subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklės buvo sujungtos su 2005
m. liepos 18 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-656 patvirtintomis Ginčų tarp pašto paslaugų teikėjų ir
(ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų nagrinėjimo taisyklėmis.
2011 m. Ginčų sprendimo komisija priėmė 2 prašymus nagrinėti ginčą. Prašymo išspręsti ginčą,
kilusį tarp UAB „Splius“ ir TEO LT, AB, reikalavimas buvo pripažinti, jog TEO LT, AB, neteisėtai atsisakė
išnuomoti UAB „Splius“ prašomus elektroninių ryšių infrastruktūros objektus, nurodytus projektavimo
sąlygose kabeliams tiesti ryšių kabelių kanalų sistemoje, bei įpareigoti TEO LT, AB, išnuomoti UAB
„Splius“ visus objektus, kuriuos TEO LT, AB, nepagrįstai atsisakė išnuomoti. Ginčo nagrinėjimas buvo
nutrauktas, ginčo šalims sudarius taikos sutartį ir Ginčų sprendimo komisijai ją patvirtinus. Taikos sutartimi
TEO LT, AB, sutiko išnuomoti tuos kabelių kanalus, kur tam yra galimybė.
Nagrinėjant ginčą tarp ieškovės UAB „Mediafon“ ir atsakovės UAB „Tele2“, ieškovė prašė Ginčų
sprendimo komisijos įpareigoti atsakovę įdiegti UAB „Tele2“ tinkle UAB „Mediafon“ priskirtus judriojo ryšio
numerius 66843000–66843999 ir 69795000–69795999, vienašališkai neapriboti ir nenutraukti paslaugų
teikimo UAB „Mediafon" pagal telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartį, nesant tam teisėto pagrindo, bei
atnaujinti pokalbių srautų siuntimą į UAB „Mediafon“ RRT suteiktus judriojo ryšio numerius, kad būtų
užtikrintas UAB „Mediafon“ judriojo ryšio numerių prieinamumas UAB „Tele2“ paslaugų gavėjams.
Komisija, išnagrinėjusi šalių pateiktą medžiagą ir išklausiusi ieškovės bei atsakovės pozicijas žodinio ginčo
nagrinėjimo metu, priėmė sprendimą tenkinti ieškovės UAB „Mediafon“ reikalavimus iš dalies.
Vadovaujantis RRT direktoriaus 2005-11-04 įsakymu Nr. 1V-941 patvirtintų Prieigos, įskaitant tinklų
sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių (Žin. 2005, Nr. 133-4812) (toliau – Taisyklės) 53.1 punktu, UAB
„Tele2“ privalėjo įdiegti prašomus numerius per 2 mėnesius nuo ieškovės prašymo gavimo dienos, todėl
komisija įpareigojo UAB „Tele2“ įdiegti savo tinkle UAB „Mediafon“ prašomus įdiegti numerius. Papildomai
įpareigoti atsakovę laikytis telekomunikacijų sujungimo sutarties nuostatų komisija nematė pagrindo, todėl
reikalavimo

vienašališkai

neapriboti

ir

nenutraukti

paslaugų

teikimo

UAB

„Mediafon“

pagal

telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartį, nesant tam teisėto pagrindo, nutarė netenkinti. Nei ieškovė
prašyme nagrinėti ginčą, nei atsakovė atsiliepime dėl ginčo nebuvo nurodžiusios, kad tarp jų yra kilęs
ginčas dėl sutarties sąlygų, įskaitant kainas, todėl Ginčų sprendimo komisija konstatavo, kad ieškovės
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RRT direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. Nr. 1V-1017 įsakymas „Dėl ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir
(ar) paslaugas, ir ginčų tarp pašto paslaugų teikėjų ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sprendimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 130-6177)
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reikalavimas įpareigoti UAB „Tele2“ atnaujinti pokalbių srautų siuntimą pagal telekomunikacijų tinklų
sujungimo sutarties sąlygas paliktinas nenagrinėtu.
Detalesnę informaciją apie ginčus galima rasti RRT svetainės www.rrt.lt. skyriuje „El. ryšių
verslui – Ginčų sprendimas“. Čia skelbiama aktuali informacija, susijusi su ginčų nagrinėjimu bei Ginčų
sprendimo komisijos veikla, skelbiama informaciją apie priimtus prašymus, priimtus sprendimus ir pan.

Konkurencija pašto ir pasiuntinių paslaugų sektoriuje
Pašto paslaugos yra viena iš ryšių ir keitimosi informacija priemonių ir jos vaidina gyvybiškai
svarbų socialinį bei ekonominį vaidmenį. Lietuva, įgyvendindama Trečiąją pašto direktyvą, kaip ir dar
dešimt kitų ES valstybių narių, yra pasirinkusi visiškai atverti pašto paslaugų rinką nuo 2013 m. sausio 1 d.
Bendras ekonominis nuosmukis, susidariusi nepalanki ekonominė situacija ir sumažėjusi vartotojų
perkamoji galia pastaraisiais krizės metais stipriai paveikė pašto ir pasiuntinių paslaugų rinką. Didelės
įtakos pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkai taip pat turėjo vis dažniau versle ir valstybinėse institucijose
naudojami elektroniniai dokumentai. 2009–2010 m. mažėjęs pašto korespondencijos siuntų skaičius 2011
m. stabilizavosi ir pastebimas 1,0 proc. augimas. Konkurencija pašto korespondencijos rinkoje ir toliau
išlieka gan maža, kadangi iki 2013 m. sausio 1 d. vidaus korespondencijos, reklaminio pašto,
gaunamosioms tarptautinėms korespondencijos siuntoms taikoma 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų
svorio riba.
Liberalizuotoje siuntinių rinkoje, priešingai nei pašto korespondencijos rinkoje, pastaruosius metus
stebimas augimas (2010 m. – 23,7 proc., 2011 m. – 16,5 proc.). Tam didelę įtaką turi vis labiau
populiarėjanti elektroninė prekyba. Paslaugų gavėjai taip pat kelia vis aukštesnius reikalavimus
teikiamoms paslaugoms, ypač laiko taupymo ir patogumo prasme. Todėl paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į
esamą situaciją, ieško naujų sprendimų klientų lūkesčiams patenkinti. 2011 m. pabaigoje buvo įdiegti
pirmieji siuntų savitarnos terminalai, sudarantys naudotojams galimybę siuntas išsiųsti ar atsiimti bet
kuriuo paros metu ir patogiose vietose – prie didžiųjų prekybos centrų, degalinių, paštų. Siunta gavėjui gali
būti pristatyta Lietuvoje į tokį pat siuntų terminalą arba įteikta tiesiai į rankas, o užsienio šalių gavėjams
pristatoma tiesiai į rankas.
Bendra pašto ir pasiuntinių rinka, vertinant pagal pajamas ir palyginti su 2010 m., 2011 m. paaugo
14,4 proc. ir sudarė 272,1 mln. Lt. Pašto paslaugų rinka 2011 m. išaugo 8,8 proc. ir pasiekė 112,2 mln. Lt
(apie 41,2 proc. bendros pašto ir pasiuntinių rinkos, vertinant pagal pajamas). Sparčiausiai auganti ir
didžiąją rinkos dalį sudaranti (apie 58,8 proc.), vertinant pagal pajamas, yra pasiuntinių paslaugų rinka,
kuri 2011 m. išaugo 18,6 proc. iki 159,9 mln. Lt. Pasiuntinių paslaugų rinkoje 2011 m. dominuojantys
operatoriai išlieka tie patys, kaip ir 2010 metais: UAB „DPD“, UAB „DHL“, UAB „Venipak LT“, kurie
atitinkamai užima 29,7 proc., 12,1 proc. ir 9,2 proc. rinkos dalis.

Pašto ir pasiuntinių rinkos dalyviai
2011 m. pabaigoje pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų rinkoje teisę teikti paslaugas turėjo 74 ūkio
subjektai, iš jų 13 teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas ir 61 ūkio subjektas – tik pasiuntinių paslaugas. Per
2011 m. į pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašus RRT įtraukė 12, o išbraukė 9 ūkio subjektus.
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Palyginti su 2010 m., 2011 m. rinkos dalyvių skaičius padidėjo 4,23 proc. (nuo 71 iki 74 ūkio subjektų).
Žiūrint į pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų dinamiką Lietuvoje 2005–2011 m. laikotarpiu, matyti, kad
pašto paslaugų teikėjų skaičius iki 2009 m. augo, 2010 m. teikėjų skaičius krito 20 proc., o 2011 m.
padidėjo vienu teikėju, kas sudaro 8,3 proc. padidėjimą. Pasiuntinių paslaugų rinkos dalyvių skaičius
padidėjo 4,23 proc. – atitinkamai nuo 71 tiekėjo 2010 m. iki 74 paslaugų teikėjų 2011 m. (žr. 35 pav.).
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35 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų dinamika Lietuvoje 2006–2011 m.
Šaltinis: RRT

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir sąnaudų apskaita
Universaliąsias pašto paslaugas visoje šalies teritorijoje yra įpareigota teikti AB Lietuvos paštas,
kuri privalo visiems pašto paslaugų naudotojams vienodomis sąlygomis, vienodais tarifais tiek miesto, tiek
kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams užtikrinti nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslaugų teikimą.
Universaliųjų pašto paslaugų didžiausius tarifus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. RRT prižiūri,
kad universaliųjų pašto paslaugų tarifai būtų pagrįsti sąnaudomis, prieinami visiems pašto paslaugų
naudotojams, skaidrūs ir nediskriminuojantys. 2011 m. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugsėjo 1 d. patvirtinti universaliųjų pašto paslaugų didžiausi tarifai. 2011 m. išsiųsti nepirmenybinį laišką
iki 20 gramų šalies viduje kainavo 1,35 Lt, o pirmenybinį laišką – 1,55 Lt.
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Norvegija

1,12
1,07

Suomija

0,75
0,72
0,71

Belgija
0,63
0,62
0,60
0,60
0,60
0,60
0,58
0,56
0,55
0,55
0,54
0,51
0,49
0,47
0,46
0,45
0,42
0,39
0,38
0,35
0,35
0,34

Austrija
Italija
Liuksemburgas
Latvija
Vokietija
Bulgarija
Portugalija
Lietuva
Čekija
Estija
Kipras
Malta

0,27
0,19

36 pav. Pirmosios svorio pakopos (20 g) pirmenybinio laiško, siunčiamo šalies viduje, kaina Europos šalyse
2011 m., eurais.
Šaltinis: Deutsche Post AG apžvalga „Letter prices in Europe“, atlikta 2011 kovo mėn.

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
(0,55 euro) (žr. 36 pav.).
Minėti universaliųjų pašto paslaugų tarifai yra taikomi gyventojams ir įmonėms, siunčiančioms
laiškus nedideliais kiekiais. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas 2011 m. taikė taip pat ir specifinius
universaliųjų pašto paslaugų tarifus, kurie buvo taikomi gyventojams bei įmonėms, pateikiančioms siųsti
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, nustatant
tokius tarifus turi būti įvertintos nepatirtos sąnaudos, palyginti su įprastai teikiamomis pašto paslaugomis.
RRT prižiūri, kad universaliųjų pašto paslaugų teikėjos AB Lietuvos pašto naudojama sąnaudų
apskaitos sistema būtų skaidri, pagrįsta ir atitiktų RRT nustatytus universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų
apskaitos tvarkymo reikalavimus bei pagrindinius sąnaudų apskaitos principus (priežastingumo, kaupimo,
objektyvumo, pastovumo, skaidrumo, viešumo ir naudingumo). 2011 m. RRT išnagrinėjo AB Lietuvos
pašto pateiktą metinę 2010 m. universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų
ataskaitą ir nustatė, kad AB Lietuvos paštas universaliųjų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudas
apskaito vadovaudamasi RRT nustatytais universaliųjų pašto paslaugų (toliau – UPP) sąnaudų apskaitos
tvarkymo reikalavimais. 2011 m. atliktas nepriklausomas AB Lietuvos pašto auditas, kurio tikslas buvo
nustatyti, ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjos 2010 m. naudota sąnaudų apskaitos sistema atitiko
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, 2010 m. sąnaudų apskaitos
ataskaita parengta pagal teisės aktų reikalavimus.
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2010 m. universaliųjų (tarp jų rezervuotųjų) pašto paslaugų sąnaudos sudarė 95,1 % visų 2010 m.
pašto paslaugų sąnaudų (2009 m. sudarė 94,4 %). 2010 m. AB Lietuvos paštas iš universaliųjų pašto
paslaugų gavo pelno, o 2009 ir ankstesniais metais patirdavo nuostolių.
Universaliųjų pašto paslaugų sąnaudos skirstomos pagal įvairius kriterijus – procesus, veiklas,
sąnaudų tipą ir pan. Pagrindinės proceso dalys yra pašto langelis, surinkimas, vežimas, paskirstymas,
pristatymas ir kitos (žr. 37 pav.). Dalyje kitos atsispindi tarptautinių atsiskaitymų sąnaudos, administracinių
darbuotojų darbo užmokestis, informacinių technologijų sąnaudos ir pan.

Pašto langelis
10,5

Kitos
47,5

Surinkimas
1,3
Vežimas
7,9
Paskirstymas
(rūšiavimas)
11,8

Pristatymas
21,0
37 pav. UPP sąnaudų pasiskirstymas 2010 m. pagal paslaugų proceso teikimo dalis, proc.
Šaltinis: AB Lietuvos pašto 2010 m. universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų ataskaita

Skirstant sąnaudas pagal išteklius (ekonomines grupes) (žr. 38 pav.) matyti, kad didžiąją sąnaudų
dalį sudaro darbo sąnaudos.
Nusidėvėjimas
2,1

Veiklos
sąnaudos
36,2

Kitos
3,6

Darbo
sąnaudos
58,1

38 pav. UPP sąnaudų pasiskirstymas 2010 m. pagal išteklius, proc.
Šaltinis: AB Lietuvos pašto 2010 metų universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų ataskaita.

2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Pašto įstatymo 2, 3, 8
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo RRT nustatyta nauja periodinių leidinių pristatymo
kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų tarifų taikymo priežiūros funkcija.
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PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS PLĖTRAI
FORMAVIMAS
Investicijų skatinimas ir pažangių IRT plėtra
Radijo dažnių valdymas
Pastaruoju metu radijo dažnių spektro poreikiai ir reikšmė toliau auga. Radijo dažnių ištekliais
grindžiamos labai inovatyvios ir dinamiškos elektroninių ryšių sektoriaus belaidžio ryšio paslaugos. Šio
baigtinio gamtos resurso reguliavimas ir valdymas turi būti racionalus ir efektyvus, užtikrintos priimtinos
sąlygos visiems suinteresuotiems naudotojams, todėl reguliavimo srityje svarbiausias vaidmuo tenka
technologinio neutralumo, proporcingumo, minimalaus reguliavimo, teisinio tikrumo, ekonominės plėtros,
veiksmingos konkurencijos užtikrinimo, vartotojų teisių apsaugos, skaidrumo ir nediskriminavimo
principams.
Siekiant maksimaliai efektyviai naudoti radijo dažnius ir išvengti žalingųjų trukdžių, svarbu
suderinti konkrečių radijo dažnių juostų naudojimą kuo platesniu mastu. RRT aktyviai dalyvauja
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (toliau – ITU) darbe, glaudžiai bendradarbiauja su Europos pašto
ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (toliau – CEPT) Elektroninių ryšių komiteto (toliau – ECC)
ir EK darbo grupėmis, NATO C3B spektro pajėgumų kolegijos (CaP3) civiline-karine dažnių valdymo
grupe.
Lietuva kartu su 191 pasaulio valstybe laikosi ITU Radijo ryšio reglamento, kuris nustato
tarpusavio šalių įsipareigojimus radijo dažnių naudojimo srityje, taip pat yra sudariusi nemažai tarptautinių
ir regioninių bei dvišalių ir daugiašalių susitarimų. Lietuvai dėl specifinės geografinės padėties ypač
aktualūs radijo dažnių koordinavimo klausimai, spręstini su ES nepriklausančiomis valstybėmis, siekiant
įgyvendinti ne vien nacionalinius interesus, bet ir ES radijo dažnių derinimo priemones.
Europos Sąjungos narės yra daug pasiekusios spektro derinimo srityje. Lietuva taip pat prisideda
prie šio proceso, įgyvendindama ES radijo spektro derinimo priemones. RRT specialistai aktyviai
dalyvauja rengiant dokumentus radijo spektro valdymo klausimais. 2011 m. parengti ir patvirtinti keturi
atskirų radijo dažnių juostų plėtros planai. Derindama 2500–2690 MHz radijo dažnių juostos naudojimą
visame Europos regione, RRT siekė sudaryti maksimaliai palankias sąlygas mikrobangų daugiakanalės
televizijos operatoriams pereiti prie 2200–2300 MHz radijo dažnių juostos. Patvirtinus 2300–2400 MHz ir
3600–3800 MHz radijo dažnių juostų radijo ryšio plėtros planus, siekiama sudaryti palankias sąlygas
vystyti nacionalinio ir regioninio masto belaidės plačiajuostės prieigos tinklus.
ES mastu suderinus radijo dažnių naudojimą, reikia koordinuoti veiksmus ir planus ne tik tarp ES,
bet ir tarp kaimyninių valstybių, nepriklausančių ES. ES konkrečiai paskirčiai suderinant vis daugiau radijo
dažnių juostų, kuriomis būtų teikiamos europinio lygio paslaugos, ES pasienio valstybės narės dažniau
susiduria su specifinėmis radijo dažnių valdymo situacijomis dėl skirtingų radijo dažnių naudojimo planų
ES ir kitose šalyse, nepriklausančiose ES.
Radijo dažnių valdymas Lietuvoje vykdomas atsižvelgiant į ES tendencijas. Kaip tik 2011 m. ES
institucijos aktyviai rengė ir derino strateginį dokumentą, kuriame bus nustatytos radijo dažnių planavimo ir
naudojimo gairės Europos Sąjungoje, – pirmąją radijo spektro politikos programą (toliau – RSPP). Nors
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Europos Komisijos parengto pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai, kuriuo nustatoma pirmoji radijo
spektro politikos programa, projektas 2011 m. dar nebuvo priimtas, bet jo tekstas iš esmės jau suderintas
tarp valstybių narių ir jam pritarė visų valstybių narių atsakingi ministrai. Atsižvelgdama į šį projektą, RRT
planuoja radijo dažnių naudojimą tokiu būdu, kad:
• iki 2015 m. belaidžiam duomenų perdavimui būtų galima panaudoti ne mažiau kaip 1200 MHz
radijo dažnių spektro;
• iki 2012 m. gruodžio 31 d., esant rinkos poreikiui, būtų išduoti leidimai naudoti radijo dažnius
belaidžiam plačiajuosčiam radijo ryšiui Europos Sąjungos mastu suderintose 2,5−2,69 GHz ir 3,6−3,8 GHz
radijo dažnių juostose;
• iš esmės būtų pasirengta perleisti radijo dažnių naudojimo teises 790–862 MHz, 880–915 MHz,
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–2170 MHz,
2,5–2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz radijo dažnių juostose.
Lieka aktuali ir RSPP nuostata, kad iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės turi išduoti leidimus
naudoti 790–862 MHz radijo dažnių juostą elektroninių radijo ryšio paslaugoms teikti. Nors 2011 m.
pavyko pasiekti, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. Baltarusija ir Rusijos Federacija iš esmės neprieštaraus
790–862 MHz radijo dažnių juostos naudojimui judriosioms elektroninių radijo ryšio paslaugoms teikti (žr.
skyrių apie tarptautines radijo dažnių koordinavimo derybas), problemų kelia šios radijo dažnių juostos
naudojimo transliavimo RRTi planai kaimyninėse valstybėse: Latvija ir Baltarusija deklaravo, kad iki 2015
m. ruošiasi naudoti 790–862 MHz radijo dažnių juostą transliavimo reikmėms. Tai labai riboja Lietuvos
galimybes diegti judriąsias elektroninių ryšių sistemas taip, kaip numatyta ES sprendimuose. Todėl Lietuva
ir toliau nuosekliai laikėsi pozicijos, kad valstybėms, kurios turi koordinavimo problemų su kaimyninėmis
šalimis, būtų sudaryta galimybė atidėti minėtų sistemų diegimo terminą iki 2015 metų ar net ilgiau, kol šios
problemos bus pašalintos.

Tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos
2011 m. rugpjūčio 8−12 d. Maskvoje vyko derybos, kurių metu buvo pasirašytas susitarimas tarp
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijų dėl 790−862 MHz radijo
dažnių juostos naudojimo antžeminėse sistemose. Derybos vyko siekiant įgyvendinti 2010 m. gegužės 6
d. Europos 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
ir ruošiantis 2012 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC).
2011 m. spalio 10−13 d. Minske vyko tarptautinės koordinavimo derybos tarp Baltarusijos,
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos judriosios ir fiksuotosios tarnybų klausimais. Derybų metu pasirašyti tokie
susitarimai:
• Dvišalis susitarimas tarp Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos dėl 790−862 MHz
radijo dažnių juostos naudojimo judriojo radijo ryšio ir oreivystės radijo navigacijos sistemose, kuriame
numatyti judriosios ir oro navigacijos sistemų tarpusavio koordinavimo kriterijai.
• Naujos redakcijos dvišalis susitarimas tarp Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos dėl
belaidės plačiajuostės prieigos stočių naudojimo 3410–3500 MHz / 3510–3600 MHz bei 3600–3800 MHz
radijo dažnių juostose. Papildomai numatyta po atitinkamo ECC sprendimo (dėl 3400−3800 MHz radijo
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dažnių juostos suderinimo) priėmimo susirašinėjimo būdu perplanuoti šiame susitarime nustatytus
pirmenybinius kanalus.
• Trišalis susitarimas tarp Baltarusijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos
dėl P-GSM diapazono 120−124 kanalų pasidalijimo į pirmenybinius ir nepirmenybinius.
• Naujos redakcijos dvišalis susitarimas tarp Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos dėl PGSM diapazono (890−915 MHz / 935−960 MHz) koordinavimo principų ir kriterijų.

Radijas ir televizija
2011 m. pirmasis nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos (toliau – DVB-T)
tinklas, kuriuo siunčiama dauguma nemokamų televizijos programų, buvo papildytas 3 naujomis DVB-T
stotimis: Molėtuose, Lazdijuose ir Joniškyje. Dėl šių DVB-T stočių įjungimo pirmasis DVB-T tinklas ėmė
2

dengti apie 1000 km buvusių nepatikimo priėmimo teritorijų Lietuvos Respublikoje (apie 1,5 proc.
Lietuvos Respublikos teritorijos), be to, labai pagerėjo DVB-T signalų priėmimo galimybės Molėtų, Lazdijų
ir Joniškio vietovėse, kuriose iki šio įjungimo skaitmeninei televizijai priimti nepakako paprasčiausių DVB-T
standartinių techninių priemonių ir sprendimų. Įjungiant DVB-T stotį Lazdijuose, buvo siekiama ne tik
praplėsti DVB-T žiūrovų auditoriją Dzūkijoje, kur dėl miškingų vietovių sąlygos DVB-T signalams priimti yra
itin nepalankios, tačiau ir sudaryti galimybes Seinų, Punsko ir Suvalkų krašte gyvenantiems lietuviams
priimti skaitmeninę antžeminę televiziją iš Lietuvos.
2011 m. buvo organizuotas viešasis konkursas suteikti teisę naudoti 45 skaitmeninės antžeminės
televizijos kanalą Klaipėdoje. Tai buvo pirmasis viešasis konkursas, organizuotas siekiant atrinkti vietinių ir
regioninių transliuotojų televizijos programų siuntėją. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2011 m. gruodžio
14 d. priėmus nutarimą Nr. 1472 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo
Nr. 1492 „Dėl skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio patvirtinimo“ pakeitimo“, dar apie 10
numatomų tokio pobūdžio viešųjų konkursų bus organizuojama 2012 m. pradžioje, atsižvelgiant į paraiškų,
gautų pagal RRT direktoriaus 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 1V-1321 „Dėl pranešimo apie galimybę
pateikti paraiškas skirti televizijos kanalus naudoti vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės
televizijos stotyse“, skaičių. Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti 45 skaitmeninės antžeminės
televizijos kanalą Klaipėdoje kriterijaus, susijusio su veiksmingos konkurencijos skatinimu, šio viešojojo
konkurso laimėtoja tapo UAB „Balticum TV“, kuriai RRT 2011 m. liepos 26 d. išdavė atitinkamą leidimą
naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos kanalą.
Įjungus naujas DVB-T stotis, Lietuvoje iš viso veikė 93 DVB-T stotys: 32 – AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro (toliau – LRTC) I DVB-T tinkle, 27 – LRTC II tinkle, 24 – TEO LT, AB, I DVB-T tinkle, 6 –
TEO LT, AB, II DVB-T tinkle, be to, 2 stotimis televizijos programas transliavo UAB „Balticum TV“ bei dar 2
DVB-T stotimis TEO LT, AB, televizijos programas retransliavo HDTV formatu.
2011 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo vadovaudamasi RRT 2011
m. rugpjūčio 22 d. VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (toliau – LRT) išdavė leidimą naudoti
radijo dažnius (kanalus) nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle, kuriame LRT
parengtų programų signalų perdavimo paslaugas teiktų LRT konkurso būdu nustatytas elektroninių ryšių
paslaugų teikėjas. Prieš pradėdama naudoti radijo dažnius (kanalus), LRT privalo RRT pateikti suderinti
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kiekvienos stoties radiotechninės dalies projektą – iki 2011 m. pabaigos LRT tokių projektų RRT dar
nebuvo pateikusi.
2011 m. RRT sudarė 3 naujų nacionalinės aprėpties DVB-T tinklų planus, atitinkamai
suskirstydama Ženevos 2006 m. konferencijoje Lietuvai paskirtus televizijos kanalus iš 470−790 MHz
radijo dažnių juostos ir apskaičiuodama, kokiomis pagrindinėmis radijo dažnių (kanalų) naudojimo
sąlygomis šie kanalai galės būti naudojami. Vieno iš šių tinklų radijo dažniai (kanalai), kaip nurodyta
aukščiau, buvo paskirti LRT. Radijo dažniai (kanalai), sudarantys likusius 2 DVB-T tinklus, bus skirti
viešojo konkurso, paskelbto RRT direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-1358 „Dėl viešojo
konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose
paskelbimo“, tvarka 2012 m.
Siekdama geriau įvertinti šalies pasirengimą 2012 m. spalio 29 d. Vyriausybės numatytam
analoginės televizijos išjungimui,

RRT 2010 m. atliko skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T)

programų fiksuoto priėmimo galimybių gyvenvietėse tyrimą. Tyrimas buvo atliekamas visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje, siekiant išsiaiškinti realias skaitmeninės televizijos tinklais nemokamai
transliuojamų programų priėmimo galimybes. Buvo tirtos visų keturių tinklų nemokamai transliuojamų
programų priėmimo galimybės: LRTC I, LRTC II ir bendrovės TEO LT, AB, TEO LT I TEO LT II. Rezultatų
apdorojimas baigtas 2011 metais. Kadangi tyrimui buvo numatytas sąlygiškai neilgas kelių mėnesių
laikotarpis, darbų apimtis didelė, o techniniai ir kiti RRT turimi resursai gana riboti, buvo nutarta matavimus
atlikti tik daugiau nei 500 gyventojų turinčiose gyvenvietėse. Statistikos departamento (STD) duomenimis,
Lietuvoje yra 475 tokios gyvenvietės. Jose gyvena 2,639 mln. gyventojų, o tai sudaro apie 88 proc.
Lietuvos žmonių. Atliekant tyrimą, vienu metu veikė 5 judriosios radijo spektro stebėsenos stotys, kuriose
buvo naudojama RRT sukurta automatizuota matavimų sistema, leidusi pagreitinti matavimus ir padidinti
gautų rezultatų patikimumą.
Daugumoje gyvenviečių, kuriose buvo atliekamas tyrimas, visų keturių tirtų DVB-T tinklų
nemokamai transliuojamos programos buvo priimamos kokybiškai. Apibendrinti tyrimo rezultatai pateikti 9
lentelėje.
9 lentelė. Apibendrinti DVB-T programų priėmimo rezultatai
Visi tinklai
(LRTC I, II, TEO
LRTC I
LT I, II)
Skaičius gyvenviečių su geromis
priėmimo sąlygomis
Gyventojų skaičius gyvenvietėse,
kuriose yra geros priėmimo sąlygos
Dalis gyventojų gyvenvietėse su
geromis priėmimo sąlygomis nuo visų
gyventojų gyvenvietėse, kuriose
atliktas tyrimas, proc.

