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1. ĮŽANGINIS ŽODIS
2014 m. Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) veiklą
galėčiau apibūdinti tokiais svariais ir reikšmingais žodžiais ‒ tęsėme,
analizavome, kūrėme, inicijavome, priėmėme, suteikėme, viešinome,
bendradarbiavome, dalijomės gerąja praktika. Nuveiktus darbus
grindėme skaičiais. Kokie tie skaičiai?

Maloniai Jus kviečiu juos

įvertinti pristatydamas 2014 m. RRT veiklos ataskaitą. .
Kaip mes atrodome pasaulio kontekste? Asociacijos „FTTH
Council Europe“ ir kompanijos „iDate“ 2014 m. atlikto tyrimo
duomenimis, Lietuva toliau pirmavo Europoje pagal plačiajuosčio
interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis skvarbą – pasaulyje pagal šį
rodiklį Lietuva užėmė 8-ą vietą, nusileisdama tokioms valstybėms kaip
Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Korėja, Honkongas, Japonija,
Urugvajus, 2014 metais patekęs tarp pirmaujančių valstybių.
Svarbu paminėti, kad duomenų perdavimo 2G, 3G ir 4G judriojo ryšio tinklais naudotojų skaičius per
metus išaugo 10 proc. Jau nieko nestebina naujas išmanusis telefonas, nes šiandien išmanųjį telefoną turi
apie pusę suaugusiųjų, o kolegų iš Jungtinės Karalystės atliktame tyrime pažymima, kad 2020 m. šis
skaičius sieks iki 80 proc. 2014 metai buvo siejami su sparčiu 4G LTE technologijos tinklų diegimu: metų
pabaigoje duomenų perdavimo 4G tinklu paslaugomis galėjo pasinaudoti 80 proc. Lietuvos gyventojų. 2014
m. pabaigoje jau buvo įregistruotos 1145 LTE bazinės stotys. Todėl neabejotina, kad ketvirtos kartos judriojo
ryšio tinklas – tai greitkelis, į kurį įsukęs vartotojas gaus daugiau paslaugų ir geresnę kokybę. Artėja ir laikas,
kai vadinamosios M2M ‒ angl. Machine-to-machine ‒ technologijos pasieks namų ūkius. Kitų šalių patirtis
rodo, kad tai turės teigiamos įtakos ir bendrajam vidaus produktui.
Atriedančios naujos technologijos ne tik praturtina mūsų gyvenimą ir jį palengvina, bet, deja, ir kelia
nerimą. Asmens duomenų atskleidimas ‒ vaiko, suaugusiojo ‒ pavojingas reiškinys. RRT, dalyvaudama
Saugesnio interneto projekte, koordinuoja svetainę www.draugiskasinternetas.lt ir pateikia nemokamų
filtravimo programėlių, prisideda prie socialinių viešinimo kampanijų.
Kitas reiškinys – kibernetinės atakos. 43 proc. ‒ tiek pranešimų daugiau nei 2013 m. buvo gauta apie
galimus pažeidimus elektroninėje erdvėje. Didelė problema, su kuria 2014 m. susidūrė Lietuvos interneto
naudotojai, yra ta, kad daugybė įrenginių ‒ maršruto parinktuvų, kompiuterių, serverių, išmaniųjų telefonų ‒
priklausančių fiziniams asmenims, turi saugumo spragų.
Svarbu, kad 2014 m. pabaigoje buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo
įstatymas, kuriame numatyta, kad RRT atlieka elektroninės informacijos prieglobos paslaugų saugumo
priežiūrą. Bendradarbiaudami su Lietuvos debesų kompiuterijos paslaugų teikėjais, paskelbėme ir
išplatinome

rekomendacijas

debesų

kompiuterijos

paslaugų

naudotojams.

Šiuo

metu

rengiame

rekomendacijas dėl internetinių svetainių. Vykdėme intensyvią prevenciją šioje srityje – operatyviai
informavome vartotojus apie internetinėje erdvėje pasirodžiusias suklastotas svetaines, elektroniniu paštu
plintančius brukalus – teikėme rekomendacijas, kaip elgtis, kaip šalinti incidentų pasekmes.
Siekdami skatinti konkurenciją elektroninių ryšių rinkose, 2014 m. atlikome penkis rinkos tyrimus.
Tyrimai parodė, kad paslaugų reguliavimas dar yra būtinas, tačiau gali būti mažinamas. Atlikę tranzito
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paslaugų rinkos tyrimą, nustatėme, kad rinka pasižymi charakteristikomis, kurios užtikrina konkurenciją ir
tolesnis RRT taikomas reguliavimas nėra būtinas. Reguliavimas taip pat buvo panaikintas transliacijų
perdavimo paslaugų rinkoje, taikytas radijo transliacijų perdavimo paslaugoms. Transliacijų perdavimo
priemonių teikimo paslaugų rinka yra nauja rinka, kurioje, RRT nuomone, reguliavimas buvo reikalingas.
Skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose rinka yra natūrali monopolija, todėl šioje rinkoje reguliavimas
buvo paliktas. Skambučių inicijavimo fiksuotojo ryšio tinkluose rinkoje reguliavimas taip pat yra tikslingas,
nes atliktas tyrimas parodė, kad rinkoje vis dar egzistuoja problemų ir jas geriausiai sprendžia RRT taikomas
reguliavimas.
Pastaraisiais metais Lietuvos, kaip ir visos Europos, pašto rinka patyrė didelių pokyčių, kuriuos
paskatino technologijų pažanga ir didėjanti konkurencija, pašto rinkos liberalizavimas, informacinių
technologijų ir alternatyvių informacijos siuntimo kanalų plėtra.
2014 m. – pirmieji metai, kai veikė liberali pašto paslaugos rinka. Pastaraisiais metais vyrauja
tendencija, kad siuntiniai ne tik sudaro vis didesnę visų pašto siuntų dalį, bet ir auga jų kiekis. Vidaus
siuntinių kiekis išaugo 12,8 proc., šiam augimui didelės įtakos turėjo elektroninės prekybos bei savitarnos
pašto terminalų populiarėjimas mūsų šalyje.
Didžiuojamės savo indėliu tarptautiniu lygmeniu. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga ITU gerai
įvertino RRT atstovo dr. Mindaugo Žilinsko aštuonerių metų darbą ITU Radijo ryšio reguliavimo valdyboje.
Šioje valdyboje daug nuveikta sprendžiant konfliktus tarp valstybių dėl radijo dažnių ir geostacionariosios
orbitos pozicijų naudojimo. Kita džiugi žinia, kad 2014 m. Lietuva pirmą kartą išrinkta į Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos Tarybą. Lietuva, būdama ITU Tarybos narė, konstruktyviai prisidės ITU
sprendžiant radijo dažnių valdymo problemas, sieks efektyvaus išteklių planavimo ir panaudojimo, dalysis
savo pasiekimais modernių plačiajuosčio ryšio tinklų plėtros skatinimo, paslaugų patikimumo ir susijusiose
srityse.
2014 m. RRT dėjo nemažai pastangų Rytų partnerystės bendradarbiavimui plėtoti, būdama Rytų
partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų tinklo vicepirmininkė, inicijavo Europos Sąjungos ir
Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliuotojų bendradarbiavimo susitarimo elektroninių ryšių srityje
pasirašymą.
2015 m. RRT iššūkis ‒ pirmininkavimas Europos pašto reguliuotojų grupei ERGP, kurioje aktyviai
dalyvausime įgyvendinant ERGP pagrindinį tikslą – formuoti ir keistis geriausia pašto rinkos reguliavimo
praktika Europoje, plėtoti geriausią reguliavimo patirtį ir teikti ekspertinę pagalbą Europos Komisijai pašto
klausimais, kuriant bendrą rinką.
2014 m. nusistatyti prioritetai išlieka aktualūs ir 2015 m. Kartu su kolegomis iš RRT, kolegomis iš kitų
valstybinių, mokslo ir privataus sektoriaus institucijų, rinkos dalyviais stengsimės, kad 2014 m. sukurti
pagrindai leistų ir toliau siekti gerų rezultatų vartotojų teisių apsaugos srityje, užtikrinant kibernetinį saugumą,
skatinant investicijas į naujos kartos tinklų bei pažangių technologijų plėtrą.

Pagarbiai

Feliksas Dobrovolskis
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2.MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI
MISIJA
Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių, įperkamų informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) bei pašto paslaugų (produktų) pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes informacinių ir ryšių
technologijų bei pašto verslo plėtrai, spartinant informacinės ir žinių visuomenės plėtrą.
PAGRINDINIS TIKSLAS
Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių ir įperkamų IRT bei pašto
paslaugų (produktų) pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes IRT bei pašto verslo plėtrai, lanksčiai ir harmoningai ES
bendroje rinkoje funkcionuojančios reguliavimo sistemos pagrindu darant poveikį tokių paslaugų pasiūlai rinkoje.

1 TIKSLAS
Užtikrinta veiksminga ir
skaidri konkurencija IRT
ir
pašto
paslaugų
rinkose

2 TIKSLAS

3 TIKSLAS

Pagal RRT
kompetenciją užtikrinta
IRT ir pašto paslaugų
gavėjų teisių ir teisėtų
interesų apsauga

Sudarytos sąlygos
ilgalaikėms investicijoms
į elektroninių ryšių
infrastruktūrą ir pažangi
IRT plėtra

4 TIKSLAS
Integracija į ES ir
tarptautinę reguliavimo
erdvę ir efektyvi RRT
veikla

5 TIKSLAS
Užtikrintas
įpareigojimų,
kurie gali būti nustatyti
operatoriams ir elektroninių
ryšių paslaugų teikėjams
valstybės
gynybos,
nacionalinio saugumo ir
viešosios
tvarkos
palaikymo interesais, taip
pat ypatingų aplinkybių
atvejais, vykdymas

UŽDAVINIAI
1.1. Užtikrinti,
kad elektroninių
ryšių ir pašto
sektoriuose
nebūtų
konkurencijos
iškraipymų
ir
ribojimų

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

1.2.
Ūkio
subjektų
vykdomos
elektroninių
ryšių ir pašto
veiklos
priežiūra,
užtikrinant šios
veiklos
efektyvumą

2.2. IRT ir pašto paslaugų,
įskaitant
universaliąsias
paslaugas,
teikimo
priežiūra
2.3. Lietuvos Respublikos
rinkoje esančių radijo ryšio
įrenginių
ir
telekomunikacijų
galinių
įrenginių
atitikties
privalomiesiems
reikalavimams
bei
įrenginių
atitikties
elektromagnetinio
suderinamumo
reikalavimams
užtikrinimas ir priežiūra
2.4. Vykdyti elektroninio
parašo
priežiūros
institucijos funkcijas

3.1. Vykdyti radijo dažnių
(kanalų)
valdymą,
jų
naudojimo
priežiūrą,
įskaitant stebėseną, kitų
elektroninių ryšių išteklių
valdymą

4.1. Efektyvi integracija į
ES sprendimų priėmimo
procesą

4.2.
Efektyvus
RRT
veiklos
organizavimas,
veiklos
viešumas
ir
kontrolė
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5.1. Užtikrinti, kad operatoriai
ir elektroninių ryšių paslaugų
teikėjai vykdytų įpareigojimus,
kurie gali būti nustatyti
valstybės
gynybos,
nacionalinio
saugumo
ir
viešosios tvarkos palaikymo
interesais, taip pat ypatingų
aplinkybių atvejais
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3.FUNKCINĖS VEIKLOS SRITYS

Pašto sektoriaus
reguliavimas

Elektroninių ryšių
sektoriaus reguliavimas

Aparatūros ir įrenginių
priežiūra

Radijo spektro
valdymas ir priežiūra

Elektroninių ryšių
išteklių valdymas ir priežiūra

Tinklų ir informacijos
saugumas, žalingo interneto
turinio prevencija

Elektroninis
parašas
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4. RRT VEIKLOS CHARAKTERISTIKA
4.1. RRT valdymas
RRT – savarankiška valstybės įstaiga, veikianti pagal Elektroninių ryšių, Pašto, Elektroninio parašo,
Kibernetinio saugumo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio bei kitus
įstatymus ir savo nuostatus.
1

Nuo 2011 m. RRT vadovauja direktorius Feliksas Dobrovolskis . RRT direktorių 5 metams skiria
Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Tarnybos direktorius atstovauja RRT Lietuvos
Respublikoje ir užsienyje, tvirtina RRT strateginį veiklos planą, leidžia įsakymus, įsakymais tvirtina teisės
aktus, vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus (Elektroninių ryšių įstatymo 7
straipsnio 6 dalis).
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 taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus RRT organas, sudarytas iš septynių narių, kuriuos taip
pat skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu 5 metams. Tarybos darbo tvarką,
posėdžių organizavimo, nutarimų priėmimo tvarką nustato Tarybos tvirtinamas Tarybos darbo reglamentas.
Tarybos nariai yra viešojo administravimo institucijų ir akademinės visuomenės atstovai, jų darbas
neapmokamas.
2014 m. įvyko 9 Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo suderinti 2014 m. RRT programos „Ryšių
valdymas ir kontrolė“ sąmatos pakeitimai ir 2015 m. RRT programos „Ryšių valdymas ir kontrolė“ išlaidų
sąmata, RRT struktūros ir struktūrinių padalinių nuostatų pakeitimai, RRT vidaus darbo reglamento
2

pakeitimai, RRT direktoriaus įsakymų projektai .
2014 m. Taryboje buvo apsvarstyta ir pritarta Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano
pakeitimui, Radijo ryšio plėtros 25002690 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimui, Radijo ryšio plėtros
23002400 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimui, Radijo ryšio plėtros 3,4103,600 GHz radijo dažnių
juostoje plano pakeitimui, 2015–2017 m. RRT strateginio veiklos plano projektui, taip pat išklausyta RRT
2013 m. veiklos ataskaita ir pritarta jos pateikimui Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, išklausyta Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2013 m. ataskaita, apsvarstyti ir pateikti
pasiūlymai dėl Tarnybos finansavimo modelio, dėl abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo ir centrinės duomenų
bazės administratoriaus išrinkimo viešojo konkurso tvarka reglamentavimo.

1

Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. liepos 8 d. dekretas Nr. 1K-751 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus skyrimo“.
Dėl užmokesčių už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, dėl informacijos, susijusios su Elektroninių ryšių, Pašto ir kt.
įstatymų įgyvendinimu, skelbimo taisyklių, dėl viešo konsultavimosi dėl RRT sprendimų taisyklių, dėl abonento teisės išlaikyti abonentinį
numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos, dėl radijo dažnių
(kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, tarifų koeficiento nustatymo, dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla
sąlygų aprašo.
2

8

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
2014 m. veiklos ataskaita

4.2. RRT veiklos planavimas ir organizavimas
Įgyvendindama savo misiją, RRT vadovaujasi direktoriaus patvirtintais strateginiais veiklos planais,
nustatančiais pagrindinius veiklos tikslus trejiems metams ir uždavinius bei priemones šiems tikslams
įgyvendinti. RRT strateginiai veiklos planai rengiami atsižvelgiant į Vyriausybės programą ir Vyriausybės
prioritetus, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atitinkamos valdymo srities plėtros strategiją, Radijo dažnių
skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategiją, kitus strateginio planavimo dokumentus,
kuriuos įgyvendinant dalyvauja RRT, bei į RRT vykdomas funkcijas.
2014 m. RRT strateginiams tikslams įgyvendinti vykdė tęstinę ryšių valdymo ir kontrolės programą
(kodas 01 81). RRT vykdoma programa yra finansuojama iš į valstybės biudžetą įmokamų RRT pajamų,
kurios gaunamos už teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus mokant pagal tarifus, suderintus su RRT
Taryba.
Programa orientuota į harmoningą šalies informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir pašto sektoriaus
plėtrą, siekiant sudaryti palankias sąlygas IRT bei pašto verslo ir paslaugų plėtrai, konkurencijai ir
inovacijoms šiose srityse, elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumui stiprinti, visuomenės žinių lygiui ir
kultūrai šioje srityje kelti, visuomenės dėmesiui atkreipti į žalingą turinį viešuosiuose kompiuterių tinkluose.
Ryšių valdymo ir kontrolės programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m.
programos VIII skyriaus „Švietimas ir mokslas“ poskyrio „Informacinė ir žinių visuomenė“ nuostatas – siekti,
kad Lietuvos visuomenė aktyviai naudotų informacines ir ryšių technologijas, užtikrinti, kad visoje šalyje būtų
gerai išplėtotas plačiajuostis tinklas, įgyvendinti elektroninio parašo programą. Taip pat ji atitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m. programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių 143, 144, 145, 146
punktus.
RRT padalinių veikla kontroliuojama kas ketvirtį atliekant padalinių veiklos planų vykdymo analizę.
Parengiama ir RRT vadovybei pateikiama apibendrinta informacija apie veiklos planų vykdymą.
RRT kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos
Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei metinę RRT veiklos ir finansinę ataskaitą, taip pat paskelbia ją
viešai.
Detali informacija apie 2014 m. strateginio veiklos plano programos priemonių vykdymą ir
vertinimo kriterijų rezultatus pateikiama šios ataskaitos 3 priede „Strateginio veiklos plano metinė ataskaita“.

4.3. RRT veiklos prioritetai 2015 m.
2015 m. numatomi tokie pagrindiniai RRT veiklos prioritetai:

1.

Elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų bei radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių
naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga.

2.

Elektroninių ryšių tinklų ir jais teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimas bei kibernetinio saugumo
incidentų prevencija.

3.

Investicijų į naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų ir paslaugų
darnią plėtrą skatinimas.
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1. Elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų bei radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių
naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga
Siekiant, kad elektroninių ryšių paslaugų gavėjai, įskaitant vartotojus, ir pašto paslaugos naudotojai
turėtų galimybę palankiomis sąlygomis, atsižvelgiant į technologinius pokyčius rinkose, taip pat į vartotojų bei
verslo poreikių pokyčius, naudotis įvairiomis elektroninių ryšių ir pašto paslaugomis, taip pat siekiant
užtikrinti, kad radijo ryšio įrenginių naudotojai naudotųsi kokybiškais, saugos ir kitus reikalavimus
atitinkančiais radijo ryšio įrenginiais, vienas iš RRT nustatytų 2015 m. veiklos prioritetų – elektroninių ryšių ir
pašto paslaugų vartotojų bei radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių naudotojų teisių ir teisėtų
interesų apsauga.
Teisių ir teisėtų interesų apsauga yra vienas iš kertinių RRT uždavinių, kuris susijęs su paslaugų
gavėjų skundų nagrinėjimu, universaliųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kt. Siekdama užtikrinti paslaugų
gavėjų, įskaitant vartotojus, teisę gauti tinkamos kokybės paslaugas, RRT vykdo viešųjų elektroninių ryšių
paslaugų kokybės kontrolę.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. liberalizuotas Lietuvos pašto sektorius, panaikinta rezervuotoji sritis, visi
pašto paslaugos teikėjai gali konkuruoti be jokių apribojimų. Plečiantis e. prekybai, siuntinių pristatymo rinka
radikaliai transformuojama, į ją ateina naujų paslaugų teikėjų, atsiranda naujų tipų paslaugų, didėja
konkurencija. Tikėtina, kad vienu iš svarbiausių konkurencijos veiksnių taps novatoriški sprendimai, kuriais
bus reaguojama į e. mažmenininkų ir vartotojų poreikius. Kadangi e. paslaugų teikimas šiuo metu dar nėra
tinkamai reglamentuotas tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu, viena iš RRT veiklos krypčių bus atidžiai stebėti
pokyčius e. paslaugų srityje. Norėdama užtikrinti efektyvų pašto infrastruktūros funkcionavimą, RRT didesnį
dėmesį skirs nuolatinei prieigos prie pašto tinklo priežiūrai, kad pašto paslaugos teikėjai galėtų skaidriomis ir
nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis AB Lietuvos pašto tinklu.
Didžiausią dėmesį, sprendžiant vartotojų teisių klausimus elektroninių ryšių paslaugų srityje,
planuojama skirti plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugų kokybei, įskaitant duomenų perdavimo judriojo
telefono ryšio tinklais problemas, ir bendradarbiavimui su paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, kitomis
vartotojų teises ginančiomis institucijomis gerinti.
Siekdama efektyviau vykdyti elektroninių ryšių ir pašto rinkų reguliavimą ir priežiūrą, 2015 m. RRT
planuoja tęsti (baigti) kelių informacinių sistemų kūrimo ir įdiegimo darbus: Ryšių veiklos informacinės
sistemos (RVIS), elektroninės informacinės plačiajuosčio ryšio paslaugų sistemos, elektroninės informacinės
ryšių kabelių kanalų ir sąsajų su Lietuvos savivaldybėmis sistemos, paslaugų gavėjų ir naudotojų skundų ir
paklausimų nagrinėjimo valdymo ir analizės informacinės sistemos, telefono ryšio numerių valdymo ir
priežiūros informacinės sistemos, radijo dažnių spektro valdymo sistemos.

2. Elektroninių ryšių tinklų ir jais teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimas bei kibernetinio saugumo
incidentų prevencija
Kitas RRT 2015 m. veiklos prioritetas – elektroninių ryšių tinklų ir jais teikiamų paslaugų saugumo
užtikrinimas bei kibernetinio saugumo incidentų prevencija. 2015 m. RRT skirs ypatingą dėmesį Europos
Komisijos paskelbtai kibernetinio saugumo strategijai „Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“ ir Komisijos
pasiūlymui dėl direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui
visoje Sąjungoje užtikrinti. Kibernetinio saugumo strategija yra išsami ES vizija, kaip užkirsti kelią kenkimo
veiklai ir atakoms kibernetinėje erdvėje ir kokių atsakomųjų priemonių imtis. Konkrečiais veiksmais siekiama
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apsaugoti informacines sistemas nuo elektroninių nusikaltimų ir užtikrinti saugų skaitmeninės ekonomikos
augimą.
RRT veikia CERT-LT (angl. Computer Emergency Response Team) padalinys, siekiantis užtikrinti
viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą ir vientisumą, užkirsti kelią saugumo
incidentams plisti, kad viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir paslaugų
gavėjų dėl saugumo incidentų patiriama žala būtų kuo mažesnė.
Vienas iš svarbesnių darbų – vykdyti kibernetinių atakų prevenciją. Tobulinama Lietuvos interneto
tinklo infrastruktūros stebėsenos (LITIS) sistema, kuri leidžia nustatyti Lietuvos interneto tinklo topologiją ir
Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros ypatingos svarbos elementus, analizuoti jų pasiekiamumą, tinklų
naudojimo ir kitus parametrus.
2014 m. priimtas Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas (toliau – KSĮ), kuriuo
nustatyta kibernetinio saugumo užtikrinimo sistema: įvardytos valstybės

institucijos, atsakingos

už

kibernetinio saugumo politikos formavimą ir jos įgyvendinimą, nustatyti jų įgaliojimai kibernetinio saugumo
srityje, taip pat įtvirtintos ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų, valstybės informacinių
išteklių valdytojų ir (arba) tvarkytojų, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų,
kiek to nereglamentuoja ERĮ, ir elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų pareigos ir
atsakomybė.
Informacinių ir ryšių technologijų srityje populiarėja debesų kompiuterijos koncepcija, kurią pasitelkiant
kuriama ir teikiama vis daugiau pažangių elektroninės informacijos prieglobos paslaugų (pvz., interneto
svetainių priegloba, informacijos saugojimas virtualiosiose duomenų saugyklose, virtualiosios dokumentų
valdymo

sistemos).

Atsižvelgiant

į

tokių

paslaugų

svarbą,

artimiausiu

laikotarpiu debesų

kompiuterijos paslaugų saugumas žada tapti vienu opiausių kibernetinio saugumo klausimų.
Debesų kompiuterijos paslaugų saugumo klausimai svarbūs tiek šių paslaugų teikėjams, tiek jų
naudotojams, tiek ir bendros kibernetinio saugumo užtikrinimo sistemos dalyviams. Vartotojų informavimui
didinti RRT, atlikusi konsultacijas su rinka 2014 m., 2015 m. planuoja parengti ir paskelbti rekomendacijas
vartotojams dėl debesų kompiuterijos saugumo. Be to, įgyvendindama KSĮ nuostatas, RRT parengs ir
patvirtins organizacinius ir techninius reikalavimus, taikytinus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų
saugumui ir vientisumui užtikrinti (debesų kompiuterija yra elektroninės informacijos prieglobos paslaugų
dalis).

3. Investicijų į naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų ir paslaugų
darnią plėtrą skatinimas
2015 m. vyks Pasaulinė radijo ryšio konferencija WRC-15, kurios metu bus įvardytos papildomos
radijo dažnių juostos, tinkamos antžeminio plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugoms teikti. Šios konferencijos
metu bus galutinai apsispręsta ir dėl 694‒790 MHz radijo dažnių juostos tolesnio naudojimo plačiajuosčiam
belaidžiam ryšiui perspektyvų. Atsirandant naujoms radijo ryšio technologijoms, operatoriai intensyviai
plėtoja naujos kartos viešojo judriojo radijo ryšio sistemas, o šioms sistemoms veikiant, nuolat iškyla
elektromagnetinio suderinamumo problemų, taip pat kyla naujų technologijų suderinamumo su esančiais
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, UMTS, GSM tinklais problemų, kurias reikia neatidėliojant
spręsti.
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Planuojama, kad iki 2017 m. plačiajuostės belaidės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE)
tinklai dengs apie 97 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos. Judriojo ryšio tinklų plėtra prisidės ir prie
plačiajuosčio interneto ryšio naudojimo augimo. Planuojama, kad plačiajuosčio interneto ryšio skvarba
2015 m. augs iki 45 proc., o 2017 m. sieks 49 proc.
RRT, sudarydama sąlygas vystyti naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, ypač tuos,
kuriuose galės būti naudojamos pažangios technologijos, prisidės prie Informacinės visuomenės
plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ ir Lietuvos Respublikos
naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano įgyvendinimo. Pagal Tarnybos patvirtintą 20152017 m. strateginį veiklos planą numatoma, kad 2015 m. plačiajuostės belaidės prieigos judriojo radijo ryšio
(UMTS, WIMAX, LTE) tinklai dengs 95 proc., 2017 m. – apie 97 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos;
plačiajuosčio interneto ryšio skvarba 2015 m. augs iki 45, 2017 m. – iki 49, skaičiuojant abonentų skaičių 100
gyventojų; 2015 m. 40 proc., o 2017 m. 43 proc. Lietuvos gyventojų naudosis 30 Mb/s ir spartesniu
plačiajuosčio interneto ryšiu.
2015–2017 m., siekiant užtikrinti privalomų įgyvendinti ES teisės aktų nuostatų perkėlimą į Lietuvos
Respublikos nacionalinės teisės sistemą ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinto teisinio reguliavimo
proporcingumą, efektyvumą, aiškumą ir sistemiškumą, bus tobulinamas nacionalinis teisinis reguliavimas, už
kurio priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga RRT.
2014 m. liepos 23 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo
panaikinama Direktyva 1999/93/EB

3

(toliau – Reglamentas Nr. 910/2014). Pagrindiniai Reglamento

Nr. 910/2014 įgyvendinimo aspektai, pareikalausiantys naujų teisėkūros iniciatyvų, iš esmės susiję su trimis
aspektais:


išplėsta reglamentuojamų elektroninių paslaugų apimtimi;



nustatytu privalomu abipusiu elektroninės atpažinties priemonių atpažinimu ES naudojantis
elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis;



padidinta elektronines paslaugas prižiūrinčios institucijos funkcijų apimtimi.

Reglamento Nr. 910/2014 nuostatos turės būti taikomos nuo 2016 m. liepos 1 d. Atsižvelgiant į tai,
2015–2016 m. bus tobulinamas esamas nacionalinis elektroninio parašo teisinis reguliavimas.
2014 m. vasario 26 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių
4

narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (toliau – Direktyva 2014/30/ES) ir
2014 m. balandžio 16 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių
įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB

5

(toliau – Direktyva 2014/53/ES). Siekiant į Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės sistemą perkelti
Direktyvos 2014/30/ES ir Direktyvos 2014/53/ES nuostatas, bus vertinamas egzistuojantis nacionalinis laisvo
radijo ryšio įrenginių teikimo į rinką, radijo ryšio įrenginių elektromagnetinio suderinamumo reglamentavimas,
parengti ir priimti būtini šias sritis reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) naujų teisės aktų projektai.

3

OL 2014 L 257, p. 73
OL 2014 L 96, p. 79
5
OL 2014 L 153, p. 62
4
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2015–2017 m. taip pat bus parengti teisės aktų projektai, kuriais siekiama į Lietuvos Respublikos
nacionalinės teisės sistemą perkelti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
6

2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti nuostatas, kiek jos
susijusios su viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjais.
2014 m. gegužės 15 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 585/2014/ES
7

dėl sąveikios visos ES pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimo , numatantis pareigą valstybėms
narėms užtikrinti galimybę nemokamai visoje valstybės narės teritorijoje naudotis transporto priemonėse
įrengtomis pagalbos iškvietos sistemomis (eCall). Atsižvelgiant į tai, 2015–2017 m. bus tobulinamas
nacionalinis teisinis reguliavimas, susijęs su abonentų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų naudotojų
galimybe naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis ir vietos
nustatymo duomenų teikimu Bendrajam pagalbos centrui.
Siekiant veiksmingo ir suderinto radijo dažnių (kanalų) valdymo ir naudojimo ES ir tarptautiniu lygiu,
2015–2017 m. bus parengti teisės aktų projektai ir priimti teisės aktai, kuriais siekiama įgyvendinti 2012 m.
kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo
8

spektro politikos programa , 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo iš dalies
keičiamas Sprendimas 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis
9

Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo , 2014 m. rugsėjo 1 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendimą dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo Sąjungoje programų kūrimo ir
10

specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų .
Atsižvelgiant į 2014 m. spalio 9 d. Komisijos rekomendaciją 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

11

(toliau – Rekomendacija 2014/710/ES), bus atlikti rinkos tyrimo procedūrą reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimai.
Kai ES institucijos baigs nagrinėti Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros
plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB, 2002/22/EB ir reglamentai (EB)
Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012, ir patvirtins reikalingą teisės aktą, bus parengti reikiami teisės aktų
projektai ir priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės sistemos atitiktį minėto
reglamento nuostatoms.
2015–2017 m., rengiant teisės aktų projektus, daug dėmesio bus skiriama veiksmingam elektroninių
ryšių išteklių valdymui ir naudojimui, palankių technologinių sąlygų sudarymui, teisės aktų suderinimui su ES
reguliavimo teisine baze.
RRT, vadovaudamasi 2014 m. spalio 9 d. Rekomendacija 2014/710/ES, 2015 m. planuoja atlikti šių
rinkų tyrimus:


didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos;

6

OL 2014 L 155, p. 1
OL 2014 L 164, p. 6
OL 2012 L 81, p. 7
9
OL 2014 L 139, p. 18
10
OL 2014 L 263, p. 29
11
OL 2014 L 295, p. 79
7
8
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didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos;



minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinkos;



nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkos;



didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos;



vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių
tinklo fiksuotoje vietoje rinkų;



skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje
vietoje, rinkos.
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4.4. Žmogiškieji ištekliai
12

2014 m. RRT dirbo 163 valstybės tarnautojai ir darbuotojai , dirbantys pagal darbo sutartis. Iš jų
aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 154 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
73 turi inžinerinį techninį išsilavinimą, 19 – fizikos, 10 – matematikos ir informatikos išsilavinimą, 21 –
ekonomikos, 16 – teisinį, 10 ‒ viešojo administravimo, 14 – kitų sričių (žr. 1 pav.). 7 iš jų turi mokslų daktaro
laipsnį.
 Vidutinis RRT darbuotojų amžius ‒ 44 metai.
 RRT dirba 96 vyrai ir 67 moterys.

Kitos sritys
14
Teisinis
16

Moterys
67

Vyrai
96

Matematikos ir
informatikos
10

Fizikos
19

Viešojo
administravimo
10

Inžinerinis ar
techninis
73

Ekonominis
21

1 pav. 2014 m. RRT personalo sudėtis ir išsilavinimas

RRT struktūra yra funkcinė. 2013 m. liepos 9 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1051 „Dėl Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos struktūros tvirtinimo“ patvirtinta tokia Tarnybos struktūra: direktorius,
3 direktoriaus pavaduotojai, direktoriaus patarėjas, Administracinis departamentas, Elektroninių ryšių
departamentas, Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamentas, Pašto departamentas, Radijo ryšio
departamentas, Radijo spektro kontrolės departamentas (kuriam priklauso kontrolės skyriai Vilniuje,
Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Šiaulių kontrolės skyriaus Panevėžio poskyris), Strategijos departamentas,
Teisės departamentas, Tinklų ir informacijos saugumo departamentas, Finansų ir buhalterinės apskaitos
skyrius, Inspektavimo skyrius, ES paramos projekto administravimo skyrius.

RRT socialinė veikla
2014 m. RRT pradėjo sausio 13-ąją minėdama Laisvės gynėjų dienos 24-ąsias metines. Uždegdami
atminimo žvakutę languose, kartu su kitomis institucijomis ir Lietuvos gyventojais RRT darbuotojai dalyvavo
akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
Pavasarį RRT kolektyvas trečią kartą dalyvavo aplinkos tvarkymo projekte „DAROM“. 2014 m. buvo
tvarkomas Pilaitės mikrorajono parkas.

12

RRT direktorius yra valstybės pareigūnas.
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Artėjant Kalėdoms, RRT kolektyvas džiaugėsi įgyvendinta akcija „Mūsų maži darbai – didelis
džiaugsmas kitiems“. Iš labdaros ir paramos fondo svetainės www.algojimas.lt RRT darbuotojai pasirinko 5
vaikučių svajones ir nupirko dovanas.

4.5. Kvalifikacijos kėlimas
Siekiant tobulinti personalo įgūdžius, susijusius su institucijos strateginių tikslų įgyvendinimu, ir
plėtojant darbuotojų specialiąsias RRT reguliavimo srities žinias, 2014 m. suorganizuotuose kvalifikacijos
kėlimo renginiuose dalyvavo 151 RRT darbuotojas.
 Plėtojant personalo IRT (informacinių ir ryšių technologijų) srities dalykinę kompetenciją, buvo
organizuoti mokymai „Telekomunikacijų technologijų vystymosi tendencijos“ (dalyvavo 60 darbuotojų),
„Terahercų fizika“ (dalyvavo 27 darbuotojai), kituose šios srities mokymuose kvalifikaciją kėlė 31 RRT
darbuotojas.
 Stiprinant

tarnautojų

ryšių

sektoriaus

rinkos

reguliavimo

ir

priežiūros

srities

bendrąsias

kompetencijas, įvairiuose seminaruose dalyvavo 55 darbuotojai.
 Analitinius gebėjimus stiprino 32 dalyviai, tobulinant tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams,
orientavimosi į klientą gebėjimus ir įgūdžius, kvalifikaciją kėlė 26 darbuotojai.
Įvadinio valstybės tarnautojų mokymo programą išklausė 6 tarnautojai, 15 darbuotojų dalyvavo
vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimų tobulinimo mokymuose. 8 darbuotojai atnaujino žinias
profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje.
65

darbuotojai tobulino ES darbinių kalbų žinias, 82 dalyvavo mokymuose „Asmeninės įtampos

atpažinimas ir įveikimas sveikatos psichologijos požiūriu“.
Siekiant užtikrinti darbuotojų kompetencijos sklaidą, 2014 m. pagal vidinę RRT programą „RRT
tarnautojai ‒ RRT tarnautojams“ (darbuotojai skleidžia patirtį ir dalijasi įgytomis žiniomis vieni su kitais)
buvo organizuoti šie mokymai: „Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013 m. II pusmetį „iš vidaus“,
„Vartotojų teisės el. ryšių srityje“, „Euras ateina į Lietuvą“, „Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamento priežiūra, darnieji standartai, EMS bandymai“, „Elektroninių dokumentų, atitinkančių ADOC
specifikaciją, rengimas ir pasirašymas elektroniniu parašu“, „Poveikio priemonių taikymas už radijo dažnių
naudojimo pažeidimus“.
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5. TRUMPA RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS APŽVALGA
5.1. Ryšių sektorius
2014 m. ryšių sektoriaus, kurį sudaro elektroninių ryšių ir pašto paslaugos, pajamos siekė 714,2 mln.
Eur (2 466,1 mln. Lt) ir buvo 8,7 mln. Eur (29,9 mln. Lt) arba 1,2 proc. mažesnės nei 2013 m. Nors 2014 m.
sektoriaus pajamos mažėjo, tačiau pajamų mažėjimo tempas lėtėjo ir buvo mažiausias nuo 2009 m. (žr. 2
pav.). Elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2014 m. sudarė 84,8 proc. visų ryšių sektoriaus pajamų, pašto
sektoriaus pajamos – 15,2 proc. 2013 m. ši proporcija buvo atitinkamai 85,9 proc. ir 14,1 proc. Tokius
pokyčius nulėmė tai, kad pašto sektoriaus pajamos 2014 m., palyginti su 2013 m., išaugo 6,7 proc.,
elektroninių ryšių sektoriaus – sumažėjo 2,5 proc.

18,9 %
10,4 %

8,4 %
7,8%

5,9 %

7,8%

2,9%

-8,1 %
-14,8%

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

6,0%

1,3%

9,8%

2009 m.

-5,2 %

-9,6 %

2010 m.

2011 m.

Ryšių sektoriaus pajamų pokytis

3,3%

3,7%

-3,3 % -1,2 %

-3,2 %

2012 m.

2,9%

2013 m.

2014 m.

BVP pokytis

2 pav. Lietuvos BVP ir ryšių sektoriaus pokyčiai, 2005–2014 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos bankas, RRT

5.1. Elektroninių ryšių sektorius
2014 m. bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos buvo 605,7 mln. Eur (2,092 mlrd. Lt).
Praėjusiais metais šiame sektoriuje išliko pajamų mažėjimo tendencija, besitęsianti jau šeštus metus iš eilės.
2014 m., palyginti su 2013 m., elektroninių ryšių sektoriaus pajamos sumažėjo 2,5 proc. (žr. 3 pav.) arba
15,5 mln. Eur (53,4 mln. Lt).
Didžiausią šio sektoriaus pajamų dalį (36,6 proc.) sudarė pajamos, gautos iš judriojo telefono ryšio
paslaugų teikimo. Iš interneto prieigos paslaugų uždirbtos pajamos buvo antroje vietoje ir sudarė 19,6 proc.
visų elektroninių ryšių sektoriuje uždirbtų pajamų. Tinklų sujungimo pajamos sudarė 18,2 proc. visų
elektroninių ryšių sektoriuje uždirbtų pajamų. Kitų elektroninių ryšių paslaugų pajamos sudarė tokias bendrų
elektroninių ryšių sektoriaus pajamų dalis: mokamos televizijos paslaugų pajamos – 10,0 proc., fiksuotojo
telefono ryšio paslaugų pajamos – 9,0 proc., duomenų perdavimo paslaugų pajamos ‒ 4,0 proc., skirtųjų
linijų paslaugų pajamos – 0,9 proc., nenaudojamų fizinių šviesolaidinių linijų skaidulų nuomos paslaugų
pajamos – 1,0 proc., radijo ir televizijos siuntimo paslaugų pajamos – 0,7 proc.
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17,6%
620,1

587,5

861,5

780,9

905,0

835,1

729,6

693,5

658,0

621,2

-5,1%

-5,6%

605,7

10,3%

7,0%

5,5%

745,4

5,1%
-7,7%

-10,7%

-7,0%

-2,5%

2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.
Bendros elektroninių ryšių rinkos pajamos

Pajamų pokytis

3 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus pajamos (mln. Eur) ir jų pokyčiai (proc.), 2003–2014 m.
Šaltinis: RRT

2014 m., palyginti su 2013 m., išaugo tik dviejų elektroninių ryšių paslaugų grupių pajamos: tinklų
sujungimo paslaugų pajamos augo 17,8 mln. Eur (61,5 mln. Lt) arba 19,3 proc., mažmeninių interneto
prieigos paslaugų pajamos augo 0,2 mln. Eur (0,8 mln. Lt) arba 0,2 proc. 2014 m., palyginti su 2013 m., ypač
mažėjo judriojo telefono ryšio paslaugų pajamos (21,6 mln. Eur arba 74,6 mln. Lt) ir fiksuotojo telefono ryšio
paslaugų pajamos (9,1 mln. Eur arba 31,4 mln. Lt). Judriojo telefono ryšio paslaugų pajamų mažėjimą galima
paaiškinti stipria konkurencija rinkoje tarp paslaugų teikėjų ir nuolatos mažėjančiomis paslaugų kainomis.
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugų pajamos mažėjo dėl mažėjančios paklausos, konkurencijos tarp paslaugų
teikėjų ir konkurencinio spaudimo iš judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų. Viešojo ir judriojo telefono ryšio
paslaugų pajamų pokyčiai yra pavaizduoti 4 pav.
402,3
340,0

314,9

133,9

128,5

358,0

123,0

392,4
326,2

119,5

115,8

285,0

102,8

280,1

87,6

265,3

78,5

243,3

71,1

221,7

63,6

54,5

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.
Judriojo telefono ryšio paslaugų pajamos

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugų pajamos

4 pav. Pajamos iš fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo 2004–2014 m., mln. Eur
Šaltinis: RRT

Vertinant pagal santykinius rodiklius, 2014 m., palyginti su 2013 m., daugiausia mažėjo skirtųjų linijų
paslaugų pajamos (15,5 proc. arba 1,0 mln. Eur (3,5 mln. Lt) mažėjimas) ir fiksuotojo telefono ryšio pajamos
(14,3 proc. arba 9,1 mln. Eur (631,4 mln. Lt) mažėjimas).
Vertinant naudojimosi elektroninių ryšių paslaugomis tendencijas, 2014 m. vyravo panaši situacija kaip
ir 2013 m. 2014 m. fiksuotojo telefono ryšio tinkle inicijuotų pokalbių trukmė, palyginti su bendra 2013 m.
inicijuotų pokalbių trukme, sutrumpėjo 14,4 proc. arba 160,8 mln. min. Judriojo ryšio tinkluose 2014 m.
inicijuotų pokalbių trukmė buvo 6,3 proc. arba 481,6 mln. min. ilgesnė nei 2013 m. (žr. 5 pav.).
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2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.
2005 m.
2004 m.
2003 m.

953,8
1114,6
1277,6
1422,8
1533,9

8181,5

7699,9
7534,7
7290,2
6855,8

1592,7
1662,2

5926,8
5408,9

1667,2

4628,6

1728,4

3795,6

1797,6
1738,2

2981,9
2399,5

1486,4

1844,4

Inicijuotų judriojo ryšio balso skambučių srautas

Inicijuotų fiksuotojo ryšio balso skambučių srautas

5 pav. Pokalbių trukmė 2003–2014 m., mln. min.
Šaltinis: RRT

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius per 2014 m., palyginti su 2013 m., sumažėjo nuo
624 779 iki 585 515 arba 6,3 proc. Judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius per 2014 m., palyginti
su 2013 m., sumažėjo nuo 4 565 976 iki 4 466 654 arba 2,2 proc. Judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų
skaičius mažėjo antrus metus iš eilės.
2014 m., palyginti su 2013 m., pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo augo, tačiau užfiksuotas
augimas tesiekė 0,2 proc. (žr. 6 pav.). Interneto prieigos paslaugų teikimo pajamos susideda iš dviejų
paslaugų grupių: mažmeninių interneto prieigos paslaugų ir didmeninių interneto prieigos paslaugų.
Akcentuotina, kad 2014 m., palyginti su 2013 m., pajamos iš mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimo
augo 1,7 proc., o didmeninės interneto prieigos paslaugų teikimo pajamos per 2014 m., kaip ir ankstesniais
laikotarpiais, mažėjo ir šis mažėjimas buvo 17,4 proc.

111,2

119,5

117,7

119,9

117,8

118,7

118,9

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

90,7
76,7
61,8

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo
6 pav. Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo 2005–2014 m., mln. Eur
Šaltinis: RRT

Vienas iš rodiklių, atskleidžiančių naudojimosi elektroninių ryšių paslaugomis mastą, yra interneto
prieigos paslaugų abonentų skaičius ir skvarba. Lietuvoje 2014 m., palyginti su 2013 m., plačiajuosčio
interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius išaugo 122,6 tūkst. arba 10,8 proc. ir siekė 1,257 mln.
Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų skvarba, t. y. interneto prieigos abonentų skaičius, tenkantis 100
gyventojų, 2014 m. buvo lygi 43. Abonentų, besinaudojančių interneto prieigos paslaugomis, skaičius nuo
2005 m. nuolat auga (žr. 7 pav.).
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38,5

43,0

1054

1134

1257

2012 m.

2013 m.

2014 m.

35,4

17,3

21,2

23,9

30,9

27,1

12,3
7,6
257
2005 m.

418

582

710

796

880

989

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.
Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius, tūkst.
Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 100 gyventojų

7 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius (tūkst.) ir interneto prieigos paslaugų abonentų skvarba,
2005–2014 m.
Šaltinis: RRT

Nors abonentų, interneto prieigos paslaugas gavusių judriojo ryšio technologijomis, skaičius auga, jų
santykinė dalis bendrajame interneto prieigos paslaugų gavėjų skaičiuje mažėjo: 2013 m. ji sumažėjo 0,6
procentinio punkto, o 2014 m. – 1,5 procentinio punkto. Tokį pokytį nulėmė tai, kad abonentų, gavusių
interneto prieigos paslaugas naudojant judriojo ryšio technologijas, skaičius per metus išaugo 4,3 proc., o
abonentų, gavusių interneto prieigos paslaugas naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, skaičius padidėjo
11,6 proc. (žr. 8 pav.).

2014 m.

75,4%

24,6%

2013 m.

26,1%

73,9%

2012 m.

26,7%

73,3%

26,0%

74,0%

2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.

2007 m.
2006 m.

78,0%

22,0%

79,9%

20,1%

83,7%

16,3%

88,2%

11,8%

91,0%

9,0%

Judriojo ryšio technologijos

Fiksuotojo ryšio technologijos

8 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų pasiskirstymas pagal naudojamas technologijas, 2006–2014 m.,
proc.
Šaltinis: RRT

2014 m. šviesolaidinės ryšio linijos (FTTx) Lietuvoje išlieka pagrindine plačiajuosčio ryšio
paslaugų teikimo technologija (žr. 9 pav.). 2014 m. duomenimis, Lietuvoje buvo 476,8 tūkst. šviesolaidinių
ryšio linijų, t. y. 40,0 tūkst. linijų arba 9,1 proc. daugiau nei 2013 m. Iš 476,8 tūkst. šviesolaidinių ryšio linijų
192,3 tūkst. linijų buvo nutiesta iki paslaugų gavėjo patalpos ir 285,6 tūkst. – iki paslaugų gavėjo pastato.
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2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.
2005 m.

285 564
268 215
252 705
232 479

192 265

169 615
149 952
127 430

216 653

91 037

202 847

51 703

148 013

15 126

FTTH

FTTB

FTTH ir FTTB

9 pav. Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų teikimas naudojant FTTx technologiją (ryšio linijų skaičius)
2005–2014 m.
Šaltinis: RRT

2014 m. interneto prieigos paslaugas šviesolaidinėmis ryšio linijomis gavo 38,0 proc. visų mažmeninių
interneto prieigos paslaugų gavėjų (žr. 10 pav.). Antra populiariausia technologija, skirta interneto prieigos
paslaugoms gauti, – judrusis ryšys, trečia – belaidžio ryšio linijos.
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10 pav. Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų teikimas pagal technologijas 2006–2014 m.
Šaltinis: RRT

Sparčiojo plačiajuosčio ryšio (30 Mb/s ir didesnės spartos) interneto prieigos paslaugos dažniausiai
buvo teikiamos šviesolaidinėmis ryšio linijomis (FTTx), kabelinės televizijos tinklais, naudojant DOCSIS 3.0
technologiją bei kitas technologijas (vietiniai tinklai (LAN), skirtosios linijos). Atsižvelgdami į teikiamas naujas
paslaugas, interneto prieigos paslaugų teikėjai nuolatos didina plačiajuosčio interneto spartą. Per metus
abonentų, kuriems užtikrinama 30 Mb/s ir didesnė duomenų priėmimo iš interneto sparta, skaičius išaugo
15,8 proc. 2014 m. gruodžio 31 d. 35,1 proc. namų ūkių galėjo naudotis 30 Mb/s ir didesne interneto
sparta, tarp jų 7,5 proc. naudojosi skaitmeninių ryšių technologijų paslauga, gebančia perduoti duomenis
didesne negu 100 Mb/s sparta.
Lietuvoje sėkmingai besiplečiantys naujosios kartos plačiajuosčio ryšio tinklai lemia ir populiarėjantį
televizijos programų retransliavimą taikant IPTV (angl. Internet Protocol Television) technologijas. 2014 m.
pabaigoje IPTV paslaugas teikė 16 bendrovių, o šiuo būdu televizijos programas žiūrėjo 145,8 tūkst.
abonentų – palyginti su 2013 metų duomenimis, abonentų skaičius išaugo 22,6 proc. Nors IPTV paslaugų
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abonentų skaičius augo sparčiausiai, populiariausiomis mokamos televizijos paslaugomis išliko kabelinės
televizijos tinklais teikiamos televizijos paslaugos ‒ šią televiziją 2014 m. rinkosi 57,3 proc. visų mokamos
televizijos abonentų, bet tai1,3 procentinio punkto mažiau nei 2013 m. (žr. 11 pav.).
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11 pav. Mokamos televizijos abonentų pasiskirstymas pagal televizijos paslaugų teikimo būdus, 2009–2014 m.,
proc.
Šaltinis: RRT

2012 m. spalio 28 d. Lietuvoje buvo išjungtos analoginės antžeminės televizijos transliacijos. Tai turėjo
įtakos pajamoms už televizijos transliacijų perdavimo paslaugų teikimą. Jos 2013 m., palyginti su 2012 m.,
ženkliai sumažėjo. 2014 m., palyginti su 2013 m., pajamos iš televizijos transliacijų perdavimo veiklos
sumažėjo 0,25 mln. Eur (0,86 mln. Lt), pajamos iš radijo transliacijų perdavimo veiklos sumažėjo 0,13 mln.
Eur (0,44 mln. Lt) (žr. 12 pav.).
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12 pav. Televizijos ir radijo transliacijų perdavimo paslaugų pajamų dinamika 2008–2014 m., mln. Eur
Šaltinis: RRT

2014 m. elektroninių ryšių rinkos dalyviai į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą investavo mažiau nei
2013 metais. 2014 m. šios investicijos siekė 82,3 mln. Eur (284,1 mln. Lt) ir, palyginti su 2013 m., sumažėjo
4,4 mln. Eur (15,2 mln. Lt) arba 5,1 proc. (žr. 13 pav.). Operatoriai daugiausia investavo į šviesolaidinio
prieigos tinklo plėtrą, fiksuotojo ir judriojo ryšio pagrindinių tinklų modernizavimą, 3G, 4G tinklų ir judriojo
ryšio tinklų infrastruktūros, kuria teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, tobulinimą.
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13 pav. Investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą dinamika 2003–2014 m., mln. Eur
Šaltinis: RRT

5.2. Pašto sektorius
Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajai Lietuvos Respublikos pašto įstatymo redakcijai, nebeliko
šio sektoriaus paslaugų skirstymo į pašto paslaugas ir pasiuntinių paslaugas. Atsižvelgiant į tai, visi pašto
sektoriuje veikiantys ūkio subjektai vadinami pašto paslaugos teikėjais, o jų teikiamos paslaugos – pašto
paslaugomis. 2014 m. pabaigoje teisę teikti pašto paslaugą turėjo 69 fiziniai arba juridiniai asmenys, t. y. 9
asmenimis mažiau nei 2013 m. pabaigoje.
2014 m. pašto paslaugos teikimo veiklos pajamos, palyginti su 2013 m. bendrosiomis pašto veiklos
pajamomis, padidėjo 7,1 proc. ir siekė 109,0 mln. Eur (376,5 mln. Lt) (žr. 14 pav.).
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14 pav. Pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos, mln. Eur, 2005–2014 m.
Šaltinis: RRT

Vertinant pašto paslaugas fiziniais paslaugos vienetais, pastabėtina, kad 2014 m., palyginti su 2013
m., išaugo tiek pašto siuntinių, tiek pašto korespondencijos siuntų skaičius. 2013 m. buvo persiųsta 7,9 mln.
vienetų pašto siuntinių, 2014 m. – 8,7 mln. vnt., t. y. 10,1 proc. daugiau nei 2013 m. Pašto korespondencijos
siuntų augimo tempas buvo nuosaikesnis – 3,6 proc., nuo 69,1 mln. vnt. 2013 m. iki 71,6 mln. vnt. 2014 m.
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6.

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
2014 m. RRT, vadovaudamasi principu, kad priežiūros institucija turi būti verslo konsultantė, o

ne baudėja, ir vykdydama administracinės naštos mažinimo priemones, pirmiausia teikė konsultacijas ir
metodinę pagalbą ūkio subjektams. 2014 m. RRT įgyvendino ir toliau tęsė pradėtą veiklą:


RRT interneto svetainės skyriuje „Ūkio subjektų priežiūra“ paskelbtas 2014 m. ūkio subjektų
(teikiančių pašto paslaugą bei asmenų, besiverčiančių elektroninių ryšių veikla) patikrinimų
planas (šiuo metu jau paskelbtas 2015 m. planas) ir kontroliniai planinių patikrinimų
klausimynai.



Svetainėje paskelbti 2014 m. kiekvieno ketvirčio išsamūs patikrinimų rezultatai.



Svetainėje paskelbtas ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas.



Ūkio subjektai gali pateikti klausimą RRT interneto svetainės skyriuje „Dažnai užduodami
klausimai“. Čia skelbiamos RRT apibendrintos konsultacijos pateikiamais klausimais. Visiems
RRT atsakymams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu,
suteikiamas viešosios konsultacijos statusas.



Visiems ūkio subjektams, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki patikrinimo pradžios, buvo
išsiunčiami pranešimai apie būsimus patikrinimus ir klausimynai.



RRT, siekdama ūkio subjektams palengvinti periodinių ataskaitų apie vykdytą elektroninių
ryšių veiklą teikimo naštą, bendradarbiauja su Lietuvos statistikos departamentu ir turimus
statistinius duomenis perduoda jam.



RRT teikia konsultacijas ir reikiamą informaciją nemokamu pasitikėjimo ir pagalbos telefono
numeriu 8 800 20030.



2014 m. ūkio subjektai buvo konsultuojami jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, rinkos
reguliavimo bei statistinių ataskaitų pildymo, privalomos skelbti informacijos skelbimo, tinklų
sujungimo, problemų, susijusių su netinkamu pašto siuntų pristatymu, siuntų ženklinimu ir kt.
klausimais.

2014 m. RRT laikėsi Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų įsipareigojimų, prie kurios yra
prisijungusi jau trejus metus.
RRT svetainės skyriuje „Ūkio subjektai“ skelbiama ši informacija:


Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų,



Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengtas rekomendacinio pobūdžio informacinis
leidinys (lankstinukas) „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir
pareigos".
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6.1. Bendrojo grįžtamojo ryšio modelio taikymas
RRT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“

13

nuostatų 7.22 punktu „Veiklos tobulinimas,

atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę“, 2014 m. gruodžio mėn. prisijungė prie Bendrojo grįžtamojo
modelio sistemos.
Sistema suteikia galimybę verslui anonimiškai įvertinti priežiūros institucijų atliekamus patikrinimus ir
tikrintojų darbo kokybę, o priežiūros institucija, atsižvelgdama į gautus vertinimus ir siūlymus, gali toliau
tobulinti savo veiklą. Ūkio subjektams sistemoje-svetainėje http://inspect.ukmin.lt/ pateikus informaciją apie
jų įmonėse atliktus patikrinimus, 2014 m. RRT gavo 11 palankių atsiliepimų iš 26 patikrintų ūkio subjektų.
Siekdama, kad RRT būtų sėkmingai įdiegta rizikos vertinimu pagrįsta ūkio subjektų veiklos priežiūros
14

sistema (modelis) , 2015 m. RRT įgyvendins reikiamas priemones, t. y. bus fiksuojami duomenys apie visus
vykdomus patikrinimus ir bus detaliai analizuojama ūkio subjektų nuomonė apie vykdomus planinius ar
neplaninius patikrinimus.

6.2. Pasirengimas euro įvedimui
Lietuvai rengiantis įvesti eurą, RRT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos
Respublikoje įstatymu ir kitais teisės aktais, įgyvendino šias priemones:


Informavo ūkio subjektus apie kainų eurais ir litais skelbimo reikalavimus: raštu informavo
198 elektroninių ryšių ir pašto paslaugos teikimo veikla užsiimančius ūkio subjektus apie
reikalavimą paslaugų ir prekių kainas skelbti litais bei eurais ir prašė nurodyti šių kainų
konkrečias skelbimo vietas.



2014 m. atliko 199 patikrinimus: analizuota informacija, prieinama paslaugų teikimo vietose
(110), paslaugų teikėjų interneto svetainėse, kainoraščiuose, skrajutėse (89).



Atlikus 199 patikrinimus, buvo nustatyti 49 pažeidimai, kurie nedelsiant buvo pašalinti.
Dažniausi pažeidimai: kainos nebuvo nurodytos dviem valiutomis, perskaičiuojant kainas
pritaikytas netinkamas keitimo kursas, kainos apvalinimas neatitiko teisės aktų reikalavimų.



RRT svetainėje buvo sukurtas naujas skyrius „Pasirengimas euro įvedimui“ ir jame
skelbiama aktuali su euro įvedimu susijusi informacija.



Užmokesčių už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų dydžiai, perskaičiuoti į
eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, buvo paskelbti
www.rrt.lt.

RRT negavo skundų ir nenagrinėjo ginčų, susijusių su euro įvedimu.

13

Ūkio ministerija ir Teisingumo ministerija koordinuoja ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų veiklos tobulinimo ir šių institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pertvarką.
14
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 1R-23/4-892
„Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės“
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6.3. Elektroninių ryšių veiklą vykdančių ūkio subjektų priežiūra
RRT konsultuoja rinkos dalyvius elektroninių ryšių mažmeninių ir didmeninių paslaugų teikimo,
elektroninių ryšių tinklų sujungimo, prieigos teikimo klausimais, sutarčių su paslaugų gavėjais atitikties teisės
aktų reikalavimams klausimais, siekdama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami elektroninių ryšių veiklą
reglamentuojantys teisės aktai, o didelę įtaką rinkoje turintys ūkio subjektai vykdytų jiems nustatytus
įpareigojimus.
2014 m. pagal RRT direktoriaus patvirtintą planą

15

buvo patikrinti 25 ūkio subjektai (2013 m. – taip

pat 25), teikiantys elektroninių ryšių paslaugas (žr. 15 pav.). Planinių patikrinimų metu 20 ūkio subjektų
veikloje buvo nustatyta pažeidimų. Dažniausi nustatyti pažeidimai – tipinių sutarčių su paslaugų gavėjais
standartinių sąlygų neatitiktis teisės aktų reikalavimams. Po įspėjimų į visas RRT įgaliotų pareigūnų pastabas
buvo atsižvelgta ir visi pažeidimai iki patikrinimo pabaigos buvo pašalinti.
Dėl to, kad laiku nepateikė ataskaitų apie vykdytą veiklą, buvo įspėti 68 ūkio subjektai. Po žodinių
įspėjimų telefonu buvo pateiktos 58 ataskaitos. Dėl likusių 10 nepateiktų ataskaitų buvo ieškota bendrovių,
galbūt vykdančių veiklą, tačiau nepavyko jų rasti jokiais RRT žinomais adresais ar kontaktais. Dalis šių
bendrovių buvo išbraukta iš paslaugų teikėjų sąrašų konstatavus, kad, pranešę apie ketinimą verstis
elektroninių ryšių veikla, realiai veiklos vykdyti nepradėjo arba elektroninių ryšių veiklą nutraukė.
Vienam ūkio subjektui periodiškai neteikiant ataskaitų apie vykdytą veiklą, buvo inicijuotas ir atliktas
neplaninis veiklos patikrinimas, kurio tikslas buvo nustatyti, ar subjektas verčiasi elektroninių ryšių veikla ir ar
privalo teikti RRT ataskaitas. Patikrinimo metu nustačius, kad ūkio subjektas teikia elektroninių ryšių
paslaugas, jam buvo suteikta metodinė pagalba, po kurios ūkio subjektas ataskaitas teikė laikydamasis
nustatytų terminų.
2014 m. planinių patikrinimų metu buvo nustatyti 5 atvejai, kai elektroninių ryšių paslaugų teikėjai
teikė paslaugas (interneto prieigos, IPTV), tačiau neteikė RRT ataskaitų, todėl nebuvo įtraukti į RRT
sudaromus paslaugų teikėjų sąrašus. Suteikus šiems subjektams metodinę pagalbą, jie pradėjo teikti RRT
ataskaitas.
2014 m. taip pat buvo tikrinta, kaip telekomunikacijų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų
paslaugų teikėjai tvirtina ir viešai paskelbia jų paslaugoms teikti naudojamų sąsajų technines specifikacijas.
Nustatyta, kad operatoriai yra paskelbę nuorodas į naudojamas technines specifikacijas.
2014 m. ekonominių sankcijų elektroninių ryšių veiklą vykdantiems ūkio subjektams paskirta
nebuvo (žr. 16 pav.), visi nustatyti teisės aktų reikalavimų neatitikties atvejai buvo pašalinti suteikus ūkio
subjektams metodinę pagalbą.

15

RRT direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1V-77 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. planuojamų
atlikti asmenų, teikiančių pašto paslaugą bei asmenų, besiverčiančių elektroninių ryšių veikla, veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“
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15 pav. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų patikrinimų 2011–2014 m. skaičius
Šaltinis: RRT
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16 pav. Taikytų poveikio priemonių už elektroninių ryšių veiklos pažeidimus 2011−2014 m. skaičius
Šaltinis: RRT

6.4. Pašto paslaugos rinkos priežiūra
2014 m. pagal RRT direktoriaus patvirtintą planą

16

vykdydama pašto paslaugos rinkos priežiūrą, RRT

atliko 25 (2013 m. – 30) ūkio subjektų veiklos planinius patikrinimus (žr. 17 pav.).
2014 m. planinių patikrinimų metu 10 bendrovių veikloje buvo nustatyta pažeidimų (pažeidimų
pobūdis ‒ nesilaikyta siuntų ženklinimo reikalavimų, neturėta pagal pašto paslaugos teikėjų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus privalomų parengti dokumentų, neturėta ir neskelbta informacija,
reikalinga naudotojui apsispręsti dėl naudojimosi paslauga). Suteikus metodinę pagalbą, visi minėti
pažeidimai buvo pašalinti iki planinių patikrinimų pabaigos.
Norėdama turėti tikslią informaciją apie pašto paslaugos teikėjus, RRT planinių patikrinimų metu
patikrino įmones, įtrauktas į RRT skelbiamą pašto paslaugos teikėjų sąrašą, tačiau periodiškai teikiančias
RRT informaciją, kad tokios veiklos nevykdo, arba neteikiančias jokios informacijos apie vykdomą veiklą.
Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama prižiūrint pašto rinką, yra šios: nesilaikoma privalomų

16 RRT direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1V-77 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m.
planuojamų atlikti asmenų, teikiančių pašto paslaugą bei asmenų, besiverčiančių elektroninių ryšių veikla, veiklos patikrinimų plano
patvirtinimo“
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ketvirtinių ir metinių ataskaitų apie vykdytą veiklą teikimo terminų, nepranešama apie pašto veiklos pradžią,
pabaigą ar pakeistą veiklos vykdymo vietą.
Pagal naudotojų skundus ir kitą gautą informaciją buvo atliekami tyrimai, tačiau neplaninių patikrinimų
vykdyta nebuvo.
2014 m. ekonominių sankcijų pašto paslaugos teikėjams paskirta nebuvo.
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17 pav. Pašto paslaugos teikėjų patikrinimų 2011–2014 m. skaičius
Šaltinis: RRT

Dėl to, kad nepateikė privalomų ketvirtinių ir metinių ataskaitų apie vykdytą veiklą, įspėti 82 ūkio
subjektai. Po įspėjimų telefonu arba paslaugų teikimo vietose pašto paslaugos teikėjai pateikė 65 ataskaitas.
Likę ataskaitų nepateikę ūkio subjektai nerasti jokiais RRT žinomais adresais arba nustatyta, kad jie veiklos
nevykdo, dauguma jų buvo išbraukti iš RRT sudaromų pašto paslaugos teikėjų sąrašų, konstatavus, kad,
pranešę apie pašto paslaugos teikimo pradžią, realios veiklos vykdyti nepradėjo arba veiklos vykdymą
nutraukė.

6.5. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių
rinkos priežiūra
RRT atlieka Lietuvos Respublikos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių atitikties privalomiems Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio
reglamento

17

(toliau – RTTE reglamentas) reikalavimams užtikrinimą ir priežiūrą. RRT, atlikdama minėtų

įrenginių priežiūrą, bendradarbiauja su Muitinės departamentu.
2014 m. išanalizuoti duomenys apie 6 140 vnt. iš trečiųjų šalių įvežtų radijo ryšio ir telekomunikacijų
galinių įrenginių tipų (žr. 18 pav.). Pažymėtina, kad didžiausią dalį įvežamų įrenginių sudaro mobiliojo ryšio
priemonės (telefonai, jų dalys).

17

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas, nustatantis laisvo radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių judėjimą ir jų tiekimą rinkai, naudojimo sąlygas, esminius įpareigojimus, susijusius su informacija apie
sąsajų specifikacijas, ir kt. Minėtu reglamentu Lietuvoje įgyvendinama 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254).
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18 pav. 2011–2014 m. iš trečiųjų šalių Įvežtų įrenginių tipų skaičius, vnt.
Šaltinis: RRT

Atitiktis RTTE reglamento administraciniams reikalavimams
2014 m. buvo patikrinta 70 tipų radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktis RTTE
reglamento administraciniams reikalavimams (žr. 1 lentelę). Reglamento reikalavimų neatitiko 25-i įrenginių
tipai. Iš jų 8-i įrenginių tipai (ryšio slopintuvai) neturėjo CE ženklų ir atitikties deklaracijų.
1 lentelė. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai 2012–2014 m.

Kiekis
2012 m.

Kiekis
2013 m.

Kiekis
2014 m.

Iš viso patikrinta įrenginių tipų

125

77

70

Netenkino reikalavimų

49

30

25

Neturėjo CE ženklo ir deklaracijos

6

9

8

Neturėjo tik deklaracijos

19

18

17

Sustabdytas teikimas į rinką

13

9

8

Pranešimas būtinas

44

35

30

Pranešimų pateikta

18

30

30

Pranešimų nepateikta
Šaltinis: RRT

26

5

3

Patikrinimų rezultatai

17 įrenginių tipų tikrinimo metu neturėjo atitikties deklaracijų. Dėl visų įrenginių tipų importuotojai
deklaracijas pateikė. Buvo nustatyta, kad 3 įrenginių tipai teikiami į rinką prieš tai nustatytu laiku nepranešus
RRT, kaip to reikalauja RTTE reglamentas. Visi importuotojai po įspėjimų pranešimus pateikė.

Atitiktis RTTE reglamento reikalavimams atliekant bandymus
2014 m. iš rinkos bandymams laboratorijose buvo paimta 25 tipų 35 vienetai įrenginių. Nustatyta,
kad 15 tipų įrenginiai neatitiko RTTE reglamento reikalavimų.
Buvo nustatyta, kad 8 tipų ryšio slopintuvai neatitiko RTTE reglamento reikalavimų. Iš jų 6 vnt., RRT
bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriumi, buvo konfiskuoti: tai GSM,
GPS, 3G, Wi-Fi ryšio slopintuvai, kuriais prekiauti be atskiro leidimo draudžiama pagal Lietuvos teisės aktus.
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RRT laboratorijoje atlikus patikrą, nustatyta, kad visi įrenginiai trukdo GSM/UMTS, 3G, GSM/LTE, UMTS
palydovinės radionavigacijos bei RLAN dažnių diapazonuose teikiamoms paslaugoms. Asmuo, neteisėtai
teikęs ryšio slopintuvus į Lietuvos rinką, nubaustas pinigine bauda, o nelegali įranga buvo sunaikinta.
Kiti įrenginiai, kurie po patikros užfiksuoti kaip netenkinantys reikalavimų: 5 tipų GSM ryšio
stiprintuvai (trūkumus pašalino patys gamintojai) ir 2 tipai mažo nuotolio įrenginių (nuotoliniu būdu valdomi
žaislai), dėl jų dar vyksta dialogas su importuotojais. Pagrindinis neatitikimo parametras ‒ šalutinė siųstuvo
spinduliuotė neatitiko standartuose nustatytų reikalavimų. Nepašalinus trūkumų, bus uždraustas šių įrenginių
teikimas į rinką ir apie tai informuota Europos Komisija.