LRTC II

TEO LT I

TEO LT II

297

451

447

432

312

1 977 863

2 560 111

2 553 098

2 490 667

2 005 205

74,9

97,0

96,7

94,4

76,0

Pastabos:
1. Gyventojų skaičius Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose
(STD duomenys 2010 m. pradžioje)

1 317 623

2. Gyventojų skaičius gyvenvietėse (išskyrus Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį; GDB200, 2004 m.), kuriuose atliktas tyrimas 1 321 380
IŠ VISO gyvenvietėse, kuriose atliktas tyrimas:
3. Visi Lietuvos gyventojai (STD duomenys 2010 m. pradžioje)

2 639 003
3 329 039
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Rezultatai leidžia daryti išvadą, kad daugiausia gyventojų gali matyti LRTC I ir LRTC II tinklų
transliuojamas programas.
2011 m. Lietuvoje dar veikė analoginė antžeminė televizija (toliau – AT): 21 radijo dažnių (kanalų)
naudotojas turėjo 124 galiojančius leidimus, pagal kuriuos veikė 122 AT stotys: 27 AT sotimis buvo
siunčiamos vietinės ir regioninės televizijos programos, 95 AT stotimis – nacionalinės televizijos
programos. Dviem skirtaisiais analoginės televizijos kanalais Vilniuje televizijos programos nebuvo
transliuojamos, nes nebuvo tą daryti pageidaujančių televizijos programų transliuotojų. 2012 m. pabaigoje
leidimo naudoti 6-ą televizijos kanalą atsisakė veiklą nutraukianti VšĮ Druskininkų regiono televizija.
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimais panaikinus atitinkamas
licencijas, 2012 m. pradžioje nutraukiamos televizijos programų transliacijos AT stotimis Varėnoje (36-u
televizijos kanalu) ir Viešintose, Anykščių r. (34-u televizijos kanalu). Tokį pavienių AT stočių išjungimą
galima laikyti įžanga į artėjančią reikšmingą datą – 2012 m. spalio 29 d., kada, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimą Nr. 1093 „Dėl analoginės antžeminės televizijos
išjungimo“ (Žin., 2011, Nr. 116-5468), Lietuvoje bus visiškai išjungta analoginė antžeminė televizija,
veikusi 55 metus ir pereita prie skaitmeninio televizijos transliavimo.
Lietuvoje veikia 245 radijo programų transliavimo ultratrumposiomis bangomis (UTB) radijo ryšio
stotys: 177 stotys sudaro 12 nacionalinės aprėpties radijo transliavimo tinklų, likusiomis 68 transliuojamos
vietinių ir regioninių transliuotojų radijo programos. 2011 m. Lietuvos eterį 87,5–108 MHz radijo dažnių
juostoje papildė 4 naujos radijo programų transliavimo stotys: Utenoje UAB „Laisvoji banga“ pradėjo
transliuoti 93,5 MHz, Nidoje UAB „Pūkas“ – 96,0 MHz, Tauragėje VšĮ „Šou imperija“ – 98,2 MHz ir
Rokiškyje UAB „Radiocentras“ – 100,0 MHz radijo dažniais.

Radijo ryšio judrioji tarnyba
Judrųjį radijo ryšį plačiai naudoja tiek įmonės savo vidaus telekomunikacijų reikmėms, tiek
valstybės institucijos veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, sienos apsauga, saugumu, viešosios tvarkos
palaikymu ir valstybės pagalbos tarnybomis. Tačiau didžiausią spektro dalį, priskirtą judriajai RRTi,
naudoja viešųjų tinklų operatoriai, kuriems suteikta teisė Lietuvoje steigti viešuosius judriojo radijo ryšio
sistemos tinklus ir jais teikti elektroninių ryšių paslaugas. Įgyvendinus 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/114/EB bei Europos Komisijos 2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimą
2009/766/EB, 900 ir 1800 MHz radijo dažnių juostos, kuriose veikė operatorių judriojo radijo ryšio GSM
tinklai, buvo paskirti ir kitoms, kartu su GSM galinčioms funkcionuoti, antžeminėms radijo ryšio sistemoms.
2011 m. RRT buvo pateikta 1 340 prašymų ir paklausimų judriojo radijo ryšio naudojimo
klausimais. Išnagrinėjus gautus prašymus, 2011 m. užregistruotos 653 judriojo radijo ryšio tinklų stotys,
išduoti 428 leidimai naudoti judriosios tarnybos radijo dažnius, 232 leidimai naudoti laivų stotis ir 143
leidimai naudoti orlaivių stotis.
2011 m. RRT vykdė judriajam ryšiui skirtų radijo dažnių priežiūrą. Šiais dažniais veikė 1 652
vidaus radijo ryšio tinklai, 131 oreivystės judriosios tarnybos antžeminė stotis ir 344 orlaivių stotys, 35
jūros judriosios tarnybos kranto stotys ir 686 laivų stotys.
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2011 m. pabaigoje viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų operatoriai jiems skirtose radijo dažnių
juostose naudojo 5 130 bazinių stočių. Palyginti su 2010 metais, bazinių stočių skaičius padidėjo 12,75
proc. (39 pav. ir 40 pav.). Dėl išaugusio WiMAX populiarumo judriosios tarnybos stočių duomenys, pateikti
2010 m. RRT veiklos ataskaitoje, 2011 m. ataskaitoje atnaujinti papildomai įtraukiant judriojo WiMAX ryšio
centrines stotis.
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39 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinių stočių augimas 2006–2011 m.
Šaltinis: RRT
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40 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinės stotys 2006–2011 m.
Šaltinis: RRT

2011 m. viešųjų judriojo radijo ryšio sistemų GSM (GSM 900 ir GSM 1800), UMTS, WiMAX
(judriojo) ir LTE tinklų operatoriai užregistravo 644 bazines stotis ir metų pabaigoje iš viso naudojo 4692
bazines stotis. 2011 m., palyginti su 2010 m., GSM 900 bazinių stočių skaičius išaugo 6,2 proc., GSM
1800 bazinių stočių skaičius − 7,78 proc., UMTS bazinių stočių skaičius − 32,9 proc., WiMAX (judriojo) –
26 proc. Tokiam sparčiam UMTS bazinių stočių augimui turėjo įtakos tai, kad 880−915 MHz ir 925−960
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MHz bei 170−1785 MHz ir 1805−1880 MHz dažnių juostose kartu su GSM tinklais buvo leista funkcionuoti
UMTS ir LTE tinklams. 2011 m. operatoriai, pasinaudoję šiuo sprendimu, steigė UMTS tinklus 900 MHz
dažnių juostoje ir LTE tinklus 1800 MHz juostoje. RRT užregistravo 39 UMTS bazines stotis 900 MHz
dažnių juostoje ir 21 LTE bazinę stotį 1800 MHz dažnių juostoje (žr. 41 pav.).

WiMAX (judrusis)
364
GSM 1800
565

UMTS
1426

LTE
21
GSM 900
2605
41 pav. Bazinių stočių skaičius, 2011 m.
Šaltinis:RRT

2011 m. operatoriai taip pat išregistravo dalį bazinių stočių, iš jų 4 UMTS stotis, 6 GSM 900 stotis,
3 GSM 1800 stotis, 46 NMT 450 stotis ir po vieną TETRA ir WiMAX (judriojo) stotį.
2011 m. skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinkle, skirtame veiklai, susijusiai su viešosios
tvarkos priežiūra, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga ir valstybės saugumu, buvo
užregistruotos 5 naujos bazinės stotys ir metų pabaigoje iš viso buvo naudojamos 227 bazinės stotys. AB
„Lietuvos geležinkeliai“, naudodama geležinkelių radijo ryšio (GSM-R) tinklą, naujų šio tinklo bazinių stočių
RRT neužregistravo, tačiau pakeitė 20 bazinių stočių naudojimo sąlygas. Iš viso 2011 m. buvo
užregistruotos 577 naujos bazinės stotys – 16 proc. daugiau nei 2010 metais. 2011 m. trečiosios kartos
judriojo radijo ryšio UMTS tinklų bazinių stočių skaičius padidėjo beveik dvigubai.
Vykdant judriajai RRTi skirtų radijo dažnių tarptautinį koordinavimą su kaimyninių šalių
telekomunikacijų administracijomis, buvo suderintas 31 radijo dažnis judriajam ryšiui. Pagal prašymus,
gautus iš kaimyninių valstybių, joms buvo suderinti 44 radijo dažniai judriajam radijo ryšiui.
2010 m. RRT atnaujinus Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašą,
Elektroninių ryšių biurui (ECO,angl. European Communications Office) 2011 m. buvo pateikta išsami
ataskaita apie Rekomendacijoje ERC/REC 70-03 nurodytų radijo dažnių, skirtų mažojo nuotolio radijo
ryšio įrenginiams, naudojimo sąlygų taikymą Lietuvoje. Taip pat numatyti būtini šio sąrašo pakeitimai ir
papildymai 2012 metais, kuriais bus įgyvendinami naujausi Europos Komisijos sprendimai.

Radijo ryšio fiksuotoji ir palydovinė tarnybos
Fiksuotoji tarnyba
42 paveiksle pavaizduotas radiorelinių stočių (toliau − RRL) skaičiaus augimas 2006–2011 metais.
2011 metais RRL skaičius, kaip jau tapo įprasta pastaraisiais metais, augo. Šis prieaugis susijęs su
bendra judriojo ryšio tinklų plėtra, taip pat padidėjo didesnio pralaidumo RRL poreikis, nes pastaruoju
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metu labai auga duomenų perdavimo srautai. Keletą pastarųjų metų stebimas fiksuotosios tarnybos
radiorelinių linijų skaičiaus augimas. Tai vyksta todėl, kad operatoriams atsirado poreikis vidiniais tinklais
siųsti didesnius informacijos srautus. Pastaruoju metu labai padidėjo mobiliojo interneto paslaugų teikimo
apimtys.
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42 pav. Radiorelinių stočių skaičiaus augimas 2006–2011 m.
Šaltinis: RRT

2011 m. išduotas 301 leidimas naudoti radiorelines linijas, o tai reiškia, kad radijo dažnis skirtas
naudoti 602 naujose radiorelinių linijų stotyse. Be to, praėjusiais metais operatoriai atsisakė naudoti
dažnius 84 radiorelinėse linijose, dėl to bendras RRL stočių skaičius padidėjo tik 518 radiorelinėmis
linijomis.
Šiuo metu Lietuvoje fiksuotajam radijo ryšiui naudojami radijo dažniai iki 38,5 GHz.
2011 m. RRT aktyviai dalyvavo ITU ir CEPT darbo grupių, kuriose sprendžiami klausimai, susiję
su fiksuotojo ryšio sistemų naujų radijo dažnių naudojimo sąlygų nustatymu ir suderinamumu su kitomis
radijo ryšio tarnybomis bei radijo spektro išteklių panaudojimu, veikloje. Nuolat vykdomas Lietuvos ir
kaimyninių šalių fiksuotosios tarnybos stočių koordinavimas pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus.
Nuo 2011 metų pradžios radijo dažnių juostose 64000–64500 / 65000–65500 MHz ir 74625–
75875 / 84625–85875 MHz pradėjo veikti elektroninė registracija (https://e.rrt.lt/index.aspx). Tokiu būdu
radijo dažnių naudotojams lengviau užregistruoti radiorelines linijas. Tačiau kol kas radijo dažnių
naudotojai nelabai domisi šiomis radijo dažnių juostomis.

Palydovinė tarnyba
2011 m. RRT dalyvavo CEPT darbo grupių veikloje, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su
palydovinio ryšio sistemų naujų radijo dažnių naudojimo sąlygų nustatymu ir suderinamumu su kitomis
radijo ryšio tarnybomis bei veiksmingu orbitinių ir radijo spektro išteklių naudojimu.
FM44 darbo grupėje rengiama ECC ataskaita dėl pseudolitų naudojimo ne patalpose. Kadangi šie
įrenginiai veikia dažnių juostose, skirtose globalinėms padėties nustatymo sistemoms (GPS), todėl,
siekiant išvengti trukdžių GPS imtuvams, pseudolitus bus galima naudojami tik gavus RRT leidimą.
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Palydovinio ryšio sistemos pradeda naudoti vis aukštesnius dažnius. Dabar ypač populiarėja Ka
juosta – 17–30 GHz. Siekiant paspartinti naujų sistemų diegimą šioje juostoje, planuojama palengvinti
Žemės stočių ant judriųjų platformų (angl. Earth Stations On Board Moving Platforms − ESOMP)
reglamentavimą. Tokios palydovinio ryšio Žemės stotys, veikiančios sausumos transporte, lėktuvuose ar
laivuose, galėtų veikti Ka juostoje be atskirų leidimų. Pirminiu etapu šis režimas būtų taikomas tik
geostacionariosioms sistemoms. Globalaus palydovinio ryšio operatorius INMARSAT susitikime su RRT
pristatė savo planus būtent Ka juostoje diegti naują pasaulinio ryšio sistemą ir domėjosi, kokiais dažniais
galima būtų veikti Lietuvos teritorijoje.
Toliau buvo nagrinėjami palydovinio ryšio klausimai rengiantis 2012 m. Pasaulinei radijo ryšio
konferencijai (WRC). Šalys ir toliau teikia naujas paraiškas sistemoms diegti 21,4−22,0 GHz juostoje.
Lietuva teikė savo poziciją, kuria siekiama specialių orbitinių resursų skirstymo sąlygų šalims, kurios neturi
nė vieno tinklo šioje dažnių juostoje.
RRT išanalizavo 25 kas dvi savaites publikuojamus palydovinėms tarnyboms skirtus Tarptautinius
dažnių informacinius aplinkraščius, kuriuose skelbiami visų šalių, siekiančių diegti palydovinius tinklus,
išankstinio paskelbimo, koordinavimo ir notifikavimo pareiškimai. Atlikusi šalių pateiktų naujų
koordinuojamų tinklų paklausimų, kuriuose Lietuva būna identifikuota kaip šalis, kurios orbitinių-dažninių
išteklių paskyrimams arba antžeminėms ryšio sistemoms nauja palydovinė sistema gali turėti įtakos,
potencialios interferencijos techninę analizę, RRT išsiuntė ITU Radijo ryšio biurui 9 nesutikimo raštus dėl
planinių dažnių juostų ir 6 – dėl neplaninių juostų.
Lietuva 2011 m. su kaimyninių šalių administracijomis sukoordinavo 5 palydovinio ryšio Žemės
stotis, veikiančias 14 GHz juostoje. Kadangi Lietuvoje diegiant plačiajuostes sistemas 3,6−3,8 GHz
juostoje galimi trukdžiai Žemės stotims, esančioms Rusijos teritorijoje, RRT išsiuntė šios šalies
administracijai paklausimą dėl reikalaujamų Žemės stočių apsaugos parametrų.
EK priėmus sprendimą dėl judriojo palydovinio ryšio paslaugų (MSS) 2 GHz dažnių juostoje
teikimo ES mastu, konkurso būdu buvo atrinkti du operatoriai – Solaris ir INMARSAT, kurie gavo teisę
teikti MSS paslaugas minėtoje dažnių juostoje visose ES valstybėse narėse. RRT atstovai buvo susitikę
su vienu iš palydovinio ryšio paslaugų operatoriumi – Solaris. Operatoriaus atstovai informavo, kad
palydovas iškeltas ir yra įvykdyti visi ES mastu organizuoto konkurso reikalavimai bei prisiimti papildomi
įsipareigojimai. Tačiau dėl mažmeninių paslaugų paklausos trūkumo realiai paslaugos Lietuvoje dar
neteikiamos. RRT informavo, kad Lietuvoje norint diegti papildomas antžemines komponentes, pirmiausia
reikia pateikti prašymą ir, atlikus koordinavimą su kaimyninėmis šalimis, gauti atskirą leidimą naudoti
tokias radijo ryšio stotis. 2011 m. Solaris pranešė apie telekomunikacijų veiklos pradžią ir nuo šiol teikia
ketvirtines ataskaitas apie vykdytą veiklą. Kitas operatorius INMARSAT informavo, kad dėl ekonominių
problemų kol kas negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl palydovinio ryšio paslaugų (MSS) teikimo 2 GHz
juostoje. Tam, kad būtų užtikrintas atrinktų operatorių įsipareigojimų vykdymas, EK priėmė sprendimą,
kuriuo nustatė tvarką, kaip koordinuotai šalys narės ES mastu galės taikyti nuobaudas operatoriams ar
atšaukti išduotus leidimus teikti paslaugas šioje dažnių juostoje. Tarptautinė palydovinio ryšio organizacija
Intersputnik kreipėsi į RRT, prašydama leisti įtraukti Lietuvos teritoriją į planinėse dažnių juostose
koordinuojamų fiksuotojo palydovinio ryšio tinklų aptarnavimo zoną. Atsižvelgus į atskirų Lietuvos
institucijų interesus, išsiųstas nesutikimas dėl palydovinio ryšio tinklų diegimo Lietuvoje C juostoje (4 / 6
GHz).
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RRT, atlikusi Lietuvai skirtų orbitinių išteklių panaudojimo analizę ir siekdama užsitikrinti pirmumo
teisę gaunant prieigą prie 22 GHz juostos, skirtos palydovinei transliavimo RRTi, pateikė paraišką ITU dėl
naujo tinklo 23.2 E GSO pozicijoje koordinuojamiems dažniams nuo 3 iki 42 GHz juostose, skirtose
palydovinėms fiksuotosios ir transliavimo tarnyboms.
RRT atstovas dalyvavo tarpžinybinėje Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų
plėtros kosmoso srityje 2010−2015 m. programos įgyvendinimo klausimams spręsti darbo grupės veikloje,
pateikė pastabas dėl prieigos prie orbitinių išteklių perspektyvų.

Spektro inžinerija
Siekiant užtikrinti kokybiškesnį radijo bangų sklidimo ir elektromagnetinio suderinamumo vertinimą
bei pratęsiant 2010 m. pradėtus atmosferos lūžio rodiklio gradiento matavimus, pagal RRT užsakymą
buvo atlikti atmosferos lūžio rodiklio gradiento matavimai skirtingose Lietuvos vietovėse. Rezultatai
parodė, kad atmosferos lūžio rodiklio gradiento vertė kinta nuo -36 prie jūros iki -56 rytinėje šalies dalyje.
Diegiant LTE (angl. Long Term Evolution) sistemą 1800 MHz radijo dažnių juostoje, reikalingos
suderinamumo studijos su gretimose dažnių juostose veikiančiomis radijo ryšio sistemomis, norint
tinkamai jas apsaugoti. Gretimoje 1880–1900 MHz radijo dažnių juostoje veikia DECT (angl. Digital
Enhanced Cordless Telecommunications) sistema. Todėl ties 1880 MHz radijo dažnio riba buvo
sumodeliuotas minėtų sistemų veikimas. Vertinant signalo ir triukšmo santykio (C/I) priklausomybę nuo
atstumo tarp šių sistemų, nustatyta, jog LTE makrocelės atveju sistemos gali būti suderinamos, nes DECT
sistema naudoja akimirksninį dinaminį kanalo parinkimą (angl. Instant Dynamic Channel Selection –
iDCS), todėl gali tinkamai aptikti gretimu kanalu skleidžiamą trukdantįjį signalą ir persijungti į labiau nuo jo
nutolusius kanalus. LTE piko celės atveju reikalingos papildomos galimų trukdžių sumažinimo priemonės,
kurios aprašytos 41-oje CEPT ataskaitoje.
Siekiant efektyviau naudoti radijo spektrą, pakeistos radiorelinių linijų siųstuvų spinduliavimo bei
imtuvų jautrumo diagramos. Iki šiol skaičiavimams buvo naudojamos konservatyvios ETSI (angl.
European Telecummunications Standards Institute) standartuose nurodytos diagramos. Kadangi paprastai
realios aparatūros diagramos yra kur kas efektyvesnės, nuo šiol bus naudojamos HCM (angl. Harmonized
Calculation Method) susitarime nurodytos diagramos, kurios buvo gautos pagal kitokią ETSI metodiką.
Siųstuvų spinduliavimo ir imtuvų jautrumo diagramos naudojamos skaičiavimams, planuojant radiorelines
linijas bei jas koordinuojant su kaimyninių šalių administracijomis.
Kadangi RRT siekia leisti naudoti 3600–3800 MHz dažnių juostą belaidės plačiajuostės prieigos
(BPP) sistemoms, o Kaliningrado srityje šioje dažnių juostoje veikia Žemės stotys, buvo atlikta preliminari
elektromagnetinio suderinamumo analizė tarp Lietuvos BPP sistemų ir Rusijos Federacijos Žemės stočių.
Rezultatai parodė, kad daugiausia suderinamumo problemų gali kilti Šilutės bei Klaipėdos rajonų
savivaldybėse. Tam tikrais kanalais veikiančioms BPP sistemoms problemų gali kilti ir dalyje Tauragės,
Šilutės, Rietavo, Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybių.
Elektromagnetinio suderinamumo įvertinimui kasmet tampant vis aktualesniam, 2011 m. RRT
papildomai įsigijo dar vieną programinės įrangos ICS Telecom licenciją. Ne vienerius metus ši programinė
įranga yra pagrindinė priemonė, naudojama įvairiems elektromagnetinio suderinamumo skaičiavimams,
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tokiems kaip stočių planavimas ar skirtingų radijo ryšio sistemų, veikiančių toje pačioje arba gretimose
dažnių juostose ir geografinėse vietovėse, tarpusavio suderinamumo įvertinimas.
Pažymėtina, kad 2011 m. kaimyninių šalių ryšių administracijoms išsiųsti prašymai sukoordinuoti
212 BPP stočių įrašus. Buvo išnagrinėti kaimyninių šalių ryšių administracijų prašymai sukoordinuoti 36
BPP įrašus. Notifikavimui ITU išsiųsti 786 BPP stočių įrašai.
Buvo atliekama radijo dažnių naudojimo sąlygų analizė prieš suteikiant teisę naudoti 77 naujas
BPP stotis (218 sektorių) ir keičiant 10 anksčiau užregistruotų stočių (30 sektorių). Taip pat buvo atliekami
skaičiavimai, kurių metu parinkti dažniai 99 radiorelinėms linijoms.

Radijo mėgėjų veikla
Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 60 straipsnį, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių
naudotojų veikla suteikimo tvarką ir šios veiklos sąlygas, radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų
leidimų išdavimo tvarką ir sąlygas nustato RRT.
2011 m. duomenimis, Lietuvoje buvo veikiančių 800 individualių radijo mėgėjų stočių ir 16 radijo
mėgėjų klubų, turinčių 889 galiojančius leidimus (43 ir 44 pav.).
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje RRT direktoriaus įsakymu veikia 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
tapti radijo mėgėjais, ir radijo mėgėjus, norinčius gauti aukštesnės klasės už turimą leidimus verstis radijo
mėgėjų veikla (СEPT leidimo ekvivalentus) ir pagal CEPT Rekomendaciją T/R 61-02 išduodamus
darniuosius radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimus (HAREC).
2011 m. prašymus laikyti kvalifikacinius egzaminus pateikė 45 pretendentai: 7 radijo mėgėjai,
norintys gauti aukštesnės (tarptautinės) klasės leidimą, ir 38 norintys tapti radijo mėgėjais. Sėkmingai
egzaminą išlaikė 37 asmenys: 6 radijo mėgėjai aukštesnio A lygio ir 31 pretendentas, norintis tapti radijo
mėgėju, iš kurių 3 laikė iš karto abiejų lygių egzaminus, 2 laikė 2 kartus (nacionaliniam ir vėliau
tarptautiniam leidimui gauti). 4 pretendentai kvalifikacinio egzamino dar nelaikė, 3 – kol kas neišlaikė. 1
radijo mėgėjui, norėjusiam atnaujinti radijo mėgėjo veiklą, egzamino laikyti nereikėjo, nes, sujungus
tarptautines klases, jis įgijo teisę gauti aukščiausios klasės leidimą nelaikydamas egzamino.
2011 m. išnagrinėti 197 radijo mėgėjų prašymai; išduotas 201 leidimas: 103 − A klasės radijo
mėgėjų veiklai (CEPT leidimo radijo mėgėjų veiklai ekvivalentai), 54 − B klasės (nacionaliniai), 1 laikinas
leidimas radijo mėgėjų veiklai užsienio piliečiui, ir 43 leidimai naudoti radijo šaukinį: 11 − individualioms
stotims, 13 − radijo klubams, 19 – naudoti proginius radijo šaukinius. Išduotas 31 darnusis radijo mėgėjų
egzaminų pažymėjimas (HAREC). 29 radijo mėgėjai ir 1 radijo klubas atnaujino savo radijo mėgėjų veiklą.
Užregistruotas 31 naujas radijo mėgėjas.
Iš bendro 2011 m. išduotų leidimų skaičiaus turintiems leidimus radijo mėgėjų veiklai papildomai
išduoti 3 leidimai naudoti naujai skirtus šaukinius, 2 – retransliatorių, 2 − identifikuoti švyturius, 7 − naudoti
atnaujintą radijo šaukinį. Naujai išduoti 36 leidimai radijo mėgėjų veiklai, skiriant naujus radijo šaukinius.
Kaip minėta, šiuo metu radijo mėgėjų registre yra 889 galiojantys leidimai: 516 – A klasės radijo
mėgėjų veiklai, 1 laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai, 264 – B klasės, 108 leidimai naudoti radijo
šaukinį.