6.6. Aparatūros
ir
įrenginių
suderinamumo reikalavimams

atitiktis

elektromagnetinio

RRT atlieka Lietuvos Respublikos rinkoje esančių aparatūros ir įrenginių atitikties Elektromagnetinio
suderinamumo techninio reglamento (toliau – EMS reglamentas) reikalavimams priežiūrą.
2014 m. buvo patikrinta 30 aparatų tipų, ar jie atitinka EMS reglamento administracinius (ženklinimas,
atikties deklaracija) reikalavimus (žr. 19 pav.). Iš jų bandymams laboratorijoje buvo paimta 15 aparatų tipų.
EMS reglamento reikalavimų neatitiko 6 tipų įrenginiai, kas sudaro 40 proc. patikrintų įrenginių. Toks didelis
neatitikimo procentas yra dėl tikslinės LED šviestuvų ir įtampos keitiklių atrankos pagal EMS tikrinimo
programą.
Dažniausia neatitikties EMS reglamento reikalavimams priežastis ‒ trikdžiai maitinimo prieigoje. Visų
EMS reglamento reikalavimų netenkinančių aparatų teikimas į rinką sustabdytas kol bus pašalinti trūkumai.
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19 pav. Aparatų, tikrintų, ar atitinka EMS reglamento administracinius reikalavimus, tipų skaičius 2011–2014 m.
Šaltinis: RRT

6.7. Elektroninio parašo priežiūra
RRT nuo 2011 m. yra Vyriausybės įgaliota atlikti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas.
Elektroninio parašo priežiūros tikslas – kontroliuoti, kaip sertifikavimo paslaugų teikėjai laikosi nustatytų
reikalavimų, kartu siekiant elektroninio parašo įrangos suderinamumo Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu, taip pat
Lietuvoje veikiančių sertifikavimo paslaugų teikėjų pripažinimo tarptautiniu lygiu.
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2014 m. kvalifikuotų sertifikatų sudarymo paslaugas Lietuvoje teikė ir RRT buvo prižiūrimi trys
sertifikavimo paslaugų teikėjai: UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, valstybės įmonė Registrų centras,
Gyventojų registro tarnyba.
Sertifikavimo paslaugų teikėjų duomenimis, 2014 m. pabaigoje buvo sudaryti 894 672 galiojantys
kvalifikuoti sertifikatai. Palyginti su 2013 m. (997 919 kvalifikuotų sertifikatų), jų skaičius sumažėjo 10,35
proc. Taip atsitiko todėl, kad sumažėjo Gyventojų registro tarnybos sudarytų galiojančių kvalifikuotų
sertifikatų, įrašomų į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojų pažymėjimus, skaičius – 2014 m.
kvalifikuotų sertifikatų, kurie nustojo galioti, jų galiojimas buvo sustabdytas ar nutrauktas, skaičius viršijo
naujai sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičių. Kitų sertifikavimo paslaugų teikėjų išduotų kvalifikuotų
sertifikatų skaičius augo.
2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujajai Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo
redakcijai (toliau – Aprašas), sudaryta galimybė norinčius ir atitinkančius Aprašo reikalavimus laiko žymos
formavimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas paslaugas įrašyti į RRT sudaromą, tvarkomą ir RRT svetainėje
skelbiamą sertifikavimo paslaugų teikėjų paslaugų patikimąjį sąrašą (toliau – Patikimasis sąrašas). Atlikus
pateiktų paraiškų vertinimus, 2014 m. vieno paslaugų teikėjo teikiamos laiko žymos formavimo paslaugos
buvo įrašytos į Patikimajį sąrašą, kaip tenkinusios Aprašo reikalavimus. Įrašymas į Patikimąjį sąrašą
užtikrina, kad daugiau laiko žymos naudotojų bus informuoti apie konkretaus paslaugų teikėjo teikiamas
paslaugas ir pasitikėjimą jomis.
RRT teikė informaciją bei metodinę pagalbą sertifikavimo paslaugų teikėjams sertifikavimo paslaugų
teikimo nutraukimo, laiko žymos formavimo, Patikimojo sąrašo klausimais. 2014 m. buvo surengtas
susitikimas su suinteresuotais asmenimis ir rinkos dalyviais, siekiant aptarti 2014 m. liepos 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (OL 2014 L 257, p. 73)
(toliau –

eIDAS reglamentas)

įgyvendinimo klausimus.

Siekdama

pasirengti eIDAS reglamento

įgyvendinimui, RRT analizavo eIDAS reglamento nuostatas bei susijusius standartus, įsitraukė į Europos
Komisijos kuruojamų eIDAS ekspertų darbo grupės ir eIDAS komiteto veiklą.
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7.

VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS
7.1. Vartotojų informavimo
priemonės

ir

aptarnavimo

kokybės

gerinimo

2014 m., kaip ir 2013 m. RRT veiklos prioritetas buvo vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. RRT
įgyvendino toliau išvardytas priemones:


Geresnį vartotojų informavimą ir aptarnavimo kokybę užtikrino nuo 2013 m. veikiantis

nemokamas pasitikėjimo ir pagalbos telefonas 8 800 20030. 2014 m. iš viso sulaukta 1 794 skambučių.
Pažymėtina, kad telefonu 8 800 20030 RRT gavo ir išnagrinėjo 149 prašymus ar nusiskundimus dėl
antžeminės skaitmeninės televizijos programų priėmimo įrangos naudojimo bei pačių programų priėmimo
galimybių įvairiose geografinėse šalies vietovėse.


Buvo nuolat atnaujinama, papildoma informacija RRT interneto svetainėje.



Paskelbta 60 pranešimų spaudai (2013 m. – 58), 37 naujienos (2013 m. – 46).



Interneto svetainės „Dažnai užduodamų klausimų“ (DUK) skiltis papildyta naujais klausimais
ir atsakymais.

RRT, siekdama informuoti vartotojus, užtikrinti geresnę elektroninių ryšių paslaugų kokybę ir didesnę
bei skaidresnę konkurenciją rinkoje, kartu netiesiogiai skatindama verslo savireguliaciją, yra sukūrusi ir
2014 m. toliau administravo šias svetaines:
www.skaičiuok.lt

– tai telefono ryšio paslaugų kainų palyginimo

svetainė, padedanti vartotojui pasirinkti labiausiai jo poreikius
atitinkančius paslaugų teikėjų pasiūlymus pagal palankiausias
telefono ryšio paslaugų kainas. Atsižvelgiant į elektroninių ryšių
rinkos pokyčius, kai paslaugų teikėjai vartotojams vis dažniau
pateikia įvairių naujų mokėjimo planų, 2014 m. RRT kainų skaičiuoklės duomenų bazė papildyta naujais
paslaugų teikėjų mokėjimo planais bei nuo 2014 m. liepos 1 d. pasikeitusiais, sumažintais tarptautinio
tarptinklinio ryšio paslaugų tarifais. 2014 m. svetainėje apsilankė apie 30 tūkst. vartotojų (2013 m. – 32
tūkst.).
www.elektroninisparasas.lt

‒ tai RRT elektroninio parašo nuotolinio

mokymo sistema. Nuotolinio mokymo sistemoje pateikiama išsami
informacija apie elektroninį parašą, jo panaudojimo sritis, įmones,
išduodančias

kvalifikuotus

sertifikatus.

Yra

pateikiamos

detalios

instrukcijos su paaiškinimais, kaip pasirašyti elektroniniu parašu.
2014 m.

papildomai buvo pateikta informacija, kaip paruošti kompiuterį darbui su elektroniniu parašu,

nurodant, kokių programinių priemonių reikia, siekiant pasirašyti elektroninį dokumentą su fizinio asmens
kvalifikuotu sertifikatu, esančiu USB kriptografinėje laikmenoje, asmens tapatybės kortelėje ar kitoje lustinėje
kortelėje.
www.matuok.lt svetainėje interneto naudotojai gali savarankiškai įvertinti
jiems teikiamo interneto ryšio spartą, kuri gaunama naudojantis turima
aparatine ir programine įranga. Nuo svetainės atnaujinimo 2012 m. joje
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apsilankė daugiau kaip 132 tūkst. vartotojų ir atliko daugiau kaip 294 tūkst. interneto prieigos spartos
matavimų. Daugiausia www.matuok.lt paslauga naudojosi Vilniaus ir Kauno gyventojai, AB TEO LT ir
Lietuvos radijo ir televizijos centro interneto prieigos paslaugų klientai.

www.esaugumas.lt

yra

specializuota

RRT

svetainė,

kurioje

pateikiama išsami informacija apie saugumą elektroninėje erdvėje.
Šioje svetainėje gyventojai gali rasti informacijos apie kompiuterių ir
mobiliųjų telefonų virusus, šnipinėjimo programas, nepageidaujamą
elektroninį paštą, sužinoti apie dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo
būdus

internete,

saugumo

spragas.

Svetainėje

skelbiamos

rekomendacijos, patarimai, kaip išvengti galimų incidentų, pateikiamos pagrindinės taisyklės, kaip saugiai
naudotis e. bankininkystės paslaugomis, patarimai, kaip pasirinkti slaptažodžius ir pan.
www.cert.lt interneto svetainėje galima rasti patarimų, kaip elgtis
įvykus elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentui, taip
pat aktualią, su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu
susijusią informaciją, teisės aktus, incidentų statistiką. Vartotojai,
užpildę specialią formą adresu www.cert.lt/pranesti.html, gali pranešti
apie kenkimo programinę įrangą, elektroninių paslaugų trikdymo atakas, neleidžiamuosius prisijungimus,
manipuliacijas elektroniniais duomenimis.

Trejus

RRT

metus

www.e-infrastruktura.lt.

Tai

administruoja
bendras

RRT

svetainę
ir

Lietuvos

savivaldybių projektas. Šioje svetainėje ūkio subjektams, kurie
projektuoja, teikia ir (arba) planuoja pradėti teikti elektroninių
ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, suteikiama prieiga prie
savivaldybių administruojamų infrastruktūros erdvinių duomenų sistemų. Šiose sistemose kaupiama
informacija apie inžinerines komunikacijas (ryšių kabelių kanalus).
2014 m. prie RRT, Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno miestų savivaldybių infrastruktūros erdvinių duomenų
sistemos prisijungė ir Panevėžio miesto savivaldybė.

Svetainei
rekomendacijas

www.draugiskasinternetas.lt
(šią

svetainę

administruoja

2014

m.

Švietimo

RRT

teikė

informacinių

technologijų centras), patarimus vaikams ir tėvams dėl žalingo interneto
turinio.

Užpildę

specialią

pranešimo

formą

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report, interneto naudotojai gali
pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį, t. y. pornografiją, vaikų
seksualinį išnaudojimą, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstančią, taip pat
smurtą ar kitą neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją.
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7.2. Elektroninių ryšių sektorius
7.2.1. Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų priežiūra
Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės)

18

nustatyta, kad

universaliųjų paslaugų teikimas turi būti užtikrinamas visiems elektroninių ryšių paslaugų (toliau – Paslaugos)
gavėjams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
TEO LT, AB, yra pripažinta ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką Viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklų
19

ir paslaugų rinkoje, ir yra įpareigota teikti universaliąsias paslaugas .
Universaliųjų paslaugų teikėjas yra 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, ir užtikrinti ne mažesnę nei 144 kb/s
duomenų siuntimo ir priėmimo spartą.
Vadovaudamasi Taisyklių reikalavimais, RRT 2014 m. skelbė viešąjį pasiūlymą Paslaugų teikėjams
pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias paslaugas, tačiau Paslaugų teikėjų, pageidaujančių teikti
universaliąsias paslaugas be kompensavimo, neatsirado.
2014 m. nebuvo nustatyta, kad universaliųjų paslaugų teikėja TEO LT, AB, būtų pažeidusi nustatytus
universaliųjų paslaugų teikimo reikalavimus (įskaitant reikalavimus dėl universaliųjų elektroninių ryšių
paslaugų aukščiausios kainų ribos).
2014 m. RRT paskelbė 2013 m. universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų pokyčių
ataskaitą. Apie 2014 m. universaliųjų paslaugų teikimo ir kainų pokyčius numatyta paskelbti iki 2015 m.
gegužės 1 d.
RRT užsakymu 2014 m. buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, siekiant nustatyti
universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų poreikius 2013 m. Pagrindiniai apklausos rezultatai yra šie:


Beveik trečdalis (30 proc.) tyrimo dalyvių namuose naudojasi viešosiomis fiksuotojo telefono ryšio
paslaugomis, kurias teikia TEO LT, AB (2012 m. – 33 proc., 2011 m. – 36 proc.). Daugumą
apklaustųjų (73 proc.) šios paslaugos tenkina.



Pusė (50 proc.) fiksuotojo telefono ryšio naudotojų taip pat naudojasi internetu per TEO LT, AB, ryšio
liniją (2012 m. – 48 proc., 2011 m. – 53 proc.).



31 proc. internetu per fiksuotojo telefono ryšio liniją besinaudojančių respondentų teigimu, interneto
duomenų priėmimo ir perdavimo sparta siekia iki 10 Mb/s: 7 proc. – iki 144 Kb/s, 3 proc. – nuo 144
Kb/s iki 512 Kb/s, 8 proc. – nuo 512 kb/s iki 2 Mb/s, 13 proc. – nuo 2 Mb/s iki 10 Mb/s. 26 proc. gali
naudotis didesne nei 10 Mb/s sparta. Apie pusė (45 proc.) apklaustųjų interneto spartos nurodyti
negalėjo.

18

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos RRT direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-889
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; turi sudaryti galimybę naudotis
elektroninių ryšių paslaugomis neįgaliesiems šių paslaugų gavėjams.
19
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Apibendrinant apklausos rezultatus, galima teigti, kad 2013 m. universaliosios elektroninių ryšių
paslaugos vartotojams buvo prieinamos ir atitiko jų poreikius, o viešosios telefono ryšio paslaugos fiksuotoje
vietoje teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.2.2. Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybė
Paslaugų kokybės rodikliai neviršija universalių paslaugų teikėjams nustatytų ribinių verčių
RRT, vykdydama universaliųjų elektroninių ryšių teikimo ir įpareigojimų teikti universaliąsias
paslaugas laikymosi priežiūrą, 2014 m. II ir IV ketv. atliko viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų kokybės
rodiklių kontrolinius matavimus universaliųjų paslaugų teikėjo tinkluose.
2014 m. II ketv. TEO LT, AB, fiksuotojo telefono ryšio tinkle buvo atlikta daugiau kaip 19 tūkst.
bandomųjų skambučių. Nustatytos nesėkmingų nacionalinių kvietimų dalies (0,47 proc.) bei vidutinės
nacionalinės sujungimo trukmės (0,40 s) vertės neviršija universalių paslaugų teikėjams nustatytų ribinių
verčių (ne daugiau kaip 5 proc. bei ne ilgiau nei 10 s).
2014 m. IV ketv. TEO LT, AB, fiksuotojo telefono ryšio tinkle buvo atlikta daugiau kaip 18 tūkst.
bandomųjų skambučių. Išmatuotos nesėkmingų nacionalinių kvietimų dalies (0,52 proc.) bei vidutinės
nacionalinės sujungimo trukmės (0,40 s) vertės neviršija universalių paslaugų teikėjams nustatytų ribinių
verčių.
Kiti 2014 m. II ir IV ketv. TEO LT, AB, deklaruoti paslaugų kokybės rodikliai taip pat neviršija
universalių paslaugų teikėjams nustatytų ribinių verčių.

7.2.3. Belaidės interneto prieigos paslaugų kokybė
Atlikta daugiau nei 34 tūkst. duomenų perdavimo bandymų
2014 m. RRT tęsė belaidės interneto prieigos paslaugų kokybės stebėseną. Sukurta belaidžio
interneto prieigos stebėsenos sistema operatoriams suteikia informaciją apie jų teikiamų paslaugų kokybę, o
paslaugų gavėjai gali savarankiškai įvertinti ir palyginti įvairių operatorių teikiamų interneto prieigos paslaugų
kokybę.
2014 m. buvo atlikta daugiau nei 34 tūkst. duomenų perdavimo bandymų

20

(AB Lietuvos radijo ir

televizijos centro, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ operatorių tinkluose) įvairiuose Lietuvos
miestuose. Matavimo įranga buvo įrengiama pasirinktuose AB Lietuvos pašto skyriuose visoje Lietuvos
teritorijoje.
Interneto prieigos kokybės rodiklių – vidutinės duomenų gavimo spartos ir vidutinės naršymo spartos
– vertės, apskaičiuotos pagal stebėsenos sistemos surinktus duomenis, yra pateikiamos 20 ir 21 pav.

20

Matavimų rezultatus galima rasti RRT svetainėje adresu http://epaslaugos.rrt.lt/matavimai.
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20 pav. Vidutinė duomenų gavimo sparta 2013 m. ir 2014 m., kb/s
Šaltinis: RRT
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21 pav. Vidutinė naršymo sparta 2013 m. ir 2014 m., kb/s
Šaltinis: RRT

7.2.4. Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų kokybė
Atlikta 2 300 bandomųjų balso skambučių ir išsiųsta 2 100 trumpųjų tekstinių žinučių
2014 m. buvo atliekami ir balso telefonijos bei SMS paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo bandymai
viešojo judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose. 2014 m. atlikta daugiau kaip 2 300 balso telefonijos (BT)
skambučių ir išsiųsta daugiau kaip 2 100 trumpųjų tekstinių žinučių (SMS) 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 trukmės, BT balso
perdavimo kokybės ir SMS pristatymo trukmės – verčių palyginimai su ankstesniais metais užfiksuotais
21

rezultatais .

21

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodikliai įvertinti vadovaujantis Europos telekomunikacijų standartų instituto
techninėmis specifikacijomis ETSI TS 102 250-2 V1.6.2 (2008-09) ir Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo
metodika, patvirtinta RRT direktoriaus 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-260.
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22 pav. Vidutinės BT skambučio sujungimo trukmės (s) palyginimas 2011‒2014 m.
Šaltinis: RRT
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23 pav. Vidutinių BT balso perdavimo kokybės verčių (MOS-LQO balais) palyginimas 2011‒2014 m.
Šaltinis: RRT
Pastaba: kuo didesnis MOS-LQO balas, tuo geresnė balso perdavimo kokybė. 2014 m. didžiausia bandomojo skambučio metu
užfiksuota balso perdavimo kokybės vertė buvo 3,84 MOS-LQO balo. Matavimų metu nebuvo naudoti tokie galiniai įrenginiai, kurie
palaikytų didelės raiškos balso perdavimo technologiją (angl. HD Voice).
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2011 m.

2012 m.

2013 m.

24 pav. Vidutinės SMS pristatymo trukmės (s) palyginimas 2011‒2014 m.
Šaltinis: RRT
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7.2.5. Kabelinės televizijos tinklai
Atlikta 20 KTV tinklų techninių parametrų patikrinimų
Siekdama užtikrinti, kad kabelinės televizijos (toliau – KTV) tinklais teikiamų paslaugų gavėjai gautų
kokybiškas paslaugas, RRT atlieka planinius KTV tinklų techninių parametrų patikrinimus. Šių patikrinimų
metu įvertinama, ar KTV tinklų pagrindiniai techniniai parametrai, lemiantys radiofonijos ir televizijos signalų
perdavimo kokybę, atitinka Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų
reikalavimų aprašo (toliau – aprašas) privalomuosius reikalavimus.
2014 m. buvo atlikta 20 KTV tinklų techninių parametrų patikrinimų (2013 m. – 20). Du KTV
radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techniniai parametrai netenkino aprašo
privalomųjų reikalavimų.
Nagrinėjant iš KTV tinklų paslaugų gavėjų gautus skundus, buvo patikrinti 2-jų KTV tinklų pagrindiniai
techniniai parametrai. Šių patikrinimų metu nustatyta, kad visų tikrintų KTV tinklų techniniai parametrai atitiko
aprašo privalomuosius reikalavimus.

7.2.6. Galutinių paslaugų gavėjų prašymų (skundų) ir ginčų nagrinėjimas
RRT nagrinėja prašymus, skundus ir ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių
paslaugų teikėjų.
Jei vartotojas prašo RRT pagal jos kompetenciją padėti išsiaiškinti situaciją, suteikti informaciją apie
22

paslaugų gavėjų teises ir kitais klausimais, RRT nagrinėja tokį kreipimąsi kaip prašymą (skundą) .
Jei vartotojas skundžia konkretų asmens ar ūkio subjekto veiksmą (neveikimą), sprendimą, taip pat
turi pakankamų įrodymų, kad yra pažeistos vartotojo teisės ir įstatymų saugomi interesai, ir prašo jo
pažeistas teises ar teisėtus interesus apginti, pageidauja privalomojo pobūdžio sprendimo, RRT tokį
23

prašymą nagrinėja kaip ginčą .
Vartotojui pageidaujant gauti oficialią RRT poziciją, jis turi kreiptis į RRT raštu.

Galutinių paslaugų gavėjų prašymų (skundų) nagrinėjimas
2014 m. RRT išnagrinėjo 245 galutinių paslaugų gavėjų prašymus ir skundus dėl el. ryšių paslaugų
24

teikėjų veiksmų ar neveikimo, į kuriuos buvo atsakyta vadovaujantis nustatyta tvarka .
22

Prašymas nagrinėjamas vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose
ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d.
nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
23
Ginčas nagrinėjamas vadovaudamasi Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų tarp
naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimo taisyklėmis, patvirtintomis RRT direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1015
„Dėl Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“.
25
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių nustatyta tvarka.
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Didžiąją dalį (223) gautų prašymų ir skundų pateikė fiziniai asmenys – vartotojai, besinaudojantys
elektroninių ryšių paslaugomis asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. 2015 m. tęsiamas 14
skundų, kurie buvo gauti 2014 m., nagrinėjimas (tai statistikoje neatsispindi).
2014 m. gautų ir išnagrinėtų prašymų bei skundų pasiskirstymas pagal galutinių paslaugų gavėjų
prašymų ir skundų priežastis bei jų nagrinėjimo baigtį pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. Galutinių paslaugų gavėjų prašymų ir skundų priežastys bei jų nagrinėjimo baigtis
Fizinių asmenų (vartotojų)
prašymai ir skundai
Iš viso gauta

2014 m.
223

Priežastys:

Juridinių asmenų prašymai ir
skundai
Iš viso gauta

2014 m.
22

Priežastys:

Dėl paslaugų kokybės

30

Dėl paslaugų kokybės

1

Dėl kainų ir tarifų

58

Dėl kainų ir tarifų

4

Dėl sąskaitų išrašymo, sąskaitų teikimo

22

Dėl sąskaitų teikimo

2

Dėl sutarčių

31

Dėl sutarčių

2

Kitais klausimais

74

Kitais klausimais

13

Dėl paslaugų kredito limito

8

Prašymų
baigtis:

ir

skundų

nagrinėjimo

Prašymų ir skundų nagrinėjimo
baigtis:

Ginčas išspręstas taikiai

61

Ginčas išspręstas taikiai

4

Atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka
arba
persiųsta
nagrinėti
kitoms
institucijoms pagal kompetenciją
Šaltinis: RRT

162

Atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka
arba persiųsta nagrinėti kitoms
institucijoms pagal kompetenciją

18

2014 m. daugiausia prašymų ir skundų buvo susiję su elektroninių ryšių paslaugų kainomis ir tarifais
(62) bei sutarčių su elektroninių paslaugų teikėjais vykdymu (33) (dėl sutarties termino ir sąlygų bei sutarties
nutraukimo nesibaigus minimaliam naudojimosi elektroninių ryšių paslaugomis terminui, nustatytam
sutartyje).
Paslaugų gavėjai į RRT taip pat dažnai kreipėsi dėl netinkamo informavimo apie pasirenkamos
elektroninių ryšių paslaugos teikimo bei sutarčių sąlygas, netinkamos judriojo interneto prieigos paslaugos
kokybės (64) ir kitais su paslaugų kokybe ir sutarčių sąlygomis susijusiais klausimais.
2014 m. nebuvo gauta nusiskundimų dėl paslaugų teikėjo keitimo ir (ar) netinkamo telefono ryšio
numerio perkėlimo.
Pažymėtina, kad didelė dalis gautų nusiskundimų buvo susiję su duomenų perdavimo (mobiliojo
interneto) paslaugomis. Dažniausiai vartotojai ginčijo sąskaitose nurodytą duomenų kiekį, t. y. teigė, kad tiek
duomenų, kiek nurodyta sąskaitose, jie neperdavė (nepriėmė) arba skundėsi, kad užfiksuotas duomenų
kiekis viršija mokėjimo plane su paslaugų teikėju sutartą duomenų kiekį, todėl vartotojas turėjo mokėti
papildomai.
2014 m. RRT atsakė į daugiau negu 400-us paslaugų gavėjų paklausimų elektroniniu paštu,
daugiausia buvo teiraujamasi dėl elektroninių ryšių paslaugų teikėjų sutarčių sąlygų bei nustatytų paslaugų
kainų ir tarifų. Taip pat atsakyta į apytiksliai 900 skambučių RRT pasitikėjimo ir pagalbos telefonu.
RRT siekia, kad Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytos tvarkos būtų kuo nuosekliau
laikomasi, todėl bendradarbiauja su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais ir 2014 m. suteikė jiems pagal
poreikį metodinę pagalbą dėl sąskaitų išrašymo, kredito limito taikymo, sutarčių termino vienašališko
pakeitimo, tarptinklinio ryšio laivuose ir informavimo apie tarptinklinio ryšio tarifus.
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Galutinių paslaugų gavėjų ginčų nagrinėjimas
2014 m. RRT buvo priimti nagrinėti 166 prašymai išnagrinėti ginčą (taip pat baigti nagrinėti 26
prašymai išnagrinėti ginčą, kurie buvo gauti 2013 m.). Didžiąją dalį gautų prašymų pateikė fiziniai asmenys –
vartotojai, besinaudojantys elektroninių ryšių paslaugomis asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams
tenkinti.
Teisės aktuose nustatyta, kad RRT turi išnagrinėti ginčą per 20 darbo dienų. Laikantis proceso
koncentruotumo principo, kiekvieną ginčą stengiamasi išnagrinėti kaip galima greičiau (vidutinis ginčų
nagrinėjimo terminas 2014 m. buvo 18,7 darbo dienos). Nors RRT yra suteikta teisė dėl objektyvių priežasčių
pratęsti ginčo nagrinėjimo terminą, šia teise buvo pasinaudojama tik išimtiniais atvejais, tokiais kaip būtinybė
kreiptis papildomos informacijos ne tik į ginčo šalis, bet ir į kitų valstybių nacionalines reguliavimo institucijas,
ir pan.
Iš toliau pateiktų statistinių duomenų (25 pav.) matyti, kad daugelis ginčų buvo išspręsta taikiai, t. y.
paslaugų teikėjui pripažinus galutinio paslaugų gavėjo reikalavimą arba paslaugų teikėjui pasiūlius taikų
ginčo sprendimo būdą, galutinis paslaugų gavėjas su juo sutiko arba neišreiškė nesutikimo su tokiu ginčo
sprendimo būdu. 6 atvejais ginčas paliktas nenagrinėtas, nes ieškovai nepašalino prašymų trūkumų, arba
buvo atsisakyta priimti prašymą (pakartotinai kreipėsi į RRT išnagrinėti ginčą ir pan.).
83

53
36
17
6
Paslaugų gavėjo
naudai

Paslaugų teikėjo Ginčas išspręstas
naudai
taikiai

Ginčo
nagrinėjimas
nutrauktas

Ginčas paliktas
nenagrinėtas

25 pav. 2014 m. RRT išnagrinėtų ginčų baigtis
Šaltinis: RRT
Pastaba: RRT buvo priėmusi kompleksinių sprendimų, todėl skaičius gali nesutapti su gautų prašymų išnagrinėti ginčą skaičiumi. 2015
m. tęsiamas 4 prašymų išnagrinėti ginčą, kurie buvo gauti 2014 m., nagrinėjimas, todėl statistikoje pagal baigtį jie neatsispindi.

Vertinant pagal elektroninių ryšių paslaugų rūšis, 2014 m., kaip ir ankstesniais metais, į RRT, kaip
ikiteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, galutiniai paslaugų gavėjai daugiausia (71 proc.) kreipėsi dėl
telefono ryšio paslaugų (26 pav.).
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118

56
37
1
Telefono ryšio
paslaugos

Televizijos paslaugos

Interneto prieigos
paslaugos

Laidinio radijo
paslaugos

26 pav. 2014 m. RRT gautų ir išnagrinėtų ginčų pasiskirstymas pagal paslaugų rūšį
Šaltinis: RRT
Pastaba: RRT gavo prašymų, kuriuose buvo kreipiamasi dėl kelių elektroninių ryšių paslaugų, todėl skaičius gali nesutapti su gautų
prašymų išnagrinėti ginčą skaičiumi.

2014 m. daugiausia (53 proc.) prašymų išnagrinėti ginčą buvo susiję su sąskaitose nurodytų mokesčių
pagrįstumu, teisingumu ir (ar) padidinimu, ginčijamas suteiktų paslaugų kiekis, apmokestinimas ir pan. Taip
pat išliko aktualus sutarties nutraukimo nesibaigus minimaliam naudojimosi elektroninių ryšių paslaugomis
terminui, nustatytam sutartyje, ir dėl to elektroninių ryšių paslaugų teikėjo skaičiuotų netesybų klausimas
(apie 40 proc.). Išsamesni statistiniai duomenys pateikiami toliau (27 pav.).
89
66
34
15

20

12

3

9

Dėl sąskaitų Dėl netesybų Dėl sutarties Dėl sutarties Dėl numerio Dėl paslaugų Dėl paslaugų
nutraukimo
sąlygų
perkėlimo
kokybės kredito limito
keitimo

Kita

27 pav. 2014 m. RRT išnagrinėtų ginčų pobūdis (kreipimosi priežastis)
Šaltinis: RRT
Pastaba: RRT gavo prašymų, kuriuose buvo kreipiamasi dėl kelių priežasčių, todėl skaičius gali nesutapti su gautų prašymų išnagrinėti
ginčą skaičiumi.

RRT, skatindama elektroninių ryšių paslaugų teikėjus gerinti vartotojams teikiamų elektroninių ryšių
paslaugų kokybę, ne kartą elektroninių ryšių paslaugų teikėjams teikė metodinę pagalbą raštu, taip pat
bendradarbiavo su kitomis institucijomis (pvz., Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba) vartotojų teisių
apsaugos srityje.
Siekiant gerinti visuomenės informavimą apie RRT vykdomą neteisminį elektroninių ryšių paslaugų
gavėjų bei paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimą ir skatinti paslaugų gavėjus ginti savo teises tokiu būdu,
parengtas ir platinamas lankstinukas „Žinok savo teises! Neteisminis ginčų nagrinėjimas elektroninių
ryšių srityje“, taip pat RRT interneto svetainėje skelbiama informacija apie vartotojų teises, alternatyvius
ginčų sprendimo būdus, informacija kitais vartotojams aktualiais klausimais.
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7.3. Pašto sektorius
Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo
visiškai liberalizuota pašto rinka, svarbia RRT veiklos sritimi 2014 m. buvo skaidrios ir efektyvios
konkurencijos pašto paslaugos rinkoje skatinimas, formuojant pašto paslaugos rinkos reguliavimo praktiką
liberalios rinkos sąlygomis, siekiant užtikrinti naudotojams kokybiškos pašto paslaugos už prieinamą kainą
teikimą, naudotojų interesų ir teisių gynimą.
Pašto paslauga ‒ viena seniausių ir labiausiai paplitusių komunikacijos priemonių, taip pat ir viena
greičiausiai ir labiausiai besikeičiančių paslaugų. Vis daugiau dėmesio skiriama elektroninei prekybai,
populiarėja patogūs naudoti siuntų savitarnos terminalai. Tiek šalies viduje, tiek ir tarptautiniu lygiu
pastaruoju metu sparčiai didėja e. prekybos mastai, kurie tiesiogiai susiję su pašto sektoriumi. Tikėtina, ši
tendencija išliks ir ateityje, o tai leis pašto sektoriui tolygiai vystytis. Tuo pačiu metu vienas iš svarbiausių ES
ir Lietuvos pašto sektoriaus teisinio reguliavimo tikslų išlieka nenutrūkstamas universaliosios pašto
paslaugos

25

(toliau – UPP) teikimas vienodomis sąlygomis visiems šalies vartotojams.

RRT gavus naują UPP didžiausių tarifų tvirtinimo funkciją, kurią anksčiau vykdė Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, 2014 m. buvo peržiūrėti didžiausi UPP tarifai. 2014 m. liepos 29 d. RRT direktoriaus įsakymu
Nr. 1V-102 „Dėl universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų patvirtinimo“ patvirtinti nauji UPP
didžiausi tarifai, kurie nustatyti atsižvelgiant ne tik į pašto siuntų svorio pakopas, bet ir į korespondencijos
matmenis. Nauji UPP tarifai įsigaliojo nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.
RRT gavus AB Lietuvos pašto prašymą dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos nuostolių kompensavimo už 2013 m. ir 2014 m. I pusmetį,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai buvo pateiktos išvados dėl AB Lietuvos pašto
nuostolingos periodinių leidinių pristatymo paslaugos teikimo nuostolių pagrįstumo bei atitikties
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėse, patvirtintose RRT direktoriaus
2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-55, nustatytiems reikalavimams.
2014 lapkričio 4 d. RRT suorganizuotas susitikimas-diskusija su pašto paslaugos teikėjais bei kitais
suinteresuotais asmenimis tema „Universaliosios pašto paslaugos įpareigojimo perspektyvos“. Susitikimo
metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas tokiems UPP įgyvendinimo klausimams, kaip UPP įpareigojimo
apimties keitimas, konkurencijos iškraipymas bei kliūtys patekti į rinką pašto paslaugos teikėjams, UPP
teikėjo paskyrimo ir finansavimo mechanizmai, galimi Pašto direktyvos reikalavimų dėl UPP pakeitimai, kurie
leistų efektyviau užtikrinti pašto paslaugų prieinamumą įvairioms naudotojų grupėms. Su pašto paslaugos
teikėjais aptartos pašto rinkos aktualijos, susijusios su pašto rinkos pokyčiais, turinčiais įtakos UPP apimčiai.
Susitikimo metu išklausyta pašto rinkos dalyvių bei suinteresuotų asmenų nuomonė apie UPP įpareigojimo
klausimus, kuriuos inicijavo Europos pašto reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal
Services, ERGP) tarptautinei viešajai konsultacijai paskelbusi dokumentą dėl UPP teikimo pašto sektoriuje
įgyvendinimo bei naujausių pokyčių poveikio UPP įpareigojimams. Šį dokumentą viešajai konsultacijai RRT
paskelbė savo svetainėje ir paskatino suinteresuotus asmenis (vartotojų asociacijų, pašto verslo asociacijų,
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Liberalizavus pašto rinką, išliko įpareigojimas UPP teikėjui užtikrinti UPP nenutrūkstamą teikimą LR teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo
dienas per savaitę ir užtikrinti bent vieną kartą per dieną, penkias dienas per savaitę UPP teikimą vienodomis sąlygomis visiems šalies
naudotojams. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. AB Lietuvos paštas yra įpareigotas teikti UPP ir atsako už kokybišką UPP teikimą Pašto
įstatymo nustatyta tvarka.
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profesinių sąjungų, el. parduotuvių atstovus) aktyviai dalyvauti šia tema Bukarešte (Rumunijoje) 2014 m.
lapkritį organizuotame ERGP seminare-diskusijoje.
Siekiant ištirti UPP naudotojų poreikius ir įvertinti teikiamos UPP kokybę bei prieinamumą miesto ir
kaimo gyvenamosiose vietovėse, RRT užsakymu 2014 m. spalio 15 d. – lapkričio 15 d. buvo atlikta
reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. Tyrimo metu buvo apklaustas 601 respondentas (301 miesto ir
300 kaimo AB Lietuvos pašto paslaugų naudotojų). Tyrimą atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų
bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausos duomenimis, teigiamai UPP teikėjo AB Lietuvos pašto paslaugų
kokybę pagal skirtingus parametrus įvertino nuo 75 proc. iki 87 proc. naudotojų. Pusė (50 proc.)
naudotojų AB Lietuvos pašto paslaugomis naudojosi kartą per mėnesį. Dažniau paslaugomis pasinaudojo
maždaug penktadalis (19 proc.) apklaustųjų, o rečiau paslaugomis naudojosi 31 proc. respondentų.
Apklausa parodė, kad dažniausiai Lietuvos gyventojai naudojasi UPP teikėjo teikiamomis laiškų
(korespondencijos) siuntimo ir gavimo paslaugomis (63 proc.), registruotųjų laiškų (korespondencijos)
siuntimo ir gavimo paslaugomis (52 proc.), pašto siuntinių siuntimo ir gavimo Lietuvoje paslaugomis (50
proc.). Rečiau naudojamasi tokiomis paslaugomis, kaip pašto siuntinių siuntimas ir gavimas į ir iš užsienio
šalių (37 proc.), laiškų (korespondencijos) siuntimas ir gavimas į ir iš užsienio šalių (34 proc.), kurjerių
paslaugos (33 proc.). Rečiausiai naudojamasi įvertintųjų laiškų (korespondencijos) siuntimo ir gavimo (6
proc.) paslauga.