76

2011 m. veiklos ataskaita RRT
RRT nuolat gerina aptarnavimo kokybę, ieško būdų, kaip kuo kokybiškiau įgyvendintiklientų
poreikius ir pageidavimus. Siekdama operatyviau ir plačiau viešinti aktualią, svarbią bei naujausią
informaciją, taip pat sužinoti radijo mėgėjų poreikius ir problemas, RRT palaiko glaudžius ryšius su
Lietuvos radijo mėgėjus vienijančiomis visuomeninėmis organizacijomis – Lietuvos radijo mėgėjų draugija
ir Lietuvos radijo sporto federacija.
Visą reikalingą informaciją: radijo mėgėjams suteiktus šaukinius bei leidimų galiojimo laiką,
informaciją apie įsigaliojusius naujus radijo mėgėjų veiklą reglamentuojančius ar su tuo susijusius teisės
aktus ir kitą aktualią informaciją RRT skelbia svetainės www.rrt.lt skyriuje „Elektroniniai ryšiai – Vartotojui –
Radijo mėgėjai“. Kilus neaiškumams ir nestandartinėms situacijoms, radijo mėgėjai konsultuojami el. paštu
ir telefonu (tiesioginiai darbuotojų kontaktai taip pat skelbiami nurodytame skyriuje). Kadangi 2011 m.
keitėsi mokėjimo už radijo mėgėjams išduodamus leidimus tvarka, pasirūpinta, kad visi radijo mėgėjai būtų
apie tai tinkamai ir laiku informuoti.
Radijo mėgėjai, sekdami RRT pavyzdžiu paslaugų teikimo procese naudoti šiuolaikinius
spartesnius dokumentų persiuntimo, apmokėjimo, informacijos teikimo metodus, vis dažniau naudoja
pažangesnius būdus. 2011 m. jau apie 20 proc. radijo mėgėjų savo prašymus RRT pateikė
pasinaudodami saugiąja interneto prieiga (2010 m. – 17 proc.).
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Radijo spektro stebėsena
Stebėsena yra vienas iš neatsiejamų radijo spektro valdymo komponentų. 2011 m. buvo toliau
vykdomos RRT deleguotos funkcijos šioje srityje: radijo dažnių užimtumo, spinduliuojamų

signalų

elektromagnetinio stiprio bei jų parametrų matavimai, neteisėtai naudojamų radijo dažnių ir jų naudotojų
paieška ir kt.
Nemažas dėmesys skirtas 2010 m. atliktų skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T)
programų fiksuoto priėmimo galimybių gyvenvietėse tyrimo rezultatams apdoroti. Apie atliktą tyrimą
plačiau – RRT svetainės www.rrt.lt skyriuje „El. ryšiai verslui – Ištekliai – Radijas ir televizija“.
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Užtikrinant transliuojamų programų kokybę ir siekiant išvengti galimų radijo trukdžių iš dažnio
moduliavimo radijo programų transliavimo stočių, vyko periodinis jų spinduliuojamų signalų parametrų
matavimas visoje Lietuvoje. Buvo atlikti 1 008 vieno svarbiausių tokių parametrų – radijo dažnio nuokrypio
– matavimai. 4,1 proc. atvejų buvo nustatyta, kad signalo normos neatitinka galiojančių techninių
reikalavimų. Pažeidimų skaičius šioje srityje mažėja, be abejonės, taip yra dėl nuolatinės RRT vykdomos
priežiūros. Visi radijo dažnio nuokrypio normų pažeidimai buvo pašalinti. Dviem atvejais buvo inicijuotos
ekonominės sankcijos.
Ginant dažnių naudotojų interesus, nuolat buvo vykdoma neteisėtai naudojamų radijo dažnių ir jų
naudotojų paieška. 2011 m. nustatyti 32 neteisėto naudojimo atvejai (žr. 45 pav.). Tai kur kas mažiau nei
2010 m., kai buvo surasta nemažai judriojo ryšio operatorių neteisėtai naudojamų radijo relinių stočių.
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45 pav. Nustatytų neteisėtai naudojamų radijo dažnių atvejų statistika 2009–2011 m.
Šaltinis: RRT

Radijo ryšio tinklų ir stočių inspektavimas
Inspektavimas atliekamas siekiant užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą ir yra būtinas vykdant
radijo trukdžių prevenciją. Inspektavimo metu tikrinama, ar laikomasi Radijo ryšio stoties radiotechninės
dalies ir RRT išduotame leidime nustatytų radijo dažnių naudojimo sąlygų.
2011 m. atlikti 189 planiniai ir 51 neplaninis (pagal asmenų gautus prašymus) vidaus radijo ryšio
tinklų patikrinimas, taip pat 5 planiniai bei 14 naujų radijo ir televizijos programų transliavimo stočių
patikrinimai. 46 pav. iliustruoja nustatytų vidaus radijo ryšio tinklų (a) ir radijo bei televizijos (RTV)
transliavimo stočių (b), kuriuose buvo rasta pažeidimų, santykį su visais patikrintais tinklais ir stotimis.

46 pav. Patikrinimų dėl neatitikties projektui ir (arba) leidime nurodytoms sąlygoms rezultatai 2009–2011 m.
Šaltinis: RRT
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Inspektuojant vidaus radijo ryšio tinklus, nustatyti 95 pažeidimai, radijo programų transliavimo
stotis – tik 3 pažeidimai. Dažniausiai pasitaikantis pažeidimas vidaus radijo ryšio tinkluose buvo viršyta
leidžiama ERP galia (41,4 proc.), visais nustatytais atvejais radijo programų transliavimo stotyse naudota
neleista įranga. Nustatytų pažeidimų pasiskirstymas vidaus radijo ryšio tinkluose pateiktas 47 pav. Visi
nustatyti neatitikimai buvo pašalinti.

Netinkamai įrengta
antena
Stotis įrengta
5,7%
neleistoje vietoje
11,4%
Ne visos stotys
registruotos
8,6%

Naudota
neleistina ERP
galia
41,4%

Kiti pažeidimai
22,9%

Neleisti naudoti
radijo dažniai
7,1%
Signalo parametrai
neatitiko nustatytų
normų
2,9%

47 pav. Nustatyti pažeidimai vidaus radijo ryšio tinkluose
Šaltinis: RRT

Kitų išteklių valdymas
Telefono ryšio numerių valdymas
RRT vykdė Nacionalinio numeracijos plano priežiūrą ir skyrė telefono ryšio numerius. 2011 m.
išaugo bendras paskirtų numerių skaičius, lyginant su 2010 m. Išduotų (panaikintų) leidimų naudoti
telefono ryšio numerius suvestinė pateikta 10 lentelėje.
RRT

24

iš 5 suderintų socialinių paslaugų numerių jau yra paskyrusi du numerius: Valstybės vaiko

teisių apsaugos ir įvaikinimo RRTi prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskyrė trumpąjį telefono
ryšio numerį 116111pagalbos linijai, kurios paskirtis – padėti vaikams, kuriems trūksta priežiūros ir
saugumo, bei Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijai paskyrė trumpąjį telefono
ryšio numerį 116123 psichologinei pagalbai teikti. 2011 m. organizuoti konkursai paskirti telefono
numerius 116000, 116006 ir 116117, tačiau paraiškų negauta. RRT ne vėliau kaip po metų pakartotinai
skelbs konkursus dėl numerių suderintoms socialinėms paslaugoms teikti paskyrimo.
24

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. RRT 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, RRT (116117).
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10 lentelė. 2011 m. išduotų (panaikintų) leidimų naudoti telefono ryšio numerius suvestinė
Eil. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

Numerio paskirtis

Panaikinta teisė
(atsisakyta
numerių) 2011
m.

Suteikta teisė
(paskirta
numerių) 2011
m.

Paskirta numerių,
iš viso

0
9
11
58 723

0
3
6
32 399

21
47
18
1 054 100

66 467

140 313

7 617 860

9 336
8 625
12 714
155 885

99 800
212
10 317
283 050

172 403
4 893
23 636
8 872 978

Trumpieji numeriai 10XX
Trumpieji numeriai 18XX
Trumpieji numeriai 19XXX
Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio
paslaugų numeriai
Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų
numeriai
Paslaugų numeriai 7XX XXXXX
Paslaugų numeriai 8XX XXXXX
Paslaugų numeriai 9XX XXXXX
IŠ VISO:

Šaltinis: RRT

Tinklų identifikatorių valdymas
2011 m. paskirti 5 nacionaliniai (2010 m. – 5) ir 2 tarptautiniai (2010 m. – 3) signalizacijos taško
kodai. Iš viso paskirta:
•

23 tarptautiniai signalizacijos taškų kodai;

•

6 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai;

•

2 viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodai;

•

34 numerio perkeliamumo paslaugos identifikatoriai;

•

98 nacionalinių signalizacijos taškų kodai.

Interneto adresai (leidimai dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domeno .lt
varduose)
RRT įgaliota išduoti leidimus asmenims vartoti Lietuvos vardą prieš aukščiausiojo lygio domeną
„.lt“. RRTi suteikti įgaliojimai užtikrina, kad Lietuvos vardas vartojamas tinkamai ir Lietuva deramai
reprezentuojama internete. Lietuvos vardas – oficialusis ilgasis ar trumpasis Lietuvos valstybės
pavadinimas – „Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“ – visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis ir
visomis šių kalbų gramatinėmis formomis (pvz., manolietuva.lt, lietuvosrespublika.lt).
RRT 2011 m. išdavė 24 leidimus (2010 m. – 36, 2009 m. – 6), suteikiančius įraše nurodytam
asmeniui teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“, ir
panaikino 5 anksčiau išduotus leidimus.
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DALYVAVIMAS PRIIMANT ES SPRENDIMUS IR INTEGRACIJA Į
TARPTAUTINĘ REGULIAVIMO ERDVĘ
Darbas ES institucijose
2011 m. Europos Sąjungoje buvo svarstomas strateginę reikšmę turintis Europos Komisijos
pasiūlymas dėl Radijo spektro politikos programos. Dokumento tikslas – nustatyti penkerių metų politikos
programą, kad būtų skatinamas efektyvus radijo spektro valdymas ir užtikrinta, kad iki 2013 m.
plačiajuosčiam ryšiui būtų skirta pakankamai radijo spektro. Tai padės sudaryti geresnes galimybes
gyventojams naudotis moderniomis spartaus ryšio paslaugomis. Dokumentą numatyta patvirtinti 2012 m.
Kitas svarbus Europos Komisijos pasiūlymas, pradėtas nagrinėti 2011 m., dėl Reglamento dėl tarptinklinio
ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus keitimo. Reglamento pakeitimais siekiama sumažinti tarptinklinio
ryšio kainas ir paskatinti konkurenciją, diegiant struktūrines priemones. 2011 m. toliau vyko diskusijos dėl
didelę reikšmę ryšių sektoriaus stabiliam funkcionavimui turinčios Europos tinklų ir informacijos saugumo
agentūros veiklos tęstinumo ir apimties. RRT dalyvavo svarstant minėtus klausimus ES ir teikė ekspertinę
nuomonę, siekdama palaikyti aktyvų Lietuvos dalyvavimą ES sprendimų priėmimo procese visais
elektroninių ryšių ir pašto paslaugų klausimais.
2011 m. ES Tarybos darbo grupėje buvo pradėtas svarstyti Europos Komisijos pasiūlymas,
susijęs su Direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu,
suderinimo (Elektromagnetinio suderinamumo direktyva), dėl direktyvų, kuriomis užtikrinamas laisvas
gaminių judėjimas ES, keitimo paketo. Pakeitimais norima tobulinti rinkos priežiūros sistemą, užtikrinti
vienodesnes priežiūros sąlygas, siekiant suderinti atitinkamų direktyvų 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 (ang. New legislation framework), nustačiusiu
bendruosius gaminių tiekimo į ES rinką, tos rinkos priežiūros, atitikties vertinimo reikalavimus. RRT
parengė poziciją dėl Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos keitimo pasiūlymo.
ES komitetuose ir už Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą bei atstovavimą Tarybos darbo
grupėse, Nuolatinių atstovų komitete bei Taryboje atsakingoms valstybės institucijoms buvo teikiama RRT
nuomonė ir konsultacijos dėl universaliųjų paslaugų apimties, tinklų ir informacijos saugumo, tinklo
neutralumo, laisvosios prekybos susitarimų tarp ES ir trečiųjų šalių bei daugelio kitų klausimų.
RRT atstovams dalyvaujant EK Radijo spektro komiteto (RSC) posėdžiuose, buvo rengiami
sprendimai dėl radijo spektro, skirto belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms 2 GHz WAPECS dažnių
juostoje, dėl radijo ryšio sistemų naudojimo 169 MHz dažnių juostoje suderintų techninių sąlygų, dėl 24
GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuoto
naudojimo ir dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose projektai bei kiti aktualūs
dokumentai.
RRT atstovas taip pat dalyvavo Radijo spektro politikos grupės (RSPG), kurioje svarstomi su
radijo ryšio valdymo suderinimu ES šalyse susiję klausimai, veikloje ir posėdžiuose. RSPG rengia išvadas
aktualiais radijo dažnių valdymo ir naudojimo klausimais, dėl kurių, prieš perduodant jas EK, plačiai
konsultuojamasi su visais radijo dažnių naudotojais. 2011 m. didelis dėmesys buvo skirtas pasirengimui
įgyvendinti Radijo spektro politikos programą, plačiajuosčio radijo ryšio padengimo gerinimui, ekonominės
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ir socialinės radijo spektro vertės suvokimui bei radijo spektro tarptautinio koordinavimo problematikai.
Pastaruoju klausimu buvo parengta Lietuvai, kaip ES pasienio valstybei, ypač aktuali RSPG išvada dėl ES
pagalbos dvišalėse derybose su trečiosiomis šalimis ir tarp ES šalių. Šiame dokumente įtvirtinta nuostata,
jog dvišales derybas su trečiosiomis šalimis valstybės narės pirmiausia vykdytų CEPT ir ITU lygmeniu, ir
tik kai neįmanoma pasiekti norimų rezultatų, numatyta galimybė kreiptis į EK dėl pagalbos politiniu lygiu.
Europos Komisijos Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir rinkos priežiūros komitetas (TCAM)
2011 m. parengė naujos RTTE direktyvos projektą, kuris įgyvendins radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių tiekimo į ES rinką ir naudojimo reglamentavimo nuostatas pagal Naująjį
teisinį reguliavimą (ang. New Legislation Framework) (toliau − NLF). Šiuo metu projektas svarstomas EK,
o 2012 m. jį planuojama pateikti svarstyti Europos Tarybai ir Europos Parlamentui. RRT aktyviai dalyvavo
rengiant ir svarstant projektą, teikė pasiūlymus.
RRT atstovai dalyvavo Europos Komisijos Ryšių komitete (COCOM) bei komiteto ekspertų darbo
grupės INCOM (angl. Inclusive Communications) susitikime, kuriame pristatyti naujausi darbai, studijos bei
projektai, apžvelgta šalių praktika perkeliant ir įgyvendinant direktyvų nuostatas dėl lygiaverčių sąlygų
sudarymo naudotis elektroninių ryšių paslaugomis vartotojams, turintiems negalią ar specialius poreikius.
2011 m. taip pat dalyvauta Pašto direktyvos komiteto posėdžiuose Briuselyje, kur buvo
aptarti 2008 m. Pašto direktyvos 2008/6/EC (toliau – Pašto direktyva) perkėlimo į nacionalinę teisę
klausimai. 2011 m. sausio 1 d. buvo itin svarbi pašto reformos kontekste, nes 16 ES šalių narių turėjo
perkelti į nacionalinę teisę Pašto direktyvos nuostatas. Lietuvoje Pašto direktyvos nuostatos turi būti
perkeltos iki 2013 m. sausio 1 d. Lietuva informavo EK, kad yra parengtas pirminis Pašto įstatymo,
perkeliančio naujos Pašto direktyvos nuostatas, projektas, kurį numatoma patvirtinti 2012 m. Taip pat
Pašto direktyvos komitete buvo iškelti aktualūs tarptautinio pašto ir susijusių rinkų plėtros klausimai, buvo
nagrinėjami ES viešųjų pirkimų bei pridėtinės vertės mokesčio taikymo atvejai, numatytos ERGP veiklos
bei dalyvavimo 25-ame Pasaulinės pašto sąjungos kongrese koordinavimo gairės.
2011 m. RRT buvo atsakinga arba dalyvavo įgyvendinant ES teisės aktus:


2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2011/829/ES, kuriuo iš dalies

keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose;


2011 m. spalio 10 d. Komisijos sprendimą 2011/667/ES dėl sąlygų, kuriomis suderintai

taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės
pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį;


2011 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2011/485/ES, kuriuo iš dalies

keičiamas Sprendimas 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo
nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje;


2011 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2011/251/ES, kuriuo iš dalies

keičiamas Sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms
sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje.

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija BEREC
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) buvo įsteigta 2009 m. lapkričio 25 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų
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institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo. Savo veiklą pradėjo 2010 m., o 2011 m. spalio 14 d. Rygoje
oficialiai atidarytas BEREC biuras. Pagrindinė BEREC biuro veikla − teikti būtiną ekspertinę ir
administracinę pagalbą Europos Sąjungos valstybėms narėms ir institucijoms, sisteminti, skleisti bei rinkti
informaciją apie naujausias įgyvendintas rinkos reguliavimo priemones, teisinio reguliavimo pasikeitimus,
elektroninių ryšių rinkų tendencijas iš visų BEREC sudarančių 27 Europos Sąjungos nacionalinių
elektroninių ryšių reguliavimo institucijų. BEREC, kuri 2010 m. pakeitė iki tol veikusią Europos reguliuotojų
grupę (angl. European Regulators Group), padeda nacionalinėms ryšių reguliavimo institucijoms ir
Europos Komisijai visoje Europos Sąjungoje nuosekliai taikyti bendras rinkos reguliavimo taisykles ir
nustatyti konkurencijos sąlygas.
2011 m. vykusiuose BEREC

25

plenariniuose posėdžiuose susirinkę Europos Sąjungos šalių,

valstybių kandidačių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių elektroninių ryšių reguliavimo
institucijų vadovai patvirtino ir viešajai konsultacijai paskelbė nemažai elektroninių ryšių reguliavimo
dokumentų, kuriuos rengiant prisidėjo ir RRT atstovai. BEREC 2011 m. veikla buvo orientuota į
elektroninių ryšių rinkos suderinto reguliavimo stiprinimą, BEREC biuro steigimo klausimus, naujus
reguliavimo iššūkius, tokius kaip plačiajuosčio ryšio plėtros skatinimas, tinklų ir interneto neutralumas,
radijo spektro ir rinkos vystymosi sąsajos.
2011 m. BEREC patvirtino gaires dėl skaidrumo priemonių įgyvendinant atviro interneto principus.
Šių gairių tikslas – padėti nacionalinėms reguliavimo institucijoms sustiprinti interneto naudotojų teises.
Reguliavimo institucijos turi teisinį įpareigojimą, kad naudotojams būtų teikiama tinkama informacija apie
interneto prieigos paslaugas ir galimus interneto ryšio apribojimus. 2012 m. BEREC tęs veiklą šioje srityje
− nustatys minimalius kokybės reikalavimus interneto prieigos paslaugų kokybei, interneto srautų valdymo
principus, kad nebūtų pažeisti atviro interneto principai, numatyti ES elektroninių ryšių reguliavimo teisės
aktuose. Buvo patvirtintos ir paskelbtos elektroninių didmeninių paslaugų tarifų, tarptautinio tarptinklinio
ryšio paslaugų tarifų palyginamosios analizės, pateiktos nuomonės Europos Komisijai dėl tarptautinio
tarptinklinio ryšio paslaugų siūlomų reguliavimo pakeitimų, universaliųjų paslaugų koncepcijos, patvirtinti
dokumentai dėl fiksuoto ir judriojo ryšio paslaugų pakeičiamumo, verslui teikiamų viešųjų elektroninių ryšių
paslaugų problematikos, ataskaita apie Europos Komisijos rekomendacijos dėl prieigos prie naujos kartos
tinklų įgyvendinimo ir kiti reguliavimo dokumentai.
Pirmą kartą paskelbta skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose tarifų ES ir ELPA šalyse
lyginamoji analizė. Vienas iš pagrindinių metodikos rengėjų buvo RRT atstovas.
Viešajai konsultacijai taip pat paskelbta BEREC vidutinės trukmės strategija, atsižvelgiant į
elektroninių ryšių rinkos pokyčius per ateinančius kelerius metus. Pagrindinės veiklos kryptys siejamos su
elektroninių ryšių tinklų, paslaugų, įrenginių konvergencijos procesais, technologine pažanga, vartotojų
teisių apsaugos didinimu bei interneto valdymo klausimais.
BEREC ir toliau dalijosi savo patirtimi su kitų pasaulio regionų reguliuotojų forumais. 2011 m.
lapkričio 23−24 d. Barselonoje vyko BEREC ir Lotynų Amerikos reguliuotojų

REGULATEL atstovų

25

BEREC yra įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. reglamentu Nr. 1211/2009. BEREC sudaro Reguliuotojų valdyba,
kurią sudaro 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.
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susitikimas, kuriame savo patirtį pristatė ir RRT atstovai. RRT, kaip nepriklausoma rinkos reguliuotoja,
pristatė savo veiklos aspektus ir principus.
2011 m. vyko ir keli Nepriklausomos reguliuotojų grupės (angl. Independent Regulatory Group,
IRG) susitikimai. Vienas iš klausimų, kuriuo buvo diskutuojama 2011 m., buvo tinklų ir informacijos
saugumo klausimai. Šį klausimą nagrinėja atskira neformali IRG darbo grupė, kurios pirmininku nuo 2010
m. paskirtas RRT atstovas. Susitikimuose buvo aptariami nacionalinio CERT funkcijų, el. ryšių tinklų
patikimumo, tinklų ir informacijos saugumo incidentų valdymo, naujų direktyvų perkėlimo į nacionalinę
teisę ir jų įgyvendinimo bei iš jų atsirandančių naujų funkcijų ir pareigų reguliuotojams klausimai.

Europos pašto reguliuotojų institucija (ERGP)
Europos Komisijos 2010 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu įkurta Europos pašto reguliuotojų institucija
ERGP (angl. The European Regulatory Group for Postal Services), kurios tikslas – Europoje formuoti
geriausią pašto rinkos reguliavimo praktiką ir ja keistis. ERGP sudaro 27-ių Europos Sąjungos šalių
nacionalinių pašto reguliavimo institucijų ir Laisvosios prekybos erdvės asociacijos šalių pašto reguliavimo
institucijų vadovai. ERGP plėtoja geriausią reguliavimo praktiką ir teikia ekspertinę pagalbą Europos
Komisijai pašto klausimais.
2011 m. lapkričio 24 d. Paryžiuje vykusiame antrajame ERGP plenariniame posėdyje apsvarstyti 3
nauji dokumentai, kurie iki 2012 sausio 18 d. pateikti viešajai konsultacijai EK svetainėje − tai ERGP
ataskaitos dėl grynųjų sąnaudų apskaičiavimo, ERGP ataskaitos dėl bendrųjų sąnaudų paskirstymo ir
ERGP darbo programos 2012 metais projektai. Pašto reguliavimo institucijų vadovai diskutavo dėl
pagrindinių ateinančių metų veiklos krypčių.
2011 m. birželio 14 d. ir lapkričio 3 d. Briuselyje Europos Komisija organizavo 2 ERGP Kontaktinio
tinklo (Contact Network) grupės susitikimus, kur buvo pristatyta penkių ERGP darbo grupių veikla. Šiose
darbo grupėse aktyviai dalyvavo ir RRT atstovai – teikė pastabas, pasiūlymus bei informaciją dėl sąnaudų,
tarifų, prieigos, kokybės ir kitais susijusiais klausimais darbo grupių rengiamiems dokumentams.
ERGP Sąnaudų apskaitos / tarifų reguliavimo darbo grupė pagal šalių narių nepriklausomų
reguliavimo institucijų pateiktą informaciją parengė išsamią ir kompleksišką ataskaitą, kurioje pateikta
ERGP pozicija dėl bendrųjų sąnaudų paskirstymo metodikos.
ERGP USO grynųjų sąnaudų / PVM lengvatų darbo grupė koncentravosi ties universaliųjų
paslaugų grynųjų sąnaudų skaičiavimo scenarijaus pagrindimu, parengė ataskaitą, kurioje apibendrina
šalių narių nepriklausomų reguliavimo institucijų patirtį ir įvairias metodikas, taikomas apskaičiuojant
grynąsias sąnaudas.
ERGP Galutinių naudotojų pasitenkinimo ir rinkos stebėsenos darbo grupė parengė išsamų
dokumentą dėl paslaugų kokybės ir naudotojų pasitenkinimo bei pagrindinių pašto rinkos vystymosi
rodiklių.
ERGP Prieigos reguliavimo darbo grupės parengtas dokumentas apibendrina ES valstybių
praktiką dėl nediskriminacinės prieigos prie pašto tinklo. Nuspręsta, kad prieigos reguliavimas ES negali
būti unifikuota sistema, siūlanti tik vieną reguliavimo modelį.
ERGP Tarptautinio pašto darbo grupė parengė ERGP poziciją dėl tarptautinių pašto siuntų
kainodaros, kuria siekiama identifikuoti vidaus ir ES tarptautinių pašto siuntų kainų skirtumų priežastis.
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Šalių narių atstovams atkreipus dėmesį į ribotas nepriklausomų reguliavimo institucijų galias ir
funkcijas reguliuojant tarptautines pašto paslaugas, Lietuvos atstovai pateikė pasiūlymą, vadovaujant
Europos Komisijai, organizuoti seminarą tarptautinių pašto siuntų reguliavimo klausimais.

Bendradarbiavimas su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
2011 m. RRT atstovai Kopenhagoje susitiko su Danijos nacionalinės reguliavimo institucijos (angl.
National IT and Telecom Agency, NITA), Danijos Karalystės telekomunikacijų operatorių asociacijos (angl.
Telecommunications Industry Association, TI), bei istorinio operatoriaus TDC atstovais. Susitikimo tikslas
buvo susipažinti su Danijos operatorių bendradarbiavimo patirtimi bendrai tiesiant elektroninių ryšių tinklus
ir teisine aplinka, susijusia su elektroninių ryšių tinklų bendra statyba, perimti geriausią patirtį bei užmegzti
kontaktus. RRT atstovai gavo naudingos informacijos apie TI asociacijos įdiegtą sistemą, per kurią
operatoriai informuoja vieni kitus apie planuojamus atlikti elektroninių ryšių tinklų tiesimo darbus. Šiandien
TI siekia, kad kasimo darbų koordinavimas vyktų ne tik tarp TI narių, bet ir tarp kitų tinklinių sektorių
dalyvių, pvz., energetikos, vandentiekio ir pan., kad kasimo darbų koordinavimas būtų reglamentuotas
teisiškai, panaudojant per 8 metus TI sukauptą gerąją patirtį. RRT aktyviai domisi galimybėmis Lietuvoje
mažinti elektroninių ryšių tinklų plėtros sąnaudas. Tarnybos nuomone, tinklo (įskaitant ir elektorinių ryšių)
infrastruktūros tiesimo darbų koordinavimas yra efektyvi priemonė siekiant šio tikslo. Todėl RRT 2012 m.
sieks pakartotinai kelti klausimą dėl galimybės koordinuoti elektroninių ryšių tinklų tiesimo darbus, skatins
savanorišką bendradarbiavimą tarp operatorių ir sieks, kad tinklų tiesimo darbų koordinavimas vyktų tarp
visų tinklinės infrastruktūros sektorių dalyvių. Šiam tikslui įgyvendinti bus pasitelkta kitų ES šalių patirtis,
pradėta kurti internetinė svetainė www.e.infrastruktura.lt.
2011 m. rugpjūčio 25–26 d. Kuressaarėje (Estija) įvyko Estijos konkurencijos tarnybos
organizuotas kasmetinis Baltijos valstybių nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas. Jame
dalyvavę RRT ir Latvijos viešųjų paslaugų sektoriaus reguliavimo komisijos atstovai dalijosi informacija
apie ryšių rinkas, reguliavimo iššūkius, ateityje taikytinų priemonių ypatybes. Baltijos šalių elektroninių
ryšių ir pašto reguliavimo institucijų susitikime aptarti rinkos reguliavimo klausimai ir ateities perspektyvos.
Ypač daug diskusijų sulaukęs 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. Taip pat susitikimo metu nemažas dėmesys
skirtas apsikeitimui informacija apie tai, kokie žingsniai padaryti ir ketinami žengti ateityje, siekiant
įgyvendinti 2010 m. rugsėjo 20 d. Europos Komisijos rekomendaciją dėl naujos kartos prieigos (NKP)
tinklų reguliavimo (2010/572/ES). Buvo apžvelgti rinkų tyrimo procesai bei jų rezultatai, diskutuota kainų
kontrolės įpareigojimų klausimais, analizuoti skirtingų didmeninių paslaugų sąnaudų apskaitos metodų
privalumai ir trūkumai, apžvelgta situacija infrastruktūros bendro naudojimo bei su prieiga susijusios
informacijos skelbimo klausimais. Šalys apsikeitė naujausia praktika skatinant plačiajuosčio ryšio plėtrą,
diskutavo dėl naudojamų instrumentų efektyvumo bei administracinių apribojimų. Aktyviai diskutuota dėl
tolesnio tarptautinio tarptinklinio ryšio reguliavimo klausimų Europos Sąjungoje.
RRT, siekdama skatinti bendradarbiavimą elektroninių ryšių reguliavimo srityje bendrai diegiant
įvairias priemones ir apsikeičiant informacija bei patirtimi, 2011 m. pasirašė memorandumus su Gruzijos
nacionaline ryšių komisija ir Valstybine ryšių agentūra prie Kirgizijos Vyriausybės. Pastarosios agentūros
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delegacija lankėsi RRT, svečiai domėjosi RRT valdymo struktūra, jos nepriklausomumo užtikrinimu,
aptartos elektroninių ryšių reguliavimo ir konkurencijos skatinimo, vartotojų teisių apsaugos užtikrinimo
priemonės. RRT atstovai pristatė skaitmeninės TV įgyvendinimo Lietuvoje eigą, RRT veiklą elektroninių
ryšių tinklų ir paslaugų kokybės užtikrinimo srityje.
Pasirašytų memorandumų tekstai skelbiami RRT svetainės www.rrt.lt skyriuje „Tarptautinis
bendradarbiavimas“.

Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija (CEPT)
2011 m. RRT atstovai dalyvavo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos
(CEPT) komitetų – Elektroninių ryšių komiteto (ECC), Europos pašto reguliavimo komiteto (CERP) ir
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) politikos komiteto (Com ITU) bei pagrindinių jų darbo grupių
ir pogrupių posėdžiuose. CEPT siekia techninio ir reguliavimo suderinimo Europos mastu radijo dažnių
naudojimo, numeracijos išteklių valdymo, pašto reguliavimo srityse, koordinuoja Europos pozicijas,
rengiantis pasaulinio masto organizacijų – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Pasaulinės pašto
sąjungos renginiams. 2011 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) Tarybai, darbo grupėms, ypač ruošiantis Tarptautinio telekomunikacijų
reglamento peržiūrai 2012 m.
2011 m. vasario 24–25 d. Kopenhagoje vyko CEPT ECC Techninio reguliavimo ir tinklų sujungimo
standartų (TRIS) projektinės grupės susitikimas, kuriame RRT atstovė buvo išrinkta Elektroninių ryšių
komiteto (ECC) TRIS projektų grupės (toliau – PT TRIS) pirmininke. Iš viso 2011 m. buvo organizuoti du
PT TRIS susitikimai. PT TRIS darbas organizuotas trimis kryptimis:
•

interneto prieigos paslaugų kokybė: 2011 m. pradėtos rengti dvi rekomendacijos dėl

interneto prieigos paslaugų kokybės nustatymo, plėtojamas bendradarbiavimas tarp PT TRIS ir BEREC
paslaugų kokybės vertinimo srityje;
•

infrastruktūros, tinkamos įrengti elektroninių ryšių tinklus, žemėlapiai: parengta ataskaita dėl

prieigos prie skaitmeninės informacijos apie infrastruktūrą, kuri yra tinkama įrengti elektroninių ryšių
tinklus; organizuotas darbas su Europos gamintojų bei teikėjų asociacijomis (pvz., FTTH Council Europe,
ECTA, t. t.) siekiant gauti jų nuomonę ir indėlį į šią ataskaitą;
•

vietos nustatymo duomenų tikslumas ir patikimumas: 2012 m. suplanuota parengti vieną

rekomendaciją dėl vietos nustatymo duomenų tikslumo ir patikimumo.
Didžiausią dėmesį grupė skyrė prieigos prie naujos kartos (NGA) tinklų klausimams, abonento
interneto prieigos paslaugų kokybei, infrastruktūros duomenų bazių kūrimui, gairių šiose srityse rengimui.
CEPT Pasirengimo konferencijai darbo grupės (CPG) ir jos pogrupių posėdžiuose dalyvaujantys
RRT atstovai iš anksto rengėsi ypač svarbiam telekomunikacijų srities tarptautiniam renginiui –
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC). WRC priimami
sprendimai leidžia efektyviau išnaudoti radijo spektrą ir palydovinio ryšio orbitos pozicijas, kurie paprastai
yra susiję su beveik visomis antžeminėmis bei palydovinėmis radijo ryšio paslaugomis: judriuoju ryšiu, oro
navigacijos ir ryšio sistemomis, palydovinėmis paslaugomis, įskaitant jų pritaikymą meteorologinėms
reikmėms, jūrų navigacija, skaitmeniniu transliavimu, ateities technologijomis ir t. t. Parengiamieji darbai
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CEPT ypač svarbūs dėl galimybės į WRC metu vykstančias tarptautines daugiašales derybas pateikti
koordinuotus Europos regiono šalių siūlymus dėl naujų radijo dažnių juostų priskyrimo fiksuotajai,
palydovinei, judriajai ir transliavimo tarnyboms, palydovinių tarnybų procedūrų keitimo, Radijo ryšio
reglamento straipsnių pakeitimų. RRT atstovai, dalyvaudami Pasirengimo konferencijai darbo grupės
(CPG) ir jos pogrupių posėdžiuose, kartu su kitomis ES valstybėmis prisidėjo rengiant dokumentus visais
WRC-12 darbotvarkės klausimais ir pasiekė Lietuvai palankių pozicijų radijo ryšio paslaugų diegimo
planavimo klausimais, teikiant prioritetą plačiajuostėms technologijoms ir siekiant išvengti trukdžių
nacionalinėms transliavimo, navigacijos ir kitoms sistemoms, numatant radijo dažnius skaitmeninėms laivų
ir uostų saugumo sistemoms. Parengtos pozicijos 24-iais WRC klausimais.
RRT atstovai taip pat dalyvavo kitų keturių CEPT ECC darbo grupių posėdžiuose: Radijo dažnių
valdymo darbo grupėje buvo parengti dokumentai radijo dažnių planavimo klausimais, Spektro inžinerijos,
Reguliavimo reikalų darbo grupėse − dokumentai dėl įvairių planuojamų diegti radijo ryšio paslaugų
suderinamumo, Numeracijos ir tinklų darbo grupėje – dėl suderinto tam tikrų numerių naudojimo. Šiose
darbo grupėse parengti dokumentai buvo svarstomi ir tvirtinami ECC komiteto posėdžiuose, o darbo
grupėse ir komitete atlikta analize Lietuvos radijo dažnių valdymo ir planavimo ekspertai remiasi rengdami
nacionalinius radijo dažnių plėtros planus, numeracijos planus ir priemones. 2011 m. 3 kartus posėdžiavęs
ECC komitetas patvirtino 16 ataskaitų techniniais ir reguliavimo klausimais, 7 sprendimus; vienas iš
svarbesnių patvirtintų sprendimų – dėl 3,4−3,6 ir 3,6−3,8 GHz dažnių juostose veikiančių judriojo ir
fiksuotojo ryšio tinklų suderinto naudojimo plano; taip pat komitetas patvirtino 11 rekomendacijų ar jų
pakeitimų ribotų išteklių – radijo dažnių ir numerių – valdymo srityje.
CEPT Europos pašto reguliavimo komiteto (CERP) organizuotuose plenariniuose posėdžiuose,
kuriuose dalyvavo RRT atstovai, buvo išklausytos projektinių bei darbo grupių ataskaitos, informacija
apie ERGP veiklą, apsvarstyta CERP struktūros reorganizacija, aptartas CERP reglamento projektas,
išklausyti UPU TB bei Europos Komisijos pranešimai, aptarta Trečiosios pašto direktyvos įgyvendinimo
eiga, pristatyti pranešimai apie pašto paslaugų diversifikavimą. Sutarta, kad šalys narės turi koordinuoti
pozicijas pagrindiniais klausimais ruošiantis 2012 m. Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) kongresui. RRT
atstovai dalyvavo CERP Politinės ir CERP UPU darbo grupių posėdžiuose, kur buvo svarstomi bendros
CERP šalių pozicijos koordinavimo kongrese klausimai, pasiūlymų UPU kongresui peržiūros tvarka,
pristatytas Šiaurės šalių pasiūlymas dėl galutinių atsiskaitymų bei aptartos UPU reformos perspektyvos.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)
Pažymėtina, kad Lietuvos atstovas RRT Radijo ryšio departamento direktorius M. Žilinskas 2010
m. ITU Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje buvo išrinktas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos
(ITU) Radijo ryšio reguliavimo valdybą (RRB). 2011 m. RRT atstovas dalyvavo trijuose RRB posėdžiuose,
kuriuose priimti sprendimai sprendžiant ginčus dėl radijo trukdžių tarp ITU valstybių narių, užtikrinant
lygiavertę prieigą prie radijo dažnių, tvirtinant darbo tvarkos nuostatas, kuriomis vadovaujasi ITU Radijo
ryšio biuras, taikydamas tarptautinės sutarties galią turintį Radijo ryšio reglamentą.
Rengiantis 2012 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC), kurioje priimami svarbiausi radijo
ryšio valdymo sprendimai, nustatomos pagrindinės radijo ryšio plėtros kryptys, priimami sprendimai dėl
ITU Radijo ryšio reglamento, kurio nuostatų ITU narės, taip pat ir Lietuva, yra įsipareigojusios laikytis,
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2011 m. vasario mėn. RRT atstovai dalyvavo ITU konferencijos parengiamajame susitikime. Jame iš viso
pateikta 137 klausimų sprendimų metodai, patvirtinta ataskaita; taip pat, sprendžiant Lietuvai aktualią
skaitmeninio dividendo naudojimo problemą, priimtas bendras CEPT ir RSS dokumentas, kuriuo siūloma
pasirašyti individualias sutartis tarp atitinkamų šalių, siejamų šios problemos.
Žinant, kad kosminių sistemų diegimas yra komplikuotas dėl skirtingų įvairiose šalyse veikiančių
radijo ryšio sistemų bei jų ir palydovinių tinklų reguliavimo sąlygų, ir siekiant, kad Lietuvoje būtų
prieinamos naujausios kosminio 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 aktualūs
WRC konferencijos klausimai. RRT, bendradarbiaudama su Čekijos, Estijos, Latvijos, Liuksemburgo,
Vengrijos ir Slovakijos nacionalinėmis radijo ryšio reguliavimo institucijomis, parengė dokumentą
Pasaulinei radijo ryšio konferencijai dėl 790−862 MHz radijo dažnių juostos naudojimo. Dokumente
prašoma pakeisti Radijo ryšio reglamente nustatytą šios radijo dažnių juostos naudojimą taip, kad
790−862 MHz radijo dažnių juostą būtų galima pradėti naudoti judriajai RRTi, išskyrus aeronautikos
judriąją, dar iki 2015 m. Šis siūlymas Lietuvai svarbus tuo, kad jeigu Latvija ir Baltarusija nutrauktų
skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimą šioje radijo dažnių juostoje, Lietuva galėtų pradėti diegti
judriuosius radijo ryšio tinklus jau nuo 2013 m.
RRT dalyvavo ITU Tarybos posėdyje, kuriame patvirtintas ateinančių metų ITU biudžetas,
strateginiai planai, veiklos gairės; palydovinių tinklų registracijos sąnaudų padengimo klausimą nutarta
toliau nagrinėti kituose darbinėse grupėse, nes šiame etape dar nerastas tinkamas problemos
sprendimas. Posėdyje nariai informuoti apie tai, kad Pietų Sudanas tapo 193-iąja ITU valstybe nare.
2011 m. RRT atstovai dalyvavo 3-se ITU seminaruose, kuriuose dalijosi patirtimi ir sėmėsi jos
plačiajuosčio ryšio plėtros, plačiajuostės prieigos diegimo, numerio perkeliamumo, radijo stebėsenos
klausimais.
RRT atstovai toliau 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.
RRT periodiškai siunčia komentarus dėl naujai teikiamų koordinuoti palydovinių tinklų Radijo ryšio
biuro Kosmoso tarnybų departamentui (angl. Space Services Department, SSD), kuris atsakingas už
kosminių sistemų koordinavimo ir planinių orbitinių-dažninių resursų valdymą bei konsultacijų šiais
klausimais teikimą ITU šalims narėms. RRT konsultavosi su ITU specialistais dėl SSD sukurtų programinių
priemonių, skirtų koordinuojamų palydovinių tinklų analizės rezultatams nagrinėti bei komentarams teikti.
Tiek antžeminių, tiek palydovinių tinklų techninė analizė ir elektromagnetinis suderinamumas
skaičiuojami remiantis ITU priimtomis rekomendacijomis ir ataskaitomis, kuriomis šalys narės pagrindžia
savo studijas. 2011 m. Lietuva pritarė nutarimui patvirtinti naujas ITU-R rekomendacijas, kuriose
nustatomos 22 GHz juostoje veikiančių palydovinių ir antžeminių sistemų veikimo sąlygos, jų techninės
charakteristikos bei tokių sistemų apsaugos nuo radijo trukdžių sąlygos. Buvo peržiūrima rekomendacija
dėl palydovinių naujienų rinkimo stočių koordinavimo ir reguliavimo režimo.

Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)
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2011 m. RRT atstovai dalyvavo Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) Administracinėje taryboje. 2008
m. 24-ojo Pasaulinio UPU kongreso metu Lietuva pirmą kartą buvo išrinkta į UPU Administracinę tarybą.
UPU Administracinės tarybos sesijos metu buvo sprendžiami UPU reformos, sąjungos aktų, universaliųjų
paslaugų, galutinių atsiskaitymų klausimai.
2011 m. balandžio 26−29 d. ir spalio 31–lapkričio 11 d. RRT atstovai dalyvavo Pasaulinės pašto
sąjungos Administracinės tarybos kasmetinėse sesijose, komitetų ir darbo grupių posėdžiuose.
Administracinės tarybos Valdymo komisijos (1) darbo metu aptarti UPU reformos klausimai, pateikti
struktūros tobulinimo pasiūlymai, apsvarstyti domeno .post valdymo principai. Plėtros ir bendradarbiavimo
(2) komisijoje pristatytos įvairios pagalbos teikimo besivystančioms valstybėms programos. UPU
Strategijos (4) komisija patobulino UPU Dohos pašto strategijos tikslus, į prioritetus iškeldama tarptautinio
pašto tinklo sąveikos gerinimą, pašto sektoriaus techninių žinių ir ekspertizės teikimą bei trijų matmenų
pašto tinklo plėtrą, teikiant per jį inovatyvius produktus ir paslaugas.
2011 m. rugpjūčio 29–rugsėjo 2 d. RRT atstovas kartu su ekspertais iš Vokietijos nacionalinės
reguliavimo institucijos (BNETZA) dalyvavo UPU organizuotoje ekspertų misijoje. Šios misijos tikslai ir
uždaviniai numatyti UPU parengtame Integruotos pašto reformos ir vystymo plane. Misijos metu dalyviai
skaitė pranešimus bei dalyvavo diskusijose apie pašto rinkos reguliavimo patirtį, pašto rinkos reguliavimo
teisinę bazę bei liberalizavimo klausimus, parengė ir pristatė Svazilando informacijos, komunikacijų ir
technologijos ministerijos atstovams veiksmų planą bei gaires, pagal kurias konsultantai parengs
nacionalinės pašto strategijos projektą.

Rytų partnerystės programa
2011 m. birželio 30–liepos 1 d. Trakuose surengtas antrasis Europos Sąjungos ir ES Rytų
partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų atstovų posėdis. Susitikimą, kurio tikslas –
paskatinti keistis patirtimi tarp reguliavimo institucijų Europos Sąjungos ir Rytų partnerių šalyse –
Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje, organizavo Europos Komisija
kartu su RRT.
Europos Sąjungos reguliavimo institucijų atstovai, taip pat ir RRT, pristatė ES teisės reikalavimus
ir

institucijų

taikomus

reguliavimo

metodus

universaliųjų

paslaugų,

nacionalinių

reguliuotojų

nepriklausomumo, ES licencijavimo režimo raidos, numerio perkėlimo diegimo, interneto prieigos
paslaugų kokybės, vartotojų (įskaitant neįgaliųjų) apsaugos, prieigos prie naujos kartos tinklų bei spektro
valdymo srityse. Rytų šalių partnerių atstovai pasidalijo patirtimi, kaip vyksta reguliavimo procesai jų
šalyse.
Rengdami ES Rytų partnerystės (EAP) programą elektroninių ryšių srityje, dalyviai aptarė tolesnio
bendradarbiavimo

skatinimo

būdus

ir

galimybes.

Rytų

šalių

partneriai

išreiškė

pageidavimą

bendradarbiauti ir ateityje, siekiant diegti aukštos kokybės paslaugas vartotojams, skatinti investicijas į
elektroninių ryšių sektorių. Susitikimo dalyviai taip pat parėmė idėją steigti Rytų partnerystės elektroninių
ryšių reguliuotojų grupę. Susitikime buvo parengtas ir aptartas bendros deklaracijos projektas dėl tolesnių
partnerystės veiksmų.
2011 m. lapkričio 23−24 d. RRT atstovai dalyvavo Barselonoje Europos elektroninių ryšių
reguliuotojų grupės institucijos (BEREC Regulatel) ir Rytų partnerystės (EAP) atstovų susitikime bei Rytų
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partnerystės nacionalinių reguliavimo institucijų posėdyje. Minėto renginio metu RRT direktorius Feliksas
Dobrovolskis supažindino dalyvius su EAP susitikimo, vykusio Trakuose 2011 m. birželio mėn., rezultatais
ir priimtais sprendimais. EK atstovė posėdžio dalyvius supažindino su EAP projektu, EK pagalba šiam
projektui. Posėdžio metu nutarta įsteigti EAP grupę, pereinamuoju laikotarpiu, t. y. kol bus įsteigta grupė,
paskirtas koordinatorius, vicekoordinatoriumi paskirtas RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis. Nuspręsta
parengti lyginamąją analizę apie EAP šalių elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkos duomenis, apibendrintų
duomenų pagrindu bus rengiamas EAP grupės veiklos planas, už šios veiklos koordinavimą atsakingas
paskirtasis EAP koordinatorius ir vicekoordinatoriai. Taip pat nuspręsta sukurti kontaktinį tinklą, kuriame
dalyvautų ekspertinio lygmens nacionalinių reguliavimo institucijų darbuotojai. Posėdžio metu ES valstybių
NRI (RTR, RRT, CMT, BNETZA) ir EK parengė dokumentą – Bendrąją deklaraciją dėl ateities žingsnių
steigiant Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliuotojų grupę.
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RRT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
RRT valdymas
RRT – savarankiška valstybės įstaiga, veikianti pagal Elektroninių ryšių ir Pašto bei kitus įstatymus
ir savo nuostatus. RRT yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija ES teisės aktų,
reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių ir pašto veikla, prasme.
2011 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu Nr. 1K-751
RRT direktoriumi paskirtas Feliksas Dobrovolskis. Direktorius skiriamas Ministro Pirmininko teikimu, jo
funkcijos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje.
RRT taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus RRT organas, sudarytas iš septynių narių, kuriuos eiti
šias pareigas taip pat skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu penkeriems
metams. Tarybos darbo tvarką, posėdžių organizavimo, nutarimų priėmimo tvarką nustato Tarybos
tvirtinamas Tarybos darbo reglamentas. Tarybos nariai yra viešojo administravimo institucijų bei
akademinės visuomenės atstovai, jų darbas neapmokamas. 2011 m. buvo atnaujinta Tarybos narių
sudėtis.
Taryba Elektroninių ryšių įstatyme nustatytais atvejais derina RRT rengiamų teisės aktų projektus,
biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatą, Vidaus darbo reglamentą, išklauso RRT direktoriaus teikiamą ataskaitą
apie RRT veiklą, svarsto RRT strateginių veiklos planų projektus, klausimus dėl ekonominių sankcijų
skyrimo ūkio subjektams, kurie nesilaiko Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų, ir teikia dėl jų pasiūlymus
RRT direktoriui ir kt. Visos Tarybos veiklos funkcijos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 8
dalyje.
RRT direktorius turi tris pavaduotojus. Juos skiria RRT direktorius Valstybės tarnybos įstatymo
nustatyta tvarka. Direktoriaus nesant, jį laikinai pavaduoja vienas iš jo paskirtų pavaduotojų (Elektroninių
ryšių įstatymo 7 straipsnio 7 dalis).

RRT darbuotojai ir organizacinė struktūra
2011 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 148 pareigybės: 1 valstybės pareigūnas, 143 valstybės
tarnautojai, 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 7 pareigybės laisvos (dėl darbuotojų kaitos 2011
m.); moterų – 56, vyrų – 92. Tarnyboje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai: 136 tarnautojai turi aukštąjį
išsilavinimą (iš jų – 7 mokslų daktarai), apie 40 proc. tarnautojų turi inžinerinį ar techninį išsilavinimą, 15
proc. – fizikos srities išsilavinimą, 10 proc. – ekonomikos srities išsilavinimą, 7 proc. – teisės srities
išsilavinimą, 7 proc. – matematikos ir informatikos srities išsilavinimą, 8 proc. – vadybos ir administravimo
srities išsilavinimą, 13 proc. – kitų sričių išsilavinimą. Pasikeitusi ekonominė situacija šalyje ir sumažinti
valstybės tarnautojų atlyginimai lėmė Tarnybos tarnautojų kaitą – 2011 m. iš RRT išėjo 9 tarnautojai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 226 RRT patvirtintos 155
valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės.
RRT struktūra yra funkcinė. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauja RRT organizacinė
struktūra, kuri buvo pakeista įvertinant Viešojo administravimo įstatymo nuostatas dėl ūkio subjektų veiklos
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priežiūros.

Dabartinė

struktūra

tokia:

direktorius,

3

direktoriaus

pavaduotojai,

Administracinis

departamentas, Elektroninių ryšių departamentas, Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamentas,
Pašto departamentas, Radijo ryšio departamentas, Radijo spektro kontrolės ir rinkos priežiūros
departamentas (turintis kontrolės skyrius Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje),
Strategijos departamentas, Teisės departamentas, Tinklų ir informacijos saugumo departamentas,
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius, ES paramos projekto administravimo skyrius – tiesiogiai RRT
direktoriui pavaldūs skyriai.
11 lentelėje pateikiamas RRT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių skaičiaus kitimas nuo 2006 iki 2011 metų.
Siekiant stiprinti RRT tarnautojų kompetenciją, susijusią su institucijos strateginių tikslų
įgyvendinimu, 2011 m. buvo suorganizuoti 69 mokymo renginiai, kuriuose dalyvavo 123 RRT darbuotojai.
Daug dėmesio skirta darbuotojų profesinėms žinioms gilinti – 2011 m. suorganizuoti 5 specialieji
profesiniai vidiniai mokymai, kuriuose iš viso dalyvavo 79 RRT tarnautojai. Plėtojant personalo IRT srities
dalykinę kompetenciją, įvyko 3 mokymai, pristatantys IRT srities naujoves ir ateities tendencijas:


„Antžeminė skaitmeninė televizija: viendažniai sinchroniniai tinklai ir DVB-T priedėlių



„Elektromagnetinio lauko impulsų ypatybės ir jų pritaikymas ryšių technikoje (UWB

darbas“,
įrenginiai)“,


„Ateities energetika“ ir „Internetas: techniniai, verslo, valdymo principai, paslaugų

vartotojams teikimo ypatumai. I dalis“.
Stiprinant darbuotojų ryšių sektoriaus rinkos reguliavimo ir priežiūros srities bendrąsias
kompetencijas, suorganizuoti 2 seminarai:


„Ekonomikos vystymasis ir jos cikliškumo valdymo įtaka IRT rinkoms“,



„Statistinė analizė: rinkų vystymosi prognozavimo metodai“.

Taip pat aktyviai dalyvauta Užsienio reikalų ministerijos kartu su partneriais Ministro Pirmininko
RRT, Lietuvos viešojo administravimo institutu ir Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centru
„Dainava“ organizuojamuose mokymuose, kurie vykdomi įgyvendinant projektą „Lietuvos valstybės
tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. VP14.1-VRM-02-V-01-002): iš viso 11 darbuotojų dalyvavo 4 seminaruose.
2011 m. įvadinio valstybės tarnautojų mokymo programą išklausė 6 tarnautojai, 25 tarnautojai
dalyvavo vadovavimo gebėjimų tobulinimo ir lyderiavimo, valstybinių bei valdymo kompetencijų stiprinimo
srities mokymuose, 71 tarnautojas gilino ES darbinių kalbų žinias, kitose kvalifikacijos kėlimo programose
dalyvavo 23 tarnautojai.
11 lentelė. RRT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus
kitimas 2006–2011 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
160

160

160/165*

165/156**

156

155***

* Pagal 2008 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. 515 (Žin., 2008, Nr.64-2411) RRT 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) RRT pareigybių skaičius sumažintas iki 156.
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*** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 226 (Žin., 2011, Nr. 24-1176) RRT patvirtintos 155
valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės.

RRT – skaidri ir atvira organizacija
Siekdama sudaryti verslui geresnes sąlygas plėtoti plačiajuosčio ryšio tinklus panaudojant jau
esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą, 2010 m. RRT inicijavo, o 2011 m. tęsė bei vystė bendradarbiavimą
su Lietuvos savivaldybėmis, siekdama, kad informaciją apie savivaldybių teritorijose įrengtą požeminę
infrastruktūrą, kuri potencialiai galėtų būti panaudojama elektroninių ryšių tinklams įrengti, būtų prieinama
viešai. 2011 m. rugpjūčio 22 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp RRT, Vilniaus miesto
savivaldybės ir SĮ „Vilniaus planas“ dėl bendro elektroninės prieigos prie požeminės infrastruktūros
skaitmeninių erdvinių duomenų sistemos vystymo.
2011 m. spalio 24 d. RRT ir Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė ketinimų protokolą dėl
bendradarbiavimo kuriant elektroninę prieigą prie informacijos apie požeminę tinklinę infrastruktūrą
Klaipėdos mieste. Plačiau apie bendradarbiavimą su savivaldybėmis – skyrelyje „Bendras infrastruktūros
naudojimas“.
Lietuvos

geroji

patirtis

tiek

bendrai

naudojant

elektroninių

ryšių

infrastruktūrą,

tiek

bendradarbiaujant su savivaldybėmis buvo pristatoma įvairiuose tarptautinėse renginiuose, pvz., 2011 m.
vasario 9−10 d. Milane (Italijos Respublika) kasmetinėje tarptautinėje „FTTx 2011“ konferencijoje,
organizuotoje FTTH Europos tarybos, 2011 m. rugpjūčio 25–26 d. Kuressaarėje (Estijos Respublika)
Estijos konkurencijos tarnybos organizuotame kasmetiniame Baltijos valstybių nacionalinių reguliavimo
institucijų atstovų susitikime, 2011 m. spalio 19−20 d. Varšuvoje (Lenkijos Respublika) tarptautinėje
konferencijoje „Elektroninių ryšių rinkos plėtros Europos Sąjungoje perspektyvos“ (ang. „Perspectives for
the development of the electronic communications market in the EU“), skirtoje Lenkijos pirmininkavimui
Europos Tarybai (angl. Ministerial Conference during the Polish Presidency of the Council of the
European Union), kurią organizavo Lenkijos Respublikos infrastruktūros ministerija, 2011 m. lapkričio
29−30 d. Varšuvoje (Lenkijos Respublika) Nacionalinio plačiajuosčio ryšio forumo konferencijoje
„Plačiajuostė

prieiga

2011

–

kur,

kokia

ir

už

kiek“

(lenk.

„Konferencja

Krajowego

Forum

Szerokopasmowego „Dostęp szerokopasmowy 2011 − gdzie, jaki, za ile“), kurią organizavo Lenkijos
Respublikos nacionalinė elektroninių ryšių reguliavimo RRT (UKE).
2011 m. RRT viešino savo veiklą organizuodama ir dalyvaudama įvairiuose susitikimuose,
seminaruose bei konferencijose, socialinėse kampanijose. Siekiant informuoti visuomenę apie
aktualiausius RRT veiklos aspektus, 2011 m. aktyviai bendradarbiauta su žiniasklaida. 2011 m. RRT
paskelbė 33 pranešimus spaudai ir 46 naujienų pranešimus: apie RRT atstovės pirmininkavimą
tarptautinei Elektroninių ryšių komiteto darbo grupei; Vilniuje rengiamus siūlymus Pasaulinei radijo
konferencijai WRC-12; EK ataskaitoje įvertintą Lietuvos pažangą plačiajuosčio ryšio plėtros srityje; RRT
prisijungimą prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų; RRT Europos viešojo administravimo kokybės
konferencijoje pristatytą gerosios patirties projektą „Interneto vilionės ir grėsmės“; RRT pasirašytą
bendradarbiavimo memorandumą su Kirgizijos Respublikos valstybine ryšių agentūra; Lietuvos pirmavimą
Europoje diegiant šviesolaidį; EK raginimą spartinti judriojo palydovinio ryšio paslaugų diegimą ES;
oficialiai atidarytą naują BEREC biurą Rygoje; aptartus kovos su kibernetiniais incidentais metodus;
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Nacionalinėje kokybės konferencijoje pristatytą RRT gerosios patirties projektą „Interneto vilionės ir
grėsmės“ ir kt.
2011 m. RRT suorganizavo 8 tarptautinius susitikimus: Pasaulinės radijo konferencijos WRC-12
parengiamosios darbo grupės C sekcijos (CPG PTC) susitikimą; Rytų Europos partnerystės (EAP)
susitikimą Trakuose; susitikimus su Prancūzijos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais; Valstybinės
ryšių agentūros prie Kirgizijos Respublikos Vyriausybės atstovais; EK atstovais; Tarptautinį susitikimą
bendro daugiasektorio paslaugų reguliavimo klausimais; susitikimą su Kirgizijos Respublikos Parlamento
delegatais; tarptautinį nacionalinio saugumo incidentų tyrimų padalinių (CERT) susitikimą.
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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
RRT strateginis tikslas – užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) bei pašto paslaugų (produktų)
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes informacijos ir ryšių technologijų bei pašto verslo plėtrai, lanksčiai
ir harmoningai ES bendroje rinkoje funkcionuojančios reguliavimo sistemos pagrindu darant poveikį tokių
paslaugų pasiūlai rinkoje.
Tarnybos strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais:
Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

E-01-02

E-01-03

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas
1. Sudaryta galimybė
antžeminės televizijos
(namų ūkių dalis, proc.)

naudotis skaitmeninės
(DVB-T) paslaugomis

2.
Sudaryta
galimybė
naudotis
belaidės
plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS,
WIMAX)) tinklais teikiamomis paslaugomis (namų
ūkių dalis, proc.)
3.
Sudaryta
galimybė
naudotis
belaidės
plačiajuostės prieigos fiksuotojo radijo ryšio 3,4103,600 GHz radijo dažnių juostos tinklais
teikiamomis paslaugomis (tinklo dengiamos
Lietuvos teritorijos ploto dalis, proc.)