7.3.1. Universaliosios pašto paslaugos kokybės kontrolė
UPP teikėjas AB Lietuvos paštas yra įpareigotas taikyti standartą LST EN 13850 „Pašto paslaugos.
26

Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymas“ . 2014 m., atlikus
nepriklausomą vidaus paprastųjų pirmenybinių korespondencijos siuntų siuntimo trukmės patikrinimą, kurio
metu buvo išsiųsta 6 600 kontrolinių korespondencijos siuntų, nustatyta, kad kitą darbo dieną (D+1)
pristatyta 85,40 proc. (2013 m. – 90,03 proc.) pirmenybinių korespondencijos siuntų, o trečią darbo dieną
(D+3) – 98,40 proc. (2013 m. ‒ 99,56 proc.) pirmenybinių korespondencijos siuntų (žr. 3 lentelę). Tai yra
geresni rodikliai nei LR susisiekimo ministerijos nustatyti UPP kokybės reikalavimai, t. y. kitą darbo dieną
D+1 turi būti pristatyta 85 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų, o D+3 – 97 proc.
3 lentelė. Pirmenybinių korespondencijos siuntų siuntimo trukmės rezultatai, 2012‒2014 m. kokybiniai rodikliai
(proc.) Lietuvoje
Metai

D+1

D+2

D+3

2012

85,86

98,05

99,71

2013

90,03

98,10

99,56

2014

85,40

96,20

98,40

Šaltinis: 2012 m. UAB „Europos tyrimai“, 2013 m. ir 2014 m. UAB „Spinter tyrimai“
Pastaba: D yra korespondencijos siuntos priėmimo siųsti data.

Vadovaudamasi Pašto įstatymu, RRT prižiūri, kaip UPP teikėjas organizuoja UPP kokybės patikrinimą.
2014 m. RRT įvyko susitikimas su AB Lietuvos pašto ir UAB „Spinter tyrimai“ atstovais, kurio metu buvo
aptarti Europos standartizacijos komiteto patvirtinto ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento

26

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-128 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos kokybės
reikalavimų aprašo patvirtinimo“
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perimto standarto LST EN 13850:2013 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų
siuntimo trukmės nustatymas“ įgyvendinimo klausimai. AB Lietuvos paštui pateiktos pastabos dėl standarte
LST EN 13850:2013 numatytų reikalavimų, susijusių su tikrinimo dalyvių duomenų konfidencialumu ir
ataskaitų teikimu RRT.
RRT užsakymu 2014 m. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, šalies
gyventojai gana palankiai vertina UPP teikėjo teikiamos UPP paslaugos kokybę pagal visus analizuotus
parametrus, t. y. pagal pristatymo greitį, kokybę, gautų pašto siuntų būklę ir informacijos apie teikiamas
paslaugas prieinamumą – teigiamų atsakymų („visiškai sutinku“ ir „greičiau sutinku“) dalis svyruoja nuo 75
proc. iki 87 proc. Tačiau 12 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad laiškai ir pašto siuntiniai pristatomi sugadinti,
14 proc. teigė, kad dingsta juose siunčiami daiktai, 19,5 proc. negalėjo sutikti su teiginiu, kad laiškai ir pašto
siuntiniai pristatomi greitai.

7.3.2. Naudotojų skundų nagrinėjimas
2014 m. RRT gavo ir išnagrinėjo 58 pašto paslaugos naudotojų prašymus ar skundus, iš jų 34 – dėl
UPP teikimo ir 24 – dėl kitų pašto paslaugos teikėjų teikiamų paslaugų. Palyginti su 2013 m., RRT gautų
prašymų ar skundų skaičius dėl UPP teikimo sumažėjo 1,5 karto, o dėl kitų pašto paslaugos teikėjų teikiamų
paslaugų sumažėjo 1,2 proc. (žr. 4 lentelę).
Iš viso atsakyta į 134 paklausimus, gautus elektroniniu paštu, ir į 92 – telefonu. Ikiteismine ginčų
nagrinėjimo tvarka iš viso buvo nagrinėjama 19 skundų. Dažniausiai pašto paslaugos naudotojai kreipėsi dėl
pašto siuntų dingimo ar sugadinimo bei dėl siuntų pristatymo vėlavimo.
4 lentelė. RRT gauti ir išnagrinėti pašto paslaugos naudotojų skundai bei priimti sprendimai 2011–2014 m.
Skundai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Skundai dėl pašto paslaugos
teikimo:

28

30

29

24

Ginčo
sprendimas
paslaugos
naudotojų naudai arba taikus ginčo
sprendimo būdas

6

6

9

4

Atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka,
pateikiant išaiškinimus

19

22

22

14

Ginčas nepagrįstas

3

2

1

6

Skundai dėl universaliosios
pašto paslaugos teikimo:

48

26

53

34

Ginčo
sprendimas
paslaugų
naudotojų naudai arba taikus ginčo
sprendimo būdas

4

2

8

4

Atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka,
pateikiant išaiškinimus

36

7

31

25

Ginčas nepagrįstas

0

2

4

5
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25

22

22

Ginčų sprendimai paslaugos
naudotojo naudai arba taikus
ginčo sprendimo būdas
Atsakyta teisės aktų nustatyta
tvarka, pateikiant išaiškinimus

19

20

14

15
9

10
6
5

6

6

Nepagrįsti ginčai

4

3

2

1

0
2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

28 pav. RRT išnagrinėtų pašto paslaugos naudotojų skundų skaičiaus dinamika 2011–2014 m., vnt.

40

36

35

31

30

Ginčo sprendimai paslaugos
naudotojo naudai arba taikus
ginčo sprendimo būdas
Atsakyta teisės aktų nustatyta
tvarka, pateikiant išaiškinimus

25

25
17

20
15
10
5

8
4

7

8

9
5

4

2

Nepagrįsti ginčai

0
2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

29 pav. RRT išnagrinėtų universaliosios pašto paslaugos naudotojų skundų skaičiaus dinamika 2011–2014 m.,
vnt.
Šaltinis: RRT

7.4. Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas įrenginių sektoriuje
7.4.1. RRT veikla užtikrinant laisvą įrenginių judėjimą ir tiekimą į ES rinką
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių (RTTE) atitikties vertinimas
RRT yra sudariusi sutartis su tiekėjais, kurie nuolat teikia produktus laboratoriniams tyrimams (prieš
tiekiant naują gaminį į rinką, privaloma patikrinti gaminio atitiktį esminiams

27

Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvos 1999/5/EB reikalavimams). Pagal sutartis iš gamintojų buvo gauti 24 tipų 29 radijo ryšio
įrenginiai, su kuriais buvo atlikti bandymai ir parengti 24 bandymų protokolai. Nustatyta, kad 6 tipų įrenginiai
neatitinka RTTE reglamento reikalavimų.

27

Atsižvelgiant į technikos pasiekimų lygį, įrenginiai yra suprojektuojami ir pagaminami siekiant užtikrinti, kad:
a) skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ar kitiems įrenginiams veikti
pagal paskirtį;
b) jų atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant pagal paskirtį, lygis būtų pakankamas, kad jie galėtų veikti
pagal paskirtį.
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Pagal kitų institucijų prašymus atlikti radijo ryšio įrenginių ekspertizę patikrinti 39 įrenginių techniniai
parametrai ir paruošti 39 elektroninių ryšių pagrindinių parametrų patikrinimo protokolai, taip apt raštu pateikti
atsakymai į pareiškėjų užduotus klausimus, susijusius su pateiktais įrenginiais.
2014 m. I‒II ketv. buvo dalyvauta VI administracinio bendradarbiavimo grupės R&TTE ADCO Europos
Sąjungos valstybėse vykdytoje radijo įrenginių rinkos priežiūros kampanijoje. Kampanijos metu patikrinta 5
tipų GSM ryšio stiprintuvų atitiktis standartų reikalavimams. Visa infomacija pateikta ADCO grupės
kampanijos koordinatoriui.

Aparatūros ir įrenginių atitiktis elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimams
2014 m. akredituotame Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriuje
patikrinta 113 naujų aparatų (98 tipų) bei transporto priemonių, kurie buvo tiekėjų į rinką pristatyti atitikties
esminimiams reikalavimams vertinimui (bandymamas) pagal ES Direktyvą 2004/108/EB (elektromagnetinio
suderinamumo) ir 93/42/EEB (medicinos prietaisų) bei Jungtinių Tautų 10 reglamentą dėl

transporto

priemonių. Vertinant į ES rinką tiekiamų elektrinių ir elektroninių aparatų bei transporto priemonių atitiktį
darniesiems standartams, buvo iš viso atlikti 602 elektromagnetinio suderinamumo bandymai (iš jų ‒ 320
trikdžių spinduliuotės, 282 atsparumo trikdžiams bandymai). Buvo išduoti 138 bandymų protokolai, iš jų 37
proc. konstatuota neatitiktis ES elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams, taigi neatitinkantiems
darniųjų standartų reikalavimų gaminiams buvo užkirstas kelias patekti į ES rinką.
Bendradarbiaujant su Valstybine kelių transporto inspekcija (toliau – VKTI), buvo atlikti transporto
priemonių ir jų sudedamųjų dalių elektromagnetinio suderinamumo bandymai. 2014 m. buvo atlikti 9
transporto priemonių elektromagnetinio suderinamumo bandymai.
Pagal ilgalaikes dvišales sutartis buvo bendradarbiauta su sertifikavimo centrais, įrangos gamintojais ir
atlikti jų teikiamų prietaisų atitikties vertinimai:


sertifikavimo centro „Sertika“ – atlikti medicinos prietaisų atitikties vertinimai;



elektrotechninių

gaminių

sertifikavimo

centro

EGSC

–

atliktas

elektrotechninių

gaminių

elektromagnetinio suderinamumo atitikties vertinimas;


bendradarbiauta su elektrinės ir elektroninės įrangos gamintojais AB „Snaigė“, UAB „ElgamaElektronika“.
Pažymėtina, kad RRT akredituoto Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės

skyriaus akreditavimo sritis yra didžiausia iš visų Lietuvos akredituotų atitikties vertinimo įstaigų ‒ 2014 m. ją
sudarė 169 nacionaliniai, regioniniai ir tarptautiniai elektromagnetinio suderinamumo standartai, o
kontroliuojamas radijo dažnių spektras apima nuo 0 iki 40 GHz dažnių sritį.
Dėl tokios plačios akredituotų elektromagnetinio suderinamumo bandymų srities bei naudojamos šalyje
unikalios techninės bazės praktiškai visi šalies elektrinės ir elektroninės aparatūros bei transporto priemonių
gamintojai ir importuotojai, prieš pradėdami tiekti savo gaminius į rinką, galėjo pasitikrinti savo naujų gaminių
atitiktį privalomiesiems ES elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams. 30 pav. pateiktas atliktų
bandymų pasiskirstymas pagal elektrinių ir elektroninių gaminių grupes.
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Televizijos įranga
Matavimo įranga Apšvietimo
1%
9%
įranga
Transporto
22%
priemonės
6%
Radijo ryšio
įrenginiai
26%

Buitiniai
prietaisai
9%

Informacinių
technologijų
įranga
3%

Pramonės,
mokslo,
medicinos
įranga
24%

30 pav. 2014 m. pagal elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus išbandyti įrenginiai, sugrupuoti pagal
gaminių grupes, vnt.
Šaltinis: RRT

7.4.2. Radijo trukdžių šalinimas
Siekiant užtikrinti radijo bangas spinduliuojančių ir jas priimančių įrenginių elektromagnetinį
suderinamumą, išvengti radijo trukdžių sukeliamų nepatogumų vartotojams, radijo ryšio sistemų veiklos
sutrikdymų, radijo trukdžių priežasčių nustatymas ir jų šalinimo inicijavimas 2014 metais, kaip ir anksčiau,
buvo svarbi RRT veiklos dalis.
2014 m. iš fizinių ir juridinių asmenų buvo gauti ir išnagrinėti 189 prašymai ir pranešimai (31 pav.) dėl
radijo trukdžių. 77 atvejais pavyko sėkmingai baigti tyrimą, nustačius ir pašalinus trukdžių priežastį. 61 atveju
trukdžiai išnyko, nepavykus identifikuoti jų šaltinio. 51 skundas buvo nepagrįstas.

Nepagrįsti
skundai
51
Sėkmingi
tyrimai
77

Radijo
trukdžiai
išnyko,
nepavykus
aptikti jų
šaltinio
61

Radijo ir
televizijos
programų
priėmimui
143

Kita
1

31 pav. 2014 m. ištirtų prašymų dėl radijo
trukdžių skaičius, vnt.

Viešojo
judriojo ryšio Oreivystės
bazinėms tarnyboms ir
jūriniam
stotims
radijo ryšiui
46
5
Radijo
mėgėjų ryšiui
7
Vidaus radijo
ryšio tinklams
28
Mažo veikimo
nuotolio
įrenginiams
36

32 pav. 2014 m. gautų pranešimų dėl trukdžių pobūdis, vnt.
Šaltinis: RRT

Šaltinis: RRT

2014 m. pradėjus Lietuvoje diegti LTE-800 viešojo judriojo ryšio bazines stotis, jos ėmė kelti radijo
trukdžius skaitmeninei antžeminei televizijai. 2014 m. užfiksuota 15 tokių atvejų. Visi jie buvo išspręsti,
pakeitus TV signalų priėmimo antenos kryptį, pakeitus arba modernizavus TV signalų priėmimo įrangą.
Kadangi LTE-800 viešasis ryšys tik pradėtas diegti, prognozuojama, kad 2015 metais dėl ryšio plėtros gali
47

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
2014 m. veiklos ataskaita

padaugėti tokio tipo trukdžių antžeminei televizijai atvejų. Skundai dėl radijo trukdžių radijo ir televizijos
programų transliavimo stotims ataskaitiniais metais sudarė žymią dalį gautų prašymų (32 pav.). Kitą dalį
sudarė prašymai ir pranešimai dėl trukdžių viešojo judriojo ryšio bazinėms stotims, vidaus radijo ryšio
tinklams, mažojo veikimo nuotolio įrenginiams, tarp kurių galima paminėti radijo bangomis valdomas
automobilių apsaugos sistemas, ir kitiems objektams.
Tarp nustatytų radijo trukdžių priežasčių žymią dalį sudarė viešojo judriojo ryšio įranga. 6 atvejais
trukdžius sukėlė viešojo judriojo ryšio tinkluose naudojami retransliatoriai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
aktyvinių TV signalų priėmimo antenų sukeltų trukdžių, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo. Galima
daryti išvadą, kad išjungus analoginę televiziją ir kai kuriuos skaitmeninės televizijos siųstuvus perjungus
veikti žemesniais dažniais, televizijos programų žiūrovai atsisako savo anksčiau naudotų antenų, pakeisdami
jas kokybiškesnėmis. Ankstesniais metais minėtos aktyvinės TV antenos neretai sukeldavo trukdžius viešojo
judriojo ryšio bazinėms stotims arba netoli esantiems kitiems TV programų žiūrovams. Tarp neteisėtų radijo
dažnių naudotojų 3 atvejais buvo nustatytas radijo ryšio blokatorių naudojimas, sutrikdęs viešojo judriojo
ryšio bazinių stočių veikimą.

7.4.3. Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra
Išnagrinėti 34 pranešimai apie elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą
2014 m. RRT toliau vykdė elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo valstybinę priežiūrą
ir kontrolę. Buvo išnagrinėti 34 pranešimai apie elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą (dauguma jų buvo
dėl neatitikties elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimui keliamiems reikalavimams: įrengimo, žymėjimo,
priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimų).

7.4.4. Elektroninio parašo infrastruktūros plėtros ir naudojimo skatinimas
Skatindama elektroninio parašo infrastruktūros plėtrą ir elektroninio parašo naudojimą, RRT kelia
visuomenės kompetenciją ir konsultuoja asmenis elektroninio parašo naudojimo klausimais, skelbia
informaciją apie Lietuvos kvalifikuotus sertifikatus sudarančius sertifikavimo paslaugų teikėjus, taip siekdama
didinti elektroninio parašo naudotojų pasitikėjimą sertifikavimo paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis.


2014 m. buvo vykdoma elektroninio parašo ir elektroninio dokumento nuotolinio mokymo
sistemos, prieinamos adresu www.elektroninisparasas.lt, (toliau – Mokymo sistema)
priežiūra. Papildomai buvo pateikta informacija, kaip paruošti kompiuterį darbui su
elektroniniu parašu, kokių programinių priemonių reikia elektroniniam dokumentui pasirašyti
naudojant fizinio asmens kvalifikuotą sertifikatą, esantį USB kriptografinėje laikmenoje,
asmens tapatybės kortelėje ar kitoje lustinėje kortelėje.



Siekiant viešinti Mokymo sistemą, skatinti asmenis bendrauti su viešojo administravimo
įstaigomis elektroniniu būdu, buvo išsiųstas aplinkraštis valstybinėms įstaigoms, įmonėms,
savivaldybių administracijoms, kuriame prašyta įsidėti Mokymo sistemos reklamjuostę į savo
interneto svetaines. Taip siekta praktiškai supažindinti asmenis, kaip gali būti pasirašomi ir
šioms įstaigoms pateikiami elektroniniai dokumentai.
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2014 m. RRT 93 kartus teikė konsultacijas (elektroniniu paštu, telefonu ir susitikimų metu)
elektroninio parašo naudojimo klausimais asmenims, neteikiantiems sertifikavimo paslaugų.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Lietuvos verslo
įmonėse kvalifikuotas e. parašas naudojamas vis aktyviau – 2014 m. 87,1 proc. šalies gamybos ir
paslaugų įmonių, kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų, naudojosi elektroniniu parašu (2013 m. – 85,8
proc.). Tikėtina, kad poreikį naudotis saugiomis elektroninėmis pasirašymo priemonėmis lemia tai, jog dalį
privalomų verslui procedūrų verslo įmonės gali atlikti tik elektroniniu būdu.
Pažymėtina, kad buvo bendradarbiauta su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba svarstant klausimus
dėl elektroninių dokumentų specifikacijų įteisinimo, reikalavimų elektroninių dokumentų specifikacijoms ir
PDF formato elektroninio dokumento specifikacijos poreikio, dalyvauta Lietuvos vyriausiojo archyvaro
įsakymu sudarytos darbo grupės elektroninio dokumento PDF formatu specifikacijai parengti veikloje. Darbo
grupei parengus elektroninio dokumento specifikaciją PDF-LT-V1.0 (toliau – Specifikacija), ji buvo patvirtinta.
Pagal šią Specifikaciją parengtais dokumentais jau dabar gali keistis nevalstybinės organizacijos, privatūs
juridiniai ar fiziniai asmenys, o valstybinės įstaigos privalės priimti šią Specifikaciją atitinkančius elektroninius
dokumentus tik nuo 2017 m. sausio 1 d.
RRT atstovai dalyvavo:


Elektroninių dokumentų valdymo komisijos veikloje dėl elektroninio parašo naudojimo
klausimų. Ši komisija yra nuolat veikianti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patariamoji
institucija, teikianti siūlymus dėl elektroninių dokumentų valdymą ir perdavimą toliau saugoti
reglamentuojančių teisės aktų priėmimo ar pakeitimo, elektroninių dokumentų specifikacijų
taikymo, geriausios praktiko perėmimo, taip pat dalyvaujanti rengiant elektroninių dokumentų
specifikacijas ir vertinanti specifikacijų projektus, svarstanti kitus klausimus, susijusius su
elektroninių dokumentų valdymu ir elektroninio parašo naudojimu.



2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų
vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) įgyvendinimo techninės darbo grupės posėdyje dėl
patikimųjų sąrašų (angl. TSL).



Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu sudarytos darbo grupės elektroninio dokumento
ADOC 2.0 versijos (atnaujinta ADOC 1.0 versija) formato specifikacijai atnaujinti ir parengti
veikloje bei darbo grupės elektroninio dokumento PDF formatu specifikacijai parengti
veikloje.
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7.5. RRT veikla tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityje
7.5.1. Nacionalinio padalinio CERT-LT veikla
RRT struktūrinis padalinys CERT-LT

28

– Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir

informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys, kurio misija yra užtikrinti elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo incidentų tyrimus, koordinuoti veiksmus stabdant incidentų plitimą ir vykdyti incidentų
prevenciją.
2014 m. CERT-LT ištyrė 36 136 iš elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, užsienio CERT tarnybų,
atliekančių tarptautinius incidentų tyrimus, ir iš Lietuvos interneto naudotojų gautus pranešimus apie galimus
pažeidimus elektroninėje erdvėje (žr. 33 pav). Palyginti su 2013 m. (25 337 pranešimai), pranešimų buvo
gauta 43 proc. daugiau. Atsižvelgdamas į augantį incidentų skaičių ir siekdamas dar efektyviau derinti
veiksmus, reikalingus kibernetinėms atakoms ir kibernetiniams saugumo pažeidimams stabdyti, CERT-LT
savo funkcijas vykdo nepertraukiamai 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą29. Toliau pateikiama gautų
pranešimų analizė.
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33 pav. Nacionalinio CERT-LT padalinio ištirtų incidentų skaičius 2011–2014 m.
Šaltinis: RRT

Įrenginių saugumo spragos. CERT-LT svetainėje sukurtas naujas įrankis naudotojams
Didelė problema (13 827 pranešimai), su kuria, CERT-LT duomenimis, 2014 m. susidūrė Lietuvos
interneto naudotojai (34 pav.), buvo saugumo spragos fiziniams asmenims priklausančiuose įrenginiuose
(pvz., maršruto parinkuvuose, kompiuteriuose, serveriuose, išmaniuosiuose telefonuose). Dažniausiai tokios
spragos nekelia tiesioginės grėsmės įrenginių savininkų duomenų saugumui, tačiau sudaro sąlygas
piktavaliams naudoti įrenginius paskirstyto paslaugos trikdymo (angl. Distributed Denial of Service, DDoS)
atakų metu kaip atakų stiprintuvus.

28

CERT-LT statusas suteiktas 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą patikėti nacionalinio CERT
funkcijas RRT.
29
CERT-LT nepertraukiamai savo funkcijas vykdo nuo 2013 m. liepos 1 d.
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34 pav. 2014 m. CERT-LT išnagrinėtų pranešimų apie tinklų ir informacijos saugumo incidentus pobūdis, proc.
Šaltinis: RRT

Įvertinant tai, kad CERT-LT registruoja vis daugiau incidentų, susijusių su naudotojų tinklo įrenginių
saugumo spragomis, 2014 m. CERT-LT savo svetainėje sukūrė papildomą įrankį interneto naudotojams.
Adresu https://www.cert.lt/irankiai galima patikrinti, ar naudotojo tinklo įrenginyje nėra saugumo spragų,
kurios atsiranda dėl SSDP, NTP, SNMP, DNS, NetBIOS protokolų tam tikrų trūkumų.
Visas

CERT-LT

incidentų

statistines

ataskaitas

galima

rasti

interneto

svetainėje

https://www.cert.lt/statistika.html.

Kenkimo programinė įranga ir botnetai
2014 m. ištirti 11 276 (2013 m. – 11 125) kenkimo programinės įrangos panaudojimo atvejai.
Dažniausiai kenkimo programinė įranga naudojama siekiant naudotojų kompiuterius įtraukti į botų tinklą. Apie
įtraukimą į botnetą kompiuterio savininkas ilgą laiką gali nieko nežinoti (kompiuteris veikia be sutrikimų,
kartais gali sulėtėti interneto ryšys).
CERT-LT prognozuoja, kad 2015 m. virusų kūrėjai dar aktyviau kurs žalingą kodą išmaniesiems
telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.

Paslaugos trikdymo atakos
Per ataskaitinius metus ištirti 165 (2013 m. – 130) pranešimai apie paslaugos trikdymo atakas (angl.
Denial of Service, DoS). Palyginti su 2013 m., pranešimų skaičius padidėjo 27 proc. Dažniausiai šios atakos
vykdomos automatizuotomis priemonėms, pasitelkiant botnetų resursus. Siekdamas nutraukti vykdomas
DoS atakas, CERT-LT teikė rekomendacijas svetainių savininkams ar elektroninės informacijos prieglobos
paslaugas teikiančioms įmonėms, kaip stabdyti šias atakas, koordinavo veiksmus su interneto paslaugų
teikėjais ir kitų valstybių CERT tarnybomis.
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Klastojimo pranešimai
2014 m. ištirta 630 (2013 m. – 558) klastojimo (angl. phishing) pranešimų. Piktavaliai kuria internetinių
svetainių klastotes, siekdami arba išgauti internetinių paskyrų duomenis, arba iš to pasipelnyti.
Dažniausiai klastojami mokėjimo sistemų (pvz., „PayPal“), socialinių tinklų „Facebook“, „Gmail“,
„Yahoo“, „VK.com“ internetiniai puslapiai. 2014 m. metų pabaigoje buvo pastebėtos teisėsaugos institucijų –
Interpolo, Europolo ar vietinės policijos – svetainių klastotės. Tokia klastotė pavojinga tuo, kad svetainė
atrodo ir veikia taip, kad naudotojui būna sunku uždaryti naršyklės langą ir atrodo, lyg kompiuteris būtų
„užblokuotas“. Jei tinklalapio tekstas yra pateikiamas lietuvių kalba, minimas LR baudžiamojo kodekso
straipsnis ir neva gresianti laisvės atėmimo bausmė, teigiama, kad nebūsite patrauktas baudžiamojon
atsakomybėn, jei sumokėsite baudą, „bauda“ turi būti mokama specialiu būdu (kuponais, „vaučeriais“) per
nurodytą laiko tarpą.

Informacinių sistemų užvaldymas
2014 m. ištirti 4 853 (2013 m. – 10 924) informacinių sistemų užvaldymo atvejai. Dėl CERT-LT aktyvių
veiksmų 2014 m. užvaldymų sumažėjo daugiau nei dvigubai.
Atliktų tyrimų duomenys parodė, kad dauguma aptiktų užvaldymo atvejų buvo atlikti automatizuotomis
priemonėmis, pasitelkiant botnetus, įterpiant kenkimo kodą į prastai apsaugotas interneto svetaines.

7.5.2. CERT-LT veikla incidentų prevencijos srityje
„CERT-LT įspėja apie pavojingus suklastotus tinklalapius“
„Dėmesio: elektroniniu paštu plinta brukalas su kompiuteriniu virusu“
„Vartotojai nemokamai gali pasitikrinti, ar jų kompiuteris nedalyvauja kenkėjiškoje veikloje“
CERT-LT veiklos viešinimas (platinami pranešimai spaudai, kurių antraščių pavyzdžiai pateikti
anksčiau) yra vienas iš pagrindinių įrankių siekiant užkirsti kelią galimiems pažeidimams elektroninėje
erdvėje arba sumažinti jų apimtį.
2014 m. vartotojai buvo operatyviai informuojami apie suklastotus tinklalapius, el. laiškais
platinamus virusus, saugumo spragas, interneto kirminus ir kt. RRT pranešimuose buvo pateikiamos
rekomendacijos ir įspėjimai, kaip išvengti didesnio masto pavojų, šalinti incidentų pasekmes.
Detali informacija kompiuterių naudotojams pateikiamos rekomendacijos skelbiamos specializuotose
svetainėse www.cert.lt ir www.esaugumas.lt. CERT-LT svetainėje nuolat skelbia:


informaciją apie IT saugumo grėsmes;



apie botnetuose aptiktų kompiuterių aktyvumą;



apie CERT-LT jutikliais fiksuojamas kibernetines atakas;



apie CERT-LT jutikliais el. pašto tarnybinėse stotyse fiksuojamų nepageidaujamų elektroninio
pašto laiškų Lietuvoje kiekius ir pan.
CERT-LT svetainėje naudotojai taip pat gali patikrinti:



ar maršrutų parinktuve nėra palikta „Open resolver“ tipo saugumo spraga;
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ar kompiuterio interneto protokolo (IP) adresas nėra užfiksuotas CERT-LT duomenų bazėje kaip
dalyvaujantis kenkimo veikloje;



patikrinti įtartinas bylas 5-iomis antivirusinėmis programomis;



pasitikrinti tinklo įrenginio IP adresą.
CERT-LT svetainėje galima pranešti apie tinklų ir informacijos saugumo problemas užpildant specialią

formą https://www.cert.lt/pranesti.
CERT-LT svetainė jau dvejus metus yra pasiekiama ir naudojant IPv6 protokolą.
Pažymėtina, kad 2014 m. CERT-LT organizavo susitikimus su interneto paslaugų teikėjais, kurių metu
buvo pristatoma esama padėtis, aptariamos kliūtys kovoje su įrenginių saugumo spragomis, nagrinėjami
pasiūlymai ir teikėjų patirtis.

7.5.3. CERT-LT organizuotos nacionalinės kibernetinės pratybos „X14“
2014 m. CERT-LT jau antrą kartą organizavo nacionalines kibernetines pratybas „X14“. Pratybose
dalyvavo 25 Lietuvos valstybinės institucijos, 8 bankai, 4 nacionalinės (Latvijos, Ukrainos, Bulgarijos,
Rumunijos) saugumo incidentų tyrimo CERT grupės ir 5 Lietuvos CERT grupės (LITNET, SVDPT, Krašto
apsaugos ministerijos, TEO LT ir NRD).
Šiose pratybose buvo siekiama patikrinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumą, galimybes
kritinėse situacijose rasti atsakingų institucijų atstovų kontaktus ir reaguoti į kibernetinius incidentus. Buvo
tikrinami įgūdžiai operatyviai keistis informacija galimų kibernetinių incidentų metu, pasirengimas naudoti
šifravimo priemones duomenims perduoti viešaisiais tinklais, įstaigų IT administratorių sugebėjimai atlikti
nesudėtingas užduotis, pvz., atlikti greitą automatizuotą įvykių žurnalo (angl. log) analizę.
Tokio pobūdžio pratybas ketinama organizuoti ir ateityje, nes bendri veiksmai, greita komunikacija ir
tinkamai parinktos priemonės gali padėti tinkamai atremti kibernetines atakas.

7.5.4. Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai
RRT jau šešerius metus atlieka periodinius Lietuvos interneto infrastruktūros patikimumo vertinimo
30

31

tyrimus . CERT-LT yra sukūręs Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros stebėsenos sistemą (LITIS) . 2014
m. šioje sistemoje CERT-LT įdiegė papildomas funkcijas, kurios leidžia vertinti Lietuvos interneto
infrastruktūros objektus ir ypatingos svarbos objektų veikimą, vykdyti nuolatinę jų stebėseną tikruoju laiku.
LITIS stebi realius maršrutus, jų tikslumą bei pokyčius, renka duomenis apie ypatingos svarbos interneto
infrastruktūros objektų pasiekiamumą. CERT-LT identifikavo 765 ypatingos svarbos informacines sistemas
bei su jomis susijusius interneto infrastruktūros objektus.

30

Pagrindinis šių tyrimų tikslas − Lietuvos nacionalinės interneto infrastruktūros veiklos patikimumo analizė ir galimų rizikos veiksnių
nustatymas.
31
LITIS sistema analizuoja Lietuvos interneto infrastruktūros objektus (interneto vardus, interneto adresus, interneto adresų erdves,
maršrutus, autonomines sistemas ir kita), kurių funkcionalumas yra būtinas visuomenei svarbioms elektroninėms paslaugoms teikti.
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7.5.5. Kita su kibernetinio saugumo užtikrinimu susijusi veikla
Siekdama kibernetinio saugumo didinimo ir kibernetinio saugumo kultūros ugdymo:


RRT

parengė

rekomendacijas

debesų

kompiuterijos

paslaugų

naudotojams.

Rekomendcijų tikslas – kad naudotojams būtų teikiamos patikimos debesų kompiuterijos
paslaugos. Rekomendacijose RRT atkreipia debesų kompiuterijos paslaugų naudotojų dėmesį
į riziką, kuri turi būti įvertinta renkantis debesų kompiuterijos paslaugų teikėją bei siūlomą
debesų kompiuterijos paslaugų tipą.


RRT aktyviai dalyvauja Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) veikloje –
RRT atstovauja Lietuvai ENISA valdybos darbe ir yra ENISA kontaktinis asmuo Lietuvoje.



RRT pirmininkauja tarptautinei Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) tinklų ir informacijos
saugumo darbo grupei, organizuoja kasmetinius susitikimus, kuriuose 2014 m. buvo svarstomi
aktualūs reguliavimo institucijų kompetencijos tinklų ir informacijos saugumo klausimai: tinklų
ir informacijos saugumo incidentų valdymas, ES direktyvų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje,
naujų teisės aktų priėmimo keliami iššūkiai, elektroninių ryšių tinklų patikimumas, keičiamasi
nacionalinių reguliavimo institucijų sukurtomis priemonėmis siekiant pažangos kibernetinio
saugumo klausimais.



2014 m. RRT kartu su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, prisijungdamos prie
ENISA Europos kibernetinio saugumo mėnesio iniciatyvos, organizavo diskusiją-seminarą,
skirtą kibernetinio saugumo užtikrinimui „SCADA“ sistemose. Šios diskusijos metu
valstybės institucijų, atsakingų už kibernetinį saugumą, specialistai, privačiojo sektoriaus
atstovai, diegiantys ir (ar) valdantys duomenų surinkimo, stebėjimo, kontrolės ir valdymo
programines sistemas (SCADA), aptarė kibernetinio saugumo užtikrinimo tokiose sistemose
problematiką.

7.5.6. Interneto turinio priežiūra įgyvendinant „Saugesnio interneto“ projektą
Jau aštuoneri metai kaip RRT dalyvauja Lietuvoje įgyvendinant ES programą „Saugesnis
internetas“

32

ir su kitais partneriais vykdo „Saugesnio interneto“ projektą.

2012 m. RRT prisijungė prie Europos Komisijos ir Švietimo informacinių technologijų centro (toliau –
ITC) sutarties dėl naujojo „SIC LT II“ projekto vykdymo ir tęsė projekto darbus. Šio projekto koordinatorius
yra ITC, o RRT yra atsakinga už interneto karštosios linijos funkcijų vykdymą.
Įgyvendinant projektą, 2014 m. RRT nuolat teikė informaciją ITC administruojamai projekto „Saugesnis
internetas“ svetainei www.draugiskasinternetas.lt, kurioje skelbiama vaikams ir tėvams aktuali informacija
apie saugumą internete, apie „Saugesnio interneto“ projektą, Saugesnio interneto dienos renginius,
tarptautinių organizacijų „Insafe“ ir INHOPE veiklą ir kt. Svetainėje taip pat informuojama apie karštąją liniją,
kurioje priimami interneto naudotojų pranešimai apie internete pastebėtą žalingą ir neteisėtą turinį, skelbiama
32

„Saugesnio interneto“ projekto tikslas ‒ atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete; skatinti saugesnį, ypač
vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis jo technologijomis; suteikti visuomenei galimybę anonimiškai pranešti apie neteisėtą ar žalingą
interneto turinį ir teikti pagalbą vaikams, susidūrusiems su kibernetinėmis patyčiomis, seksualiniu viliojimu, žalingu turiniu ir kita
nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis interneto technologijomis.
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informacija apie pagalbos liniją, kuria skambinant daugelyje Europos šalių veikiančiu vienodu nemokamu
pagalbos vaikams telefono numeriu 116 111 yra teikiama emocinė ir psichologinė pagalba vaikams.
Projekto „Saugesnis internetas“ svetainėje pateikiamos vaikų apsaugos internete priemonės –
nemokamos turinio filtravimo programos. Svetainės www.draugiskasinternetas.lt skyriaus „Tėvams“ temoje
„Turinio filtravimo programos“ teikiami patarimai dėl kontrolės ir (ar) filtravimo programų naudojimo. Paaugliai
nuolat kovoja dėl savarankiškumo ir laisvės viską daryti savaip. Slaptas kontroliavimas ar informacijos
blokavimas be jų sutikimo gali turėti priešingą poveikį. Rekomenduojama pamokyti paauglius, kaip jie gali
atsakingai „kaupti savo internetinę patirtį“ užblokuodami nepageidaujamus tinklalapius ir turinį, ugdyti
reikiamus įgūdžius, kad paaugliai būtų sąmoningi piliečiai skaitmeninėje erdvėje, naršytų internete saugiai ir
patogiai.
Siekiant informuoti visuomenę, 2014 m. tradiciškai buvo organizuota socialinė kampanija, skirta
tarptautinei Saugesnio interneto dienai (toliau – „SID 2014“) paminėti, kuri visame pasaulyje buvo minima
2014 m. vasario 11 d.
Svarbiausias „SID 2014“ akcentas – Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ organizuota
nacionalinė Saugesnio interneto vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų konferencija

33

„Kurkime geresnį internetą

kartu“. Konferencijoje ir tiesioginiu ryšio tiltu iš viso dalyvavo daugiau kaip 1 000 moksleivių iš įvairių Lietuvos
regionų. Renginio kulminacija buvo netradicinė pamoka, kurią vedė Marijonas Mikutavičius. Renginyje
svečiavosi žinomi Lietuvos žmonės, kurie dalijosi savo patirtimi, kaip reikia saugiai elgtis internete.