2011-ųjų
metų
planinės
reikšmės

2011-ųjų metų faktinės
reikšmės

98,0

98,0

90,0

93

83,0

70,0

E-01-04

4. IRT (elektroninių ryšių) rinkos augimas pagal
pajamas (proc., palyginti su ankstesniais metais).

2,0

-7,0

E-01-05

5. Alternatyvių tinklų ir paslaugų teikėjų (fiksuoto,
judriojo telefono ryšio) rinkos dalis (proc., rinką
vertinant pagal pajamas)

3,5

3,25

E-01-06

6. Pagrindinių IRT paslaugų kokybinių rodiklių
gerėjimas (kokybinių rodiklių atitikimas nustatytoms
vertėms, proc.)

96,5

100

E-01-07

7. Ūkio subjektų, naudojančių elektroninių ryšių
tinklų ir informacijos apsaugos priemones
(nepageidaujamų elektroninio pašto pranešimų
blokavimą, užkardas, naudojamų operacinių
sistemų atnaujinimą), dalis, proc.

90

Tyrimas nebuvo atliekamas

E-01-08

8. Paslaugų gavėjų, naudojančių elektroninių ryšių
tinklų ir informacijos apsaugos priemones
(nepageidaujamų elektroninio pašto pranešimų
blokavimą, užkardas, naudojamų operacinių
sistemų atnaujinimą), dalis, proc.

75

Tyrimas nebuvo atliekamas

Pasiektos RRT strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijų reikšmės:
1. Sudaryta galimybė naudotis skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis (namų
ūkių dalis, proc.).
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120,0%
100,0%

97,4%

97,4%

98,0%

97,4%

86,0%

80,0%
60,0%
98,0%

95,0%

40,0%
20,0%

98,0%

98,0%

76,0%
38,0%

0,0%
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

faktiniai duomenys

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

planiniai duomenys

2011 m. pabaigoje galimybe patikimai naudotis DVB-T paslaugomis turėjo apie 98 proc. namų
ūkių. DVB-T tinklai plėtojami, įjungiant siųstuvus nedidelio gyventojų skaičiaus miestuose (Molėtuose,
Joniškyje), kuriuos iš dalies jau dengia tolimesnių miestų stotys, todėl tinklo plėtra mažai atsispindi bendro
namų ūkių, turinčių galimybę naudotis DVB-T paslaugomis, skaičiaus augime. 2011 m. pabaigoje
dviejuose TEO LT, AB tinkluose veikė 30 skaitmeninės antžeminės televizijos stočių, o dviejuose Lietuvos
radijo ir televizijos tinkluose veikė 63 skaitmeninės antžeminės televizijos stotys. Kriterijus įvykdytas 100
proc.
2. Sudaryta galimybė naudotis belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS,
WIMAX) tinklais teikiamomis paslaugomis (namų ūkių dalis, proc.)
100,0%

93,0%

90,0%

84,0%
76,0%

75,0%

80,0%
69,3%
70,0%
60,0%
50,0%

85,0%

40,0%

90,0%

90,0%

90,5%

91,0%

91,2%

30,0%
20,0%

50,0%
40,0%

10,0%
0,0%
2007 m.

2008 m.

2009 m.

faktiniai duomenys

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

planiniai duomenys

Pagal registruotų UMTS stočių deklaruojamas aprėpties zonas ir judriųjų WiMAX stočių
apskaičiuotą signalo lygį (užtikrinantį galimybę naudotis tinklu ne mažiau nei 99,9 proc. viso laiko)
belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio tinklai dengia apie 93 proc. namų ūkių. Kriterijus
įvykdytas 103 proc.
3. Sudaryta galimybė naudotis belaidės plačiajuostės prieigos fiksuotojo radijo ryšio 3,410-3,600
GHz radijo dažnių juostos tinklais teikiamomis paslaugomis (tinklo dengiamos Lietuvos teritorijos ploto
dalis, proc.)

96

2011 m. veiklos ataskaita RRT

85,0%

80,0%
75,3%

73,7%

75,0%

83,0%

71,4%
83,0%
70,0%

70,0%

83,0%

83,0%

83,0%

78,0%

65,0%

70,0%

60,0%
2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

faktiniai duomenys

2012 m.

2013 m.

2014 m.

planiniai duomenys

Fiksuotosios belaidės plačiajuostės prieigos tinklai dengia apie 70 proc. Lietuvos teritorijos.
Skaičiuojant imamas imtuvo jautrumas esantis blogiausios moduliacijos atveju. Prie šios vertės pridedama
atsarga didesniam signalo lygio patikimumui (99,9%) užtikrinti. Fiksuotas priėmimas yra skaičiuojamas 10
m aukštyje. Įvertinamas žemės reljefas. 2011 m. pabaigoje užregistruotos 98 fiksuotosios belaidės
plačiajuostės prieigos stotys. Kriterijus įvykdytas 84 proc.
4. IRT (elektroninių ryšių) rinkos augimas pagal pajamas (proc., palyginti su ankstesniais metais)
15,0%
10,4%
10,0%
6,0%

5,2%

6,0%

6,0%

5,0%
1,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

0,0%
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

-5,0%
-6,6%

-7,0%

-10,0%
-11,0%
-15,0%

faktiniai duomenys

planiniai duomenys

2011 m. elektroninių ryšių rinkos pajamos sudarė 2394,41 mln. Lt (iš fiksuotojo, judriojo telefono
ryšio, interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimo, televizijos veiklos) ir palyginti su
pajamomis, gautomis per 2010 metus (2573,86 mln. Lt), sumažėjo 7,0 proc. To priežastis - mažėjančios
mažmeninių paslaugų kainos ir vartojimo ypatumai, esant dabartinei ekonominei situacijai. Paslaugų kainų
reguliavimas ir paklausos įtaka mažmeninių paslaugų kainoms bei pajamoms, neleido pasiekti numatyto
rezultato, be to, įtakos turėjo bendra ekonominė situacija šalyje. Kriterijus neįvykdytas.
5. Alternatyvių tinklų ir paslaugų teikėjų (fiksuoto, judriojo telefono ryšio) rinkos dalis (proc., rinką
vertinant pagal pajamas)
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6,00%
5,00%
4,00%
4,00%

3,60%
3,30%

3,10%

3,00%
2,00%

4,0%

4,5%

5,0%

3,25%

5,5%
3,5%

4,1%

3,8%

4,1%

1,00%
0,00%
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

faktiniai duomenys

2012 m.

2013 m.

2014 m.

planiniai duomenys

Naujų IRT tinklų ir paslaugų teikėjų (alternatyvių viešojo fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugų
teikėjų) 2011 m. pajamos sudarė 39,52 mln. Lt, t. y. 3,25 proc. bendros rinkos vertės pagal pajamas.
Mažesnę nei planuota naujų IRT tinklų ir paslaugų teikėjų rinkos dalį lėmė bendras IRT rinkos pajamų
mažėjimas bei ekonominė situacija. Kriterijus įvykdytas 92 proc.
6. Pagrindinių IRT paslaugų kokybinių rodiklių gerėjimas (kokybinių rodiklių atitikimas nustatytoms
vertėms, proc.)
101,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
99,0%
98,0%
97,0%
96,0%
95,0%
94,0%

93,7%

93,0%
92,0%

95,9%

96,5%

96,5%

96,5%

96,5%

96,5%

96,5%

93,8%

91,0%
90,0%
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

faktiniai duomenys

2012 m.

2013 m.

2014 m.

planiniai duomenys

Teikiamų universaliųjų paslaugų kokybės rodiklių ribinės vertės atitinka nustatytus universaliųjų
paslaugų kokybės reikalavimus. Ataskaita paskelbta Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 36 -324. Siekiant
įvertinti, ar paslaugų teikėjai neviršija jiems nustatytų paslaugų kokybės rodiklių ribinių verčių, RRT atlieka
kokybės rodiklių matavimus paslaugų teikėjų tinkluose ir skelbia paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo
ataskaitas Tarnybos tinklalapyje. Kriterijus įvykdytas 104 proc.
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7. Ūkio subjektų, naudojančių elektroninių ryšių tinklų ir informacijos apsaugos priemones
(nepageidaujamų elektroninio pašto pranešimų blokavimą, užkardas, naudojamų operacinių sistemų
atnaujinimą), dalis, proc.
120,0%

99,0%

95,6%

100,0%

80,0%

97,0%

73,4%

60,0%

40,0%

90,00%

85,00%

80,0%

75,0%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

20,0%

0,0%
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

apklausos duomenys

2012 m.

2013 m.

2014 m.

planiniai duomenys

Taupant lėšas 2011 m. tinklų ir informacijos saugumo būklės įvertinimo apklausa nebuvo
atliekama.
8. Paslaugų gavėjų, naudojančių elektroninių ryšių tinklų ir informacijos apsaugos priemones
(nepageidaujamų elektroninio pašto pranešimų blokavimą, užkardas, naudojamų operacinių sistemų
atnaujinimą), dalis, proc.

100,0%

93,3%

90,0%
80,0%
68,0%

70,0%

63,0%

60,0%
50,0%

50,0%
40,0%
30,0%

55,0%

60,0%

70,00%

65,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

20,0%
10,0%
0,0%
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

apklausos duomenys

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

planiniai duomenys

Taupant lėšas 2011 m. tinklų ir informacijos saugumo būklės įvertinimo apklausa nebuvo
atliekama.
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RRT strateginį tikslą įgyvendina vykdydama ryšių valdymo ir kontrolės programą (toliau –
Programa), kuri yra tęstinė (pradėta vykdyti 2001 m.) ir buvo tęsiama 2011 m.

Ryšių valdymo ir kontrolės programos įgyvendinimas
2011 m. RRT strateginiam tikslui įgyvendinti vykdė tęstinę Ryšių valdymo ir kontrolės programą
(kodas 01 81). RRT vykdoma programa yra finansuojama į valstybės biudžetą įmokamomis RRT
pajamomis, gaunamomis už teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus, mokant pagal tarifus, suderintus
su RRT taryba.
Ryšių valdymo ir kontrolės programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 m.
programos IV dalies „Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos pagrindinės nuostatos“ III skirsnio
„Informacinės ir žinių visuomenės plėtra“ nuostatą – sėkmingos ir laiko reikalavimus atitinkančios
telekomunikacijų rinkos liberalizavimo patirties pritaikymas, išlaisvinant privačios iniciatyvos paskatas ir
sukuriant progresyvią teisinę veiklos aplinką, kitoms gretimoms IRT verslo sritims sudarys prielaidas
kiekvienam gyventojui pasinaudoti IRT privalumais, gerinant savo gyvenimo kokybę, o verslui – didinant
konkurencingumą bei šio skirsnio 31, 41 ir 45 punktų nuostatas.
1 tikslas – užtikrinti veiksmingą ir skaidrią konkurenciją IRT ir pašto paslaugų (produktų) rinkose
Uždavinys 01-01 – taikyti ex-ante reguliavimo principus IRT paslaugų (produktų) rinkose,
kuriose nėra veiksmingos konkurencijos ar ji nepakankama.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 3 priemonės:


kontroliuoti, kaip didelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektai vykdo anksčiau jiems
nustatytus įpareigojimus;



atlikti elektroninių ryšių rinkų tyrimus (atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendaciją
2007/879/EB);



siekiant užtikrinti palankias sąlygas Lietuvos ryšių rinkose atsirasti naujiems ūkio subjektams bei
sudaryti galimybes visiems plėtoti veiklą, tobulinti reguliavimo aplinką, užtikrinančią konkurenciją
ryšių rinkose.

Įpareigojimų didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams įgyvendinimo priežiūra
RRT nuolat vykdo priežiūrą, kaip didelę įtaką rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems nustatytų
įpareigojimų – skelbti standartinį pasiūlymą suteikti prieigą, įskaitant tinklų sujungimą, sąnaudų apskaitos ir
apskaitos atskyrimo, kainų kontrolės, nediskriminavimo bei skaidrumo įpareigojimus. Šie įpareigojimai,
taikomi didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams, mažina įėjimo į atitinkamas rinkas barjerus ir didina
verslo iniciatyvų laisvę, užtikrina vienodas ūkio subjektų konkuravimo elektroninių ryšių rinkose sąlygas ir
didesnį konkurencijos tose rinkose laipsnį, kas atneša naudą elektroninių ryšių paslaugų vartotojams
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mažesnių kainų, didesnės paslaugų įvairovės ir geresnės kokybės, o taip pat užtikrintos kiekvieno
vartotojo laivės rinktis geriausiai jo poreikius atitinkančių paslaugų teikėją pavidalu.
Nustatyta, kad TEO LT, AB ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – telecentras)
išankstiniuose pasiūlymuose dėl transliacijų perdavimo paslaugų teikimo nurodytas sutarties galiojimo
terminas neatitiko teisės aktų reikalavimų, TEO LT, AB sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo
informacija neprieinama. Po Tarnybos įspėjimų pažeidimai pašalinti.
Įvertinti Telecentro 2010 m. sąnaudų apskaitos duomenys ir nustatyti sąnaudų apskaitos ir
apskaitos atskyrimo trūkumai (neaiškus, neišsamus sistemų aprašas, kuris netiksliai parodo faktiškai
veikiančias sistemas; neskelbiama viešai informacija; sistemų įvesties duomenys nepagrįsti). Trūkumai
pašalinti. Nustatyta, kad Telecentras neskelbia sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo informacijos.
Pažeidimas pašalintas.
2011 m. IV ketv. atlikti TEO LT, AB ir Telecentro sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo auditai.
Vadovaujantis atliktų auditų rezultatais, atliekamas tyrimas, kaip TEO LT, AB 2010 m. vykdė sąnaudų
apskaitos ir apskaitos atskyrimo įpareigojimus (tyrimą planuojama pabaigti 2012 m. sausio mėn.). Dėl
Telecentro 2010 m. vykdytų sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo įpareigojimų tyrimas atliktas,
pažeidimų nenustatyta.
Nustatyta, kad TEO LT, AB 40 proc. nesumažino vienkartinių sujungimo taškų (POI) užmokesčių
bei vietinio sujungimo taško (POI) metinio užmokesčio. Neatitikimai pašalinti.

Rinkų tyrimai
Siekdama sudaryti konkurencines sąlygas elektroninių ryšių rinkoje, RRT atlieka elektroninių ryšių
rinkų tyrimus, atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendaciją 2007/879/EB .
2011 m. atliktas Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai
atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkos tyrimas. Šios rinkos tyrimo rezultatai, patvirtinti Tarnybos
direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymais Nr. 1V-629 ir Nr. 1V-628. Atlikus šios rinkos tyrimą,
nustatyta, kad atitinkamoje rinkoje veikia didelę įtaką turintis ūkio subjektas – TEO LT, AB ir jam yra
nustatyti įpareigojimai suteikti prieigą ne tik prie atsietų ir iš dalies atsietų vietinių ryšio linijų, bet ir prie
RKKS bei iš dalies įrengtos nenaudojamos šviesolaidinės linijos skaidulos, o taip pat nediskriminavimo,
skaidrumo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos bei apskaitos atskyrimo įpareigojimai.
Nustačius ūkio subjektus, turinčius didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, jiems nustatomi atitinkami
įpareigojimai, kurie sudaro palankesnes sąlygas šiose rinkose veikti ir kitiems ūkio subjektams, kurie šiose
rinkose dažniausiai neturi savo infrastruktūros.
2011 m. liepos 25 d. pradėtas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos (pradinės paslaugos) rinkos
tyrimas (5 rinka).

Teisės aktų tobulinimas
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2011 m. teisėkūros požiūriu buvo skirti Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti. RRT parengė
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymo

26

projektą, kurio tikslas – perkelti į

Lietuvos nacionalinės teisės sistemą 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtas
27

direktyvas . 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojęs Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatymas patikslino
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų teisių ir pareigų reglamentavimą,
sudarė sąlygas efektyvesnei konkurencijai elektroninių ryšių sektoriuje, užtikrino geresnį elektroninių ryšių
išteklių valdymą, jų naudojimą, spartesnį naujų technologijų diegimą. Buvo parengtos, priimtos ir
notifikuotos Europos Komisijai visos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtų
direktyvų įgyvendinimo priemonės bei priimti kiti teisės aktai, siekiant suderinti jų nuostatas su Elektroninių
ryšių įstatymo pakeitimo įstatymu.
2011 m. įsigaliojusiame Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo įstatyme numatyta, kad RRT rengia
ir tvirtina Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, nustato universaliųjų paslaugų teikimo taisykles,
todėl Tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 patvirtinta Nacionalinė radijo dažnių
paskirstymo lentelė, o Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės buvo patvirtintos 2011 m.
rugsėjo 20 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-889.
Pašto srityje buvo priimtas Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 2, 3, 8 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 161-7618), nustatantis periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams sąlygas ir tvarką.
Daug dėmesio buvo skirta ir dalyvavimui Europos Sąjungos teisės perkėlimo ir įgyvendinimo
etape harmonizuojant nacionalinę teisę pašto sektoriuje – aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija rengiant Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą, kuriuo siekiama perkelti į Lietuvos nacionalinės teisės sistemą 2008 m. vasario 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/6/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško
Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo.
Uždavinys 01-02 – vykdyti konkurencijos IRT ir pašto sektoriuose stebėseną bei aktyvinti rinkos
savireguliacijos mechanizmus.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 3 priemonės:


elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra,
pažeidimų nagrinėjimas;



Pašto ir pasiuntinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra;



Rinkti, apibendrinti informaciją apie ūkio subjektų vykdomą IRT ir pašto veiklą, atlikti ekonominę
IRT ir pašto sektorių rinkų analizę bei viešai skelbti informaciją apie rinkų plėtrą.

26

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77 straipsnių, antrojo
skirsnio pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 231, 232, 421 straipsniais ir 35 straipsnio pripažinimo
netekusiu galios įstatymo.
27
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, 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, 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.
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Rinkos priežiūra (Veiklos sąlygų laikymosi priežiūra)
2011 m. rugsėjo 20 d. RRT prisijungė prie Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo
ekspertų komisijos viešai paskelbtos „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“ ir įsipareigojo pirmus
priežiūros metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams netaikyti poveikio priemonių, o daugiau konsultuoti ir
teikti metodinę pagalbą.
2011 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – LRV) nustatė neatidėliotinus priežiūros
institucijų veiklos tobulinimo ir priežiūros funkcijų optimizavimo žingsnius: rizikos vertinimo sistemų
įdiegimą ir naudojimą, baigtinių tikrinamų aspektų sąrašų (klausimynų) sudarymą ir naudojimą, vienodos
konsultavimo praktikos užtikrinimą, įdiegiant konsultavimą telefonu. RRT savo veikloje vadovaujasi LRV
veiklos prioritetais, vienas kurių yra institucijų vykdomų priežiūros funkcijų optimizavimas.
RRT vykdo administracinės naštos mažinimo priemones: taiko išankstinio įsipareigojimo dėl teisės
aktų nuostatų principą (angl. binding ruling), laikosi dviejų įsigaliojimo datų taisyklės teisėkūroje, pagal
kurią teisės aktai, kuriais nustatomas naujas arba keičiamas esamas ūkio subjektų veiklos ir/ar priežiūros
teisinis reguliavimas, turi įsigalioti gegužės 1 d. arba lapkričio 1 d., prioritetą teikė konsultacijoms ir
metodinės pagalbos teikimui, parengė Tarnybos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus.
2011 m.

pabaigoje teisę verstis elektroninių ryšių veikla turėjo (pateikė pranešimus apie

elektroninių ryšių veiklos pradžią): viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla
– 64 ūkio subjektai, viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla – 29 ūkio
subjektai, palydovinio ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimu – 5 ūkio subjektai, viešųjų elektroninių ryšių
paslaugų ir (arba) tinklo teikimu, naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis sistemas – 1 ūkio subjektas.
2011 m. viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai buvo pateikti 9
pranešimai, viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai per metus pateikti 6
pranešimai, palydovinio ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimui – 2 pranešimai, viešųjų elektroninių ryšių
paslaugų ir (arba) tinklo teikimu, naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis sistemas – 1 pranešimas.
Realiai vykdančių viešojo fiksuotojo telefono ryšio veiklą teikėjų skaičius per metus išaugo 2,0%,
vykdančių viešojo judriojo telefono ryšio veiklą – išaugo 27,3%.
2011 m. pabaigoje pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugas teikė 74 ūkio subjektų, visi 74 ūkio subjektai
turėjo teisę teikti pasiuntinių paslaugas ir 13 iš jų – ir pašto paslaugas.
2011 m. RRT atliko 40 elektroninių ryšių veiklą vykdančių ūkio subjektų ir 74 pašto bei pasiuntinių
veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimus, atitinkamai 4 ir 12 neplaninių patikrinimų.
Nustatyti pažeidimai - 4 elektroninių ryšių veiklą vykdantys ūkio subjektai nevykdė nustatytų
reikalavimų paslaugų teikimui, paslaugų teikimo sutartis netenkino nustatytų reikalavimų, 18 pašto ir
pasiuntinių paslaugų veiklą vykdančių ūkio subjektų pažeidė informacijos pateikimo RRTi bei siuntų
įteikimo nurodymus.
Inicijuotos 2 ekonominės sankcijos: UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Litpost“. Ekonominės
sankcijos apskųstos teismui.

Rinkos apžvalgų rengimas
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Skatindama rinkos savireguliacijos procesus bei didindama rinkos skaidrumą, RRT periodiškai
skelbė išsamias ataskaitas apie rinkos plėtrą tiek elektroninių ryšių sektoriuje, tiek pašto ir pasiuntinių
paslaugų sektoriuje.
2 tikslas – pagal RRT kompetenciją užtikrinti IRT ir pašto paslaugų (produktų) gavėjų teisių ir teisėtų
interesų apsaugą
Uždavinys 02-01 – Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą, elektroninių ryšių
tinklų patikimumą ir atsparumą
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 4 priemonės:


vykdyti nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio
CERT-LT funkcijas;



formuoti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo kultūrą, analizuoti Lietuvos viešųjų
elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros patikimumą bei atsparumą, vertinti grėsmes saugumui,
esančias ir kylančias rizikas bei atitinkamai informuoti vartotojus;



analizuoti informaciją apie neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos
platinimo viešo naudojimo kompiuterių tinkluose tvarkos pažeidimus, viešai skelbti informaciją apie
nustatytus pažeidimus;



vykdyti projektą „Saugesnis internetas LT AN-HL“.
Vykdant CERT-LT funkcijas 2011 m. ištirta 21 860 incidentų. Daugiausia užregistruota pranešimų

apie kenksmingą programinį kodą (57,2 proc.); neteisėtą informacinės sistemos išteklių naudojimą bei
prisijungimą prie informacinės sistemos ar elektroninių ryšių tinklo (užvaldymo) incidentus (40,7 proc.);
elektroninių duomenų klastojimą (0,7 proc.), elektroninės paslaugos trikdymo atakas (0,2 proc.); kt. (1,2
proc.).
2011 m. nurodyta uždaryti 132 tinklalapius, kurie bandė surinkinėti vartotojų prisijungimo
duomenis prie bankininkystės sistemų (IV ketv. – 38). Svetainėje www.esaugumas.lt paskelbta 12
įspėjimų ir 40 naujienų apie grėsmes internete. Gauti 673 pranešimai apie neteisėtą ar žalingą turinį
internete.
Palyginti su 2010 m. (ištirta 10 050 incidentų), 2011 m. pranešimų apie incidentus skaičius
padidėjo daugiau nei du kartus. Tokį incidentų skaičių lėmė CERT-LT taikytos aktyvios priemonės
incidentams fiksuoti ir analizuoti, naujai pasirašyti bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais, kurie
atlieka tarptautinius incidentų tyrimus, susitarimai.
Nuo 2007 m. RRT Lietuvoje įgyvendina ES programą „Saugesnis internetas“ ir kartu su partneriais
vykdo „Saugesnio interneto“ projektą. Nuo 2011 m. sausio mėn. vykdomas 18 mėn. trukmės „Safer
Internet LT SIC“ projektas pagal EK ir Tarnybos pasirašytą sutartį, kurio vienas pagrindinių uždavinių –
įsteigti interneto ,,pagalbos liniją”. Interneto „pagalbos linijos“ 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. Kita svarbi veikla, kurią RRT
vykdo šiame projekte, yra projekto koordinatoriaus bei interneto ,,karštosios linijos“ funkcijų vykdymas.
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Nuo 2011 m. liepos mėn. Lietuvoje pradėta teikti pagalba vaikams, internete susidūrusiems su
tokiais pavojais kaip viliojimas, patyčios, priekabiavimas, žalingas turinys, ar kita nemalonia ar
bauginančia patirtimi naudojantis interneto technologijomis.
RRT nuo 2011 m. gegužės 1 d. pradėjo vykdyti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas.
Vykdydama šias funkcijas RRT prižiūri kaip sertifikavimo paslaugų teikėjai laikosi nustatytų reikalavimų,
siekia elektroninio parašo įrangos suderinamumo Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu, taip pat Lietuvoje
akredituotų paslaugų teikėjų pripažinimo tarptautiniu lygiu. Skatindama elektroninio parašo infrastruktūros
plėtrą ir elektroninio parašo naudojimą, RRT kelia visuomenės kompetenciją ir konsultuoja asmenis
elektroninio parašo naudojimo klausimais, siekia didinti elektroninio parašo naudotojų pasitikėjimą
sertifikavimo paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis bei užtikrinti veiksmingos konkurencijos sąlygas
sertifikavimo paslaugų teikimo srityje.
Pagal UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ ir Gyventojų registro tarnybos prie VRM pateiktą
informaciją, atnaujintas Lietuvos TSL (sąrašas, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotų ir
(ar) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų teikiamas patikimas paslaugas), paskelbtas Tarnybos
interneto svetainės elektroninio parašo priežiūros skyrelyje.
2011 m. Lietuvoje naujų kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų
įregistruota nebuvo. Šiuo metu Lietuvoje įregistruoti ir paslaugas teikia trys kvalifikuotus sertifikatus
sudarantys sertifikavimo paslaugų teikėjai, kurių sudaryti kvalifikuoti sertifikatai laikomi teisiškai
lygiaverčiais kitų ES valstybių narių prižiūrimų sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytiems sertifikatams.
Lietuvoje vartotojai naudojasi ir užsienio valstybių sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytais kvalifikuotais
sertifikatais.
Gyventojai ir valstybės institucijos pasinaudoja galimybe apsirūpinti elektroninio parašo kūrimo ir
tikrinimo priemonėmis: Gyventojų registro RRT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuo
įregistravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju 2009 m. iki 2011 m.
gruodžio 31 d. yra sudariusi ir aptarnauja 644465 galiojančius kvalifikuotus sertifikatus, įrašomus į naujo
pavyzdžio asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojų pažymėjimus (2011 m. vasario 10 d. šis
skaičius buvo 451000), Valstybės įmonė Registrų centras nuo įregistravimo 2008 m. iki 2012 m. vasario 9
d. yra sudaręs ir aptarnauja 61590 galiojančių kvalifikuotų sertifikatų (2011 m. vasario 21 d šis skaičius
buvo 35166), UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras nuo įregistravimo 2005 m. iki 2012 m. vasario 23 d.
yra sudaręs ir aptarnauja 15057 galiojančius kvalifikuotus sertifikatus (2011 m. vasario 19 d. šis skaičius
buvo 11530).
Uždavinys 02-02 – IRT ir pašto paslaugų, įskaitant universaliąsias paslaugas, teikimo priežiūra
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 4 priemonės:


vykdyti universaliųjų elektroninių ryšių bei pašto paslaugų teikimo ir įpareigojimų teikti
universaliąsias paslaugas laikymosi priežiūrą;



vykdyti elektroninių ryšių tinklų ir linijų techninių parametrų bei IRT teikiamų paslaugų kokybės
rodiklių kontrolinius matavimus;



pagal savo kompetenciją tirti ir nagrinėti IRT ir pašto paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, skundus
dėl paslaugų teikimo ir paslaugų kokybės;



siekiant didinti paslaugų gavėjų informuotumą, viešai skelbti turimą informaciją apie IRT ir pašto
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paslaugų kokybę, apie universaliųjų paslaugų kokybę, tarifus, taip pat kitais paslaugų gavėjams
aktualiais paslaugų teikimo klausimais;

Pašto ir pasiuntinių paslaugų kokybė
2011 m. pradžioje atlikta AB Lietuvos paštas 2010 m. universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų
pašto paslaugų sąnaudų ataskaitos analizė ir parengtos išvados. Nustatyta, kad vykdoma universaliųjų
pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaita atitiko bendrovei keliamus reikalavimus.
Atliekant universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimą, 2011 m. Lietuvos Respublikoje iš viso
išsiųsta 3600 kontrolinių laiškų. Metiniai tikrinimo rezultatai parodė, kad kitą dieną po išsiuntimo dienos
(D+1) yra pristatoma 75,57 proc. laiškų, o trečią dieną (D+3) – 99,18 proc. visų siunčiamų laiškų.
Nepriklausomo pašto paslaugų kokybės tikrinimo rezultatus RRT skelbia viešai vieną kartą per metus.
2011 m. RRT atliko stacionarių ir kilnojamų universaliųjų

28

pašto paslaugų teikimo vietų

patikrinimus daugiausia kaimo gyvenamosiose vietovėse Joniškio, Telšių, Kelmės, Akmenės, Mažeikių,
Anykščių rajonuose. RRT numato toliau stebėti, ar kilnojamuose paštuose teikiamos universaliosios
paslaugos atitinka vartotojų poreikius.
2011 m. RRT tikrino, ar AB Lietuvos paštas laikosi universaliųjų pašto paslaugų teikimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apibendrinus rezultatus, nustatyta, jog
dažniausias pažeidimas, pasitaikantis kaimo gyvenamųjų vietovių kilnojamose universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietose – nenurodytas universaliųjų pašto paslaugų pavadinimas, firminis ženklas bei
darbo laikas.

Elektroninių ryšių paslaugų kokybė
Vykdant viešųjų fiksuoto telefono ryšio (VFTR) paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus
įpareigotų teikti universaliąsias paslaugas teikėjų tinkluose, 2011 m. atlikta 12 205 bandomųjų skambučių.
Vykdant elektroninių ryšių tinklų ir linijų techninių parametrų kontrolinius matavimus, atlikta: 20
kabelinės televizijos tinklų techninių parametrų patikrinimų, pažeidimų nenustatyta; vykdant viešųjų
judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus, atlikta 2660 bandomųjų balso
telefonijos skambučių; 2273 trumpųjų žinučių (SMS) siuntimai trijuose viešojo judriojo telefono ryšio
operatorių tinkluose, rezultatai paskelbti metinėje Tarnybos veiklos ataskaitoje.
Tikrinant judriojo interneto prieigos paslaugas, UAB „Omnitel“ tinkle atlikta 14 542, UAB „Bite
Lietuva“ – 14 104, UAB „Tele2“ – 14 243 bandymų. Telecentro tinkle, tikrinant belaidžio interneto prieigos
paslaugą MEZON, atlikti 11 947 bandymai.

Vartotojų skundų nagrinėjimas
Nuo 2011 m. RRT veda gautų ir išnagrinėtų prašymų statistiką, vadovaudamasi EK
Rekomendacijos reikalavimais.
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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 naudotojams teikiamos
tik tam tikru nustatytu laiku.
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Išsami informacija apie elektroninių ryšių bei pašto ir pasiuntinių paslaugų vartotojų skundų
nagrinėjimą pateikta 2011 m. metinėje veiklos ataskaitoje.
Tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija apie skundų tarp vartotojų ir paslaugų teikėjų
nagrinėjimo rezultatus.

Vartotojų informavimas
Tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija vartotojams apie elektroninių ryšių bei pašto
ir pasiuntinių paslaugas, paslaugų teikėjų pareigas bei vartotojų teises.
Nuo 2011 m. spalio 24 d. RRT pateikė viešai prieinamą svetainę http://epaslaugos.rrt.lt/matavimai,
kurioje galima susipažinti su interneto prieigos stebėsenos sistemos (IPSS) atliekamų matavimų
rezultatais. Apsilankę šioje svetainėje, gyventojai savarankiškai gali įvertinti belaidžio interneto prieigos
paslaugų, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB
„TELE2“ tinklais, įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybę. Ryškėjant tendencijai, kad vartotojų pasirinkimą
lemia ne tik paslaugos kaina, bet ir jos kokybė, naujoji svetainė išplės galimybes pasirinkti geriausiai
individualaus vartotojo poreikius atitinkančias paslaugas bei skatins skaidresnę konkurenciją. Iki 2011 m.
pabaigos svetainę aplankė per 2 tūkst. lankytojų. Naudojantis IPSS, matavimus planuojama tęsti ir 20132015 m.
RRT atnaujino administruojamą interneto spartos matavimo sistemą Matuok.lt, kuri yra
pasiekiama adresu www.matuok.lt. Naudodamiesi interneto naršykle, vartotojai savarankiškai gali įvertinti
jiems teikiamos interneto prieigos ryšio spartą, kaupti ir analizuoti gautus matavimų rezultatus. Atnaujinta
matavimo sistema gali pasinaudoti ir daugelis išmaniųjų telefonų naudotojų, kurių telefonai suderinami su
„Flash“ programine aplinka, kreipdamiesi pagrindiniu sistemos adresu arba naudodamiesi supaprastinta
aplinka adresu www.matuok.lt/matuok.swf. Šis atnaujintas interneto spartos matavimo įrankis bus
naudingas vartotojams, padės įvertinti jiems teikiamų paslaugų kokybę ir priimti tinkamus sprendimus
renkantis jų poreikius atitinkančias paslaugas.
RRT taip pat administruoja šias svetaines:
- www.skaičiuok.lt – čia įdiegta kainų skaičiuoklė padės pasirinkti labiausiai vartojimo poreikius
atitinkančius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymus pagal palankiausias elektroninių ryšių
paslaugų kainas;
- 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.cert.lt − interneto naudotojai ras 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 naudotojai galės pranešti apie neteisėtą turinį, kenkėjišką
programinę įrangą, nepageidaujamus elektroninio pašto pranešimus, elektroninių duomenų klastojimą,
neleidžiamuosius

prisijungimus,

manipuliacijas

elektroniniais

duomenimis.

Taip

pat

https://www.cert.lt/tikrinti galite pasitikrinti, ar jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresas nėra
užfiksuotas CERT-LT duomenų bazėje kaip dalyvaujantis kenkėjiškoje veikloje;
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- GSM ir UMTS tinklų tikėtinų aprėpties zonų žemėlapius, kurie leidžia vartotojams palyginti bei
pasirinkti judriojo ryšio paslaugas pagal jų poreikius atitinkantį kokybės lygį, kuriuos galima rasti
http://www.rrt.lt/lt/vartotojui/pslaugu-teikejai.html.
Uždavinys 02-03 – Lietuvos Respublikos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių

įrenginių

atitikimo

privalomiems

Reglamento

reikalavimams

bei

įrenginių

atitikimo

elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams užtikrinimas ir priežiūra.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 3 priemonės:


vykdyti radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūrą, atsižvelgiant į ES
teisės aktų reikalavimus



pagal savo kompetenciją vykdyti įrenginių elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų priežiūrą,
atsižvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus



užtikrinti radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei įrenginių pagal EMS
reglamento reikalavimus laisvą judėjimą ir jų teikimą į rinką

RRT prižiūri, kad Lietuvos Respublikoje teikiami į rinką radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų
galiniai įrenginiai tenkintų Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento,
patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio
14 d. įsakymu Nr.138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683) (toliau – Reglamentas), nustatančio laisvo radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių judėjimo ir jų tiekimo rinkai, naudojimo sąlygas, esminius
reikalavimus, įpareigojimus, susijusius su informacija apie sąsajų specifikacijas ir kt. RRT nustato radijo
ryšio įrenginių naudojimo sąlygas, susijusias su efektyviu radijo spektro naudojimu, atsižvelgiant į įrenginių
radijo ryšio sąsajų atitiktį radijo dažnių naudojimo sąlygoms Lietuvoje. Atliekant radijo ryšio ir
telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūrą kiekvienais metais iš rinkos paimami įrenginiai
laboratoriniams patikrinimams atlikti, siekiant nustatyti kaip įrenginiai atitinka Reglamento esminius
reikalavimus. Taip pat įrenginiai tikrinami ar jie atitinka Reglamento administracinius reikalavimus.
Atliekama rinkos priežiūra dėl aparatūros ir įrenginių atitikties Elektromagnetinio suderinamumo
techninio reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1328 (Žin.,
2006, Nr. 138-5286) (toliau – EMS reglamentas), administraciniams ir techniniams reikalavimams.
Atliekant EMS reglamento priežiūrą kiekvienais metais iš rinkos paimami aparatai laboratoriniams
patikrinimams atlikti, siekiant nustatyti kaip aparatai atitinka EMS reglamento techninius reikalavimus. Taip
pat aparatai tikrinami ar jie atitinka EMS reglamento administracinius reikalavimus.
Patikrinta 136 radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktis administraciniams
reikalavimams, iš jų: Vilniuje − 40 įrenginių, Kaune − 39 įrenginiai, kituose miestuose − 57 įrenginiai.
Reglamento reikalavimų neatitiko 68 įrenginiai, iš jų 5 įrenginiai neturėjo CE ženklų ir atitikties deklaracijų.
Šių įrenginių, neturėjusių CE ženklų ir atitikties deklaracijų, tiekimą į Lietuvos rinką sustabdė importuotojai.
42 įrenginiai tikrinimo metu neturėjo atitikties deklaracijų. 35 įrenginių importuotojai deklaracijas pateikė. 7
įrenginių, neturėjusių atitikties deklaracijų, tiekimą į Lietuvos rinką sustabdė patys importuotojai. Buvo
nustatyta, kad 31 įrenginys teikiamas į rinką prieš tai nustatytu laiku nepranešus RRTi, kaip to reikalauja
Reglamentas. Visi importuotojai po įspėjimų pranešimus pateikė.
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Atliekant rinkos priežiūrą dėl aparatų atitikties Elektromagnetinio suderinamumo reglamento
administraciniams reikalavimams, buvo patikrinti 44-ių tipų aparatai. Iš jų bandymams laboratorijoje buvo
paimta 16 tipų 24 vnt. aparatų.

3 tikslas – skatinti ilgalaikių investicijų ir pažangių IRT plėtrą
Uždavinys 03-01 – Tobulinti moderniomis IRT grindžiamam verslui palankią reguliavimo aplinką
ir skatinti naujų technologijų plėtrą
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 4 priemonės:


planuoti radijo dažnių (kanalų) poreikį naujų radijo ryšio technologijų tinklams (sistemoms);



vykdyti Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo
Lietuvoje programos įgyvendinimo priemones;



Pasaulinės radijo ryšio konferencijos WRC-07 svarbių rezultatų pritaikymas, pasirengimas
Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-12;



sudaryti sąlygas plačiajuosčio ryšio plėtrai, naudojant 3G ir 4G judrųjį ryšį (IMT 2000, LTE ir kt.),
plačiajuostės belaidės prieigos (BWA) technologijas, 3G palydovinio ir antžeminio radijo ryšio
mišrias duomenų perdavimo technologijas.

Radijo dažnių planavimas
Patvirtinta: Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė (įsigaliojo 2011-09-23); Radijo dažnių
(kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklės;
Radijo dažnių naudojimo planas (nauja redakcija); Radijo ryšio plėtros 2200-2300 MHz radijo dažnių
juostoje planas, kuris reikalingas norint atlaisvinti 2500-2690 MHz radijo dažnių juostą naujoms
technologijoms;

Viešojo konkurso suteikti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2690 MHz radijo dažnių

juostos sąlygų aprašas; Radijo ryšio plėtros 2300-2400 MHz radijo dažnių juostoje planas; Skaitmeninės
antžeminės televizijos plėtros plano pakeitimas, kuris susijęs su sąlygų gerinimu, skiriant radijo dažnius
(kanalus) vietiniams ir regioniniams televizijos programų transliuotojams.
MDTV operatoriams (UAB „Balticum TV“; UAB „Viginta“; UAB „Mikrovisatos TV“) išduoti leidimai
pereiti į 2200-2300 MHz radijo dažnių juostą. Suplanuotas DVB-T tinklas, kuris paskirtas LRT. Perplanuoti
skaitmeninės antžeminės TV plane nurodyti DVB-T tinklai ir suplanuotas vienadažnis sinchroninis DVB-T
tinklas vietinėms ir regioninėms televizijos programoms siųsti Panevėžio regione. Paskelbta apie galimybę
pateikti paraiškas skirti televizijos kanalus naudoti vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės
televizijos stotyse.
Uždavinys 03-02 – Efektyvus radijo dažnių (kanalų) valdymas ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo
priežiūra, įskaitant stebėseną.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 4 priemonės:


vykdyti radijo dažnių bei radijo ryšio tarnybų valdymą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi
priežiūrą;



skirti radijo dažnius

(kanalus) ir išduoti leidimus, suteikiančius teisę naudoti radijo dažnius

(kanalus), vykdyti leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) sąlygų laikymosi priežiūrą;
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užtikrinti radijo ryšio tinklų (sistemų) elektromagnetinį suderinamumą;



vykdyti radijo stebėseną, plėtoti ir tobulinti automatizuotą radijo stebėsenos sistemą, veikiančią
visoje Lietuvos teritorijoje.
Radijo dažniai (kanalai) skiriami ir leidimai išduodami nepažeidžiant Nacionalinės radijo dažnių

paskirstymo lentelės, vadovaujantis Radijo dažnių skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, nepažeidžiant Radijo
dažnių naudojimo plano.

Leidimų išdavimas
Išduoti leidimai
Naudoti radijo dažnius UTB stotims
Judriosios tarnybos stotims, tinklams, naudoti radijo dažnius (kanalus)
ir radijo stotis
Naudoti laivų stotis/orlaivių stotis
Fiksuotosios tarnybos stotims, tinklams, naudoti radijo dažnius
(kanalus) ir radijo stotis
Mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV) kanalams, naudoti
radijo dažnius (kanalus)
Transliavimo tarnybos televizijos kanalams, naudoti televizijos
kanalus ir skaitmeninės antžeminės televizijos stotis
Trumpųjų bangų diapazone fiksuotajai ir judriajai tarnyboms, naudoti
radijo dažnius (kanalus)
Palydovinės tarnybos stotims, tinklams, naudoti radijo dažnius
(kanalus) ir radijo stotis
Naudoti radijo dažnius (kanalus) eksperimentiniams tikslams
Naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių leidimų skaičius yra ribotas
Radijo mėgėjo veiklai/naudoti radijo šaukinį
Viso:

I
ketv.
3
54

II
ketv.
72

III
ketv.
1
74

IV
ketv.
8
181

2011 m.
viso
12
381

43/23

83/57

68/40

38/23

114

32

94

61

232/
143
301***

-

-

-

5

5

1

1

5+1*

8

-

-

7+
3*+
102**
-

14+
4*+
102**
8

-

4

-

-

4

4
77/12
339

1
36/20
306

1
1
21/8
313

11
24/3
361

2
16
158/43
1319

* leidimo pakeitimas, ne naujai išduotas leidimas
** pratęstas leidimų galiojimas iki analoginės antžeminės televizijos išjungimo laiko
*** 602 fiksuotosios tarnybos stotims

Siekiant užtikrinti, kad radijo ryšio tinklai netrukdytų vieni kitų veiklai, nekeltų tarpusavio radijo
trukdžių, RRT atlieka radijo spektro naudojimo kontrolę.
2011 m. patikrinti 189 vidaus radijo ryšio tinklų dėl atitikimo projektui ir leidime naudoti dažnius
(kanalu) nurodytoms sąlygoms. 67 tinklai neatitiko nurodytų sąlygų (29 –

per didelė ERP galia; 8 –

įrengta kitoje vietoje, negu nurodyta leidime; 6 – ne visos tinklo stotys neregistruotos; 4 – netinkamai
įrengta antena; 4 – naudotas neleistas radijo dažnis ir kt.)
Atlikta 1131 radijo ir televizijos transliavimo stočių spinduliuotės parametrų kontrolinis matavimas,
nustatytas 41 spinduliuotės parametrų pažeidimas (dažnio moduliavimo (DM) radijo programų transliavimo
stočių dažnio nuokrypio). Inicijuotos 2 ekonominės sankcijos.
Atlikti 5 televizijos ir radijo transliavimo stočių patikrinimai dėl atitikimo projektui bei leidime naudoti
radijo dažnius (kanalus) nurodytoms sąlygoms, 2 analoginio radijo ir 1 skaitmeninės televizijos stotis
neatitiko nurodytų sąlygų.
Atlikta 935 radijo/televizijos transliavimo stočių sukuriamų elektromagnetinių laukų stiprių
kontroliniai matavimai.
Nustatyti 32 radijo dažnių naudojimo be leidimo atvejai, identifikuota 32 stotys, veikiančios be
leidimo, nustatyta jų įrengimo vieta bei nurodyta pašalinti pažeidimus.
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Atlikta naujai įvedamų į eksploataciją radijo stočių patikrinimai dėl atitikimo projektui bei leidime
naudoti radijo dažnius (kanalus) nurodytoms sąlygoms:
– analoginių radijo ir televizijos transliavimo stočių – 5 vnt.;
– skaitmeninių radijo ir televizijos transliavimo stočių – 9 vnt.;
– vidaus radijo ryšio tinklų – 51 vnt.
Įdiegus automatizuotą radijo kontrolės sistemą radijo spektrui kontroliuoti, Tarnybos judrioji radijo
kontrolės stotis leidžia visoje Lietuvos teritorijoje atlikti trukdžių tyrimus bei televizijos ir radijo transliacijos
siųstuvų spinduliuotės parametrų kontrolinius matavimus.
Gautos ir išnagrinėtos 228 paraiškos dėl trukdžių paslaugoms bei ryšių tinklams ir sistemoms.
Trukdžius sukėlusių įrenginių savininkams nurodyta pašalinti trukdžių priežastis.
Uždavinys 03-03 – Efektyvus kitų elektroninių ryšių išteklių valdymas ir jų naudojimo priežiūra
Uždavinio įgyvendinimui numatytos 2 priemonės;


skirti telefono ryšio numerius bei kitus elektroninių ryšių tinklų identifikatorius, vykdyti išteklių
naudojimo sąlygų laikymosi bei jų naudojimo priežiūrą;



vykdyti ENUM paslaugos teikimo priežiūrą.

Telefono ryšio numeriai
Gauta paraiškų telefono ryšio numeriams
Paskirta:
judriųjų numerių
paslaugų numerių
fiksuotų numerių
trumpų numerių
Gauti prašymai panaikinti teisę naudoti numerius
Panaikinta teisė naudoti numerius:
fiksuotų numerių
judriųjų numerių
trumpų numerių
paslaugų

I
ketv.
25
110 065
6013
97997
6050
5
9
20 881
0
20 869
6
6

II
ketv.
12
40 222
29808
4054
6360
0
3
19 870
0
19 863
1
6

III
ketv.
23
74 186
32 462
16 426
25 298
0
3
57 789
20 233
24 380
1
13 175

IV
ketv.
31
109 492
98748
7904
2836
4
10
55 430
32 796
5 121
14
17 499

2011 m. viso
91
333 965
167 031
126 381
40 544
9
25
153 970
53 029
70 233
22
30 686

Paskirti 5 tarptautiniai signalizacijos taškų (NSPC) ir 2 nacionaliniai signalizacijos taškų (ISPC)
kodai. Išnagrinėtos 22 paraiškos, paskirti 25 domenai, 4 domenai panaikinti, nes nebuvo laiku įdiegti.
Nustatyti 5 pažeidimai naudojant trumpus numerius (numeriai panaikinti).
2011 m. ENUM sistemoje užregistruoti 683 vartotojai.
ENUM paslaugos vartotojų prieaugis buvo planuotas spartaus ekonomikos, įskaitant ir elektroninių
ryšių sektorių, augimo sąlygomis.
Pagal Tarnybos rengiamas apžvalgas apie elektroninių ryšių sektorių stebimas elektroninių ryšių
rinkos mažėjimas.

Tai

rodo, kad vartotojai mažiau naudojasi esamomis paslaugomis, riboja naujų

paslaugų pasirinkimą dėl savo finansinių galimybių bei atsižvelgiant į bendrą šalies ekonomikos situaciją.
Uždavinys 03-04 – Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo priežiūra
Uždavinio įgyvendinimui numatytos 2 priemonės:


rengti

(tobulinti)

elektroninių

ryšių

infrastruktūros

įrengimo

ir

naudojimo

normatyvinius

dokumentus, atsižvelgiant į naujas elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir eksploatacijos
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technologijas;


pagal kompetenciją išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo ir naudojimo.
2011 m. rugpjūčio 22 d. pasirašyta sutartis tarp Tarnybos, Vilniaus savivaldybės ir SĮ „Vilniaus

planas“ dėl bendradarbiavimo vystant elektroninę prieigą prie požeminės infrastruktūros skaitmeninių
erdvinių duomenų. 2011 m. spalio 24 d. pasirašytas ketinimų protokolas su Klaipėdos savivaldybe „Dėl
bendradarbiavimo, vystant elektroninę prieigą prie požeminės infrastruktūros skaitmeninių erdvinių
duomenų“.
Ryšių operatoriams elektroninė prieiga prie efektyviai ir tęstinai veikiančios požeminės
infrastruktūros skaitmeninių erdvinių duomenų sistemos yra svarbi, siekiant gerinti investicijų į elektroninių
ryšių tinklų plėtrą sąlygas bei mažinti šios plėtros kaštus. Tokia elektroninė prieiga palengvintų
plačiajuosčio ryšio tinklų projektavimą ir vystymą.

4 tikslas – siekti integracijos į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvios Tarnybos
veiklos
Uždavinys 04-01 – Efektyvi integracija į ES sprendimų priėmimo procesą
Uždavinio įgyvendinimui numatytos 3 priemonės:


dalyvavimas ES institucijų, komitetų bei darbo grupių veikloje, formuojant, išsakant ir apginant
Lietuvos pozicijas ES institucijose svarstomais klausimais;



tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei bendradarbiavimas su rinkos dalyviais, formuojant Lietuvos
pozicijas ES institucijose svarstomais klausimais;



dalyvavimas su radijo spektro valdymo ir priežiūros reikalais susijusių tarptautinių organizacijų ir
konferencijų veikloje, komitetų bei darbo ir tiriamųjų grupių veikloje.

Tarptautinis bendradarbiavimas
RRT bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis bei kitų šalių reguliavimo institucijomis,
siekdama, kad Lietuvos elektroninių ryšių ir pašto sektorius sėkmingai integruotųsi į Europos Sąjungos
vidaus rinką.
2011 m. RRT suorganizavo 8 tarptautinius susitikimus: Pasaulinės radijo konferencijos WRC-12
parengiamosios darbo grupės C sekcijos (CPG PTC) susitikimas; Rytų Europos partnerystės (EaP)
susitikimas Trakuose; susitikimai su Prancūzijos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais; Valstybinės
ryšių agentūros prie Kirgizijos Respublikos Vyriausybės atstovais; EK atstovais; Tarptautinis susitikimas
bendro daugiasektorinio paslaugų reguliavimo klausimais; susitikimas su Kirgizijos Respublikos
parlamento delegatais; Tarptautinis nacionalinio saugumo incidentų tyrimų padalinių (CERT) susitikimas.
Tarnautojai dalyvauja Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC), Nepriklausomų
Reguliuotojų grupės (IRG), Europos pašto reguliuotojų institucijos (ERGP), Europos pašto ir
telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Pasaulinės pašto sąjungos (UPU), Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos (ITU) ir jos Pasaulinių radijo ryšio konferencijų veikloje, komitetų bei darbo ir
tiriamųjų grupių veikloje. Kad būtų suderintos radijo dažnių spektro tinkamumo ir veiksmingo naudojimo
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sąlygos, užtikrintas koordinavimas, atstovaujama visų su radijo dažnių spektro valdymo reikalais susijusių
tarptautinių organizacijų ir konferencijų veikloje.

Pozicijų rengimas ES ir tarptautiniams dokumentams
Buvo nagrinėti ES teisės aktai ir kiti dokumentai elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo klausimais.
Atsakingoms valstybėms institucijoms buvo teikiama Tarnybos nuomonė (pozicijos) dėl tarptautinių
organizacijų dokumentų, susijusių su IRT ir pašto sektoriais ir nustatančių ne tik pagrindines elektroninių
ryšių ir pašto veiklos sąlygas, skatinančių naujų technologijų plėtrą ir užtikrinančių Europos Sąjungos
gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir turinčių įtakos elektroninių ryšių ir radijo dažnių spektro naudojimui
daug platesniame regione.
ES komitetuose ir už Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą bei atstovavimą Tarybos darbo
grupėse, Nuolatinių atstovų komitete bei Taryboje atsakingoms valstybės institucijoms buvo teikiama
Tarnybos nuomonė ir konsultacijos dėl universaliųjų paslaugų apimties, tinklų ir informacijos saugumo,
tinklo neutralumo, laisvosios prekybos susitarimų tarp ES ir trečiųjų šalių bei daugelio kitų klausimų.
Uždavinys 04-02 – Efektyvus Tarnybos veiklos organizavimas, veiklos viešumas ir kontrolė
Uždavinio įgyvendinimui numatytos 6 priemonės:


planuoti, valdyti ir efektyviai naudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, vykdyti
struktūrinių padalinių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną;



viešinti Tarnybos veiklą visuomenės informavimo priemonėse;



vykdyti projektą „Ryšių veiklos informacinės sistemos (RVIS) sukūrimas ir įdiegimas;



plėtoti ir tobulinti Tarnybos informacinę sistemą, informacinių srautų valdymą;



„Įgyvendinti projektus, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimui
tobulinti“ - vykdyti projektą „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo
sistemos sukūrimas ir įdiegimas“;



pastato Šiaulių kontrolės skyriui įsigijimas ir pritaikymas radijo stebėsenai .