7.5.7. Karštosios linijos veikla
Vykdydama interneto karštosios linijos funkcijas, RRT per 2014 m. gavo 733 pranešimus apie
neteisėtą ar žalingą turinį internete. Palyginti su 2013 m. (650 pranešimų), 2014 m. pranešimų skaičius
išaugo 12 proc. Interneto naudotojai siuntė pranešimus apie rastą informaciją internete, susijusią su rasinės
ar tautinės nesantaikos kurstymu, smurtu, pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu, taip pat apie
neleistiną asmeninės informacijos skelbimą.
Atlikus tyrimus, tolesnių veiksmų imtasi 273 atvejais, o tai sudarė 37 proc. visų gautų pranešimų – 5
procentiniais punktais daugiau nei 2013 m. (207 pranešimai, t. y. 32 proc. visų gautų pranešimų) (žr. 35
pav.).
RRT, ištyrusi visus gautus pranešimus:
 38 pranešimus persiuntė tolesniam tyrimui Policijos departamentui. Įtariamas neteisėtas turinys:
seksualinis vaikų išnaudojimas (19 pranešimų), pornografija (19).


39 pranešimus persiuntė tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Buvo

įtariama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija.
 105 pranešimus apie galimai seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdus persiuntė kitų šalių
karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

33

Konferencijos organizatoriai – RRT, ITC, VšĮ „Vaikų linija“, asociacija „Langas į ateitį“, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos radijas ir
televizija, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET, Lietuvos žmogaus teisių lyga, UAB „Microsoft Lietuva“, Teo
LT, AB, ir kt.
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 91 atveju buvo kreiptasi tiesiogiai į Lietuvos ar užsienio interneto paslaugų teikėją, prieglobos
paslaugų teikėją ar tinklalapio administratorių su NTD (angl. Notice and Take Down) pranešimu apie jų tinkle
esantį neteisėtą interneto turinį, siekiant kuo skubiau jį pašalinti.
Dėl likusių 460 pranešimų jokių veiksmų nesiimta, nes turinys buvo nepasiekiamas (pvz., apsaugotas
slaptažodžiu), pasikartojantis, neaktyvus, taip pat turinys, kuris nėra neteisėtas arba paskelbtas kitų šalių
serveriuose, kur jis yra teisėtas pagal tų šalių įstatymus (pvz., pornografija daugelyje šalių yra teisėta).
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7.5.8. Visuomenės informavimas apie karštąją liniją
RRT ragina interneto naudotojus interneto karštąja linija pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą
turinį, t. y. pornografiją, vaikų seksualinį išnaudojimą, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstančią, taip pat smurtą
ar kitą neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, užpildžius specialią pranešimo formą
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report.
Norėdama sudaryti prielaidas interneto vartotojams aktyviau pasinaudoti savo teisėmis, kovoti su
žalingu turiniu, RRT skelbė spaudos pranešimus apie karštosios linijos veiklą ir gautų pranešimų statistiką,
dalyvavo radijo laidose, davė interviu spaudai interneto karštosios linijos veiklos klausimais.
Buvo sukurti 4 žaismingi vaizdo klipai, raginantys pranešti apie žalingą turinį karštajai linijai. Vaizdo
klipai buvo parodyti per Lietuvos nacionalinę televiziją, taip pat skleidžiami partnerių svetainėse bei
„YouTube“. Buvo sukurta nauja interneto karštosios linijos reklamjuostė, kuri buvo paskelbta svetainėje
www.draugiskasinternetas.lt ir projekto partnerių svetainėse. Taip pat buvo dalyvauta parodoje „Mokykla
2014“, kur buvo pristatoma ir interneto karštosios linijos veikla.

56

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
2014 m. veiklos ataskaita

8.

KONKURENCIJOS ELEKTRONINIŲ
SEKTORIUOSE SKATINIMAS

RYŠIŲ

IR

PAŠTO

8.1. Konkurencija elektroninių ryšių sektoriuje
Elektroninių ryšių sektorius, vertinant pagal sektoriuje uždirbtas pajamas, 2014 m., palyginti su
2013 m., mažėjo. Per 2014 m. buvo uždirbta 15,5 mln. Eur (53,4 mln. Lt) arba 2,5 proc. mažiau pajamų nei
2013 m. Per 2014 m., palyginti su 2013 m., augo tik tinklų sujungimo pajamos (19,3 proc. augimas) ir
interneto prieigos paslaugų pajamos (0,2 proc. augimas). Daugiausia per 2014 m. mažėjo pajamos iš judriojo
telefono ryšio paslaugų (21,6 mln. Eur arba 74,6 mln. Lt mažėjimas) ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugų
teikimo (9,1 mln. Eur arba 31,4 mln. Lt mažėjimas).
Investicijos į elektroninių ryšių tinklus 2014 m., palyginti su 2013 m., kaip ir elektroninių ryšių
sektoriaus pajamos, mažėjo. Per 2014 m. į elektroninių ryšių infrastruktūrą buvo investuota 4,4 mln. Eur
(15,2 mln. Lt) arba 5,1 proc. mažiau nei 2013 m. Operatoriai daugiausia investavo į šviesolaidinio ryšio
prieigos tinklo plėtrą, fiksuotojo ir judriojo ryšio pagrindinių tinklų modernizavimą, 3G, 4G tinklų ir judriojo
ryšio tinklų infrastruktūros, kuria teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, tobulinimą.
2014 m. elektroninių ryšių paslaugų abonentų pokyčio tendencijos buvo panašios į 2013 m.
vyravusias tendencijas. 2013 m. augo plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų ir IPTV
technologija teikiamų mokamos televizijos paslaugų abonentų skaičius: atitinkamai 10,8 proc. ir 22,6 proc.
Vis dėlto per 2014 m. judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius sumažėjo 2,2 proc., o fiksuotojo
telefono ryšio paslaugų abonentų – 6,3 proc.

8.1.1. Rinkos tendencijos ir dalyviai
2014 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 (KTV, MDTV,
IPTV, skaitmeninės antžeminės televizijos, palydovinės televizijos) paslaugų, radijo ir televizijos programų
siuntimo paslaugų – teikimu vertėsi 144 operatoriai ir paslaugų teikėjai.
2014 m. viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veiklai pradėti buvo pateikti 5
pranešimai (realiai vykdančių veiklą padaugėjo nuo 45 (2013 m.) iki 46). Viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba)
viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo veiklai pradėti pateikti 4 pranešimai (realiai vykdančių veiklą
skaičius sumažėjo nuo 16 (2013 m.) iki 12). Sutartis su viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentais
buvo sudarę 6 ūkio subjektai, kiti 6 ūkio subjektai perpardavinėjo abonentams kitų viešųjų judriojo telefono
ryšio paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas.
Apie elektroninių ryšių veiklos pradžią 2014 m. iš viso pateikti 8 pranešimai. 7 ūkio subjektai buvo
išbraukti iš besiverčiančių viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio
paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo veikla sąrašo, 3 ūkio subjektai
buvo išbraukti iš besiverčiančių viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio
paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo veikla sąrašo.
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8.1.2. Rinkų tyrimai
Siekdama, kad elektroninių ryšių sektoriuje būtų užtikrinta veiksminga konkurencija, o didelę įtaką
turintiems ūkio subjektams būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti savo turima įtaka, Tarnyba atlieka elektroninių
34

ryšių rinkų tyrimus .
2014 m. RRT užbaigė šių rinkų tyrimus:


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



Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos,



Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos (anksčiau ši rinka buvo traktuojama kaip
su transliacijų perdavimo paslaugomis susijusi rinka, tad kaip atskira rinka ištirta pirmą kartą),



Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos,



Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos.
Atlikusi Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje,

rinkos tyrimą, RRT nustatė, kad šioje rinkoje nėra didelių įėjimo į rinką barjerų, taip pat rinka pasižymi
charakteristikomis, lemiančiomis efektyvios konkurencijos vystymąsi ateityje. Atsižvelgiant į tai, buvo
panaikintas reguliavimas šioje rinkoje, t. y. panaikinti įpareigojimai ūkio subjektui TEO LT, AB, kuris 2006 m.
atlikus minėtos rinkos tyrimą, buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką rinkoje.
Atlikusi Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams
teikti, rinkos tyrimą, RRT nustatė, kad dėl efektyvios konkurencijos reguliavimas radijo transliacijų
perdavimo antžeminio radijo tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti,
rinkose nėra būtinas. Atsižvelgiant į tai, šių rinkų reguliavimas buvo panaikintas (panaikinti įpareigojimai AB
Lietuvos radijo ir televizijos centrui). Visgi Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės
televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkose, kuriose
paslaugas teikia AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT, AB, nustatyti konkurencijos suvaržymai,
todėl reguliavimas šiose rinkose nebuvo panaikintas. AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui ir TEO LT, AB,
buvo palikti galioti 2010 m. rinkos tyrimo metu nustatyti įpareigojimai.
RRT pabaigė Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimą. Ištyrus šią rinką,
paaiškėjo, kad teikiant televizijos ir radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo
paslaugas, konkurencija nėra veiksminga, o ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras šiose
rinkose turi didelę įtaką. Atsižvelgiant į tai, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui buvo nustatyti prieigos
suteikimo, skaidrumo, nediskriminavimo, kainų kontrolės, sąnaudų apskaitos ir sąnaudų atskyrimo
įpareigojimai.
Atlikusi Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio
tinkluose rinkos tyrimą, RRT nustatė, kad šeši asmenys turi didelę įtaką atitinkamose rinkose (savo
tinkluose). Atlikusi kainų palyginamąją analizę (palygintos Europos Sąjungos šalyse taikytos kainos),
Tarnyba nustatė skambučių užbaigimo kainą – 1,04 euro cento už minutę (be PVM).
34

Rinkų tyrimo procedūros metu siekiama įvertinti, ar konkurencija apibrėžtose rinkose yra veiksminga, ir nustatyti ūkio subjektus,
turinčius didelę įtaką atitinkamose rinkose. Jei konkurencija nėra veiksminga, ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamose
rinkose, nustatomi tam tikri įpareigojimai, kurie, keičiantis situacijai, po kito rinkos tyrimo gali būti pakeisti arba panaikinti, jei
konkurencija tampa veiksminga.
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Atlikusi Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje,
rinkos tyrimą, RRT nustatė, kad šioje rinkoje išlieka konkurencijos suvaržymai, todėl reguliavimas nebuvo
panaikintas. Tarnyba didelę įtaką rinkoje turinčiam ūkio subjektui TEO LT, AB, nustatė įpareigojimą, kad šio
operatoriaus teikiamų skambučių inicijavimo paslaugų kainos būtų ne didesnės nei 0,61 euro cento už
minutę (be PVM).
Šių rinkų tyrimų rezultatai skelbiami www.rrt.lt svetainėje.
2014 m. pab. RRT buvo pripažinusi 13 ūkio subjektų turinčiais didelę įtaką atitinkamose rinkose. TEO
LT, AB, buvo pripažinta ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką 9 rinkose, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
– 3 rinkose, UAB „CSC Telecom“, UAB „Linkotelus“ ir UAB „Mediafon“ – dviejose rinkoje, UAB „Eurocom
SIP“, UAB „Digitela“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Telekomunikacijų grupė“, UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ ir AB Lietuvos geležinkeliai – vienoje rinkoje. Reguliuojamų rinkų ir
jose didelę įtaką turinčių ūkio subjektų sąrašas pateiktas 1 priede.
35

2014 m. spalio 9 d. įsigaliojo nauja Europos Komisijos rekomendacija , kuri nustatė elektroninių ryšių
rinkas, kuriose gali būti taikomas ex ante reguliavimas. Atsižvelgdama į šioje rekomendacijoje išvardytų
rinkų, kuriose galėtų būti taikomas ex ante reguliavimas, sąrašą, RRT 2014 m. inicijavo šių rinkų tyrimus:


Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje
vietoje, rinkos,



Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio
tinklo fiksuotoje vietoje, rinkų (vienu rinkos tyrimu tiriamos 2 rinkos),



Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos,



Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos,



Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio, Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, Didmeninės
aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkų (vienu rinkos tyrimu tiriamos 3 rinkos).
Rinkų tyrimų tikslas ‒ nustatyti, ar rinkose vis dar yra konkurencijos suvaržymų, t. y. siekiama

išsiaiškinti, ar ankstesnių rinkų tyrimų metu minėtose rinkose nustatyti įpareigojimai išlieka aktualūs ir ar ūkio
subjektai jose vis dar turi didelę įtaką.

8.1.3. Didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymo
priežiūra
Įgyvendindama RRT patikėtą elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo
priežiūrą, 2014 m. RRT ir toliau skyrė dėmesį ūkio subjektams, kurie buvo pripažinti turinčiais didelę įtaką
atitinkamose rinkose, t. y. nustatytų įpareigojimų, taikomų siekiant apriboti šių ūkio subjektų rinkos galią,
priežiūrai.
Nustatytų įpareigojimų laikymasis padeda mažinti įėjimo į atitinkamas rinkas barjerus ir didinti verslo
iniciatyvų laisvę, užtikrinti ūkio subjektams vienodas konkuravimo elektroninių ryšių rinkose sąlygas ir
didesnę konkurenciją jose. Visa tai elektroninių ryšių paslaugų vartotojams lemia mažesnes kainas, didesnę
35

2014 m. spalio 9 d. Komisijos rekomendacija 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 (OL 2014 L 295, p. 79)
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paslaugų įvairovę ir geresnę kokybę, užtikrina kiekvieno vartotojo laisvę rinktis geriausiai jo poreikius
atitinkantį paslaugų teikėją.
2014 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 ES teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių veiklą,
pagal kuriuos, siekiant bendros ES rinkos, atliekami atitinkamų rinkų tyrimai visose valstybėse narėse ir
nustatomi įpareigojimai didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams. Rinkų tyrimų rezultatai derinami su
Europos Komisija.
Prižiūrėdama, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems nustatyto
skaidrumo įpareigojimo, RRT analizuoja didelę įtaką tose rinkose turinčių ūkio subjektų skelbiamus viešai ir
pateikiamus RRT standartinius pasiūlymus (sutartis) dėl didmeninių prieigos (tinklų sujungimo, atsietos
prieigos, didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos), infrastruktūros nuomos, didmeninės vietinės linijos,
didmeninių skirtųjų linijų ir televizijos siuntimo paslaugų. 2014 m. TEO LT, AB, atnaujino tinklų sujungimo ir
didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos standartinius pasiūlymus, o AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ‒
televizijos ir radijo siuntimo paslaugų standartinius pasiūlymus. Minėtuose išankstiniuose pasiūlymuose buvo
nustatyti nukrypimai nuo galiojančių teisės aktų reikalavimų, kurie, perspėjus ūkio subjektus, buvo pašalinti
atnaujinus minėtus standartinius pasiūlymus. Visi pateikti standartiniai pasiūlymai skelbiami RRT interneto
svetainės www.rrt.lt skilties „El. ryšiai verslui“ skyriaus „Konkurencijos priežiūra“ dalyje „Standartiniai
pasiūlymai“ bei ūkio subjektų interneto svetainėse.
RRT, prižiūrėdama, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems
nustatyto skaidrumo įpareigojimo, analizuoja tokių ūkio subjektų su kitais ūkio subjektais pasirašytas prieigos
(tinklų sujungimo, atsietos prieigos, didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos), infrastruktūros nuomos,
didmeninės vietinės linijos, didmeninių skirtųjų linijų ir televizijos siuntimo paslaugų sutartis bei jų pakeitimus,
priima sprendimus dėl sutarčių nuostatų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir skelbia jas
viešai savo interneto svetainėje.
2014 m. iš viso buvo gautos ir išanalizuotos 36 sutartys ir jų pakeitimai (papildomi susitarimai):
didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutartys ir jų pakeitimai – 2, infrastruktūros nuomos sutartys ir jų
pakeitimai – 34.
Visos pateiktos sutartys be konfidencialios informacijos skelbiamos RRT interneto svetainės
www.rrt.lt skilties „El. ryšiai verslui“ skyriaus „Konkurencijos priežiūra“ dalyje „Sutartys“.

8.1.4. Didmeninių ir mažmeninių fiksuotojo telefono ryšio paslaugų priežiūra
RRT 2014 m. vykdė skaidrumo, nediskriminavimo, prieigos suteikimo ir kainų kontrolės įpareigojimų
priežiūrą fiksuotojo telefono ryšio paslaugų rinkose.
2014 m. pažeidimų teikiant didmenines fiksuotojo telefono ryšio paslaugas nustatyta nebuvo.
2013 m. užbaigus mažmeninių skambučių paslaugų (Viešųjų vietinių ir (arba) nacionalinio telefono
ryšio paslaugų ir Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų) rinkų tyrimus ir šiose rinkose nustačius
efektyvią konkurenciją, nuo 2014 m. sausio 1 d. TEO LT, AB, buvo panaikinti įpareigojimai. 2014 m. nebuvo
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užfiksuota atvejų, kad įpareigojimų panaikinimas būtų turėjęs neigiamos įtakos mažmeninių skambučių
paslaugų teikimu.
36

2014 m. ūkio subjektų, teikiančių skambučių užbaigimo paslaugas fiskuotojo ryšio tinkluose , kainos
buvo ne didesnės, nei RRT direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1V-1900 nuo 2013 m. balandžio
1 d. patvirtinta skambučių užbaigimo TEO LT, AB, viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje
vietoje, aukščiausia kainų riba (žr. 5 lentelė).
5 lentelė. RRT nustatytų skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuotojo telefono ryšio tinkluose kainų pokyčiai
nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d.
Kaina nuo
Eil.
Kaina nuo
Paslauga
2013-01-01 iki
Nr.
2013-04-01
2013-03-31
TEO LT, AB
1

Nacionalinis skambučių užbaigimas piko laiku, euro ct/min

1,23

2

Nacionalinis skambučių užbaigimas ne piko laiku, euro ct/min

0,34

3

Skambučio sudarymas, euro ct

0,20

4

0,61

Nacionalinis skambučių užbaigimas, nediferencijuojant pagal
0,95
paslaugos suteikimo laiką, euro ct/min
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „CSC Telecom“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB
„Telekomunikaciju grupa“, UAB „Mediafon“, UAB „Eurocom “, AB Lietuvos geležinkeliai, UAB „Linkotelus“

1

Nacionalinis skambučių užbaigimas piko laiku

2

Nacionalinis skambučių užbaigimas ne piko laiku

3

Skambučio sudarymas, ct/Euro ct

4

Nacionalinis skambučių
paslaugos suteikimo laiką

užbaigimas,

Ne didesnė, nei taikoma
TEO LT, AB

nediferencijuojant

Ne
didesnė,
nei
taikoma TEO LT, AB

pagal

Pastaba: 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.
Šaltinis: RRT

8.1.5. Didmeninių skambučių inicijavimo paslaugų priežiūra
2014 m. buvo atliktas Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiskuotoje vietoje,
rinkos tyrimas – TEO LT, AB, buvo pripažinta didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu šioje rinkoje ir nuo 2014 m.
lapkričio 1 d. įpareigota taikyti ne didesnę nei 0,61 Euro (2,11 Lt) skambučių inicijavimo kainą
(nediferencijuojant pagal paslaugos suteikimo laiką).
Nacionalinio inicijavimo paslaugos kainų pokytis nuo reguliavimo pradžios pateiktas 36 paveiksle.

36

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

61

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
2014 m. veiklos ataskaita

2,11

2014 m.
0,69
1,16

2013 m.

0,78
1,16

2012 m.

3,28

Paslauga pikas

4,26
4,26
4,28

4,26
3,6
3,6

2008 m.

Paslauga nepikas

3,53

2,16
2,16

2010 m.

Paslauga skambučio sudarymas

4,26

3,32

1,3
1,16

2011 m.

Paslauga nediferencijuojant

iki
reguliavimo

6,49

6

10,81

6
6

0

5

10
10

15

36 pav. Nacionalinio inicijavimo paslaugos kainų pokytis nuo reguliavimo pradžios, Lt ct/min

8.1.6. Didmeninių judriojo telefono ryšio paslaugų priežiūra
RRT direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-670 pradėtas Balso skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimas užbaigtas 2014 m. liepos mėnesį,
ir ūkio subjektams UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Mediafon“,
UAB „Linkotelus“ nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nustatyti kainų kontrolės įpareigojimai (žr. 6 lentelę).
6 lentelė. RRT nustatytų skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose reguliavimo
pokyčiai
Eil.
Nr.

Paslauga

1.

UAB „Bitė Lietuva“

2.

UAB „Omnitel“

3.

UAB „Tele2“

Kaina nuo
2012-01-01
iki 2013-03-31, euro
ct/min

1,62

Kaina nuo
2013-04-01, euro
ct/min

1,04

Kaina nuo 2
014-08-01* , euro
ct/min

1,04

Ne didesnė, nei
taikoma UAB „Bitė
UAB „CSC Telecom“, UAB „Mediafon“, UAB
4.
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Lietuva“, UAB
„Linkotelus“
„Omnitel“, UAB
„Tele2“
Pastaba: ši kaina buvo nustatyta atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių pagal 2009 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos
rekomendacija Nr. 2009/396/EB dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose ES reikalavimus apskaičiuotų „grynųjų“
BU-LRIC sąnaudų vidurkį.
Šaltinis: RRT

8.1.7. Tarptinklinio ryšio paslaugų priežiūra
2014 m. judriojo ryšio operatorių viešai skelbiamos tarptautinio tarptinklinio ryšio mažmeninių paslaugų
kainos bei vidutinės didmeninės kainos atitiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 531/2012
nustatytas kainas. Mažmeninių paslaugų kainų patikrinimas atliekamas kas ketvirtį, didmeninių paslaugų
kainų – kas pusmetį. 2014 m. pagal reglamento nuostatas buvo paskutinį kartą sumažintos didmeninių ir
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mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainos (žr. 7 lentelę) – sumažintos mažmeninių paslaugų kainos
galios iki 2017 m. birželio 30 d., didmeninės ‒ iki 2022 m. birželio 30 d. Reglamente numatyta reguliuoti
37

mažmeninių duomenų perdavimo paslaugų kainas ir taikyti struktūrines priemones , kurios ilgainiui leis
atsisakyti kainų reguliavimo. Informacija apie tarptinklinio ryšio paslaugų priežiūrą skelbiama viešai RRT
38

interneto svetainėje .
7 lentelė. Mažmeninių ir didmeninių skambučių, trumpųjų žinučių (SMS) ir duomenų perdavimo paslaugų kainų
mažėjimas 2011–2014 metais
Aukščiausia kainų
riba nuo
2011-07-01, Eur

Paslaugos

Aukščiausia kainų
riba nuo
2012-07-01, Eur

Aukščiausia kainų
riba nuo
2013-07-01, Eur

Aukščiausia kainų
riba nuo
2014-07-01, Eur

Mažmeninės paslaugos
Europos balso skambučio siuntimo
tarifas, už min. (su 21 proc. PVM)

0,42

0,35

0,29

0,23

Europos balso skambučio gavimo tarifas,
už min. (su 21 proc. PVM)

0,13

0,10

0,08

0,06

SMS siuntimas Europoje, už SMS

0,13

0,11

0,10

0,07

SMS gavimas Europoje

nemokamai

nemokamai

nemokamai

nemokamai

Europos duomenų tarifas, už Mb (su 21
proc. PVM)

nereguliuota

0,85

0,54

0,24

(su 21 proc. PVM)

Didmeninės paslaugos
Didmeninės balso paslaugos

0,18

0,14

0,10

0,05

0,04

0,03

0,02

0,02

0,50

0,25

0,15

0,05

(inicijavimas, tranzitas, užbaigimas), už
min.
(be PVM)
Didmeninės SMS siuntimo paslaugos, už
SMS
(be PVM)
Didmeninės
duomenų
paslaugos, už Mb (be PVM)
Šaltinis: RRT

perdavimo

8.1.8. Infrastruktūra grįstos konkurencijos skatinimas
Siekdama sudaryti elektroninių ryšių paslaugų teikėjams geresnes sąlygas plėtoti plačiajuosčio ryšio
tinklus pasinaudojant esama infrastruktūra, RRT yra sukūrusi elektroninę prieigą prie didžiųjų Lietuvos
miestų savivaldybių administruojamų infrastruktūros erdvinių duomenų sistemų (infrastruktūros žemėlapių).
2014 m. prie RRT, Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno miestų savivaldybių infrastruktūros erdvinių duomenų
sistemos prisijungė ir Panevėžio miesto savivaldybė.
Prieiga prie elektroninės duomenų bazės gali naudotis visi pageidaujantys ūkio subjektai,
projektuojantys, teikiantys ir (arba) planuojantys pradėti teikti elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas.
Ryšių operatoriams elektroninė prieiga prie efektyviai ir nuolat veikiančios požeminės infrastruktūros
skaitmeninių erdvinių duomenų sistemos yra svarbi siekiant gerinti investicijų į elektroninių ryšių tinklų plėtrą

37

Struktūrines priemones sudaro: prieigos prie didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų suteikimas; mažmeninių nacionalinių ir
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų atskyrimas, kad vartotojas galėtų pasirikti kitą tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją nei
nacionalinių paslaugų teikėjas; prieiga prie priemonių, suteikianti galimybę kitiems paslaugų teikėjams teikti tarptautinio tarptinklinio
ryšio paslaugas greta nacionalinių paslaugų teikėjo.
38
http://www.rrt.lt/rrt/lt/vartotojui/telefono-r ysys/tarptautinis-tarptinklinis-rysys.html.
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sąlygas ir mažinti šios plėtros sąnaudas. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti interneto svetainėje
www.e-infrastruktura.lt.

8.1.9. Numerio perkėlimo paslauga
Numerio perkėlimo paslauga Lietuvoje teikiama jau dešimt metų (nuo 2004 m.). Ši paslauga suteikia
vartotojui didesnę laisvę rinktis paslaugų teikėją pagal paslaugų kokybę ir įvairovę, kainas, lojalumo
sistemas, aptarnavimo patrauklumą ir kt.
RRT duomenimis, iki 2014 m. gruodžio 31 d. vartotojai numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo (t. y.
migravo) 1 192 987 kartus, iš jų 1 1457 29 – judriojo, 46 979 – fiksuoto ryšio abonentai (geografiniai
numeriai) ir 279 fiksuotojo ryšio abonentai (ne geografiniai numeriai, t. y. paslaugų numeriai). Numerio
perkėlimo paslauga jau yra pasinaudoję 23,58 proc. visų aktyvių paslaugų vartotojų (žr. 37 pav.)

1 145 729
984 954

1000000
806 402

800000

668 582

600000
400000
200000
22 302

40 906

27 940

47 258

0
2011 m.

2012 m.
Judriojo ryšio numeriai

2013 m.
2014 m.
Fiksuoto ryšio numeriai

37 pav. Numerio perkėlimo pasiskirstymas pagal fiksuotojo ir judriojo ryšio numerius 2011−2014 m.
Šaltinis: RRT

2014 m. RRT pasirašė naują sutartį su viešojo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės, skirtos
telefono numerių perkėlimui užtikrinti, nugalėtoja viešąja įstaiga „Numerio perkėlimas“ ir jos partnere UAB
„Mediafon“.
Konkurso laimėtojas privalės užtikrinti numerio perkėlimo proceso, abonentams nusprendus keisti
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, administravimą nuo 2016 m. sausio 1 d.

8.1.10. Paslaugų teikėjo pasirinkimas
2014 m. paslaugų teikėjų, kurių teikiamas viešojo telefono ryšio paslaugas galima pasirinkti per
operatoriaus pasirinkimo kodą, buvo 15 (2013 m. – 17) ‒ matomas sumažėjimas, nes buvo panaikinti du
operatoriaus pasirinkimo kodai.
Iš viso nuo 2003 m. operatoriams yra paskirta 19 operatoriaus kodų iš trumpųjų telefono ryšio
numerių serijos 10XX.
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Leidžiant pasirinkti paslaugų teikėją, siekiama skatinti konkurenciją elektroninių ryšių sektoriuje,
užtikrinant teisę didelę įtaką rinkoje turinčių viešųjų telefono ryšio tinklų ir (arba) viešųjų telefono ryšio
paslaugų teikėjų abonentams pasirinkti bet kurį teikėją ir naudotis jo teikiamomis paslaugomis.

8.1.11. Ginčų tarp ūkio subjektų sprendimas
RRT sukurta nuolatinė Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas,
39

sprendimo komisija (toliau – Ginčų sprendimo komisija ) privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja
ginčus, kylančius tarp įmonių, besiverčiančių elektroninių ryšių veikla Elektroninių ryšių įstatymo
40

reglamentuojamoje visuomeninių santykių srityje .
2014 m. Ginčų sprendimo komisija baigė nagrinėti 2 ginčus ir priėmė nagrinėti 1 naują ginčą.
2014 m. TEO LT, AB, kreipėsi į Ginčų sprendimo komisiją, kad būtų nenutrauktos sutartys su AB
Lietuvos radijo ir televizijos centru dėl DVB-T siųstuvų talpinimo ir eksploatavimo paslaugų bei sutartis dėl
DVB-T ASI srautų paskirstymo bei duomenų perdavimo valdymo kanalų paskirstymo ir kad toliau TEO LT,
AB, būtų teikiamos DVB-T siųstuvų talpinimo paslaugos sutartyse numatytomis sąlygomis.
Ginčų sprendimo komisija priėmė sprendimą iš dalies tenkinti TEO LT, AB, prašymą nagrinėti ir
išspręsti ginčą įpareigojant AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nenutraukti
sutarties dėl TEO LT, AB, priklausančių DVB-T siųstuvų talpinimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
objektuose ir eksploatavimo paslaugų, taip pat toliau TEO LT, AB, teikti šias paslaugas sutartyje
numatytomis sąlygomis.
2013 m. UAB „Tele2“ kreipėsi į Ginčų sprendimo komisiją su prašymu išspręsti bendrovės ginčą su
UAB „Linkotelus“ dėl skambučių užbaigimo kainos UAB „Linkotelus“ tinkle. Ginčų sprendimo komisija,
priimdama nutarimą dėl šio ginčo, nusprendė tenkinti UAB „Tele2“ prašymą ir įpareigoti UAB „Linkotelus“ už
kiekvieną minutę, inicijuotą UAB „Tele2“ tinkle ir persiųstą į UAB „Linkotelus“ tinklą, UAB „Tele2“ taikyti ne
didesnes nei 0,0360 Lt/min. kainas.
2014 m. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras kreipėsi į Ginčų sprendimo komisiją su prašymu, kad
būtų išspręstas tarp AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB, kilęs ginčas dėl DVB-T siųstuvų
talpinimo paslaugų kainų nustatymo. Galutinis šio ginčo sprendimas persikėlė į 2015 m.
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 ir Ginčų sprendimo
komisijos veikla, skelbiama informacija apie priimtus prašymus, sprendimus.

39

Ginčų komisijos sudėtis skelbiama RRT svetainėje http://www.rrt.lt/lt/verslui/gincu-sprendimas.html.
Besiginčijantys ūkio subjektai, prieš kreipdamiesi dėl 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 .Priimdama sprendimus, Ginčų sprendimo komisija vadovaujasi Elektroninių ryšių įstatymu, Civiliniu kodeksu ir
kitais teisės aktais, atsižvelgia į reguliavimo įpareigojimus ar apribojimus, taikomus bet kuriai iš ginčo šalių, santykinę ginčo šalių padėtį
rinkoje bei konkurencijos skatinimą.
40
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8.2. Konkurencija pašto paslaugos sektoriuje
8.2.1. Pašto rinkos tendencijos ir dalyviai
2014 m. pabaigoje buvo registruoti 69 ūkio subjektai, kurie turėjo teisę teikti pašto paslaugą (žr. 38
pav.). Palyginti su 2013 m., bendras rinkos dalyvių skaičius 2014 m. nežymiai sumažėjo: nuo 76 iki 69 pašto
paslaugos teikėjų, kas daugiausia sietina su padidėjusia konkurencija po visiško pašto rinkos liberalizavimo
nuo 2013 m. sausio 1 d.
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Pašto paslaugos teikėjai
38 pav. Pašto paslaugos teikėjų skaičiaus dinamika Lietuvoje 2008–2014 m.
Šaltinis: RRT

2014 m. RRT gavo 8-ių ūkio subjektų prašymus įrašyti juos į pašto paslaugos teikėjų sąrašą, o 15 ūkio
subjektų buvo išbraukta iš pašto paslaugos teikėjų sąrašo. Vadovaujantis Pašto paslaugos teikimo taisyklių
nuostatomis, ūkio subjektai išbraukiami iš pašto paslaugos teikėjų sąrašo, jeigu vienerius metus neteikė RRT
ataskaitų apie suteiktą pašto paslaugą. Atsižvelgiant į tai, 2014 m. buvo išbraukti 3 ūkio subjektai. 9 ūkio
subjektai išbraukti iš pašto paslaugos teikėjų sąrašo jų pačių prašymu. 2 ūkio subjektai išbraukti dėl
bankroto, 1 ‒ nes nutraukė veiklą.
Bendra pašto rinka, kuri apima tradicinio pašto

41

ir siuntų, pateiktų asmeniškai pasirašytinai (per

pasiuntinį) rinkos, vertinant pagal pajamas ir palyginti su 2013 m., 2014 m. išaugo 7,1 proc. ir pasiekė 376,5
mln. Lt. Tradicinio pašto rinka 2014 m. padidėjo 7,6 proc. ir pasiekė 160,7 mln. Lt. Šioje rinkoje, vertinant
pagal pajamas, didžiausią dalį užėmė AB Lietuvos paštas – 90,8 proc. Siuntų, pateiktų asmeniškai
pasirašytinai rinka, vertinant pagal pajamas ir palyginti su 2013 m., 2014 m. padidėjo 6,7 proc. ir pasiekė
215,8 mln. Lt. Šioje rinkoje 2014 m. dominuojantys operatoriai išliko tie patys, kaip ir 2013 m.: UAB „DPD
Lietuva“, UAB „DHL Lietuva“ ir UAB „Venipak LT“, kurie užima didžiąją šios rinkos dalį, atitinkamai – 31,5
proc., 14,4 proc. ir 13,6 proc. rinkos dalies.
Bendra korespondencijos rinka, vertinant pagal kiekį, 2014 m. išaugo 3,6 proc. Pastaraisiais metais
stebima tendencija, jog siuntiniai ne tik sudaro vis didesnę visų pašto siuntų dalį (2013 m. jie sudarė 10,2
proc., o 2014 m. – 10,8 proc. visų pašto siuntų), bet ir auga jų kiekis. 2014 m. siuntinių rinkoje siųstų ir gautų

41

Tradicinėmis pašto paslaugomis laikomos universaliosios pašto paslaugos bei pašto siuntų pristatymas gavėjams į jų
gaunamąsias dėžutes.
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siuntinių kiekis, palyginti su 2013 m., išaugo 10,4 proc. Tarptautinių siuntinių kiekis išaugo 2,3 proc., o vidaus
siuntinių kiekis išaugo 12,8 proc. Tai rodo, jog siuntinių kiekio augimui didelės įtakos turi elektroninės
prekybos bei savitarnos pašto terminalų populiarėjimas šalyje.
Siekiant
koncentraciją

42

įvertinti

esamą

konkurencijos

intensyvumą,

pašto

rinkoje

apskaičiuotas

rinkos
43

rodantis rodiklis ‒ Hiršmano-Herfindalio indeksas (angl. Hirschman-Herfindahl index) HHI .