RRT veiklos organizavimas ir kontrolė
RRT vadovaujasi direktoriaus patvirtintais strateginiais veiklos planais, nustatančiais pagrindinius
veiklos tikslus trejiems metams bei uždavinius ir priemones šiems tikslams įgyvendinti. Tarnybos
strateginiai veiklos planai rengiami atsižvelgiant į Vyriausybės programą ir Vyriausybės prioritetus,
29

Valstybės ilgalaikės raidos strategiją , atitinkamos valdymo srities plėtros strategiją, Radijo dažnių
30

skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategiją , kitus strateginio planavimo
dokumentus, kuriuos įgyvendinant dalyvauja RRT, bei Tarnybos vykdomas funkcijas.
Tarnybos padalinių veikla kontroliuojama kas ketvirtį atliekant padalinių veiklos planų vykdymo
analizę. Parengiama ir Tarnybos vadovybei pateikiama apibendrinta informacija apie veiklos planų
vykdymą.
29
30

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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RRT kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei paskelbia viešai metinę Tarnybos veiklos ir finansinę ataskaitą.

RRT veiklos viešinimas ir visuomenės informavimas
2011 m. RRT viešino savo veiklą organizuodama ir dalyvaudama įvairiuose susitikimuose,
seminaruose bei konferencijose, socialinėse kampanijose. Siekiant informuoti visuomenę apie
aktualiausius Tarnybos veiklos aspektus, 2011 m. aktyviai bendradarbiauta su žiniasklaida. 2011 m. RRT
paskelbė 33 pranešimus spaudai ir 46 naujienų pranešimus: apie Tarnybos atstovės pirmininkavimą
tarptautinei Elektroninių ryšių komiteto darbo grupei; Vilniuje rengiamus siūlymus Pasaulinei radijo
konferencijai WRC-12; EK ataskaitoje įvertintą Lietuvos pažangą plačiajuosčio ryšio plėtros srityje;
Tarnybos prisijungimą prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų; Tarnybos Europos viešojo
administravimo kokybės konferencijoje ir Nacionalinėje kokybės konferencijoje pristatytą gerosios patirties
projektą „Interneto vilionės ir grėsmės“; Tarnybos pasirašytą bendradarbiavimo memorandumą su
Kirgizijos Respublikos valstybine ryšių agentūra; Lietuvos pirmavimą Europoje diegiant šviesolaidį; EK
raginimą spartinti judriojo palydovinio ryšio paslaugų diegimą ES; oficialiai atidarytą naują BEREC biurą
Rygoje; aptartus kovos su kibernetiniais incidentais metodus ir kt.

RRT personalo valdymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 226 (Žin., 2011, Nr. 241176) RRT patvirtintos 155 valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės.
Detalesnė informacija pateikta skyriuje „RRT darbuotojai ir organizacinė struktūra“.

RRT informacinės sistemos tobulinimas
Sukurta bevielės interneto prieigos kokybės rodiklių matavimų sistema bei suteikta Lietuvos
mobiliojo interneto tiekėjams prieiga prie šios sistemos; sukurta mikrofonų registravimo sistema; atnaujinta
RAD_FREQ programa, siekiant suderinti ją su nauja tarifų lentele; instaliuota MOPO programa; įgyvendinti
tarifų lentelės pakeitimai MOPO programoje; išduoti 48 nauji prisijungimai prie apsaugotos prieigos
tinklalapio. Sukurta sistema (TNVT), skirta Tarnybos tarybos posėdžiams reikalingų dokumentų talpinimui
elektroninėje erdvėje bei prieigai prie jų užtikrinti per internetą visiems Tarnybos tarybos nariams.
Sukurtas skaičiavimų serveris Radijo ryšio departamentui reikalingiems skaičiavimams atlikti. Paleisti
elektroniniai paslaugų vartai http://epaslaugos.rrt.lt. Įvykdytas serverių virtualizacijos projektas, įdiegta
nauja apsaugos nuo nepageidaujamo elektroninio pašto sistema, sukurtas naujas aplikacijų serveris bei
sukurta nauja atsarginių kopijų sistema.
Nuo 2010 m. pradžios RRT vykdo projektą „Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas“ (toliau – VVS) pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V
„Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Projekto tikslas – siekti Tarnybos vidaus
administravimo efektyvumo didinimo, užtikrinti efektyvų veiklos planavimą ir kontrolę, užtikrinti efektyvų
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elektroninių dokumentų bei informacijos valdymą. Projektas skirtas Tarnybos strateginio veiklos planavimo
ir vykdymo kontrolės, finansinių išteklių planavimo, teikiamų paslaugų, e. dokumentų valdymo procesams
automatizuoti bei Tarnybos darbuotojams efektyviau keistis informacija.
Uždavinys 04-03 – užtikrinti, kad operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai vykdytų su
elektroninių ryšių srautų priežiūra ir stebėjimu susijusius įpareigojimus, kurie gali būti nustatyti valstybės
gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypatingų situacijų
atvejaisUždaviniui įgyvendinti numatyta 1 priemonė:


įsigyti specializuotą skaitmeninių signalų apdorojimo ir dekodavimo aparatinę bei programinę
įrangą, naudojamą ERĮ 77 str. 1 ir 3 dalyse nurodytais tikslais, ir ją įdiegti ryšio operatorių
komutaciniuose mazguose.
RRT pavesta įsigyti, valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti įrangą, naudojamą Lietuvos Respublikos

elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr.69-2382) 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais.
Valstybės saugumo departamentui įvykdžius šios įrangos pirkimo procedūras, buvo pasirašytos sutartys.
Dėl tam tikrų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti sutarčių sudarymo metu, 2011 m. IV ketv. buvo
atlikti sutarčių pakeitimai, pagal kuriuos numatyta galimybė tiekėjui perduoti aparatinę ir programinę
įrangą, sumokant 90 proc. sutarties kainos. Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu, tiekėjai pasiūlė
mažesnes kainas, nei buvo numatyta 2011 m. Tarnybos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti,
todėl dalis lėšų buvo sutaupyta.
RRT

vykdomos

Ryšių

valdymo

ir

kontrolės

programos

rezultatai

pateikti

3

priede.
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RRT veiklos gairės 2012 m.
2012 m. numatomos RRT prioritetinės veiklos kryptys:


konkurencijos plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje užtikrinimas, sudarant palankias sąlygas

prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros;


efektyvus radijo dažnių valdymas, sudarant sąlygas modernių technologijų ir paslaugų

plėtrai, įskaitant skaitmeninę televiziją ir naujos kartos belaidžio ryšio tinklus;


vartotojų teisių apsauga ir jų įgyvendinimas.

Šiuo metu didžiausios investicijos elektroninių ryšių sektoriuje siejamos su naujos kartos
plačiajuosčio ryšio prieigos tinklų (NGA) plėtra. Konkurencijos plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje
užtikrinimas, sudarant palankias sąlygas prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros – vienas iš RRT 2012 m.
veiklos prioritetų. Planuojama tobulinti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrai bei bendram naudojimui
palankią teisinę aplinką.
Pažymėtina, kad siekdama pažangios, tvarios plėtros ES, o taip pat skatindama ekonomikos
augimą, EK paskelbė Europos skaitmeninę darbotvarkę.

Šia darbotvarke siekiama, kad bendra

skaitmeninė rinka, grindžiama itin sparčiu internetu ir sąveikiomis taikomosiomis programomis, duotų
tvarios ekonominės ir socialinės naudos, o skaitmeninės eros privalumais galėtų naudotis visa visuomenė.
Ambicingas darbotvarkės tikslas – kad iki 2013 m. visi galėtų naudotis plačiajuosčiu internetu ir dar
spartesniu internetu (greitis viršija 30 Mb/s) iki 2020 m., taip pat siekti, kad 50 proc. ar daugiau Europos
namų ūkių naudotųsi spartesniu nei 100 Mb/s interneto ryšiu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 patvirtino Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programą (Žin., 2011, Nr. 33-1547), kurios paskirtis –
nustatyti informacinės visuomenės plėtros prioritetus, tikslus ir uždavinius, kad būtų kuo geriau
naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis, o
pirmiausia internetu – labai svarbia ekonominės ir socialinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima
teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę.
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), 2012 m. planuojama atlikti šių rinkų tyrimus:



didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimą;



didmeninių skirtųjų linijų galinių segmentų, atsižvelgiant į technologiją, naudojamą teikti
garantuotus (paskirtuosius) perdavimo pajėgumus, rinkos tyrimą.

Taip pat 2012 m. planuojama atlikti šių rinkų ex ante reguliavimo galimybių analizę:



minimalaus skirtųjų linijų rinkinio;



nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų;
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viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje
vietoje;



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



viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus,
fiksuotoje vietoje;



viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje.
Jei atlikus analizę bus nustatyta, kad šiose rinkose ex ante reguliavimas galimas, bus atliekami šių

rinkų tyrimai ir nustatyti didelę įtaką rinkoje turintys ūkio subjektai.
2012 m. rengiant teisės aktų projektus, daugiausia dėmesio bus skiriama veiksmingam
elektroninių ryšių išteklių,

ypač

radijo

dažnių,

valdymui

ir

naudojimui,

palankių technologinių sąlygų sudarymui, teisės aktų suderinimui su Europos Sąjungos reguliavimo teisine
baze. 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. Atsižvelgiant į sparčią ir visa apimančią technologijų kaitą, ir 2012 m. RRT veiklos
prioritetu išlieka efektyvus radijo dažnių valdymas, sudarant sąlygas investuoti į naujos kartos belaidžio
ryšio tinklus ir plėtoti pažangias technologijas bei paslaugas
2011 m. ES Skaitmeninės darbotvarkės tikslo – kad iki 2013 m. visi ES gyventojai galėtų naudotis
plačiajuosčiu internetu – buvo siekiama ir ES derinant pirmąją Radijo spektro politikos programą , kadangi
belaidis plačiajuostis ryšys yra ypač svarbus, siekiant sėkmingai vystyti plačiajuosčio interneto paslaugas.
Pagal minėtąją programą, kuri turi būti patvirtinta 2012 m., numatoma:


iki 2015 m. belaidžiam duomenų perdavimui skirti ne mažiau kaip 1200 MHz radijo dažnių spektro;



sudaryti sąlygas perleisti radijo dažnių naudojimo teises ES suderintose dažnių juostose, kuriose
jau buvo įvestas lankstus spektro naudojimas;



valstybės narės nustatytais terminais turi išduoti leidimus naudoti 900–1800 MHz, 2,5–2,69 GHz,
3,4–3,8 GHz bei 790–862 MHz radijo dažnių juostas didelės spartos elektroninių ryšių paslaugoms
teikti ir kt.
2012 m. sausio–vasario mėn. Ženevoje vyko Pasaulinė radijo ryšio konferencija WRC-12, kurioje

buvo svarstomi klausimai, tiesiogiai liečiantys ir Lietuvos ryšių rinką bei turintys tiesioginės įtakos Tarnybos
planams laikotarpiui iki 2015 m. Konferencijoje buvo diskutuojama dėl antžeminių bei palydovinių radijo
ryšių plėtros, pakeistos ir patvirtintos naujos Radijo ryšio reglamento nuostatos, rezoliucijos ir
rekomendacijos, pakeistos kai kurios radijo dažnių paskirstymo lentelės nuostatos, galutinai suderintos
skaitmeninio dividendo naudojimo sąlygos pagal Europos Sąjungos reikalavimus visai 790−862 MHz radijo
dažnių juostai. 2012 m. didelis dėmesys bus skiriamas analoginės antžeminės televizijos išjungimui ir
tolesniam skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui. Šioje srityje bus tęsiama veikla tiek tarptautiniu
lygiu – skaitmeninio dividendo panaudojimo perspektyvos, tiek ir nacionaliniame kontekste, siekiant
užtikrinti reikiamą skaitmeninių antžeminės televizijos kanalų poreikį.
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.
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Siekdama užtikrinti paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, teisę gauti tinkamos kokybės paslaugas, RRT taip
pat vykdo viešųjų IRT paslaugų kokybės kontrolę.
2013–2015 m. planuojama tobulinti esamą teisinį reglamentavimą elektroninio parašo priežiūros
srityje. Šiuo tikslu bus parengti:


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“ projektas;


RRT direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus

2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1V-406 „Dėl asmenų registravimo sertifikatams gauti ir konsultavimo
paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas;


RRT direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus

2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1V-408 „Dėl minimalios draudiminės sumos kvalifikuotus sertifikatus
sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams nustatymo“ pakeitimo“ projektas.
Sparčiai
elektroninį mokymą,
informacijos

augant

IRT

sektoriui

bei

plėtojant

elektroninį

verslą,

elektronines sveikatos ir kitas IRT paslaugas, vis aktualesnis tampa tinklų ir

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 2012 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.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796 patvirtino Elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programą (Žin., 2011, Nr. 83-4033),
kurioje nurodytos pagrindinės strateginės kryptys ir gairės kibernetinio saugumo srityje. Už kibernetinio
saugumo plėtrą atsakingoms institucijoms iškelti konkretūs uždaviniai, tarp kurių – suformuoti grėsmių ir
pažeidžiamumų kibernetinėje erdvėje valdymo sistemą, sukurti elektroninės informacijos saugos sistemą,
stiprinti teisinę bazę, reikalingą efektyviam reagavimui į saugumo incidentus elektroninių ryšių tinkluose,
dalyvauti NATO kibernetinės gynybos tobulinimo centro veikloje, tarptautinėse kibernetinės gynybos
pratybose, tobulinti kovos su nusikalstamomis veikomis kibernetinėje erdvėje sistemą.
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
vartojimo savybės būtų analogiškos kitų ES valstybių narių pašto paslaugų vartojimo savybėms, viena iš
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 m. programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), numato
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
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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 RRT veiksmų tikslas –

siekti, kad Lietuvos gyventojams būtų užtikrinta technologiškai

pažangių, kokybiškų, saugių, įperkamų IRT bei pašto paslaugų (produktų) pasirinkimo įvairovė. 2012 m.
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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2011 m. FINANSINĖ ATASKAITA

RRT turtas ir įsipareigojimai
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos, įsipareigojimai,
grynasis turtas

Turtas
Rodiklis

2011-12-31 (tūkst., Lt)

2011-12-31 (tūkst., Lt)

Rodiklis

1

Ilgalaikis turtas

24635,8

Finansavimo sumos

335,3

2

Trumpalaikis turtas

6480,8

Įsipareigojimai

1095,8

Grynasis turtas

29685,5

Iš viso:

31116,6

Iš viso:

31116,6

RRT 2011 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal
Specialiąją ryšių valdymo ir kontrolės programą
Eil.
Nr.

RRT pajamų grupės

1.

Elektroninių ryšių veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

128,25

0,70

2.

Pašto paslaugų teikimo sąlygų bei pasiuntinių
paslaugų teikimo sąlygų laikymosi priežiūra

67,00

0,36

16,93

0,09

117,34

0,64

3.

4.

5.
6.

Pajamos iš konkursų ir aukcionų suteikti teisę
naudoti radijo dažnius (kanalus) bei telefono ryšio
numerius
Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus), telefono
ryšio numerius, radijo stotis ir leidimų radijo mėgėjų
veiklai išdavimas
Sąlygų naudoti radijo dažnius (kanalus), radijo
stotis, sąlygų užsiimti radijo mėgėjų veikla
nustatymas
Radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną

7.

Telefono ryšio numerių naudojimo priežiūra

8.

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

9.

Kitos
IŠ VISO (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

2011 m. pajamos
tūkst. Lt

proc.

1,26
231,43
14 752,48

80,28

2 909,54

15,83

150,19
3,51
18 376,67

0,82
0,02
100,00

2011 m. RRT vykdė vieną programą, t. y. Specialiąją ryšių valdymo ir kontrolės programą, kodas
01.81. Gautos pajamos už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus pervedamos į biudžetą, vėliau
jos iš biudžeto grąžinamos veiklos išlaidoms padengti. Šiai programai finansuoti pagal Lietuvos
Respublikos 2011 m. valstybės biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (Žin., 2010, Nr.151-7712)
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buvo numatyta 16 000,0 tūkst. Lt RRT pajamų įmokų ir 16 000,0 tūkst. Lt bendrųjų asignavimų, iš kurių 8
000,0 tūkst. Lt buvo numatyta darbo užmokesčiui, 5 172,0 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. 42-1455, 2004, Nr. 96-3531), ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų pajamų įmokų į
valstybės biudžetą 3 073,6 tūkst. Lt suma buvo perkelta į 2011 m. ir naudojama

RRT vykdomai

Specialiajai ryšių valdymo ir kontrolės programai finansuoti, viršijant Lietuvos Respublikos Seimo
patvirtintas bendras asignavimų sumas.
Vadovaujantis 2011 m. vasario 17 d. patvirtinta sąmata, RRT vykdomai Specialiajai ryšių valdymo
ir kontrolės programai finansuoti 2011 m. iš viso numatyta 19 073,6 tūkst. Lt (16 000,0+3 073,6) (t. y. suma
su ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą įskaitymais).
RRT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, privalo
įvertinti sąnaudų ir surinktų užmokesčių atitiktį bei pagrįstumą. Įvertinus 2010 m. gautas pajamas ir
nepanaudotas lėšas bei siekdama balansuoti 2011 m. pajamas ir išlaidas, 2011 m. kovo 29 d. RRT
direktoriaus įsakymu Nr. 1V-318 (Žin., 2011, Nr. 38-1847) nustatė radijo dažnių (kanalų) naudojimo
priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, tarifų perskaičiavimo koeficientą 0,85, kuris galiojo nuo 2011 m.
balandžio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d.

RRT 2011 m. vykdytos Specialiosios ryšių valdymo ir kontrolės
programos lėšų panaudojimas

Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

1.

Išlaidos iš viso
iš jų:
darbo užmokestis
socialinio draudimo įmokos
išlaidos prekėms ir paslaugoms
socialinės išmokos (pašalpos)
kitos išlaidos (einamiesiems tikslams)
Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos
iš jų:
statybai (pastatai ir statiniai)
ilgalaikiam turtui įsigyti
IŠ VISO (1+2)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1
2.2
3.

Specialiajai ryšių valdymo ir kontrolės
programai
Kasinės išlaidos
2010 m.
(tūkst. Lt)
12 484,6

Kasinės išlaidos
2011 m.
(tūkst. Lt)
12 446,1

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

6946,1
2165,4
3238,1
94,3
2,2
4477,1

805,5
13 290,3

671,5
3805,6*
16 923,3

* Iš jų 2604,9 tūkst. Lt skirti įsigyti įrangai, naudojamai Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1
ir (ar) 3 dalyse nurodytais tikslais.

Informuojame, kad RRT biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai yra viešai skelbiami RRT
svetainės www.rrt.lt skyriuje „Veikla“.
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Programos asignavimų panaudojimas
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai
gautos lėšos)

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų*
19 073,6

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
16 923,3

Asignavimų
panaudojimo
procentas
88,7

19 073,6

16 923,3

88,7

19 073,6

16 923,3

88,7

Pagrindinės susidariusių asignavimų skirtumų priežastys:
1) Atsižvelgiant į valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetus, RRT taupiai, racionaliai ir
ekonomiškai naudojo lėšas prekių ir paslaugų įsigijimui, buvo peržiūrėtos ir sudarytos naujos palankiomis
kainomis sutartys, todėl kai kurių išlaidų straipsnių lėšos buvo sutaupytos;
2) Darbo užmokesčio ekonomija susidarė dėl darbuotojų ligos atvejų ir laisvų pareigybių dėl
darbuotojų kaitos, taip pat atsižvelgiant į 2011 m. rugsėjo mėn. LRV pasitarimo protokolo nuostatas „Dėl
vienkartinių piniginių išmokų“, vienkartinės piniginės išmokos Tarnybos darbuotojams iš sutaupytų 2011 m.
darbo užmokesčio lėšų nebuvo išmokėtos.
3) Paslaugų teikėjams laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų. t. y. laiku neatlikus darbų, dalis
lėšų numatytų ilgalaikio turto įsigijimui nebuvo panaudotos;
4) Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu, tiekėjai pasiūlė mažesnes kainas, nei buvo numatyta
2011 m. Tarnybos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, todėl dalis lėšų buvo sutaupyta.
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1 priedas. RRT atliktų rinkų tyrimų rezultatai

7.

8.

9. / 3.

10.

10.

11. / 4.

12. / 5.
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

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

TEO LT, AB

Netaikyti
diskriminacinės
kainodaros

TEO LT, AB

Ūkio subjektai, turintys
didelę įtaką rinkoje

Teikti skirtąsias
linijas

Viešųjų telefono
ryšio paslaugų
teikėjo
pasirinkimas

6.

Didmeninės
linijos nuomos

5.

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

-

2011 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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2 priedas. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus įsakymai
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-

738 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 99-4692);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr.

1V-460 „Dėl Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų
teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 56-2693);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 1V-

836 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1V-986 „Dėl
galutinių paslaugų gavėjų įrangos, skirtos televizijos signalams priimti, sąveikos“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 108-5135);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-

838 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-261 „Dėl
Viešųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5171);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 1V-

889 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 116-5495);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 1V-

888 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1V-214 „Dėl
Reikalavimų universaliųjų paslaugų kokybei aprašo ir Reikalavimų universaliųjų paslaugų teikėjams, užtikrinant
taksofonu teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų prieinamumą, įskaitant taksofonų prieinamumą neįgaliems šių
paslaugų gavėjams, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 118-5601);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 1V-

891 „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., 2011, Nr. 118-5602);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1V-929

„Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl
Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5797);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1V-930

„Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Radijo
dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5799);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-

1012 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl
Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 129-6147);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-

1017 „Dėl Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, ir ginčų tarp pašto paslaugų
teikėjų ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų sprendimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 130-6177);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-

978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 126-6011);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-

1013 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 130-6174);
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•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 1V-

960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 124-5937);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-

1014 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-295 „Dėl
Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(Žin., 2011, Nr. 130-6175);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-

1085 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1160
„Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6391);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-

1088 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-297 „Dėl
Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6394);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-

1087 „Dėl Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų
paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6393);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-

1089 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-340
„Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6395);
•

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1V-

1131 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1V-724 „Dėl
Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pageidavimo teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas be
kompensacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 137-6521).

127

2011 m. veiklos ataskaita RRT
3 priedas. Programos įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

R-81-01-01

R-81-01-02

R-81-01-03

P-81-01-01-01

P-81-01-01-02

P-81-01-01-03

P-81-01-01-04

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai
1
tikslas
užtikrinti
veiksmingą
ir skaidrią
konkurenciją IRT ir pašto
paslaugų (produktų) rinkose
1. Alternatyvių viešųjų fiksuoto
telefono
ryšio
tinklų
ir
paslaugų teikėjų rinkos dalis
proc. (rinką vertinant pagal
abonentų (paslaugų gavėjų)
skaičių)
2.
Pašto
ir
pasiuntinių
paslaugų teikėjų (išskyrus AB
„Lietuvos paštas“) rinkos dalis
proc. (rinką vertinant pagal
pajamas)
3.
Pagal
Tarnybos
kompetenciją
nustatytais
terminais
perkeltų
į
nacionalinę
teisę
ir
įgyvendintų ES teisės aktų
dalis, proc. nuo reikalingų
perkelti ir įgyvendinti
1 tikslo 1 uždavinys - taikyti
ex-ante
reguliavimo
principus
IRT
paslaugų
(produktų) rinkose, kuriose
nėra
veiksmingos
konkurencijos
ar
ji
nepakankama
1. Atliktų patikrinimų, kaip
didelę įtaką rinkoje turintys
ūkio subjektai laikosi jiems
nustatytų
įpareigojimų,
skaičius (proc. nuo nustatytų
didelę įtaką rinkoje turinčių
ūkio subjektų)
2. Operatoriaus prieigos taškų,
teikiamų
kitiems
(alternatyviems) elektroninių
ryšių
tinklų
ir
paslaugų
teikėjams,
nurodytų
atitinkamuose standartiniuose
pasiūlymuose suteikti prieigą,
įskaitant tinklų sujungimą ir
susijusias paslaugas, skaičius
(proc. nuo galimų prieigos
taškų)
3. Fiksuoto/judriojo telefono
ryšio
tinklų
sujungimo
paslaugų tarifų sumažėjimas
(proc. palyginti su tarifais,
taikytais iki rinkos tyrimo ir
įpareigojimų nustatymo)
4. Pagal 2007 m. gruodžio 17
d.
Europos
Komisijos
rekomendaciją 2007/879/EB
atliktų rinkų tyrimų skaičius.

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

8,0

55

Įvykdyta

Alternatyvių viešųjų fiksuoto telefono ryšio
tinklų ir paslaugų teikėjų rinkos dalis proc.
(rinką vertinant pagal abonentų (paslaugų
gavėjų) skaičių) 2011 m. pabaigoje sudarė
9,23 proc.
Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų
(teikėjų (išskyrus AB „Lietuvos paštas“)
rinkos dalis (rinką vertinant pagal
pajamas)2011 m. sudarė 57,3 proc.

Įvykdymo procentas

115,4

104

2099/136/EB ir 2009/140/ EB direktyvų
nuostatos perkėlimui į nacionalinę teisę
parengta ir patvirtinta 19 teisės aktų.
98

100

100

102

Tikrinti visi didelę įtaką rinkoje turintys ūkio
subjektai: TEO LT, AB, LRTC, 9
alternatyvūs fiksuoto ryšio operatoriai,
UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB
„Tele2“.

100

Visi galimi tinklų sujungimo taškai nurodyti
išankstiniame pasiūlyme sujungti tinklus.
Yra du sujungimo taškai, norint sujungti
tinklus nacionaliniame lygyje (vienas iš jų
rezervinis), o taip pat 27 sujungimo taškai
(iš jų 2 nacionaliniame lygyje), norint
tinklus sujungti vietiniu lygiu.

100

33/57

3

Fiksuoto/judriojo telefono ryšio tinklų
sujungimo paslaugų tarifai sumažėjo 33/57
proc. dėl Tarnybos taikomo reguliavimo ir
nustatytų įpareigojimų

2011 m. atliktas 1 rinkos tyrimas Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros
prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai
atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje, rinkos
tyrimas (sprendimai įsigaliojo 2011-06-16).
2011 m. taip pat buvo planuota atlikti
Europos
Komisijos
rekomendacijos
2007/879/EB priedo 3 ir 7 punktuose
nurodytų rinkų tyrimus, t. y. skambučių
užbaigimo individualiuose viešuosiuose
fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio tinkluose
rinkų tyrimus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad
RRT 2011 m. pradėjo vykdyti LRAIC
projektą, kurio rezultatai, tikėtina, gali turėti
įtakos šių rinkų tyrimams, buvo nuspręsta

100

33,3

128

2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo procentas

šiuos rinkos tyrimus pradėti tirti, sulaukus
LRAIC projekto rezultatų. 2011-07-25
pradėtas
Didmeninės
plačiajuostės
prieigos rinkos tyrimas, rengiama šios
rinkos tyrimo ataskaita. Rezultatų tikimasi
2012 m. III ketv.

P-81-01-02-01

1 tikslo 2 uždavinys vykdyti konkurencijos IRT ir
pašto
sektoriuose
stebėseną
bei
aktyvinti
rinkos
savireguliacijos
mechanizmus
1. Elektroninių ryšių bei pašto
ir
pasiuntinių
veiklą
reglamentuojančių teisės aktų
laikymosi patikrinimų skaičius
(proc.
nuo
visų
gautų
pranešimų apie pažeidimus)

100

2. Elektroninių ryšių paslaugų
teikėjų
planinių patikrinimų
skaičius

P-81-01-02-02

27

3. Pašto ir (ar) pasiuntinių
paslaugų
teikėjų
planinių
patikrinimų skaičius
P-81-01-02-03

R-81-02-01

44

2 tikslas - pagal Tarnybos
kompetenciją užtikrinti IRT ir
pašto paslaugų (produktų)
gavėjų teisių ir teisėtų
interesų apsaugą
1. Visuomenės pasitikėjimas
elektronine erdve (gyventojų,
pirkusių ar užsakiusių prekes ir
paslaugas internetu dalis,
proc.)
2. Paslaugų gavėjų, teigiamai
vertinančių
IRT/pašto
paslaugų kokybę, dalis, proc.