Rodiklis apskaičiuotas vertinant korespondencijos (rodiklio reikšmė 2014 m – 5007,5) bei siuntinių (rodiklio
reikšmė 2014 m. – 2178,4) rinkas, taip pat vertinant pašto rinką pagal pašto paslaugos teikėjų uždirbamas
pajamas (rodiklio reikšmė 2014 m – 2544,2) (žr. 8 lentelę).
apskaičiuotos HHI rodiklio reikšmės

Vertinant konkurenciją pašto rinkoje,

per 2008‒2014 m. laikotarpį kito nežymiai ir parodė, kad tiek

korespondencijos, tiek siuntinių rinkos yra koncentruotos, o rinkos struktūra yra panaši į oligopolinę, kad
nežiūrint į gana didelį veikiančių pašto paslaugos teikėjų skaičių, rinkoje didžiausią dalį užima ir joje
dominuoja keli dideli pašto paslaugų teikėjai.
8 lentelė. Rinkos koncentracijos indeksai 2008–2014 m.
Indeksas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

5521,4

5519,1

5297,6

5079,0

5184,7

5236,3

5007,5

HHI pagal pašto siuntinių kiekį

3952,2

2627,4

2009,2

2164,5

2038,6

2163,1

2178,4

HHI pagal pajamas

2432,7

2634,7

2429,2

2286,2

2149,3

2262,7

2544,2

HHI pagal
siuntų kiekį

korespondencijos

8.2.2. Universaliosios pašto paslaugos tarifai ir sąnaudų apskaita
2013 m. sausio 1 d. RRT priskyrus naują UPP didžiausių tarifų tvirtinimo funkciją, kurią anksčiau
vykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2014 m. buvo peržiūrėti didžiausi UPP tarifai. 2014 m. liepos 29 d.
RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-102 „Dėl universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų patvirtinimo“
patvirtinti nauji UPP didžiausi tarifai, kurie įsigaliojo nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Nauji UPP didžiausi tarifai buvo patvirtinti įvertinus UPP pagrįstumą sąnaudomis ir atsižvelgiant ne tik į
pašto siuntų svorio pakopas, kaip buvo iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., bet ir į pašto siuntų matmenis.
Korespondencijos siuntų suskirstymas į konkrečius matmenis buvo nustatytas dėl to, kad pašto siuntų
apdorojimo sąnaudos priklauso ne tik nuo šių siuntų svorio, bet ir matmenų, t. y. didesnių matmenų
korespondencijos siuntų apdorojimo sąnaudos yra didesnės. Korespondencijos siuntos išskaidytos į dviejų
rūšių korespondenciją: „korespondencijos siunta“” ir „didelių matmenų korespondencijos siunta“”, atitinkamai
nustatyti sąnaudomis pagrįsti tarifai. Nustatyti korespondencijos siuntų matmenys atitinka maksimalius
Pasaulinės pašto sąjungos dokumentuose nustatytus korespondencijos matmenis.
Dalis UPP didžiausių tarifų buvo palikti galioti nepakeisti, t. y. pirmenybinių ir nepirmenybinių
korespondencijos siuntų, siunčiamų Lietuvoje ir sveriančių iki 500 g bei atitinkančių mažų išmatavimų
42

Koncentracija – rinkos situacija, kai ekonominės veiklos kontrolė yra sutelkta vienoje arba keliose įmonėse, kitaip sakant, kai mažas
skaičius įmonių užima didžiąją dalį tam tikros rinkos.
43
HHI rodo visų rinkos dalyvių pajėgumų išsidėstymo netolygumą, yra žinomiausias ir svarbiausias konkurencijos intensyvumo rinkoje
indeksas. HHI yra tiesiogiai proporcingas koncentracijai (t. y. jai didėjant – didėja, o jai mažėjant – mažėja). Kuo mažesnis HHI, tuo
didesnė konkurencija ir atvirkščiai: HHI didėjimas rodo konkurencijos mažėjimą ir rinkos jėgos didėjimą. HHI reikšmės:
HHI < 1000 rodo nekoncentruotą rinką;
HHI tarp 1000 ir 2000 – vidutinis koncentracijos indeksas;
HHI virš 2000 aukštas koncentracijos lygis.
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korespondencijos siuntų matmenis , taip pat nepirmenybinių korespondencijos siuntų, siunčiamų į ne
Europos Sąjungos valstybes, sveriančių iki 500 g ir atitinkančių mažos korespondencijos siuntos
išmatavimus. Dalis paslaugų tarifų buvo padidinti, t. y. pirmenybinių ir nepirmenybinių korespondencijos
siuntų, siunčiamų Lietuvoje ir sveriančių iki 2000 g bei atitinkančių didelių išmatavimų korespondencijos
45

siuntų matmenis , taip pat nepirmenybinių korespondencijos siuntų, siunčiamų į Europos Sąjungos
valstybes nares ir sveriančių iki 500 g bei atitinkančių mažos korespondencijos siuntos išmatavimus, taip pat
pirmenybinių ir nepirmenybinių korespondencijos siuntų, siunčiamų į Europos Sąjungos valstybes nares ir į
kitas valstybes, sveriančių iki 2000 g bei atitinkančių didelių matmenų korespondencijos siuntų matmenis.
Dviejų korespondencijos siuntų rūšių tarifai buvo sumažinti ‒ tai pirmenybinės korespondencijos siuntų,
siunčiamų į ne Europos Sąjungos valstybes nares, atitinkančių didelių išmatavimų korespondencijos
matmenis ir sveriančių nuo 500 g iki 1000 g bei korespondencijos siuntų, sveriančių nuo 1000 g iki 2000 g.
Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. buvo patvirtinti šių paslaugų nauji UPP didžiausi tarifai:


vidaus korespondencijos siuntų iki 2000 g, atitinkančių didelių matmenų korespondencijos siuntos
išmatavimus;



tarptautinių korespondencijos siuntų iki 500 g, atitinkančių korespondencijos siuntos išmatavimus;



tarptautinių korespondencijos siuntų iki 2000 g, atitinkančių didelių matmenų korespondencijos
siuntos išmatavimus.
Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. UPP didžiausi tarifai nesikeitė ir liko galioti šių paslaugų:



vidaus korespondencijos siuntų iki 500 g, atitinkančių korespondencijos siuntos išmatavimus;



tarptautinių korespondencijos siuntų iki 500 g, siunčiamų į kitas valstybes, atitinkančių
korespondencijos siuntos išmatavimus;



vidaus ir tarptautinių pašto siuntinių;



registravimo ir įvertinimo paslaugų.

2014 m. RRT gavo ir išnagrinėjo AB Lietuvos pašto 2013 m. UPP sąnaudų detalią ataskaitą ir nustatė,
kad AB Lietuvos paštas ataskaitinio laikotarpio UPP sąnaudas apskaitė laikydamasis UPP sąnaudų
apskaitos taisyklėse nustatytų reikalavimų – UPP teikėjo sąnaudų apskaitos sistema atitinka taisyklėse
nustatytus sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei kitus reikalavimus.
Tai pat RRT 2014 m. papildomai organizavo AB Lietuvos pašto nepriklausomą auditą, kurio tikslas
buvo nustatyti, ar UPP teikėjo 2013 m. naudota sąnaudų apskaitos sistema atitinka UPP teikėjo sąnaudų
apskaitos taisyklėse nustatytus sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir reikalavimus. Audito metu buvo
atlikta bendrovės paslaugų savikainos struktūros analizė, parengtas metinės sąnaudų apskaitos ataskaitos
teisingumo patikrinimas, kiti darbai sąnaudų apskaitos sistemai patikrinti. Auditorius pateikė rekomendacinio
pobūdžio pasiūlymus sąnaudų apskaitos sistemai optimizuoti bei nepriklausomo audito išvadą, kad
svarbiausiais atžvilgiais 2013 m. metinėje sąnaudų apskaitos ataskaitoje AB Lietuvos pašto pateikti
duomenys yra teisingi, sąnaudų apskaitos ataskaita parengta pagal teisės aktų reikalavimus.
RRT užsakymu 2014 m. spalio 15 d. – lapkričio 15 d. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų
apklausos duomenimis, dauguma UPP naudotojų laiškų (korespondencijos) iki 20 g siuntimo kainą, nustatytą
44

Korespondencijos siuntos didžiausi galimi matmenys: ilgis 381 mm, plotis 305 mm, aukštis 20 mm.
Didelių matmenų korespondencijos siuntos didžiausi galimi matmenys: bet kuris matmuo turi neviršyti 600 mm, o siuntos ilgio, pločio
ir aukščio suma turi neviršyti 900 mm; ritinio formos siuntos bet kuris matmuo turi neviršyti 900 mm, o ilgio ir dvigubo skersmens suma
turi neviršyti 1040 mm.
45
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įsigaliojus naujiems UPP tarifams, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vertina kaip vidutinišką: siuntimą Lietuvoje
kaip vidutinišką įvertino 67 proc., į ES šalis – 73 proc., į kitas šalis – 69 proc. respondentų. Didelio formato
laiškų (korespondencijos) siuntimo kaina taip pat dažniausiai suvokiama kaip vidutinė: siuntimo kainą
Lietuvoje kaip vidutinišką nurodė 69 proc., į ES šalis – 64 proc. apklausos dalyvių. 50 proc. respondentų
nurodė, kad pašto siuntinių siuntimo kaina Lietuvoje yra vidutinė, 39 proc. – didelė. Pašto siuntinių siuntimas
į ES šalis ar į kitas valstybes dažniau vertintas kaip brangus: siuntimo į ES šalis kainą 23 proc. respondentų
įvertino vidutiniškai, 74 proc. nurodė, kad siųsti yra brangu; į kitas šalis – atitinkamai 22 proc. ir 76 proc.
Siunčiant pašto siuntą, UPP naudotojams svarbi kuo mažesnė pašto siuntinio siuntimo kaina (44 proc.). Šiek
tiek rečiau minimas pašto siuntinio saugumas (40 proc.). Mažiausiai reikšmingas kriterijus yra pašto siuntos
pristatymo terminas – 16 proc. respondentų šį kriterijų paminėjo kaip svarbiausią.
Kaip ir kasmet, 2014 m. RRT taip pat vykdė nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos priežiūrą. Vadovaujantis 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 835 „Dėl nuostolingų periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, periodinius leidinius kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams Lietuvoje pristato UPP teikėjas AB Lietuvos paštas. Minėtas
nutarimas taip pat numato ir nuostolių kompensavimo tvarką, kurie apskaičiuojami kaip skirtumas tarp
periodinių leidinių kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos teikimo sąnaudų ir Vyriausybės
patvirtintų periodinių leidinių kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams pristatymo paslaugos didžiausių
tarifų. RRT, gavusi AB Lietuvos pašto prašymą dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos nuostolių kompensavimo už 2013 m. ir 2014 m. I pusmetį,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pateikė išvadas dėl AB Lietuvos pašto nuostolingos
periodinių leidinių pristatymo paslaugos teikimo nuostolių pagrįstumo bei atitikties Universaliosios pašto
paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėse, patvirtintose tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d.
įsakymu Nr. 1V-55, nustatytiems reikalavimams.
2014 m. balandžio 29 d. RRT gavo AB Lietuvos pašto prašymą dėl nuostolingos universaliosios pašto
paslaugos kompensavimo. AB Lietuvos paštas nurodė, kad įpareigojimo teikti universaliąją pašto paslaugą
vykdymas 2013 m. buvo nuostolingas kaimo geografinėje vietovėje ir sudarė nepagrįstai didelę finansinę
naštą. AB Lietuvos paštas RRT pateikė nuostolių, patirtų teikiant universaliąją pašto paslaugą kaimo
geografinėje vietovėje, skaičiavimus, o tai 2013 m. sudarė 3 442 930 Lt. RRT, išnagrinėjusi AB Lietuvos
pašto prašyme pateiktą informaciją bei kitus turimus duomenis, nustatė, kad AB Lietuvos pašto prašymas dėl
nuostolingos

universaliosios pašto paslaugos kompensavimo yra nepagrįstas

ir, vadovaudamasi

Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 310 „Dėl Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos
kompensavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr.
236 „Dėl Nuostolingų universaliųjų pašto paslaugų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“ nuostatomis, pateikė argumentus: AB Lietuvos paštas 2013 m. gavo 3 262 655,61 Lt
pelno iš universaliosios pašto paslaugos teikimo, o pasirinktinai įvertino nuostolius, patiriamus ekonomiškai
nenaudingoje kaimo geografinėje vietovėje. AB Lietuvos pašto prašyme dėl nuostolingos universaliosios
pašto paslaugos kompensavimo pateikti duomenys patvirtino tik tam tikrus nuostolius, patirtus teikiant
universaliosios pašto paslaugos dalį, tačiau ne visos universaliosios pašto paslaugos nuostolį.
Atsižvelgdama į tai, RRT konstatavo, kad vien aplinkybė, jog AB Lietuvos paštas yra įpareigotas teikti
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universaliąją pašto paslaugą ir dėl to patiria nuostolių konkrečioje vietovėje, nėra pakankamas pagrindas
taikyti nuostolių kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų mechanizmą, nes AB Lietuvos paštas neįvertino
įpareigojimo teikti visos universaliosios pašto paslaugos 2013 m. pelno ir nuostolių. Atsižvelgusi į šiuos
argumentus, RRT pripažintino, kad AB Lietuvos pašto prašymas dėl nuostolingos universaliosios pašto
paslaugos kompensavimo negali būti tenkinamas.
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9.

PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI ELEKTRONINIŲ
RINKOS PLĖTRAI FORMAVIMAS

RYŠIŲ

9.1. Investicijų skatinimas ir pažangių IRT plėtra
2014 m. RRT, siekdama plėtoti belaidį plačiajuostį ryšį Lietuvoje, vykdė radijo dažnių planavimo bei
dažnių skyrimo sąlygų derinimo darbus. Prioritetu išlieka plačiajuosčio radijo ryšio skvarbos didinimas, kad
naujos kartos radijo ryšio tinklais teikiamos paslaugos būtų prieinamos visoje šalies teritorijoje. Siekiant
maksimaliai efektyviai naudoti radijo dažnius ir išvengti žalingųjų trukdžių, skatinant investicijas ir užtikrinant
pažangių informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) plėtrą, svarbu suderinti konkrečių radijo dažnių
juostų naudojimą kuo platesniu mastu. Šiuo aspektu Lietuva, būdama Europos Sąjungos (toliau – ES)
pasienio valstybe, užima ypatingą padėtį. Lietuvai labai svarbūs tarptautinių organizacijų ir Europos
Komisijos (EK) sprendimai, kurie bus priimti dėl deriamų radijo dažnių juostų.
Jau keletą metų aktualus išlieka antrojo skaitmeninio dividendo (694–790 MHz) klausimas – kokiu
mastu ir kokiais terminais bus suderintas šios radijo dažnių juostos naudojimas. Jeigu ES valstybės sutars
šią radijo dažnių juostą atlaisvinti ir skirti belaidei plačiajuostei prieigai (BPP) (angl. Broadband Wireless
Access, BWA), labai svarbus taps TV transliavimo perplanavimas 470–694 MHz radijo dažnių juostoje bei su
tuo susijęs TV programų siuntimo ir priėmimo įrangos keitimas. Ne mažiau svarbi ir ES nepriklausančių
valstybių pozicija šiuo klausimu, kadangi, jeigu nebus sutarta dėl bendro veiksmų scenarijaus, pasienio
teritorijos gali tapti buferinėmis zonomis su labai ribotomis galybėmis naudoti 694–790 MHz radijo dažnius.
Nors šio klausimo sprendimų dar nėra, RRT atstovai aktyviai dalyvauja Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos (toliau – ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (toliau – CEPT)
Elektroninių ryšių komiteto (toliau – ECC), EK darbo grupėse, kuriose klausimas yra nagrinėjamas ir
rengiami pamatai būsimiems sprendimams.

9.2. Moderniųjų technologijų diegimas – LTE (4G) tinklai
LTE (angl. Long Term Evolution) technologijos tinklai šiuo metu yra pagrindinė priemonė suteikti
Lietuvos gyventojams galimybę gauti ketvirtos kartos 4G judriojo radijo ryšio paslaugas.
2014 m. siejami su sparčiu 4G LTE technologijos tinklų diegimu. Judriojo radijo ryšio operatoriai,
kuriems 2013 m. aukciono būdu buvo suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 800 MHz radijo
dažnių juostos, pradėjo intensyviai diegti šios technologijos radijo ryšio tinklus ir teikti naujos kartos mobiliojo
duomenų perdavimo paslaugas. 2014 m. pabaigoje jau buvo įregistruota 613 LTE bazinių stočių, veikiančių
800 MHz radijo dažnių juostoje, (žr. 39 pav.), kurios daugiausia įrengtos miestuose ir didesniuose
miesteliuose bei prie pagrindinių kelių. 4G LTE tinklai diegiami ir 1800 MHz bei 2,1 GHz radijo dažnių
juostose, tačiau plėtra dar nėra tokia intensyvi kaip 800 MHz radijo dažnių juostoje: 1800 MHz radijo dažnių
juostoje 2014 m. pabaigoje buvo įregistruotos veikiančios 487 bazinės stotys, o 2,1 GHz radijo dažnių
juostoje – 48 bazinės stotys. 2014 m. AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui išduoti leidimai naudoti 2310–
2390 MHz, 2560–2570 MHz, 2680–2690 MHz ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostas. Leidimai technologijų
ir paslaugų prasme yra neutralūs, todėl šios radijo dažnių juostos irgi tinkamos diegti 4G LTE judriojo radijo
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ryšio tinklams, tačiau reikia pastebėti, kad dėl radijo dažnių sklidimo ypatumų šių bazinių stočių aprėptis bus
gerokai mažesnė nei tų, kurios veikia 800 MHz radijo dažniais.

39 pav. LTE (4G) bazinės stotys, užregistruotos 800 MHz radijo dažnių juostoje (2014 m. pab.)

Buvo siekiama kiek įmanoma mažiau reglamentuoti radijo dažnių (kanalų) naudojimą: visose ES
mastu suderintose radijo dažnių juostose leista naudoti bet kokias technologijas ir teikti bet kokias
paslaugas. Todėl operatorių prašymu buvo pakeistos GSM bei UMTS radijo dažnių juostų naudojimo
sąlygos, nurodant, kad tose radijo dažnių juostose gali būti naudojamos ir kitos technologijos.

9.3. Skaitmeninė TV ir radijas
2014 m. Lietuvos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų operatoriai nebuvo aktyvūs plėtojant
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ir gerinant skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo
galimybes. Skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose veikė ankstesniais metais įdiegta 91 stotis: 34 –
pirmajame tinkle, 27 – antrajame, 24 – trečiajame ir 6 – ketvirtajame. Leidimo naudoti radijo dažnius
pirmajame ir antrajame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose turėtojas – AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras – ir leidimo naudoti radijo dažnius trečiajame ir ketvirtajame tinkluose turėtojas – TEO LT,
AB – 2014 m. kreipėsi į RRT su prašymu pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo šiuose tinkluose terminą,
kuris baigiasi 2015 m. rugpjūčio 31 d., dar septyneriems metams. RRT patenkino šį prašymą ir 2014 m.
gruodžio 5 d. išdavė reikalingus leidimus naudoti radijo dažnius skaitmeninės antžeminės televizijos
tinkluose iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
2014 m. pagerintas dviejų vietinių skaitmeninės antžeminės televizijos stočių signalų pasiekiamumas:
beveik 4 kartus padidinta Šiauliuose veikiančios stoties siųstuvo galia, įrengta nauja stotis Papliauškų k.
Elektrėnų sav. Nepaisant to, du leidimų turėtojai, kurie radijo dažnius naudojo vietinių ir regioninių
transliuotojų televizijos programoms siųsti Raseiniuose ir Panevėžyje, nutraukė veiklą, todėl Lietuvoje liko 16
veikiančių vietinių skaitmeninės antžeminės televizijos stočių.
Leidimas naudoti 25-ą televizijos kanalą raiškiosios televizijos programoms („National Geographic
HD“, „Discovery HD Showcase“ ir „Eurosport HD“) retransliuoti Kaune buvo pratęstas iki 2015 m. gegužės 31
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d. Šis televizijos kanalas 2010 m. buvo skirtas laikinai naudoti iki analoginės antžeminės televizijos
išjungimo, tačiau skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų operatoriams neįsteigus naujų tinklų, kuriuose
numatyta panaudoti 25-ą televizijos kanalą, buvo išnaudota galimybė tęsti 25-ą televizijos kanalo naudojimą
Kaune su sąlyga, kad, įsteigus naujus tinklus, jis bus išjungtas.
Vykdydama vietinės ir regioninės skaitmeninės antžeminės televizijos plėtrą, RRT sukoordinavo
naują 41-ą televizijos kanalą Utenoje ir priėmė sprendimą jį paskirti UAB Rytų Aukštaitijos televizijai, tačiau
pastaroji dėl skaitmeninės antžeminės televizijos stoties radiotechninės dalies projekto suderinimo ir leidimo
išdavimo iki 2014 m. pabaigos nesikreipė.
2014 m. pabaigoje veikė 12 nacionalinės aprėpties antžeminio radijo tinklų, kuriuos sudarė 187 UTB
radijo stotys, dar 77 UTB stotimis buvo transliuojamos vietinės ir regioninės radijo programos.
2014 m. pradėjo veikti 24 naujos UTB radijo stotys įvairiose Lietuvos vietovėse. Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos „LRT RADIJAS“ programos 102,6 MHz radijo dažnis Vilniuje pakeistas 89,0
MHz radijo dažniu. Padidėjo radijo stoties efektinė spinduliuotės galia, pasikeitė spinduliuotės poliarizacija iš
horizontaliosios į vertikaliąją. Dėl šių pakeitimų pagerėjo programos priėmimo sąlygos tose Vilniaus ir jo
apylinkių vietose, kur iki šiol dėl atstumo iki Vilniaus televizijos bokšto, žemės reljefo kliūčių ir radijo trukdžių
įtakos radijo signalo stiprio imtuve nepakako radijo programoms kokybiškai priimti.

9.4. Radijo ryšio judrioji tarnyba
46

2014 m. didžiausią radijo spektro dalį, priskirtą judriajai tarnybai , naudojo viešųjų tinklų operatoriai
antžeminėse radijo ryšio sistemose, kuriomis teikiamos elektroninių ryšių paslaugos. Operatoriai pasinaudojo
suteikta teise naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 790–862 MHz radijo dažnių juostų 2014 m. ir pradėjo steigti
bazines stotis. 2014 m. pabaigoje buvo užregistruota, kad daugiausia bazinių stočių per metus įsteigta,
veikiančių būtent šioje dažnių juostoje.
Taip pat 2014 m. buvo plėtojamas viešojo NEXEDGE technologijos skaitmeninio radijo ryšio 400 MHz
radijo dažnių juostoje tinklas. Išduoti 8 leidimai steigti siaurajuosčių kamieninių (magistralinių) sistemų
viešuosius radijo ryšio tinklus atskirose Lietuvos savivaldybių teritorijose. Jų pagrindu operatorius steigė
naujas bazines stotis ir pagerino radijo ryšio paslaugų, teikiamų greitosios medicinos stotims, kokybę. Per
metus buvo užregistruota 16 naujų NEXEDGE tinklo bazinių stočių ir metų pabaigoje šiame tinkle iš viso
buvo naudojamos 63 bazinės stotys. Radijo dažnių naudotojai, judriojo radijo ryšio dažnius naudojantys savo
vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti, 2014 m. savo tinklus išplėtė nežymiai.
2014 m. RRT buvo pateikta 1 118 prašymų ir paklausimų judriojo radijo ryšio naudojimo klausimais.
Juos išnagrinėjus, buvo parengta 718 atsakymų, užregistruota 3 818 naujų radijo ryšio tinklų stočių ir radijo
stočių, veikiančių pakeistomis naudojimo sąlygomis, išduota 313 leidimų naudoti judriosios tarnybos radijo
dažnius, 347 leidimai naudoti laivų stotis ir 145 leidimai naudoti orlaivių stotis.
2014 m. RRT vykdė judriajam ryšiui skirtų radijo dažnių, kuriais veikė 1 446 vidaus radijo ryšio tinklai,
129 oreivystės judriosios tarnybos antžeminės stotys ir 533 orlaivių stotys, 37 jūros judriosios tarnybos
kranto stotys ir 974 laivų stotys, priežiūrą.
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Judrųjį radijo ryšį plačiai naudoja viešųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai viešojo judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, taip pat
įmonės savo vidaus telekomunikacijų reikmėms, valstybės institucijos veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, sienos apsauga, saugumu,
viešosios tvarkos palaikymu ir valstybės pagalbos tarnybomis.
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2014 m. pabaigoje viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų operatoriai jiems skirtose radijo dažnių juostose
naudojo 8 861 bazinę stotį. Palyginti su 2013 metais, bendras viešųjų judriojo radijo ryšio bazinių stočių
skaičius padidėjo 34,81 proc. (40 pav.).
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41 pav. Viešųjų judriojo ryšio tinklų bazinės stotys 2014 m.
Šaltinis: RRT

Lyginant su 2013 m. GSM-900 bazinių stočių skaičius išaugo 6,20 proc., GSM-1800 - 5,21 proc.,
UMTS - 47,47 proc., WIMAX (judriojo radijo ryšio) judriųjų - 8,70 proc., o LTE bazinių stočių skaičius išaugo
7,4 karto (41 pav.). 2014 m. sparčiausiai didėjo UMTS 900 MHz dažnių juostoje ir LTE 800 MHz radijo
dažnių juostoje veikiančių bazinių stočių skaičius. RRT užregistravo 822 UMTS naujas bazines stotis,
veikiančias 900 MHz dažnių juostoje, ir 613 LTE naujų bazinių stočių, veikiančių 800 MHz dažnių juostoje.
2014 m. operatoriai taip pat aktyviai keitė bazinių stočių naudojimo sąlygas. Per metus naujomis
naudojimo sąlygomis buvo užregistruota: 1399 UMTS stotys, 168 GSM-900 stotys, 16 GSM-1800 stočių, 11
LTE stočių ir 50 WIMAX (judriojo radio ryšio) stočių.
2014 m. skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinkle, skirtame veiklai, susijusiai su viešosios
tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga ir valstybės saugumu, buvo
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naudojamos 228 bazinės stotys. 2014 m. viešojo radijo ryšio tinklo TETRA technologijos operatorius
užregistravo 2 naujas bazines stotis ir metų pabaigoje šiame tinkle buvo naudojama 13 bazinių stočių.
2014 m. buvo vykdomas judriajai tarnybai skirtų radijo dažnių tarptautinis koordinavimas. Nuolat
vertinamas kaimyninių šalių oreivystės judriosios tarnybos radijo dažnių koordinavimui teikiamų paraiškų
suderinamumas Europos oro navigacijos saugumo organizacijos EUROCONTROL administruojamoje radijo
dažnių koordinavimo sistemoje. 2014 m. tokių paraiškų buvo pateikta daugiau kaip 1,5 tūkstančio, kiekviena
jų buvo peržiūrėta ir įvertinta. Taip pat tliktos 2 sėkmingos radijo dažnių, skirtų Lietuvos naudotojams,
koordinavimo procedūros.

9.5. Radijo ryšio fiksuotoji ir palydovinė tarnybos
Radijo ryšio fiksuotoji tarnyba
2014 m. ypač neišsiskyrė iš pastarojo dešimtmečio nusistovėjusių fiksuotosios tarnybos tendencijų.
Kaip ir ankstesniais pastaraisiais metais, augo radiorelinių (toliau – RRL) stočių skaičius (žr. 42 pav.). Šį
augimą galima paaiškinti bendrąja judriojo ryšio tinklų plėtra, išaugusiais duomenų perdavimo kiekio
poreikiais. Kasmet auga ir didesnio pralaidumo RRL poreikis, nes pastaruoju metu smarkiai didėja duomenų
perdavimo srautai, ir operatoriai senas mažos talpos RRL keičia į naujo tipo didesnės pralaidos sistemas,
todėl šiemet atsisakyta daug RRL, kurių eksploatacija buvo pradėta iki 2000 metų. Jos buvo pakeistos
naujos kartos RRL, dažnai didinant radijo dažnio (kanalo) plotį, nes mobiliųjų prietaisų su interneto
naudojimo galimybe prisotinta rinka lėmė išaugusius operatorių duomenų perdavimo poreikius.

Todėl

bendras fiksuotosios tarnybos radiorelinių linijų skaičiaus augimas 2014 m. nebuvo toks didelis kaip per
keletą paskutinių metų. Vyravo tendencija mažinti sąnaudas didinant naudojamos įrangos efektyvumą.
2014 m. RRT išdavė 405 leidimus naudoti radiorelines linijas. Tai reiškia, kad radijo dažniai
(kanalai) yra skirti naudoti 810 naujų radiorelinių stočių. 2014 m. operatoriai atsisakė naudoti dažnius
(kanalus), skirtus 212 radiorelinų linijų, todėl bendras RRL stočių skaičius padidėjo tik 193 radiorelinėmis
linijomis. Palyginti su 2011 m. metais, RRL augimas buvo šiek tiek daugiau nei 4,7 proc.
2014 m. išaugo susidomėjimas radijo ryšio perdavimo sistemomis, kurių naudojamas dažnis
yra aukštesnis už 40 GHz. Eksperimentiniams tikslams buvo paimti 4 leidimai trumpam laikui išsibandyti
plačiajuostes RRL, kurios naudojamos nedideliais atstumais, bet duomenų perdavimo pralaida prilygsta
šviesolaidinėms duomenų perdavimo linijoms. Gali būti, kad ateityje rasis daugiau pastoviai veikiančių tokių
sistemų, kadangi yra nesudėtinga leidimų jas naudoti išdavimo tvarka ir labai maži tokių RRL eksploatacijos
mokesčiai. 64–64,5 / 65–65,5 GHz ir 74,625–75,875 / 84,625–85,875 GHz radijo dažnių juostose veikia
elektroninė RRL stočių registracija. Todėl radijo dažnių naudotojams yra lengviau užregistruoti radiorelines
linijas. Be to, auga operatorių susidomėjimas šiomis RRL ir daugėja gamintojų, kurie gali teikti tokio tipo
radijo ryšio įrangą.
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Šiuo metu Lietuvoje fiksuotajam radijo ryšiui naudojami radijo dažniai iki 38,5 GHz. RRL stočių
skaičiaus procentinis pasiskirstymas pagal radijo dažnių diapazonus per paskutinius penkerius metus mažai
kinta.

Palydovinė tarnyba
2014 m. RRT pabaigė 2013 m. pradėtą tarptautinę radijo dažnių koordinavimo procedūrą, skirtą
pirmiesiems Lietuvos palydovams, ir 2014 m. palydovinio ryšio tinkluose Lituanicasat-1 ir Litsat-1 naudojami
dažniai buvo įrašyti į Tarptautinį dažnių registrą. Atsižvelgiant į tai, kad paskutiniais metais į žemas orbitas
paleidžiama vis daugiau nanopalydovų, ir į planuojamą Lietuvos dalyvavimą naujame ES tarpvalstybiniame
palydovinio ryšio QB50 projekte, RRT aktyviai keitėsi informacija apie galimą tokio tipo palydovų naudojimo
reglamentavimą su kitų šalių ryšių administracijomis.
2014 m. baigtos ruošti ir įsigaliojo Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionariojoje orbitoje,
valdymo, skyrimo ir naudojimo taisyklės, kurios palengvins ir suteiks daugiau aiškumo operatoriams,
norintiems ateityje pradėti naudoti palydovinio ryšio tinklus. Pažymėtina, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio
Europos valstybių, kuri turi tokias taisykles.
Lietuva toliau dalyvauja bendrame ES projekte, kurio tikslas ‒ įgyvendinti palydovinio judriojo ryšio
(MSS) sistemų naudojimą 2 GHz juostoje. Nors EK su valstybėmis narėmis atrinktiems operatoriams nustatė
naujas sistemų įgyvendinimo gaires, Lietuvoje vykusiose derybose RRT informavo „Inmarsat“ ir „Soliaris“
atstovus, kad, jeigu ir toliau nebus naudojama tokia vertinga radijo dažnių spektro dalis, bus siekiama
perduoti šiuos dažnius antžeminėms sistemoms. Atsižvelgdama į nustatytus reikalavimus, „Inmarsat“
pranešė RRT apie savo veiklos pradžią Lietuvoje.
RRT sukoordinavo vieną Rusijos palydovinio ryšio Žemės stotį, veikiančią 14 GHz juostoje, ir vieną
Vokietijos Žemės stotį, veikiančią 4 GHz juostoje. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos prašymu, RRT
taip pat sukoordinavo su Lenkija, Rusija, Latvija ir Baltarusija palydovinio ryšio Žemės stotį ir išsiuntė
registruoti reikiamus duomenis ITU. Ispanijos operatoriui paruoštas ir išduotas ilgalaikis leidimas naudoti
naujienų rinkimo Žemės stotį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Gavus JAV Federalinės ryšių komisijos prašymą, sukoordinuoti du JAV palydoviniai tinklai.
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9.6. Radijo mėgėjų veikla
Lietuvoje 2014 m. buvo registruotos 805 individualios radijo mėgėjų stotys (43 pav.) ir 16 radijo
mėgėjų klubų, turinčių 990 galiojančių leidimų.
2014 m. radijo mėgėjų registre registruoti 574 CEPT (Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų
konferencija) leidimai A klasės radijo mėgėjų veiklai, 292 – B klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai: 173
(nacionaliniai) ir 119 CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo, taip pat 124 leidimai naudoti radijo šaukinį (104 yra
skirti individualioms stotims ir 20 ‒ radijo klubams).
RRT direktoriaus įsakymu penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje) veikia sudarytos radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisijos, kurios
pagal parengtus ir patvirtintus B ir A lygio klausimus egzaminuoja asmenis, pageidaujančius tapti radijo
mėgėjais, taip pat radijo mėgėjus, norinčius gauti aukštesnės klasės už turimą leidimus radijo mėgėjų veiklai
ir pagal CEPT rekomendaciją T/R 61-02 išduodamus darniuosius radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimus
(HAREC).
2014 m. kvalifikacinius egzaminus išlaikė ir tapo radijo mėgėjais 17 asmenų. Net 25 radijo mėgėjai
atnaujino savo veiklą po tam tikros pertraukos.
2014 m. išnagrinėti 283 radijo mėgėjų prašymai; parengta 314 įsakymų: 264 ‒ dėl leidimų radijo
mėgėjų veiklai išdavimo arba panaikinimo, 50 ‒ dėl leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimo arba panaikinimo;
išduota 290 leidimų: 246 leidimai radijo mėgėjų veiklai (179 A klasės ir 67 CEPT pradedančiojo radijo
mėgėjo leidimai) ir 43 leidimai naudoti radijo šaukinį, iš kurių 22 – naudoti proginius radijo šaukinius. Išduoti
57 darnieji radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimai (HAREC). Nuolat teiktos konsultacijos klausimais,
susijusiais su radijo mėgėjų veikla.
Informacija radijo mėgėjų klausimais skelbiama RRT interneto svetainės www.rrt.lt skyriuje
„Elektroniniai ryšiai – Vartotojui – Radijo mėgėjai“. Iškilus neaiškumų, radijo mėgėjai konsultuojami
papildomai.
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9.7. Radijo ryšio įrenginiai
RRT, kaip ir kitos ES radijo dažnių spektro išteklius valdančios institucijos, vertina antros klasės radijo
ryšio aparatūros ir įrenginių, veikiančių nesuderintose ES radijo dažnių juostose, radijo ryšio sąsajos atitiktį
47

radijo dažnių (kanalų) naudojimo Lietuvos Respublikoje sąlygoms prieš tiekiant juos į rinką .
2014 m. buvo gauti 795 (2013 m. – 799) pranešimai dėl antros klasės aparatų tipų tiekimo į rinką. Visi
gauti pranešimai buvo išnagrinėti, o įrenginių tiekėjams išsiųsti atsakymai dėl tiekimo į rinką galimybių bei
įrenginių naudojimo sąlygų Lietuvoje: 14 atvejų (1,8 proc. visų gautų pranešimų) suinteresuoti asmenys
informuoti apie tai, kad įrenginių negalima naudoti Lietuvoje, 203 atvejais (25,5 proc.) nustatyti jų naudojimo
apribojimai. Kitais atvejais (72,7 proc.) jokių naudojimo apribojimų nenustatyta.
RRT atliekami patikrinimai užtikrina, kad vartotojai Lietuvos rinkoje įsigis ES reikalavimus atitinkančius
gaminius ir laiku gaus aktualią informaciją apie radijo ryšio įrenginių naudojimo specifiką.

9.8. Radijo spektro stebėsena
2014 m. toliau buvo vykdomi radijo dažnių užimtumo, spinduliuojamų signalų elektromagnetinio stiprio
bei jų parametrų matavimai, neteisėtų radijo dažnių panaudojimo atvejų ir neteisėtų naudotojų paieška ir kt.
Siekiant užtikrinti transliuojamų radijo programų kokybę ir išvengti radijo trukdžių, kuriuos gali kelti
dažnio moduliavimo radijo programų transliavimo stotys, visoje Lietuvoje buvo nuolat matuojami šių stočių
signalų parametrai. Buvo atlikti 1 055 radijo dažnio nuokrypio matavimai. 3,1 proc. atvejų buvo nustatyta, kad
signalas neatitinka galiojančių techninių reikalavimų. Žvelgiant į kelerių metų statistinius duomenis (44 pav.),
galima pastebėti, kad tokio pobūdžio pažeidimų mažėja. Tai pasiekta dėl RRT nuolatinio kryptingo darbo
šioje srityje. Visi radijo dažnio nuokrypio normų pažeidimai buvo pašalinti.
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44 pav. Radijo dažnio nuokrypio matavimų rezultatų statistika 2011–2014 m., proc.
Šaltinis: RRT
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Vertinant radijo ryšio įrenginių sąsajos atitiktį, kaip numato 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl
radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (toliau – Direktyva 1999/5/EB),
kontroliuojama, ar gamintojo numatytos radijo ryšio įrenginio naudojimo sąlygos sutampa 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 bandoma išvengti
žalingųjų trukdžių.
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2014 m. visoje Lietuvoje buvo nuolat vykdoma neteisėtai naudojamų radijo dažnių ir jų naudotojų
paieška. Nustatyti 104 neteisėto radijo dažnių naudojimo atvejai (žr. 45 pav.). Buvo tiriamas 31 atvejis,
sėkmingai ištirta – 23, 6 atvejais naudotojai nebuvo nustatyti nutrūkus dažnių naudojimui.
Didžioji dauguma pažeidimų užfiksuota aukštesniais nei 1000 MHz radijo dažniais naudojant
fiksuotąsias radijo spektro stebėsenos stotis. Visais šiais atvejais buvo surastos neregistruotos viešuosiuose
judriojo ryšio tinkluose naudotos radijo relinių linijų stotys. Neteisėtų dažnių naudotojų paieškos tikslais buvo
vykta į vietą 134 kartus. Buvo naudojama naujos kartos tikrojo laiko spektro stebėjimo ir signalų paieškos
įranga, sukurta pačių RRT darbuotojų arba sukurta aktyviai jiems dalyvaujant.
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45 pav. Nustatytų neteisėto radijo dažnių naudojimo atvejų statistika 2011–2014 m., vnt.
Šaltinis: RRT

9.9. Radijo ryšio tinklų ir stočių inspektavimas
Radijo ryšio tinklai ir stotys inspektuojami nuvykus į vietą, kur yra įrengta stotis. Šių patikrinimų tikslas
‒ užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą ir atlikti radijo trukdžių prevenciją. Inspektavimo metu tikrinama,
ar laikomasi projekte ir RRT išduotame leidime nustatytų radijo dažnių naudojimo sąlygų.
2014 m. atlikti 172 anksčiau įrengtų ir 17 naujai įrengtų vidaus radijo ryšio tinklų patikrinimai, 38
anksčiau įrengtų ir 42 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), kur buvo rasta
pažeidimų, santykį su visais patikrintais tinklais ir stotimis.
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46 pav. Patikrinimų dėl atitikties projektui ir (arba) leidime nurodytoms sąlygoms rezultatai, 2011–2014 m., proc.
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Patikrinus vidaus radijo ryšio tinklus, nustatyti 49 pažeidimai, tarp jų dažniausiai pasitaikantys – viršyta
leidžiama siųstuvų ERP galia ‒ 14 vnt. Net 9 stotys surastos kitoje geografinėje vietoje, nei turėtų būti pagal
dažnių naudotojams išduotus leidimus.
Patikrinus radijo ir televizijos programų transliavimo stotis, nustatyta 18 pažeidimų, tarp jų dažniausiai
pasitaikantys, kaip ir vidaus radijo ryšio tinklų atveju, – viršyta leidžiama siųstuvo ERP galia ‒ 9 vnt., vienas
dažnesnių – signalo parametrų neatitiktis nustatytoms normoms ir kt. Visi nustatyti pažeidimai ir nesutapimai
su projektu bei leidime nurodytomis dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis buvo pašalinti.

9.10. Radijo ryšio įrenginiai
RRT, kaip ir kitos ES radijo dažnių spektro išteklius valdančios institucijos, vertina antros klasės
radijo ryšio aparatūros ir įrenginių, veikiančių nesuderintose ES radijo dažnių juostose, radijo ryšio sąsajos
48

atitiktį radijo dažnių (kanalų) naudojimo Lietuvos Respublikoje sąlygoms prieš tiekiant juos į rinką .
Radijo ryšio įrenginio ar telekomunikacijų galinio įrenginio gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas,
prieš tiekdamas įrenginį į rinką, privalo įvertinti, ar šis tenkina esminius Direktyvos 1999/5/EB 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 vartotojo vadovą – taip vartotojas yra informuojamas apie
įrenginio naudojimo apribojimus (gali būti ribojami kai kurie techniniai parametrai, geografinė vieta ir pan.), jei
tokie yra nustatomi.
2013 m. buvo gauti 799 (2012 m. – 1007) pranešimai dėl antros klasės aparatų tipų tiekimo į rinką.
Visi gauti pranešimai buvo išnagrinėti, o įrenginių tiekėjams išsiųsti atsakymai dėl tiekimo rinkai galimybių bei
įrenginių naudojimo sąlygų Lietuvoje: 4 atvejais (0,5 proc. visų gautų pranešimų) suinteresuoti asmenys
informuoti apie tai, kad įrenginių negalima naudoti Lietuvoje, 274 atvejais (34,3 proc.) nustatyti jų naudojimo
ribojimai. Kitais atvejais (65,2 proc.) jokių naudojimo ribojimų nenustatyta.
RRT atliekami patikrinimai užtikrina, kad vartotojai Lietuvos rinkoje įsigis ES reikalavimus
atitinkančius gaminius ir laiku gaus aktualią informaciją apie radijo ryšio įrenginių naudojimo specifiką.

9.11. Kitų išteklių valdymas
Telefono ryšio numerių valdymas
RRT vykdė Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano priežiūrą ir skyrė telefono ryšio numerius.
2014 m. išaugo bendras paskirtų numerių skaičius, palyginti su 2013 m. Išduotų (panaikintų) leidimų
naudoti telefono ryšio numerius suvestinė pateikta 10 lentelėje.
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10 lentelė. 2014 m. išduotų (panaikintų) leidimų naudoti telefono ryšio numerius suvestinė
Numerių paskirtis

Suteikta teisė (paskirta
numerių) 2014 m.

Panaikinta teisė (atsisakyta
numerių) 2014 m.

Paskirta numerių
iš viso

Trumpieji numeriai 10XX

1

0

19

Trumpieji numeriai 18XX

1

5

50

13

5

38

0

0

3

15 995

39 741

949 947

76 244

226 024

6 881 079

35 145

21 145

45 759

Trumpieji numeriai 19XXX
Trumpieji numeriai 116 XXX
Viešųjų fiksuoto telefono ryšio
paslaugų numeriai
Viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų numeriai
Paslaugų numeriai 7XX XXXXX,
8XXXXXXX ir 9XXXXXXX

RRT iš 5 suderintų socialinių paslaugų numerių yra paskyrusi tris numerius.
2012 m. nevyriausybinei organizacijai Dingusių žmonių šeimų paramos centrui paskyrė trumpąjį
telefono ryšio numerį 116000, kuris yra skirtas pranešti karštajai linijai apie dingusius vaikus.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
RRT paskyrė trumpąjį telefono ryšio numerį 116111. Šiuo numeriu teikiamos pagalbos linijos paskirtis –
padėti vaikams, kuriems trūksta priežiūros ir saugumo.
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijai tarnyba paskyrė trumpąjį telefono ryšio
numerį 116123 psichologinei pagalbai teikti.
2014 m. organizavus konkursą paskirti telefono numerius 116006 ir 116117, paraiškų negauta. RRT
2015 m. pakartotinai skelbs konkursus dėl numerių suderintoms socialinėms paslaugoms teikti paskyrimo.

Tinklų identifikatorių valdymas
2014 m. buvo paskirti 2 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai, 1 numerio perkėlimo paslaugos
identifikatorius ir 6 nacionalinių signalizacijos taškų kodai.
Iš viso paskirta:


29 tarptautiniai signalizacijos taškų kodai;



8 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai;



2 viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodai;



34 numerio perkėlimo paslaugos identifikatoriai;



110 nacionalinių signalizacijos taškų kodų;



9 skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklų ir paslaugų identifikavimo kodai.

Interneto adresai
RRT įgaliota išduoti leidimus asmenims vartoti Lietuvos vardą prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“.
Lietuvos vardas – oficialusis ilgasis arba trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas – „Lietuvos Respublika“
ar „Lietuva“ – visomis oficialiomis ES kalbomis ir visomis šių kalbų gramatinėmis formomis.
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RRT 2014 m. išdavė 28 leidimus, suteikiančius teisę pareiškėjams vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio
domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“, ir panaikino 12 anksčiau išduotų leidimų. Leidimai
išduodami neribotam laikui. Išdavimo procedūra yra nesudėtinga. Jei paraiška atitinka visus nustatytus
reikalavimus, RRT leidimą išduoda per 5 darbo dienas.
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10. DALYVAVIMAS
PRIIMANT
SPRENDIMUS
ES
INTEGRACIJA Į TARPTAUTINĘ REGULIAVIMO ERDVĘ

IR

10.1.1. ES Tarybos darbo grupėse svarstyti dokumentai
2014 m. RRT parengė poziciją dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria
panaikinta Direktyva 1999/5/EB, patvirtinta 2014 m. balandžio 16 d. Pasiūlymas buvo iš esmės išnagrinėtas
Tarybos Techninio derinimo grupėje 2013 m. pirmininkaujant RRT atstovui.
RRT taip pat nagrinėjo ir teikė nuomonę dėl šių ES Tarybos Telekomunikacijų ir informacinės
visuomenės darbo grupėje 2014 m. svarstytų Europos Komisijos (EK) pasiūlymų, susijusių su el. ryšių
sektoriaus, el. ryšių ir informacinių sistemų saugos ir el. parašo plėtros galimybėmis:
 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių
sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti. Dokumento tikslas – numatyti minimalias bendras ES
priemones, kurios užtikrintų pakankamą tinklų ir informacijos lygį ES, t. y. siekiama numatyti, kaip ES
valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiaus, siekdamos užkirsti kelią galimoms kibernetinėms
atakoms ir kaip reaguos į įvykusias atakas, kurios gali pažeisti el. ryšių tinklų ar informacijos saugumą. Taip
pat siekiama numatyti bendravimo su rinkos dalyviais (tinklų ir paslaugų teikėjais) mechanizmą. Pasiūlymo
nagrinėjimas bus tęsiamas 2015 m.
Tarnyba, teikdama savo nuomonę dėl direktyvos nuostatų, numatančių bendradarbiavimo tarp
valstybių narių institucijų mechanizmus, siekė operatyvaus ir efektyvaus incidentų tyrimo.
 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų
patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje. Baigus pasiūlymo svarstymą, Reglamentas (ES)
Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus
rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, paskelbtas 2014 m. liepos 23 d. Reglamentu siekiama
užtikrinti tinkamą elektroninės atpažinties priemonių ir patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo lygį.
Atsižvelgdama į savo kompetenciją, susijusią su el. parašo priežiūros institucijos funkcijomis, RRT siekia iki
2016 liepos 1 d. užtikrinti Reglamento Nr. 910/2014 nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.
 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių
ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės (toliau – Europos bendrosios el. ryšių rinkos
reglamentas). Pasiūlymo dėl Europos bendrosios el. ryšių rinkos reglamento tikslas – sukurti bendrą el. ryšių
rinką ES, didinti konkurenciją, skatinti investicijas. 2014 m. svarstant pasiūlymą, dauguma valstybių narių
pasisakė, kad būtų išbrauktos EK siūlomos nuostatos dėl vieno ES leidimo, radijo spektro valdymo,
didmeninių ES prieigos produktų ir į šias pastabas buvo atsižvelgta. Pasiūlymo dėl Europos bendrosios el.
ryšių rinkos reglamento nagrinėjimas bus tęsiamas 2015 m.
Lietuvos poziciją šiuo klausimu formuoja Susisiekimo ministerija. Tarnyba teikė savo nuomonę dėl
įvairių Europos bendrosios el. ryšių rinkos reglamento aspektų (radijo dažnių valdymo, tarptinklinio ryšio
kainų ir kt.), siekdama subalansuotų sprendimų, kad reguliavimas būtų naudingas vartotojams, o paslaugų
kainų reguliavimas neigiamai neveiktų ES el. ryšių rinkos stabilumo ir konkurencijos.
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 Dėl reglamento dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti.
Pasiūlymas baigtas svarstyti, ir 2014 m. gegužės 15 d. bus paskelbta Direktyva 2014/61/ES dėl priemonių
sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti. Šios direktyvos tikslas – sudaryti palankesnes
sąlygas sparčiųjų elektroninių ryšių tinklų diegimui ir jį skatinti, taip pat siekiama užtikrinti, kad būtų bendrai
naudojamasi egzistuojančia fizine infrastruktūra ir sudaromos sąlygos veiksmingiau diegti naują fizinę
infrastruktūrą mažesnėmis sąnaudomis. Sąnaudų mažinimas diegiant el. ryšių fizinę infrastruktūrą siejamas
su bendra veikla, kuri nedubliuoja verslo pastangų plėtoti tinklus, todėl siekiama nustatyti bendrus būtinus ES
teisės aktų reikalavimus inžineriniams darbams ir fizinei infrastruktūrai.
Šios direktyvos perkėlimas turi būti užtikrintas iki 2016 m. sausio 1 d., o direktyvos nuostatų perkėlimo
į nacionalinę teisę procese dalyvauja Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija ir RRT.
2014 m. RRT derino kelias dešimtis pozicijų, parengtų Lietuvos Respublikos institucijų ES
svarstomais klausimais (pvz., dėl ES bendrosios siuntinių pristatymo rinkos sukūrimo, pramonės gaminių
vidaus rinkos, prekybos paslaugomis susitarimų su trečiosiomis šalimis ir kt.).

10.1.2. Europos Komisijos (EK) komitetuose ir darbo grupėse nagrinėti klausimai
2014 m. RRT atstovai dalyvavo daugiau nei dešimties EK komitetų ir darbo grupių posėdžiuose.
Ryšių komitete, kurio posėdžiuose dalyvavo RRT atstovas, buvo pristatomi ir svarstomi tokie aktualūs
elektroninių ryšių reguliavimo klausimai, kaip EK inicijuoti teisės aktų pakeitimai, susiję su ES bendrosios
elektroninių ryšių rinkos kūrimu, Direktyva 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų
diegimo sąnaudoms mažinti, ES plačiajuosčio ryšio diegimo ataskaita, 112 numerio diegimo ES valstybėse
narėse įgyvendinimo ataskaita ir kt. klausimai, nagrinėta ir patvirtinta Komisijos rekomendacija 2014/710/ES
dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų.
2014 m. RRT atstovai aktyviai dalyvavo Radijo spektro komiteto (RSCOM) ir Radijo spektro politikos
grupės (RSPG) veikloje. Šiame komitete ir darbo grupėje svarstomi radijo ryšio suderinimo ES šalyse
klausimai. RSCOM, dalyvaujant ir RRT atstovui, patvirtinti 3 Komisijos įgyvendinimo sprendimai: dėl 3400–
3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių
paslaugas, suderinimo; dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo Sąjungoje programų kūrimo bei
specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų; dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems
ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje.
RSPG rengia išvadas aktualiais radijo dažnių valdymo ir naudojimo klausimais. Baigtas rengti RSPG
išvadų dėl bendrųjų strateginių tikslų 2015 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai projektas ir RSPG išvadų
dėl UHF (470–790 MHz) radijo dažnių juostos tolesnio naudojimo ES ilgalaikės strategijos projektas.
Pastarasis dokumentas bus labai svarbus ir Lietuvai, kadangi jame bus įvertinta skaitmeninės antžeminės
televizijos reikšmė ir radijo spektro poreikis kiekvienoje valstybėje, plačiajuosčio radijo ryšio plėtra šioje radijo
dažnių juostoje, technologijų konvergencijos galimybės bei su tuo susijusi nauda, o taip pat nustatyta 700
MHz radijo dažnių juostos priskyrimo plačiajuostei belaidei prieigai data. Lietuvai labai svarbu pasiekti, kad
plačiajuosčio radijo ryšio 700 MHz radijo dažnių juostoje plėtros planai ES pasienio valstybėse tiesiogiai būtų
siejami su valstybių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, planais šią radijo dažnių juostą naudoti televizijos
programų transliavimui.
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10.1.3. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)
Įgyvendinant Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (toliau ‒ BEREC), ES agentūros,
2014 m. metų programą, dirbo sudarytos darbo grupės, kurios rinko ir analizavo duomenis, rengė
dokumentus. Darbo grupėms, kurių veikloje dalyvavo ir RRT atstovai, buvo numatyti šie tikslai:


naujos kartos tinklų plėtra;



galimybių vartotojams suteikimas ir sauga;



ES vidaus rinkos paslaugų plėtra;



el. ryšių sektoriaus reguliavimo kokybės aspektų nagrinėjimas.

Be šių tikslų įgyvendinimo 2014 m. BEREC ypatingą dėmesį skyrė EK pasiūlymui dėl Europos
bendrosios el. ryšių rinkos reglamento nagrinėti. Ypatingas dėmesys skirtas reglamento nuostatoms,
susijusioms su tarptinkliniu ryšiu ir tinklų neutralumu. 2014 m. gegužės 17 d. pateikta BEREC nuomonė (BoR
(14) 50)

49

dėl Europos Parlamento atstovų pasiūlymų dėl reglamento nuostatų, o 2014 m. gruodžio 17 d.

Europos Komisijai ir kitoms ES institucijoms papildomai pateikta BEREC nuomonė (BoR (14) 209)

50

dėl

diskusijos, kilusios dėl galimų kliūčių įgyvendinti tarptautinio tarptinklinio ryšio nuostatas ES. Šios BEREC
pateiktos nuomonės tikslas – numatyti galimybę įgyvendinti nuostatas, kurių dėka ES tarptinklinio ryšio
paslaugų vartotojai galėtų pasinaudoti šia paslauga nacionalinėmis kainomis net ir išvykę į kitas ES
valstybes nares. Tarptinklinio ryšio kainos mažinamos nuo 2007 m. įsigaliojus Reglamentui Nr. 717/2007/ES,
tačiau nuostatas dėl tolesnio tarptinklinio ryšio kainų mažinimo įgyvendinti sunku dėl nevienodų ES narėse
taikomų didmeninių judriojo ryšio kainų. Be to, įgyvendinant naujas nuostatas, turi būti užtikrinta, kad
reguliavimas bus naudingas vartotojams ir neturės neigiamos įtakos ES el. ryšių rinkos stabilumui ir
konkurencijai. Nagrinėdama šį klausimą, BEREC ad hoc darbo grupė, kurioje dalyvauja ir tarnybos atstovai,
2014 m. ėmėsi aktyviai vertinti galimus sprendimo įgyvendinimo variantus ir teikti ekspertinę informaciją ES
institucijų atstovams.
2014 m. RRT atstovai taip pat aktyviai dalyvavo šiose BEREC darbo grupėse:
- Tinklų

neutralumo darbo grupėje – RRT atstovas dalyvavo rengiant dokumentą (parengė

dokumento skyrių) dėl interneto prieigos paslaugų kokybės stebėsenos tinklų neutralumo kontekste, kuris
buvo patvirtintas BEREC plenariniame posėdyje. Dokumentas svarbus, siekiant užtikrinti interneto paslaugų
kokybę ir kokybės priežiūrą.
- trijose ekspertų darbo grupėse (sudarytose pagal Pagrindų direktyvos 2009/140/ES 7/7a str.),
nagrinėjančiose ir rengiančiose sprendimus dėl EK pareikštų rimtų abejonių dėl ES nacionalinių reguliuotojų
sprendimų, susijusių su rinkos reguliavimo priemonėmis – RRT atstovas rengė, teikė pastabas bei
pasiūlymus BEREC pozicijai; vienai iš ekspertų grupių vadovavo RRT atstovas.

49

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4385-berec-views-on-the-european-parliament-firstreading-legislative-resolution-on-the-european-commission8217s-proposal-for-a-connected-continent-regulation
50
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4826-international-roaming-analysis-of-the-impacts-of8220roam-like-at-home8221-rlah
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10.1.4. Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (ERGP)
Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės, kurios narės yra Europos Sąjungos nacionalinės pašto
reguliavimo institucijos, tikslas – ES formuoti geriausią pašto rinkos reguliavimo praktiką ir ja keistis, teikti
ekspertinę pagalbą Europos Komisijai pašto klausimais. ERGP tenka svarbus vaidmuo kuriant bendrąją
pašto rinką ir užtikrinant ES piliečiams geros kokybės, į vartotoją orientuotas pašto paslaugas. 2015 m. RRT
direktorius Feliksas Dobrovolskis pirmininkauja šiai grupei, o 2014 m. jis buvo grupės vicepirmininkas.
2014 m. ERGP darbo programos pagrindiniai klausimai:


apskaitos ir kainų reguliavimas;



universaliųjų pašto paslaugų teikimo grynosios sąnaudos;



vartotojų pasitenkinimas ir pašto rinkos stebėsenos duomenys;



tarptautinės siuntos ir e. prekyba;



konkurencijos ir prieigos reguliavimas.

RRT atstovai aktyviai dalyvavo ERGP plenariniuose, kontaktinio tinklo ir darbo grupių posėdžiuose.
ERGP plenarinių posėdžių ir ERGP kontaktinio tinklo posėdžių metu apsvarstyta ERGP veikla, patvirtinti
darbo grupių parengti dokumentai, nuspręsta 2014 m. rugsėjo 18 d. – 2014 m. lapkričio 14 d. paskelbti
viešąją konsultaciją dėl universaliųjų paslaugų įgyvendinimo pašto sektoriuje, atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Minėtas dokumentas paskelbtas norint pasikonsultuoti su Europos pašto sektoriaus suinteresuotosiomis
šalimis dėl universaliųjų paslaugų įgyvendinimo pašto sektoriuje, rinkos ir kitų pokyčių poveikio universaliųjų
paslaugų įpareigojimų apimčiai ir ilgalaikiam tvarumui. Šios viešos konsultacijos rezultatai buvo aptarti šia
tema organizuotame ERGP seminare-diskusijoje, į kurią buvo pakviesti vartotojų asociacijų, pašto verslo
asociacijų, profesinių sąjungų, e. parduotuvių, nacionalinių reguliavimo institucijų (taip pat RRT) atstovai.
2014 m. RRT atstovai aktyviai dalyvavo rengiant ERGP darbo grupių dokumentus, teikė reikalingą
informaciją ir pastabas, rengė pašto rinkos apibendrinimus.
Pateiktas RRT indėlis 2 klausimais ERGP Universaliųjų pašto paslaugų grynųjų sąnaudų darbo grupei
rengiant dokumentą „Dėl universaliųjų paslaugų teikimo pašto sektoriuje įgyvendinimo bei naujausių pokyčių
poveikio universaliųjų paslaugų įpareigojimams“, kurio tikslas – nustatyti, kaip pasikeitė universaliųjų
paslaugų apimtis ir kokios įtakos tai turi grynosioms sąnaudoms.Taip pat dalyvauta rengiant dokumentus
Galutinių vartotojų pasitenkinimo ir rinkos stebėsenos darbo grupėje, Sąnaudų paskirstymo ir tarifų
reguliavimo darbo grupėje, Europos tarptautinių e. siuntų pristatymo darbo grupėje. RRT atstovai pateikė
informaciją, pastabas rengiamai Geriausios praktikos ataskaitai apie paslaugų kokybę, skundų nagrinėjimą ir
vartotojų apsaugą, Pašto rinkos rodiklių ataskaitai, dokumentams „Tarifų reguliavimas mažėjant pašto siuntų
kiekiui“, „Universaliosios pašto paslaugos tarifų nustatymo gairės“, „Nuomonė dėl tarptautinių e. siuntinių
pristatymo rinkos Europoje ir konkurencijos funkcionavimo“ ir kt.
2015 m. ERGP pirmininkaujantis RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis numato siekti, kad būtų
tinkamai nubrėžtos gaires, kurios leistų pašto rinką reguliuojančioms Europos institucijoms greičiau ir
efektyviau reaguoti į pašto rinkos pokyčius, paslaugų konvergenciją ir naudotojų poreikius. ERGP 2015 m.
veiklos programoje numatyti pagrindiniai ERGP prioritetai – tai pašto paslaugų tarifų nustatymas, apskaitos
reguliavimas, įpareigojimų teikti universaliąsias pašto paslaugas įgyvendinimas, pašto paslaugų kokybės ir
naudotojų pasitenkinimo pašto paslaugomis, pašto rinkos stebėsenos, e. prekybos klausimai.
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10.1.5. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)
ITU yra viena iš seniausių Jungtinių Tautų organizacijų, vienijanti 193 valstybes nares ir kurioje:


formuojama informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus politika;



nustatomas ir prižiūrimas radijo dažnių paskirstymas pasauliniu mastu (pagal ITU Radijo ryšio
reglamentą yra rengiamos nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, užtikrinamas radijo
ryšio paslaugų teikimas šalyse);



rengiami visuotiniai IRT srities techniniai standartai ir rekomendacijos.

Lietuvos atstovas 2006‒2014 m. dvi kadencijas buvo ITU Radijo ryšio reguliavimo valdybos narys ir
sprendė su radijo ryšiu susijusius klausimus, prisidėjo prie sėkmingo radijo trukdžių klausimų sprendimo tarp
ITU valstybių narių, siekiant, kad visos valstybės, nepriklausomai nuo jų dydžio ar įtakos, laikytųsi ITU Radijo
ryšio reglamento ir nekeltų trukdžių kaimyninėms valstybėms, kas aktualu ir Lietuvai.
2014 m. RRT atstovai dalyvavo 3 Lietuvos Respublikai prioritetinių Jungtinių Tautų organizacijų
komitetų sąraše numatytuose ITU renginiuose: Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje, Pasauliniame
reguliuotojų simpoziume, Pasaulio informacinės visuomenės sueigos (WSIS+10) aukšto lygio renginyje.
2014 m. Lietuvos Respublikos įgaliotoji delegacija, sudaryta iš Susisiekimo ministerijos ir RRT atstovų,
dalyvavo ITU Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje (PP), kuri yra aukščiausiasis ITU valdymo organas,
priimantis svarbiausius telekomunikacijų srities sprendimus. Konferencijos metu Lietuva pirmą kartą išrinkta į
ITU Tarybą. Lietuvos delegacija balsavo renkant ITU gen. sekretorių, jo pavaduotoją, 3 biurų direktorius, ITU
Tarybos ir Radijo ryšio reguliavimo valdybos narius.
Lietuva, būdama ITU Tarybos narė, konstruktyviai prisidės ITU sprendžiant radijo dažnių valdymo
problemas, sieks efektyvaus išteklių planavimo ir panaudojimo, dalysis savo pasiekimais modernių
plačiajuosčio ryšio tinklų plėtros skatinimo, paslaugų patikimumo ir susijusiose srityse.
PP konferencija patvirtino ITU 2016‒2019 m. strateginį planą, finansinį planą, „CONNECT 2020“
pasaulinių telekomunikacijų ir IRT plėtros darbotvarkę ir daug kitų dokumentų, 51 rezoliuciją, skirtą
pasaulinės bendruomenės informacinių ir ryšių technologijų (IRT) darbotvarkės einamiesiems ir ateities
uždaviniams spręsti. Konferencijoje priimti Lietuvai aktualūs sprendimai dėl tarptautinių telekomunikacijų
tinklų ir paslaugų plėtros, radijo dažnių valdymo, taip pat priimtos svarbios rezoliucijos dėl lėktuvų skydžių
duomenų stebėjimo sistemų, dėl palydovinio ryšio stebėsenos, IRT ir klimato kaitos, kt.
Pasauliniame reguliuotojų simpoziume telekomunikacijų reguliavimo institucijos analizavo pažangias
reguliavimo priemones, patvirtino gerosios praktikos dėl vartotojų apsaugos skaitmeniniame pasaulyje
gaires. Lietuvos atstovas pristatė Lietuvoje įgyvendinamą skaitmeninę darbotvarkę, aptarė Lietuvos patirtį
skatinant plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrą ir vystant plačiajuostį ryšį, kas leido Lietuvai tapti viena labiausiai
išsivysčiusių valstybių naujos kartos tinklų aspektu.
Pasaulio informacinės visuomenės sueigos (WSIS+10) aukšto lygio renginyje buvo įvertinta pažanga,
pasiekta įgyvendinant WSIS rezultatus, patvirtintas dokumentas „WSIS+10 pareiškimas dėl WSIS rezultatų
įgyvendinimo“. Taip pat patvirtintos WSIS proceso kuriant informacinę visuomenę gairės po 2015 metų (dok.
WSIS+10 vizija po 2015 m.), kuriose pabrėžiama visų suinteresuotų asmenų bendradarbiavimu pagrįsto
požiūrio būtinybė. Lietuvos atstovas pranešime pristatė Lietuvos pasiekimus el. ryšių ir IRT srityje.
2014 m. ITU Tarybos sesijoje nagrinėti ITU veiklos rezultatai, ITU vaidmuo kuriant tinklų ir informacijos
saugumą, ITU 2016‒2019 m. strateginio ir finansinio plano rengimas ir kt. Aktualūs klausimai – efektyvus
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ITU strateginis ir finansinis planavimas, subalansuotas biudžetas, didesnis organizacijos atvirumas ir
skaidrumas, galimi pokyčiai, susiję su pajamų iš numeracijos išteklių skirstymo ITU nustatymu.
Rengiantis numatomiems radijo dažnių naudojimo tarptautinio reglamentavimo pokyčiams, RRT
atstovai aktyviai dalyvavo ITU-R jungtinės darbo grupės JTG 4-5-6-7 veikloje, rengiant dokumentų projektus
dėl naujų radijo dažnių juostų paskyrimo judriajai tarnybai ir dėl 694–790 MHz radijo dažnių juostos,
vadinamos antrojo „skaitmeninio dividendo“ juosta, naudojimo. Lietuvai aktualūs JTG 4-5-6-7 priimti
dokumentai, turintys tiesioginės įtakos tolesniam televizijos vystymui regioniniu mastu UHF diapazone.
Lietuvos atstovai parengė ir pateikė dokumentus ITU JTG 4-5-6-7 grupei Lietuvai svarbiais radijo dažnių
naudojimo planavimo klausimais.
Siekiant pasidalyti ir perimti geriausią informacinių ir ryšių technologijų reguliavimo praktiką, įskaitant
plačiajuosčio ryšio tinklų plėtros klausimus, dalyvauta kituose ITU renginiuose, seminaruose, forume.

10.1.6. Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)
2014 m. RRT atstovai dalyvavo UPU Administracinės tarybos plenarinėje sesijoje, kurios metu 2014
m. lapkričio 12 d., UPU Tarptautinis biuras organizavo konferenciją „Plėtojant rinką ‒ naujos pašto sektoriaus
perspektyvos“. Konferencijos metu diskutuota ir Lietuvai aktualiais klausimais – kaip turėtų keistis pašto
paslaugos, kad atitiktų technikos pažangą, vartotojų poreikius, ir kokie pokyčiai reikalingi pašto sektoriaus
reguliavimo sistemoje. UPU šalims narėms pristatytos pašto sektoriaus aktualijos: besikeičiantys vartotojų
poreikiai, e. komercijos spartus vystymasis, tradicines pašto paslaugas keičiančios elektroninės alternatyvos,
skatinančios pašto sektorių keistis. Konferencijos tikslas ‒ pasidalyti pašto sektoriaus veiklos patirtimi bei
reguliavimo praktika, aptarti pašto ateities vystymosi tendencijas. RRT atstovė konferencijoje perskaitė
pranešimą „Prieiga prie pašto tinklo ES: Lietuvos reguliavimo institucijos įžvalgos“, kuriame buvo pristatyta
situacija ES pašto sektoriuje, prieigos prie pašto tinklo priežiūros aktualijos, reguliavimo priemonių galimybės
siekiant skatinti konkurenciją ir užtikrinti pašto sektoriaus vystymąsi.
Administracinės tarybos plenarinėje sesijoje buvo nagrinėtos ir patvirtintos Administracinės tarybos
darbo grupių ir komitetų ataskaitos valdymo ir reguliavimo, finansų ir administracinės veiklos, strateginiais ir
kt. klausimais, aptarti bendradarbiavimo su Jungtinių Tautų Organizacija ir kitomis tarptautinėmis
organizacijomis, apsikeitimo pašto siuntomis tarp Palestinos ir kitų UPU šalių narių klausimai.
Administracinės tarybos plenarinės sesijos metu buvo svarstomi UPU strateginės konferencijos, kurią
numatyta surengti 2015 m. balandžio 13‒14 d. Šveicarijoje, tikslai ir uždaviniai. Pagrindinis strateginės
konferencijos tikslas – apžvelgti pasiektą pažangą, susijusią su dabartine pasauline pašto strategija, kuri
buvo priimta 2012 metais UPU kongrese Dohoje, ir apibrėžti elementus, kurie turės būti įtraukti į naująją
strategiją, kurią planuojama pristatyti šalims narėms 2016 metais UPU kongreso Stambule metu.