R-81-02-02

R-81-02-03

>7

95/85

3. Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų
galinių
įrenginių tipų, neatitinkančių
Reglamento reikalavimų, dalis,
proc. nuo patikrintų įrenginių
tipų

30

Visi gauti pranešimai apie elektroninių
ryšių bei pašto ir pasiuntinių veiklą
reglamentuojančių teisės aktų laikymosi
pažeidimus patikrinti. Buvo tikrinama
teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių
ryšių infrastruktūros įrengimą ir naudojimą,
laikymasis bei pasiuntinių paslaugų
teikimo sąlygų laikymasis.
Inspektavimo skyrius atliko visų tikrinti
planuotų 15 įmonių, teikiančių elektroninių
ryšių
paslaugas,
planinius
veiklos
patikrinimus. Buvo tikrinamos įmonės,
teikiančios kabelinės televizijos, interneto
prieigos, IP telefonijos, viešojo fiksuoto
telefono ryšio, skirtųjų linijų paslaugas.
Radijo spektro kontrolės ir rinkos
priežiūros
departamento
regioniniai
kontrolės skyriai atliko 11 planinių
elektroninių ryšių paslaugų teikėjų .1
paslaugų teikėjas nutraukė veiklą.
Inspektavimo skyrius atliko 30 įmonių,
teikiančių arba galimai teikiančių pašto ir
(arba) pasiuntinių paslaugas veiklos
planinius patikrinimus. Radijo spektro
kontrolės ir rinkos priežiūros departamento
regioniniai
kontrolės skyriai atliko 15
planinių pašto ir pasiuntinių paslaugų
teikėjų patikrinimų.

Statistikos
departamento
leidinio
„Informacinės
technologijos
Lietuvoje
2011“ duomenimis 16,2 proc. gyventojų,
pirko ar užsakė prekes ir paslaugas
internetu
LRV 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.
476
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimo Nr. 1029 „Dėl
Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.,
2010, Nr. 51-2504), RRTi pavesta įsigyti,
valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti įrangą,
naudojamą ERĮ 77 straipsnio 1 ir (ar) 4
dalyse nurodytais tikslais, todėl buvo
sumažintos išlaidos tyrimų atlikimui ir
tyrimas nebuvo atliekamas
Patikrinta 92 teikiamų į rinką radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių tipų atitiktis
Reglamento
administraciniams reikalavimams, 43 tipų
(47 proc.) įrenginiai neatitiko reikalavimų.
Rinkoje padaugėjo prastesnės kokybės
įrangos lyginant su ankstesniais metais.

100

96,3

102

100

-

64

129

2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

R-81-02-04

P-81-02-01-01

P-81-02-01-02

P-81-02-01-03

P-81-02-23-01

P-81-02-02-02

P-81-02-23-03

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai
4. Įrenginių tipų, neatitinkančių
EMS reglamento reikalavimų,
dalis, proc. nuo patikrintų
įrenginių tipų
2 tikslo 1 uždavinys stiprinti elektroninių ryšių
tinklų
ir
informacijos
saugumą, elektroninių ryšių
tinklų
patikimumą
ir
atsparumą
1. Ištirtų elektroninių ryšių
tinklų ir informacijos saugumo
incidentų skaičius (proc. nuo
gautų
pranešimų
apie
incidentus)
2. Viešai paskelbtų pranešimų
elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos
saugumo
klausimais skaičius
3.
Nustatytų
interneto
svetainių,
platinančių
neskelbtiną informaciją arba
pažeidžiančių
ribojamos
skelbti informacijos platinimo
tvarką, skaičius (proc. nuo
gautų
pranešimų
apie
pažeidimus).
2 tikslo 2 uždavinys - IRT ir
pašto paslaugų, įskaitant
universaliąsias paslaugas,
teikimo priežiūra
1.
Pagal
Tarnybos
kompetenciją išnagrinėtų IRT
ir pašto paslaugų gavėjų,
įskaitant vartotojus, skundų
skaičius (proc. nuo visų gautų
skundų)

2.
Pašto
ir
pasiuntinių
paslaugų
teikėjų teikiamų
paslaugų planinių patikrinimų
skaičius
3.
Universaliųjų
pašto
paslaugų kokybės planinių
patikrinimų skaičius (proc. nuo
visų planuotų)

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas
30

Patikrinta 39 teikiamų į rinką aparatų tipų
atitiktis
EMS
reglamento
administraciniams reikalavimams, 3 tipų
(7,6 proc.) aparatai neatitiko reikalavimų.

Įvykdymo procentas

394

2011 m. ištirta 21 860 incidentų
100
100
30

<15

100

Paskelbta 51 pranešimas, iš jų 12
įspėjimai, 39 naujienos, elektroninių ryšių
tinklų ir informacijos saugumo klausimais
Tarnybos ,,karštoji linija“ 2011 m. gavo
661 pranešimą.
92 pranešimai (14 proc.) persiųsti
tolesniam nagrinėjimui (iš jų 19 persiųsta
Žurnalistų etikos inspektoriaus RRTi, 10 –
Policijos departamentui, 63 - į specialią
Inhope duomenų bazę).

2011 m. gauta 215 paslaugų gavėjų
skundai, iš jų 37 dėl kokybės, 65 dėl
sąskaitų ir apskaitos, 74 dėl sutarčių
sąlygų, 56 dėl kitų klausimų. Priimti 27
sprendimai paslaugų teikėjo naudai, 67
vartotojo naudai, 47 atvejais ginčo
nagrinėjimo metu paslaugų teikėjas
pasiūlė ginčą spręsti taikiai, į 86 skundus
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka.
Atlikti visi planiniai patikrinimai

5

100

4. Atliktų elektroninių ryšių
tinklų
ir
linijų
techninių
parametrų
kontrolinių
matavimų skaičius ir paslaugų
kokybės rodiklių kontrolinių
matavimų skaičius (proc. nuo
visų planuotų);

P-81-02-02-04

Įvykdyta

100

170

100

100

100
Atlikti 2 universaliųjų pašto paslaugų
kokybės patikrinimai II ir IV ketv. Atliekant
universaliųjų pašto paslaugų kokybės
tikrinimą, 2011 m. Lietuvos Respublikoje iš
viso išsiųsta 3600 kontrolinių laiškų (2
etapai)
Atlikta 20 KTV tinklų techninių parametrų
kontrolinių matavimų.
Vykdant viešųjų fiksuoto telefono ryšio
paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius
matavimus įpareigotų teikti universaliąsias
paslaugas teikėjų tinkluose, 2011 m.
atlikta 12 205 bandomieji skambučiai.
Vykdant viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius
matavimus, atlikta 2660 bandomųjų balso
telefonijos skambučių; 2273 trumpųjų
žinučių (SMS) siuntimai trijuose viešojo
judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose.
Tikrinant
judriojo
interneto
prieigos
paslaugas, UAB „Omnitel“ tinkle atlikta 14
542, UAB „Bite Lietuva“ – 14 104, UAB
„Tele2“ – 14 243 bandymų. AB LRTC
tinkle, tikrinant belaidžio interneto prieigos
paslaugą MEZON, atlikti 11 947 bandymai.

100

100

130

2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

5. Išnagrinėtų paraiškų dėl
radijo trukdžių skaičius (proc.
nuo visų gautų)
P-81-02-02-05

100

2 tikslo 3 uždavinys Lietuvos
Respublikos
rinkoje esančių radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių atitikimo
privalomiems
Reglamento
reikalavimams bei įrenginių
atitikimo elektromagnetinio
suderinamumo
reikalavimams užtikrinimas
ir priežiūra.
1. Patikrintų įrenginių atitikties
Reglamento
ir
EMS
reglamento administraciniams
reikalavimams tipų skaičius
P-81-02-03-01

115

2. Įrenginių, paimtų iš rinkos ir
pateiktų
laboratoriniams
bandymams, siekiant nustatyti,
ar tenkina Reglamento ir EMS
reglamento
techninius
(esminius) reikalavimus, tipų
skaičius
P-81-02-03-02

P-81-02-03-03

P-81-02-03-04

R-81-03-01

40

3. Atliktų radijo ryšio įrenginių
ir telekomunikacijų galinių
įrenginių
bandymų
bei
įrenginių
elektromagnetinio
suderinamumo bandymų ir
išduotų bandymų protokolų
skaičius (proc. nuo visų
pateiktų bandymams)

4. Išnagrinėtų pranešimų dėl
radijo
ryšio
įrenginių,
priklausančių 2 aparatų klasei,
teikimo į rinką skaičius (proc.
nuo visų gautų pranešimų)
3 tikslas - skatinti ilgalaikių
investicijų ir pažangių IRT
plėtrą
1. Skaitmeninės antžeminės
televizijos
(DVB-T)
tinklų
dengiama Lietuvos teritorijos
dalis, proc.

100

100

95

Įvykdyta
Gauti 228 prašymai ir žodiniai pranešimai
dėl radijo trukdžių IRT paslaugoms bei
ryšių tinklams ir sistemoms pašalinimo, iš
kurių 227 prašymai bei pranešimai
išnagrinėti, trukdžių priežastys nustatytos,
1 prašymo nagrinėjimas persikėlė į 2012
m. .

Patikrinta 92 teikiamų į rinką radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių tipų atitiktis
Reglamento
administraciniams reikalavimams
Patikrinta 39 teikiamų į rinką aparatų tipų
atitiktis
EMS
reglamento
administraciniams reikalavimams.
Viso patikrinta 131 įrenginių ir aparatų tipų
atitiktis
Inspektavimo skyrius iš rinkos paėmė 20
tipų radijo ryšio įrenginių. 8 tipų įrenginiai
netenkino Reglamento reikalavimų. EMS
reglamento reikalavimų patikrai iš rinkos
paimta 11 tipų įrenginių. 3 įrenginiai
netenkino reglamento reikalavimų.
Radijo spektro kontrolės ir rinkos
priežiūros
departamento
regioniniai
kontrolės skyriai iš rinkos paėmė 6 tipų
radijo ryšio įrenginius. Visi įrenginiai
tenkino Reglamento reikalavimus. EMS
reglamento reikalavimų patikrai iš rinkos
paimta 3 tipų įrenginių. 2 įrenginių tipai
netenkino reglamento reikalavimų.
Iš viso paimtas 40 įrenginių tipų.
Atlikti elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) bandymai viso 86 aparatams (76
tipų) pagal EMS direktyvos darniuosius
standartus Lietuvos ir ES gamintojų
užsakymu,
parengti
76
bandymų
protokolai.
Atlikti EMS bandymai viso 15 medicinos
prietaisų (15 tipų) pagal Medicinos
prietaisų direktyvos darniuosius standartus
Lietuvos ir ES gamintojų užsakymu,
parengta 15 bandymų protokolų.
Atlikti EMS bandymai 3 automobiliams
pagal UNECE Taisykles transporto
priemonių
elektromagnetiniam
suderinamumui Lietuvos ir ES gamintojų
užsakymu, parengti 3 bandymų protokolai.
Išnagrinėta 1021 pranešimų dėl radijo
ryšio įrenginių, priklausančių 2 aparatų
klasei, teikimo į rinką skaičius. Tai sudaro
100 proc. nuo visų gautų prašymų.

Į vieno arba daugiau DVB-T tinklų
aprėpties teritoriją patenka 92,5 proc.
Lietuvos sausumos ploto. Naujos DVB-T
stotys įjungiamos, siekiant pagerinti
priėmimą nedidelio gyventojų skaičiaus
miestuose, kurių padengimą užtikrinanti

Įvykdymo procentas

99,6

114

100

100

100

97,4

131

2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo procentas

aprėpties teritorija yra santykinai maža.

R-81-03-02

2.
Belaidės
plačiajuostės
prieigos judriojo radijo ryšio
(UMTS,
WiMAX)
tinklų
dengiamos Lietuvos teritorijos
gyventojų dalis, proc.
3.
Plačiajuosčio
skverbtis, proc.

ryšio

R-81-03-03

R-81-03-04

P-81-03-01-01

P-81-03-01-02

P-81-03-01-03

90,0

28,5

4.
Visoje
Lietuvoje
funkcionuojančios
automatizuotos
radijo
stebėsenos
sistemos
dengiama
teritorijos
dalis
(teritorijos dalis proc.)
3 tikslo 1 uždavinys tobulinti moderniomis IRT
grindžiamam
verslui
palankią reguliavimo aplinką
ir skatinti naujų technologijų
plėtrą
1.
Išduota
leidimų
skaitmeninės
antžeminės
televizijos stotims, proc. nuo
gautų paraiškų
2. Išduota leidimų naudoti
radijo dažnius (kanalus) naujų
radijo
ryšio
technologijų
tinkluose (radijo stotyse), proc.
nuo gautų paraiškų
3.
Išduota
leidimų
eksperimentinių radijo ryšio
tinklų steigimui, proc. nuo
gautų paraiškų

90

75

80

90

3 tikslo 2 uždavinys efektyvus
radijo
dažnių
(kanalų) valdymas ir radijo
dažnių (kanalų) naudojimo
priežiūra,
įskaitant
stebėseną
1. Išnagrinėta prašymų skirti
radijo dažnius (kanalus) ir
išduota leidimų naudoti radijo
dažnius (kanalus) (proc. nuo
gautų prašymų)

P-81-03-02-01

100

93 proc., įvertinant UMTS stočių aprėpties
teritorijas, kurių dydį nurodo operatoriai
prašymuose registruoti bazines stotis ir
atsižvelgiant į registruotų judriųjų WiMAX
stočių signalo lygį, užtikrinantį galimybę
naudotis šiuo tinklu ne mažiau nei 99,9
proc. viso laiko.
Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų
skaičius
100
gyventojų),
įskaitant
abonentus,
prisijungusius
judriuoju
telefono ryšio tinklu, 2011 m. pabaigoje
buvo 30,9 proc., per metus išaugo 3,8
procentinio punkto.
Naudojantis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio kontrolės skyrių radijo
stebėsenos
stotyse
sumontuota
stacionaria įranga bei turima judriųjų radijo
stebėsenos stočių įranga, radijo spektrą
galima kontroliuoti 90 proc. Lietuvos
teritorijos .

103,3

108,4

100

Gauti prašymai išduoti 6 leidimus naudoti
skaitmeninės antžeminės televizijos radijo
ryšio stotis, išduoti 5 leidimai (t.y. 83 proc.
nuo gautų prašymų). 1 leidimo išdavimo
procedūros bus baigtos 2012 m.
Pagal gautas 7 paraiškas skirti radijo
dažnius (kanalus), parengti ir išduoti 6
leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus)
naujų radijo ryšio technologijų tinkluose
(stotyse), kas sudaro 86 proc. nuo gautų
paraiškų skaičiau
Pagal gautą paraišką parengtas ir išduotas
vienas leidimas naudoti radijo dažnius
(kanalus) eksperimentiniams tikslams, kas
sudaro 100 proc. nuo gautų paraiškų
skaičiaus

107,5

Išnagrinėjus 106 prašymus skirti radijo
dažnius (kanalus) ir 260 prašymų pakeisti
radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas,
buvo išduoti 416 leidimų naudoti radijo
dažnius (kanalus) judriosios tarnybos ir
fiksuotosios
tarnybos tinkluose, kas
sudaro 113,7 proc. nuo prašymų
skaičiaus.
Išnagrinėta 21 paraiškos skirti radijo
dažnius (kanalus), kurių leidimų skaičius
ribotas ir išduoti 20 leidimai ir išnagrinėta
11 paraiškų skirti radijo dažnius (kanalus)
Krašto apsaugos ministerijai bei išduota 11
leidimų, kas sudaro 96,9 proc. nuo
prašymų skaičiaus.
Išnagrinėjus prašymus paskirti radijo
dažnius (kanalus) 364 RRL (728 stotims)
išduoti 364 leidimai naudoti dažnius
(kanalus), kas sudaro 100 proc. nuo
prašymų skaičiaus.
Prašyta išduoti 45 leidimus radijo
transliavimo stočių radijo dažniams, išduoti

100

111

111

132

2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

P-81-03-02-02

P-81-03-02-03

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

2. Naujai įrengtų radiofonijos ir
televizijos transliavimo stočių
spinduliuotės
parametrų
kontrolinių matavimų skaičius,
proc. nuo naujai įrengtų stočių
skaičiaus
3. Radiofonijos ir televizijos
transliavimo
stočių
spinduliuotės
parametrų
kontrolinių matavimų skaičius

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

95

1500

4. Patikrintų radiofonijos ir
televizijos transliavimo stočių
skaičius
P-81-03-02-04

P-81-03-02-05

P-81-03-02-06

20

5. Patikrintų radijo ryšio tinklų
skaičius

6.
Lietuvoje
įgyvendintų
Europos ryšių komiteto (ECC)
sprendimų dėl radijo dažnių
(kanalų) dalis, proc.
7. EK direktyvų ir sprendimų
dėl radijo dažnių (kanalų),
kurių
veikimas
užtikrintas
Lietuvoje, dalis, proc.

P-81-03-02-07

200

70

38 leidimai (84,4 proc. nuo prašytų
skaičiaus), nes sudėtingais atvejais,
siekiant
praktiškai
įvertinti
elektromagnetinę situaciją, prieš išduodant
leidimus
ilgam
terminui
išduodami
trumpalaikiai leidimai, be to 13 radijo
dažnių skyrimo procedūros bus užbaigtos
2012 m.
Prašyta išduoti ir buvo išduoti 103 leidimai
(100 proc. nuo prašytų skaičiaus)
analoginės televizijos kanalams.
Prašyta išduoti 3 leidimus naudoti
skaitmeninės
antžeminės
televizijos
kanalus, išduoti 3 leidimai, 1 leidimas
išduotas pagal 2010 m. gautą prašymą, 1
leidimo išdavimo procedūros nesibaigia
2011 m. (100 proc. nuo prašytų skaičiaus)
Atlikti 4 naujai įrengtų radijo programų
transliavimo ir 9 skaitmeninės televizijos
(DVB-T) stočių spinduliuotės kontroliniai
matavimai

Atlikti 1398 radiofonijos ir 264 televizijos
transliavimo
stočių
spinduliuotės
parametrų matavimai, tarp kurių didžiausio
radijo
dažnio
nuokrypio
ir
elektromagnetinio lauko stiprio matavimai.
Viso atlikta 1662 stočių spinduliuotės
parametrų matavimai.
Atliekant planinį transliavimo stočių
inspektavimą,
patikrintos
4
radijo
transliavimo ir 1 televizijos (DVB-T) stotys
dėl atitikimo jų leidimuose nurodytoms
radijo
dažnių
naudojimo sąlygoms.
Perėjimo nuo analoginio transliavimo prie
skaitmeninio, didesnis dėmesys buvo
skiriamas kitoms radijo ryšio sistemoms:
viešojo judriojo ryšio stotims ir vidaus
radijo ryšio sistemoms.
Atlikti 197 planiniai vidaus radijo ryšio
tinklų patikrinimai ir 62 naujai įvedamų į
eksploataciją tinklų patikrinimai. Iš viso
patikrinta 259 radijo ryšio tinklai.
Iš 221 galiojančių ECC sprendimų
Lietuvoje įgyvendinta 144.

Įvykdymo procentas

100

110,8

25

130

93,2

100

Radijo
dažniu
naudojimo
planu
įgyvendintas 2011 m. balandžio 18 d.
Komisijos
įgyvendinimo
sprendimas,
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas
2009/766/EB dėl 900 ir 1 800 MHz dažnių
juostų
suderinimo
antžeminėms
sistemoms, kuriomis galima teikti Europos
masto
elektroninių
ryšių
paslaugas
Bendrijoje. Tai sudaro 100 proc. nuo
reikalingų įgyvendinti

100

1500

ENUM
sistemoje
užregistruoti
683
vartotojai.
ENUM paslaugos vartotojų prieaugis buvo
planuotas spartaus ekonomikos, įskaitant
ir elektroninių ryšių sektorių,
augimo
sąlygomis.
Pagal Tarnybos rengiamas apžvalgas apie
elektroninių ryšių sektorių stebimas
elektroninių ryšių rinkos mažėjimas. Tai
rodo, kad vartotojai mažiau naudojasi

45

3 tikslo 3 uždavinys efektyvus kitų elektroninių
ryšių išteklių valdymas ir jų
naudojimo priežiūra
2. ENUM paslaugos naudotojų
skaičius

P-81-03-03-01

Įvykdyta

133

2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo procentas

esamomis paslaugomis, riboja naujų
paslaugų pasirinkimą dėl savo finansinių
galimybių bei atsižvelgiant į bendrą šalies
ekonomikos situaciją.

P-81-03-04-01

3 tikslo 4 uždavinys elektroninių
ryšių
infrastruktūros įrengimo ir
naudojimo priežiūra
1. Išnagrinėtų pranešimų dėl
elektroninių
ryšių
infrastruktūros
statybos,
įrengimo
ir
naudojimo
pažeidimų skaičius (proc. nuo
gautų
pranešimų
apie
pažeidimus)
4 tikslas - siekti integracijos
į
ES
ir
tarptautinę
reguliavimo
erdvę
ir
efektyvios Tarnybos veiklos
1.
Sudaryta
galimybė
gyventojams
ir
verslo
subjektams gauti Tarnybos
viešąsias
paslaugas
elektroniniu būdu (dalis, proc.
nuo Tarnybos teikiamų viešųjų
paslaugų)

R-81-04-01

100

100

2. Paslaugų gavėjų, žinančių,
kur gali pareikšti pretenzijas
dėl IRT ir pašto paslaugų
kokybės, dalis, proc.
R-81-04-02

R-81-04-03

P-81-04-01-01

78

3.
Užtikrinta
informacijos
nusikalstamoms
veikoms
užkardyti, tirti ir nustatyti
teikimas operatyvinės veiklos
subjektams bei perduodamos
informacijos turinio kontrolė
4 tikslo 1 uždavinys efektyvi integracija į ES
sprendimų
priėmimo
procesą
1. Pranešimų, dokumentų
projektų, Lietuvos pozicijų,
parengtų Europos elektroninių
ryšių reguliuotojų institucijos
(BEREC),
Nepriklausomų
Reguliuotojų grupės (IRG),
Europos
pašto
ir
telekomunikacijų
administracijų
konferencijos
(CEPT),
Tarptautinės
telekomunikacijų
sąjungos
(ITU),
Pasaulinės
pašto
sąjungos (UPU) komitetams ir
darbo grupėms skaičius

taip

10

2011 m. atlikti 7 tyrimai dėl elektroninių
ryšių infrastruktūros įrengimo. Atsakyta į
21
raštą
dėl
elektroninių
ryšių
infrastruktūros įrengimo.

Gyventojai ir verslo subjektai gali pateikti
pranešimus
apie
veiklos
pradžią,
ketvirtines ir metines ataskaitas apie
vykdytą veiklą, pateikti prašymus išduoti
leidimus naudoti radijo dažnius ir (ar)
naudoti radijo stotis, prašymus skirti
telefono
ryšio
numerius,
pateikti
pranešimus dėl aparatų, priklausančių
antrajai aparatų klasei, teikimo į rinką bei
pranešimus apie sąsajų specifikacijas
(pagal
radijo
ryšio
įrenginių
ir
telekomunikacijų galinių įrenginių techninio
reglamento reikalavimus) ir kt. Leidimai
naudoti telefono ryšio numerius išduodami
elektroniniu būdu.
LRV 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.
476
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimo Nr. 1029 „Dėl
Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.,
2010, Nr. 51-2504), RRTi pavesta įsigyti,
valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti įrangą,
naudojamą ERĮ 77 straipsnio 1 ir (ar) 4
dalyse nurodytais tikslais, todėl buvo
sumažintos išlaidos tyrimų atlikimui ir
tyrimas nebuvo atliekamas
Valstybės
saugumo
departamentui
įvykdžius šios įrangos pirkimo procedūras,
buvo
pasirašytos
aparatinės
ir
programinės įrangos įsigijimo sutartys.

Parengta 10 dokumentų: FM(11)199,
ITU(WRC-12)40-E,
ITU(WRC-12)46-E,
HCM sutarties fiksuotosios tarnybos darbo
grupei,
WGRA
grupei
RA(11)072,
RA(11)042, RA(11)004.
Taip pat buvo parengtos pagal Tarnybos
kompetenciją 6 Lietuvos pozicijos.
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100

-

100
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2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

2.
ES
ir
tarptautinių
organizacijų nuolatinių darbo
grupių, komitetų, kurių veikloje
užtikrinamas tęstinis Tarnybos
atstovų dalyvavimas, skaičius

P-81-04-01-02

P-81-04-02-01

P-81-04-02-02

10

4 tikslo 2 uždavinys efektyvus Tarnybos veiklos
organizavimas,
veiklos
viešumas ir kontrolė
1. Metinio Tarnybos veiklos
plano
priemonių
įgyvendinimas (proc. planuotų
priemonių)
2.
Valstybės
tarnautojų
kvalifikacijos
kėlimo
koeficientas
(kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose
dalyvavusių
tarnautojų
skaičius, palyginti su visu
tarnautojų skaičiumi, proc.)
3.
Elektroninių
ryšių
priemonėmis
teikiamų
paslaugų skaičius (proc. nuo
galimų)

4.
Įdiegtos
vidaus
administravimo
ir
veiklos
valdymą gerinančios sistemos
dalis, proc.
4 tikslo 3 uždavinys užtikrinti, kad operatoriai ir
elektroninių ryšių paslaugų
teikėjai
vykdytų
su
elektroninių ryšių srautų
priežiūra
ir
stebėjimu
susijusius
įpareigojimus,
kurie gali būti nustatyti
valstybės
gynybos,
nacionalinio saugumo ir
viešosios tvarkos palaikymo
interesais, taip pat ypatingų

Dalyvaujama:
Telekomunikacijų
ir
informacinės
visuomenės DG, Pašto paslaugų DG,
Audiovizualnių klausimų DG;
TCAM;
El parašo komitetas;
Daugiametės (2009-2013m.) programos,
skatinančios
saugesnį
naudojimąsi
internetu
ir
naujomis
interneto
technologijomis „safer internet“, valdymo
komitetas
Ryšių komitetas;
Radijo spektro komitetas;
Radijo spektro politikos grupė;
Skaitmeninės darbotvarkės aukšto lygio
pareigūnų DG;
Aukšto lygio pareigūnų interneto valdymo
komitetas ,
Teisės aktų dėl Bendrijos pašto paslaugų
vidaus rinkos plėtotės ir paslaugų kokybės
gerinimo bendrųjų taisyklių taikymo
komitetas;
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų
institucija – BEREC - Reguliuotojų Taryba,
Valdymo komitetas , BEREC kontaktinis
tinklas,
UPUtarptautinė
pašto
sąjungaAdministracinė Taryba ir Kongresas.
Viso 19 darbo grupių ir komitetų

2011 m. strateginio veiklos plano
uždavinių įgyvendinimui buvo numatytos
41 priemonė. Dauguma priemonių yra
tęstinės - buvo vykdomos ankstesniais
metais, taip pat
bus vykdomos ir
ateinančiais.
2011 m. įvyko 69 mokymo renginiai,
dalyvavo 123 tarnautojai, t.y. 83 proc.

80

100

P-81-04-02-03

P-81-04-02-04

100

Įvykdyta

70

Įvykdymo procentas

190

100

103

Sudaryta galimybė pateikti pranešimus
apie veiklos pradžią, ketvirtines ir metines
ataskaitas apie vykdytą veiklą, pateikti
prašymus išduoti leidimus naudoti radijo
dažnius ir (ar) naudoti radijo stotis
,prašymus registruoti viešojo judriojo ryšio
bazines stotis; dėl leidimo teikti pašto
paslaugas, pranešimus dėl aparatų teikimo
į rinką, prašymus skirti telefono ryšio
numerius ir kt.
Paslaugų teikėjas UAB „Tieto Lietuva“
laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų,
nepaisant Tarnybos daugkartinių įspėjimų
dėl projekto įgyvendinimo.
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-
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2011 m. veiklos ataskaita RRT
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų,
uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2011 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo procentas

situacijų atvejais

P-81-04-03-01

1.
Įsigytos
įrangos,
naudojamos
Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar)
3 dalyse nurodytais tikslais,
dalis, proc. nuo reikalingos
įsigyti.

100

Valstybės
saugumo
departamentui
įvykdžius šios įrangos pirkimo procedūras,
buvo
pasirašytos
aparatinės
ir
programinės įrangos įsigijimo sutartys.
Įranga bus perduota 2012 m.

100
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