10.1.7. Europos telekomunikacijų ir pašto administracijų konferencija (CEPT)
Europos telekomunikacijų ir pašto administracijų konferencijos (CEPT), vienijančios 49 Europos šalių
ryšių administracijas, tikslas – plėtoti dinamišką Europos telekomunikacijų ir pašto sektorių, rengti
atitinkamus sprendimus ir rekomendacijas, formuoti Europos šalių pozicijas el. ryšių ir pašto klausimais
pasaulinėse telekomunikacijų ir pašto organizacijose. Lietuvos atstovai dalyvauja CEPT veikloje sprendžiant
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suderinto radijo dažnių panaudojimo, telekomunikacijų ir pašto sričių reguliavimo problemas CEPT
komitetuose – Elektroninių ryšių komitete (ECC), Europos pašto reguliavimo komitete (CERP) ir ITU politikos
komitete (Com ITU) bei jų darbo grupėse.
2014 m. RRT atstovai aktyviai dalyvavo Elektroninių ryšių komiteto Konferencijos parengiamosios
grupės (CPG) ir jos pogrupių veikloje, rengiant Europos pasiūlymus ITU Pasaulinei radijo ryšio konferencijai
dėl naujos kartos radijo ryšio sistemų diegimo sąlygų, papildomų radijo dažnių nustatymo, dėl palydovinio
ryšio tinklų reguliavimo sąlygų, naujų technologijų taikymo laivybos ir skrydžių saugumui užtikrinti ir kt.
klausimų. Tai Lietuvai aktualūs klausimai, siekiant paskatinti judriojo plačiajuosčio ryšio plėtrą ir kartu
užtikrinti, kad, radijo ryšio sistemoms numatant naujas radijo dažnių juostas, nebūtų apribojimų Lietuvoje
veikiančioms radijo ryšio sistemoms, būtų užtikrintas lankstesnis „mažųjų palydovų“ reguliavimas, taip pat
veiksmingas radijo dažnių naudojimas laivybos ir skrydžių saugumui, transporto judėjimo efektyvumui ir
saugumui. Lietuvos atstovai pateikė pasiūlymus dėl radijo dažnių naudojimo, skirtingų radijo ryšio sistemų
suderinamumo, įvertinant, kad dėl kaimyninių, ES nepriklausančių valstybių Lietuva turi derinti papildomas
radijo dažnių naudojimo sąlygas.
Kitose Elektroninių ryšių komiteto darbo grupėse svarstyti aktualūs klausimai, susiję su judriojo ir
fiksuotojo ryšio tinklų suderintu naudojimu, transliavimo, plačiajuosčio judriojo ryšio bei kitų sistemų vystymo
tendencijomis, UHF transliavimo juostos (694–790 MHz) naudojimo Europoje ilgalaike vizija. Įgyvendinant
Lietuvos interesus yra būtina atsižvelgti į su išorine ES siena besiribojančių ne ES šalių radijo spektro
panaudojimo specifiką, varžančią Lietuvos galimybes keisti UHF radijo dažnių panaudojimo režimą.
CEPT Elektroninių ryšių komiteto darbo grupėje Lietuvos atstovas prisidėjo rengiant rekomendacijos
dėl interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių viešojo skelbimo projektą, kuris svarbus kokybiškų el. ryšių
paslaugų užtikrinimo vartotojui aspektu.
Siekiant užtikrinti, kad paslaugų vartotojui būtų teikiamos tinkamos paslaugos ir suteikti reikiami
ištekliai naujoms el. ryšių paslaugoms, CEPT Elektroninių ryšių komiteto darbo grupėse spręsti numerio
perkėlimo klausimai, numerio perkėlimo tarp fiksuotojo ir judriojo ryšio operatorių įgyvendinimo klausimai,
svarstyti esminiai rekomendacijų pokyčiai sudarant nacionalinius telefono ryšio numeracijos ir rinkimo
planus, numeracijos išteklių panaudojimas naujoms (M2M, VoIP) elektroninių ryšių pasaugoms.
CEPT ITU politikos komitete (Com ITU) sutarta dėl Europos bendrųjų pasiūlymų ir pozicijų, kurie buvo
pateikti 2014 m. ITU Pasaulinėje telekomunikacijų plėtros konferencijoje ir ITU Aukščiausioje plenarinėje
konferencijoje. Pasiūlymai susiję su radijo dažnių skyrimu ir efektyviu naudojimu, ITU veiklos skaidrumo ir
efektyvumo užtikrinimu, IRT ir aplinkos apsauga, ITU įstatų tvarumu ir kitais Lietuvai aktualiais klausimais.
2014 m. kovo 18‒19 d. RRT organizavo CERP Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) darbo grupės
susitikimą. Susitikimo metu aptarti UPU Administracinės tarybos ir Pašto operatorių tarybos funkcijų
pasiskirstymo klausimai, apžvelgti Pasaulinės pašto konvencijos pakeitimai, pateiktos pastabos dėl UPU
teisės aktuose vartojamų terminų apibrėžčių. Europos šalių pašto reguliavimo institucijų ir ministerijų atstovai
pabrėžė UPU ir CERP bendradarbiavimo svarbą, sprendžiant tarptautinių pašto paslaugų teikimo
organizavimo ir plėtros klausimus.
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10.1.8. Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų tinklas
(EaPeReg)
RRT glaudžiai bendradarbiauja su Rytų partnerystės šalių reguliavimo institucijomis nuo 2010 m., kai
buvo iškelta idėja sukurti 6 Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos,
Moldovos ir Ukrainos) elektroninių ryšių reguliavimo institucijų tinklą (toliau – EaPeReg tinklas). Oficialiai šis
tinklas buvo įsteigtas 2012 m. Jo tikslas ‒ skatinti 6 Rytų partnerystės šalių tarpusavio bendradarbiavimą
elektroninių ryšių srityje, keistis patirtimi su Europos Sąjungos šalių reguliavimo institucijomis, kelti Rytų
partnerystės šalių kompetenciją el. ryšių rinkų reguliavimo srityje, tobulinti teisinę sistemą, priartinant ją prie
ES reikalavimų. RRT direktorius F. Dobrovolskis dvejus metus iš eilės (2013‒2014 m.) ėjo šio tinklo
vicepirmininko pareigas.
2014 m. buvo suorganizuoti penki techniniai seminarai, skirti Rytų partnerystės šalių ekspertų
kvalifikacijai kelti, ES gerajai praktikai perimti ir susipažinti su ES teisiniu reglamentavimu. RRT ekspertai
dalyvavo ir dalijosi Lietuvos patirtimi keturiuose seminaruose, dviejuose iš jų skaitė pranešimus
(plačiajuosčio ryšio bei apskaitos atskyrimo ir audito temomis). Glaudus bendradarbiavimas vyko ir vadovų
lygiu dviejų plenarinių posėdžių metu.
Vienas iš didžiausių 2014 m. iššūkių buvo bendradarbiavimo susitarimo tarp EaPeReg tinklo ir
Europos elektroninių ryšių reguliavimo institucijų grupės (toliau – BEREC) pasirašymas, kurį inicijavo RRT
direktorius, EaPeReg tinklo vicepirmininkas. Tarnybos atstovai pristatė bendradarbiavimo susitarimo idėją ir
teksto projektą 2014 m. rugsėjo mėn. vykusių renginių ‒ BEREC kontaktinio tinklo susitikimo ir BEREC
plenarinio posėdžio ‒ metu. Bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2014 m. gruodžio mėn.
Briuselyje (Belgija) vykusio BEREC plenarinio posėdžio metu. Susitarimu siekiama skatinti BEREC ir
EaPeReg tinklo ekspertų bendradarbiavimą el. ryšių srityje: organizuoti bendrus darbo grupių posėdžius,
rengti kasmetinius strateginius susitikimus, keistis aktualia informacija. Susitarimo šalys taip pat nustatė
preliminarias bendradarbiavimo sferas:

konkurencija el. ryšių rinkoje, vartotojų apsauga, radijo dažnių

valdymas, naujos kartos tinklų vystymas, investicijų skatinimas, tinklų neutralumas, tarptautinis tarptinklinis
ryšys, nacionalinių reguliavimo institucijų administravimo klausimai, statistika ir kt.
2015 m. EaPeReg tinklas tęs savo veiklą. 2015 m. grupei pirmininkaus Gruzijos nacionalinė ryšių
komisija, vicepirmininko pareigas iš RRT perėmė Švedijos pašto ir telekomunikacijų tarnyba. 2014 m.
gruodžio mėn. vykusio EaPeReg tinklo plenarinio posėdžio metu buvo patvirtintas 2015 m. darbo planas,
kuriame numatyta Europos Komisijos lėšomis suorganizuoti 4 techninius seminarus (tinklų ir informacijos
saugumo, 4G technologijų, plačiajuosčio ryšio ir tarifų reguliavimo temomis) ir 2 plenarinius posėdžius. RRT
pagal galimybes toliau dalyvaus EaPeReg tinklo veikloje ir dalysis sukaupta ekspertine patirtimi su šio tinklo
nariais.

10.1.9. Tarptautinė interneto karštųjų linijų asociacija INHOPE
RRT įsteigta interneto karštoji linija yra tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narė
nuo 2008 m. gegužės mėn. Narystė asociacijoje sudaro sąlygas glaudžiai bendradarbiauti su kitų šalių
interneto karštosiomis linijomis ir palengvina keitimąsi informacija – taip siekiama efektyviau šalinti žalingą ir
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neteisėtą turinį iš elektroninės erdvės. Šiuo metu 45 pasaulio šalyse veikia 51 interneto karštoji linija, kurias
vienija INHOPE.
2014 m. RRT atstovai dalyvavo INHOPE Generalinių Asamblėjų posėdžiuose, kuriuose nagrinėti
INHOPE tinklo plėtros, valdymo, INHOPE fondo ir asociacijos tolesnės veiklos ir finansavimo perspektyvos,
INHOPE pranešimų valdymo sistemos ir URL duomenų bazės vystymas, kiti aktualūs karštųjų linijų veiklos
klausimai. Taip pat dalyvauta darbo grupių posėdžiuose, teikta informacija rengiamiems INHOPE
dokumentams, karštosios linijos pranešimų statistiniai duomenys, dalyvauta nuotoliniuose mokymuose ir
seminaruose, perimant gerąją karštųjų linijų praktiką.

10.1.10. Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos (ICANN) Vyriausybių
patariamasis komitetas (GAC)
Vyriausybių patariamojo komiteto (GAC) rengiamais dokumentais siekiama patarti Skirtųjų vardų ir
numerių interneto korporacijai (ICANN) (JAV įsikūrusiai organizacijai, atliekančiai pasaulinio lygmens
interneto protokolo adresų, domenų vardų sistemos, šakninių interneto tinklo serverių administravimo
funkcijas) viešosios politikos ir atskiroms vyriausybėms aktualiais interneto išteklių klausimais. GAC yra
atvira visų valstybių vyriausybių atstovams. Lietuvai jame atstovauja RRT atstovas.
Pagrindiniai Vyriausybių patariamojo komiteto 2014 m. svarstyti kausimai ‒ ICANN reformavimas
siekiant globalizuoti teikiamų sprendimų, susijusių su interneto ištekliais, priėmimo procesą, taip pat skaidrus
ir nediskriminacinis bendrinių aukščiausiojo lygio domenų skirstymo procesas. Lietuvai aktualu užtikrinti
domenų, susijusių su Lietuvos vardo naudojimu, apsaugą, siekti skaidrumo, atsakingų organizacijų
atsakomybės stiprinimo globaliuose interneto išteklių skirstymo procesuose.
Siekiant užtikrinti galimybę internetą valdyti pagal visų suinteresuotų pusių dalyvavimo modelį, 2014
m. buvo sukurta tarptautinė darbo grupė, kuriai buvo patikėta parengti bendrą pasiūlymą, t. y. siekiant
atvirumo, įvairovės, visuotinio dalyvavimo ir visų susijusių šalių įsitraukimo į šį procesą, pasiūlyti, kaip
pasauliniu mastu bus užtikrintas interneto sistemos ir jos išteklių valdymas ir priežiūra po 2016 m. Naujas
interneto valdymo modelis turi būti sukurtas iki 2015 m. II ketv. ir išbandomas 2015 m. II‒III ketv.

10.1.11. Europos elektroninio parašo priežiūros institucijų forumas (FESA)
2014 m. lapkričio 12 d. Lietuvos atstovas RRT Tinklų ir informacijos saugumo departamento
direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Ramonas buvo pakartotinai išrinktas į Europos elektroninio parašo
priežiūros institucijų forumo (toliau – FESA) pirmininko pareigas dvejų metų kadencijai.
FESA nariai yra įstaigų, atsakingų už elektroninio parašo priežiūrą, kaip nurodyta 1999 m. gruodžio
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo
sistemos, atstovai. FESA paskirtis – skatinti bendradarbiavimą tarp elektroninio parašo priežiūros institucijų ir
rengti bendras pozicijas. FESA bendradarbiauja su standartizacijos organizacijomis ir teikia joms savo
nuomonę dėl standartų, susijusių su e. parašo naudojimu bei plėtra. 2014 metais FESA posėdžių metu
svarstyti Lietuvai aktualūs klausimai: pasirengimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 910/2014
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS)
įgyvendinimui, kylantys iššūkiai bei susijusių FESA pozicijų rengimas; bendradarbiavimas su standartų
organizacijomis ETSI ir CEN dėl standartizavimo aspektų, susijusių su eIDAS reglamentu ir kt.
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11. FINANSINĖ ATASKAITA
RRT 2014 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Ryšių valdymo
ir kontrolės programą
2014 m. pajamos

Eil.
RRT pajamų grupės

Nr.

tūkst. Lt

proc.

1

Elektroninių ryšių veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

90,00

0,40

2

Pašto paslaugos teikimo sąlygų laikymosi priežiūra

64,5

0,28

3

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

2,8

0,01

4

Sąlygų naudoti radijo dažnius (kanalus), radijo stotis,
sąlygų užsiimti radijo mėgėjų veikla nustatymas

477,00

2,09

5

Radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūra, įskaitant
radijo stebėseną

19 170,5

84,06

6

Telefono ryšio numerių naudojimo priežiūra

2 829,5

12,41

169,7

0,74

Kitos

1,2

0,01

IŠ VISO (1+2+3+4+5+6+7+8)

22 805,2

100

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

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

8.
9
9.

2014 m. RRT vykdė vieną programą, t. y. ryšių valdymo ir kontrolės programą, kodas 01.81.
Gautos pajamos už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus pervedamos į valstybės biudžetą, vėliau
jos iš valstybės biudžeto grąžinamos veiklos išlaidoms padengti. Šiai programai finansuoti pagal Lietuvos
Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą
buvo numatyta 21 000,0 tūkst. Lt bendrųjų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui patvirtinta 8 900 tūkst. Lt, 5
600,0 tūkst. Lt – turtui įsigyti. 2014 m. RRT pajamų įmokų planas – 21 000 tūkst. Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“, ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų pajamų
įmokų į valstybės biudžetą 1 701,3 tūkst. Lt suma buvo perkelta į 2014 m. ir naudojama RRT vykdomai ryšių
valdymo ir kontrolės programai finansuoti, viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus bendrus
asignavimus. Vadovaujantis 2014 m. kovo 28 d. patvirtinta sąmata, RRT vykdomai ryšių valdymo ir kontrolės
programai finansuoti 2014 m. iš viso numatyta 22 701,3 tūkst. Lt (21 000,0 + 1 701,3) ‒ tai yra suma su
ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą įskaitymais.
RRT, vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, privalo įvertinti sąnaudų ir surinktų
užmokesčių atitiktį bei pagrįstumą. RRT, įvertinusi 2013 m. gautas pajamas bei nepanaudotas lėšas ir
siekdama balansuoti 2014 m. pajamas ir išlaidas, 2014 m. birželio 23 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V877 nustatė radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, tarifų perskaičiavimo
koeficientą 0,6, kuris galiojo nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. Tarifų perskaičiavimo
koeficiento taikymas leidžia lanksčiai balansuoti pajamas su išlaidomis, t. y. grąžinti rinkai jos permokas per
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sumažintus tarifus, jei einamaisiais metais pajamų buvo surinkta daugiau, nei numatyta, ir taip užtikrinant
principo, kad rinkos dalyviai sumoka ne daugiau, nei yra reikalinga rinkai reguliuoti ir priežiūrai vykdyti,
įgyvendinimą.
2014 m. RRT iš viso į valstybės biudžetą pervedė 23 349,9 tūkst. Lt pajamų įmokų, 2014 m. vykdytai
ryšių valdymo ir kontrolės programai panaudojo 19 444,1 tūkst.

RRT 2014 m. vykdytos ryšių valdymo ir kontrolės programos lėšų panaudojimas
Ryšių valdymo ir kontrolės programai

Eil.
Nr.

1.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos iš viso

Kasinės išlaidos
2013 m.
(tūkst. Lt)

Kasinės išlaidos
2014 m.
(tūkst. Lt)

13 827,1

15 588,3

iš jų:
1.1.

darbo užmokestis

8 016,8

9 083,1

1.2.

socialinio draudimo įmokos

2 499,7

2 853,7

1.3.

išlaidos prekėms ir paslaugoms

3 248,5

3 591,2

1.4.

socialinės išmokos (pašalpos)

60,0

57,0

1.5.

kitos išlaidos (einamiesiems tikslams)

2,1

3,3

6 622,0

3 855,8

6 622,0

3 855,8

20 449,1*

19 444,1

2.

Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos
Iš jų:

2.1

Ilgalaikiam turtui įsigyti

3.

IŠ VISO (1+2)

Pastaba: iš 2013 m. išlaidų – 1 577,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšos, iš kurių 1 562,0 tūkst. Lt ‒ valstybės biudžeto
lėšos, skirtos 2009 m. valstybės biudžeto reikmėms panaudotoms RRT pajamų įmokoms kompensuoti ir panaudotoms
išlaidoms padengti, likusi dalis ‒ 15 tūkst. Lt ‒ panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti.
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1 priedas. Reguliuojamos elektroninių ryšių sektoriaus rinkos

8. / 2. / n.

9. / 3. / 1.

11. / 4. / 3a

12. / 5. / 3b
13. / 6. / 4.

14. / n. / n.
16. / 7. / 2

18. / n. / n.

n. / n. / n.

Skambučių inicijavimo
viešajame telefono ryšio tinkle,
teikiamame fiksuotoje vietoje,
rinka
Skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose
telefono ryšio tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje,
rinka

Didmeninės (fizinės) tinklo
infrastruktūros prieigos
(įskaitant iš dalies arba visiškai
atsietą prieigą) fiksuotoje
vietoje, rinka
Didmeninės plačiajuosčio ryšio
prieigos rinka
Didmeninių skirtųjų linijų
galinių segmentų,
neatsižvelgiant į technologiją,
naudojamą teikti garantuotus
(paskirtuosius) perdavimo
pajėgumus, rinka
Nacionalinių skirtųjų linijų
magistralinių segmentų, rinka
Balso skambučių užbaigimo
individualiuose viešuosiuose
judriojo telefono ryšio
tinkluose, rinka
Transliacijų perdavimo
paslaugų, skirtų turinio
paslaugoms galutiniams
vartotojams teikti, rinka
Transliacijų perdavimo
priemonių teikimo paslaugų
rinka

Kainų kontrolės ir
sąnaudų
apskaitos

Apskaitos
atskyrimo

Didmeninės
linijos nuomos

Viešųjų telefono
ryšio paslaugų
teikėjo
pasirinkimas

TEO LT, AB

Skaidrumo

7. / n. / n.

Vartotojams teikiamos prieigos
prie viešojo telefono ryšio
tinklo fiksuotoje vietoje rinka
Minimalaus skirtųjų linijų
rinkinio rinka

Ūkio subjektai, turintys didelę
įtaką rinkoje

Nediskriminavimo

1.;2. / 1. / n.

Pavadinimas

Prieigos
suteikimo

Nustatyti įpareigojimai
Rinkos Nr.
pagal 2003 m.
rek./ 2007 m.
rek.*/ 2014 m.
rek

X

X

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

TEO LT, AB,

X

X

X

X

AB Lietuvos geležinkeliai, AB
Lietuvos radijo ir televizijos
centras, UAB „Digitela“, UAB
„CSC Telecom“, UAB „Eurocom
SIP“, UAB „Linkotelus“, UAB
„Mediafon“, UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“, UAB
„Telekomunikacijų grupė“

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

X

X

X

X

UAB „Omnitel“, UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Tele2“. UAB
„CSC Telecom“, UAB
„Linkotelus“, UAB „Mediafon“

X

X

X

X

TEO LT, AB, AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras

X

X

X

X

X

AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras

X

X

X

X

X

* 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.
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2 priedas. RRT direktoriaus įsakymai
1.

RRT direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-282 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-470 „Dėl Radijo ryšio plėtros 25002690 MHz radijo dažnių
juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.

RRT direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-283 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano
patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.

RRT direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1V-304 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“;

4.

RRT direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1V-305 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1V-1536 „Dėl Radijo šaukinių skyrimo tvarkos ir naudojimo sąlygų
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

5.

RRT direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 1V-313 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“
pakeitimo“;

6.

RRT direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“;

7.

RRT direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1V-475 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

8.

RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1V-649 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-1294 „Dėl Radijo ryšio plėtros 23002400 MHz radijo dažnių
juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

9.

RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1V-658 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymo 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“ pakeitimo“;

10. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1V-682 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-1188 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos veiklą ar įtvirtinančių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atliekamos
priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
11. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-683 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1V-593 „Dėl Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo
ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo
įgyvendinimu, skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
12. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-684 „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“;
13. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-685 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-574 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo
nuostolių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
14. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-686 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1V-410 „Dėl Sertifikavimo paslaugų teikėjų akreditavimo
reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
15. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-687 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-645 „Dėl Skirtųjų linijų paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“;
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16. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-688 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-261 „Dėl Prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje ir
viešųjų telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
17. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-689 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių
ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
18. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-690 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių
išteklius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
19. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-691 „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“;
20. RRT direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-692 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1V-889 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
21. RRT direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1V-798 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro
leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
22. RRT direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 1V-816 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2007 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1V-10 „Dėl Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje,
valdymo, skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
23. RRT direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1V-818 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-897 „Dėl Atitinkamų rinkų ir šiose rinkose didelę įtaką turinčių ūkio
subjektų bei jiems nustatytų įpareigojimų sąrašo paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“;
24. RRT direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1V-830 „Dėl Atitinkamų rinkų ir šiose rinkose didelę įtaką
turinčių ūkio subjektų bei jiems nustatytų įpareigojimų sąrašo paskelbimo“;
25. RRT direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1V-877 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros,
51
įskaitant radijo stebėseną, tarifų koeficiento nustatymo“ ;
26. RRT direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1V-878 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;
27. RRT direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1V-884 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1V-148 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos vidaus
darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;
28. RRT direktoriaus 2014 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 1V-906 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2007 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-697 „Dėl Radijo ryšio plėtros 3,4103,600 GHz radijo dažnių
juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
29. RRT direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1V-977 „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“;
30. RRT direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-1025 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų
patvirtinimo“;
31. RRT direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1143 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-293 „Dėl Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“;
32. RRT direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1146 „Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų
(interneto) vietose privalomų naudoti filtravimo priemonių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
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Šis įsakymas galiojo nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d.
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33. RRT direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 1V-1192 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-332 „Dėl Pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo
ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
pakeitimo“;
34. RRT direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 1V-1193 „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“;
35. RRT direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 1V-1195 „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“;
36. RRT direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1V-1252 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-1026 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB teikiamų skirtųjų
linijų paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymo“ pakeitimo“;
37. RRT direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-1283 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-738 „Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos
atskyrimu susijusių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;
38. RRT direktoriaus 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-1450 „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“;
39. RRT direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1V-1637 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti
elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
40. RRT direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1V-1638 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių
ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
41. RRT direktoriaus 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1V-1716 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“;
42. RRT direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1V-1755 „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“;
43. RRT direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-1783 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1V-955 „Dėl ūkio subjekto UAB „Bitė Lietuva“, turinčio didelę
įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo“;
44. RRT direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-1790 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1V-956 „Dėl ūkio subjekto UAB „OMNITEL“, turinčio didelę
įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „OMNITEL“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo“;
45. RRT direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1793 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1V-957 „Dėl ūkio subjekto UAB „TELE2“, turinčio didelę
įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „TELE2“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo“.
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3 priedas. Strateginio veiklos plano metinė ataskaita
LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
2014 M. VEIKLOS REZULTATAI
I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
2014 m. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) veiklos
prioritetai:
– elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
– elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimas ir kibernetinių atakų prevencija;
–investicijų į naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų ir
paslaugų plėtrą skatinimas.
Įgyvendindama 2014 m. veiklos prioritetus, RRT atliko šiuos darbus ir pasiekė šiuos
rezultatus:
Elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga
2014 m. RRT atnaujino judriojo ryšio operatorių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB
„TELE2“ UMTS (3G) tinklo tikėtinų aprėpties zonų žemėlapius. Aprėpčių žemėlapiai leidžia vartotojams
palyginti ir pasirinkti judriojo ryšio paslaugas pagal jų poreikius atitinkantį kokybės lygį. Žemėlapiai
skelbiami RRT interneto svetainėje http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/. Aprėpties zonos pateiktos pagal
skirtingus elektromagnetinio signalo lygius, pradedant nuo minimalaus, leidžiančio užmegzti ryšį atviroje
vietovėje, iki lygio, užtikrinančio ryšį pastatų viduje. Visų operatorių tinklų aprėpties zonos skaičiuotos
vienodais metodais, įvertinant vietovės reljefo ir miškų įtaką. Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus
ir RRT iki 2014 m. spalio 1 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis. Žemėlapiai skirti operatorių tinklams
palyginti tiek visos Lietuvos teritorijos, tiek ir atskirų savivaldybių mastu, t. y. vartotojas, norėdamas
sužinoti, kurio paslaugų teikėjo judriojo ryšio signalas stipriausias jam aktualioje vietovėje, gali pasitikrinti
tai žemėlapyje. RRT tikslina UMTS aprėptis keturis kartus per metus, o GSM aprėptis – du kartus per
metus.
RRT prižiūri reguliuojamo sektoriaus ūkio subjektų veiklą ir juos konsultuoja dėl jų veiklai
Lietuvoje taikomų reikalavimų.
2014 m. atlikti 25 elektroninių ryšių veiklą vykdančių ūkio subjektų planiniai patikrinimai, 20 ūkio
subjektų veikloje nustatyta pažeidimų (teisės aktuose nustatytų reikalavimų paslaugų teikėjų sudaromų
sutarčių sąlygoms nesilaikymas).
2014 m. atlikti 25 pašto paslaugos teikėjų planiniai patikrinimai. Planinių patikrinimų metu 10
ūkio subjektų veikloje buvo nustatyta pažeidimų (nesilaikyta siuntų ženklinimo, neturėta privalomų
pasirengti dokumentų,neturėta ir neskelbta informacija, reikalinga naudotojui apsispręsti dėl naudojimosi
paslauga).
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Visi nustatyti pažeidimai buvo pašalinti planinių patikrinimų metu, ūkio subjektams suteikus
konsultacijas.
Taip pat buvo tikrinama radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktis Radijo
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniam reglamentui, vykdoma aparatų
elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų priežiūra pagal Elektromagnetinio suderinamumo techninio
reglamento reikalavimus, tikrinamos įrenginių prekybos vietos.
2014 m. III–IV ketv. patikrinti 198 ūkio subjektai, iš jų 137, vykdantys elektroninių ryšių veiklą, ir
61, vykdantis pašto veiklą, raštu informuoti apie reikalavimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos
Respublikoje, ir paslaugų bei prekių kainų skelbimą dviem valiutomis (litais ir eurais), RRT suteiktus
įgaliojimus pagal kompetenciją vykdyti jų laikymosi priežiūrą (patikrinimus). Į elektroniniu paštu gautus
vartotojų paklausimus, susijusius su euro įvedimu, RRT atsakė elektroniniu paštu.
2014 m. RRT laikėsi Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų įsipareigojimų, prie kurios yra
prisijungusi jau trejus metus.
Konkurencijos ryšių paslaugų rinkoje užtikrinimas apėmė daugelį darbų ir priemonių, iš kurių
svarbiausi yra: rinkų tyrimai, prieigos prie fizinės infrastruktūros užtikrinimas, naujos kartos technologijų ir
52

paslaugų plėtra ir t. t. Naujai paskelbtais Europos Komisijos duomenimis , apibendrinančiais
plačiajuosčio interneto ryšio prieigos situaciją Europoje 2014 m., Lietuva išlieka viena pirmaujančių
valstybių sparčiojo plačiajuosčio interneto naudojimo srityje. Lietuvoje net 52 proc. plačiajuosčio ryšio
abonentų jungiasi šviesolaidinėmis linijomis ( angl. Fiber to the Home/Building, FTTH/B), 20 proc. – DSL
linijomis, 15 proc. – kitomis technologijomis. Pagal šį rodiklį Lietuvą lenkia tik Latvija, kurioje šviesolaidžiu
naudojasi 55 proc. fiksuotojo ryšio abonentų. Pagal tai, kokia gyventoju dalis naudojasi naujos kartos
interneto prieigos ryšiu, Lietuva išlieka tarp lyderių. Sparčiojo naujos kartos interneto (30 Mb/s ir
spartesnio) skvarba, t. y. abonentų skaičius 100 gyventojų, 2014 m. liepą Lietuvoje siekė 14,5 proc. (ES
vidurkis – 6,9 proc.). Pagal šį rodiklį Lietuvą lenkė tik Nyderlandai (18,3 proc.) ir Malta (16,7 proc.). Itin
spartaus, t. y. 100 Mb/s ir didesnės spartos, interneto skvarba Lietuvoje 2014 m. liepą siekė 3,1 proc. (ES
vidurkis – 2 proc.). Pagal šį rodiklį ES kontekste Lietuva – 8-ta, pirmajame trejetuke – Latvija (9,7 proc.
skvarba), Portugalija (5,9 proc.) ir Suomija (5,6 proc.).
RRT duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 63 interneto paslaugų teikėjai, galintys pasiūlyti
savo abonentams prisijungti prie interneto šviesolaidine ryšio linija. 2014 m. pabaigoje abonentų,
prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius siekė 476,8 tūkst., o tai yra 50,32
proc. bendro plačiajuosčio ryšio abonentų skaičiaus.
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šviesolaidinėmis
linijomis
1,24

17,93

belaidžio ryšio linijomis

3,92
kabelinės televizijos
tinklais

50,32

vietiniais tinklais (LAN) ir
kitais būdais

26,59

xDSL

1 pav. Plačiajuosčio interneto prieigos abonentų pasiskirstymas pagal naudojamas fiksuotojo ryšio
technologijas 2014 m. IV ketv., proc. (bendras plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius – 947,6 tūkst. )

Siekdama sudaryti konkurencines sąlygas elektroninių ryšių rinkoje, RRT 2014 m. atliko
53

elektroninių ryšių rinkų tyrimus, atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją 2007/879/EB :
– Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą. Europos Komisijai 2014 m. liepos 14 d. raštu Nr. 10432 pateikus rimtų
abejonių laišką ir pradėjus II etapo tyrimą pagal Direktyvos 2002/21/EB su pakeitimais, padarytais
Direktyva 2009/140/EB, 7a straipsnį dėl rinkoje pasiūlytų įpareigojimų projektų, RRT 2014 m. liepos 15 d.
raštu informavo Europos Komisiją apie Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkoje pasiūlytų įpareigojimų projektų atšaukimą.
– Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose
rinkos tyrimą. 2014 m. liepos 15 d. RRT direktorius pasirašė galutinius tyrimo dokumentus. Nustatyta, kad
balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugas Lietuvos
Respublikos teritorijoje teikia šeši ūkio subjektai: UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, UAB
„Mediafon“, UAB „Linkotelus“ ir UAB „CSC Telecom“. Šiems ūkio subjektams nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.
nustatyti atitinkami įpareigojimai.
– Tranzito paslaugų, teikiamų viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje
vietoje, rinkų (nacionalinio ir tarptautinio tranzito) tyrimus. Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad rinkos
charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo
17 straipsnyje, ir joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų. 2014 m. liepos 28 d. RRT direktorius
pasirašė galutinius tyrimo dokumentus, kuriais panaikinti didelę įtaką šioje rinkoje turėjusiam ūkio
subjektui nustatyti įpareigojimai.
– Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą. RRT
direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1V-1359 TEO LT, AB, pripažintas turinčiu didelę įtaką
Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje ir nustatyti atitinkami
įpareigojimai.
– Radijo transliacijų perdavimo paslaugų rinkų tyrimus, kurių metu nustatyta, kad šių rinkų
charakteristikos (stabilios radijo transliacijų perdavimo paslaugų kainos, galimybė steigti savo elektroninių
ryšių tinklus) leidžia vystytis veiksmingai konkurencijai jose ir be RRT taikomų įpareigojimų. Dėl to RRT
53

2007 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos rekomendacija 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir
paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex-ante reguliavimas pagal Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą 2002/21/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
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panaikino 2006 m. ir 2010 m. AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui nustatytus prieigos suteikimo,
skaidrumo, nediskriminavimo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos bei apskaitos atskyrimo įpareigojimus.
– Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų rinkų tyrimus, kurių metu RRT
nustatė, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ir TEO LT, AB, teikiamų televizijos
transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų rinkose nėra veiksmingos
konkurencijos, todėl minėtiems ūkio subjektams nustatė šiuos įpareigojimus: įpareigojimą suteikti prieigą,
skaidrumo, nediskriminavimo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimus, apskaitos atskyrimo
įpareigojimus.
Informacija apie rinkų tyrimus skelbiama http://www.rrt.lt/lt/verslui/konkurencijos-prieziura/rinkutyrimai.html.
Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimas ir kibernetinių
atakų prevencija
Siekiant užtikrinti tinklų ir informacijos saugumą, identifikuotos didžiausios grėsmės: viena iš
didžiausių tinklų ir informacijos saugumo grėsmių pasaulyje ir Lietuvoje išlieka botnetai (vadinamųjų
kompiuterių „zombių“ arba robotų tinklai), kuriuos pasitelkiant vykdoma nusikalstama veikla, tokia kaip
kenkimo programinio kodo, nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų platinimas, paslaugos trikdymo
atakos ir kitos nusikalstamos veikos, bei įrenginių saugumo spragos.
CERT-LT 2014 m. ištyrė 36 136 incidentus pagal iš Lietuvos elektroninių ryšių paslaugų teikėjų,
užsienio CERT tarnybų, atliekančių tarptautinius incidentų tyrimus, ir iš Lietuvos interneto naudotojų
gautus pranešimus apie incidentus elektroninėje erdvėje. Palyginti su 2013 m. (25 337 pranešimai), buvo
gauta 43 proc. pranešimų daugiau. Didžiausia problema, su kuria 2014 m. susidūrė Lietuvos interneto
naudotojai, buvo kenkimo programinė įranga ir paslaugos trikdymo atakos. Per šį laikotarpį CERT-LT
ištyrė 11 276 kenkimo programinės įrangos panaudojimo atvejus – tai sudarė 31,2 proc. visų tirtų
incidentų, bei 165 pranešimus apie paslaugos trikdymo atakas (angl. Denial of Service, DoS). Palyginti su
2013 m. (130 pranešimų), pranešimų apie paslaugos trikdymo atakas skaičius padidėjo 27 proc.
Paprastai šios atakos vykdomos automatizuotomis

priemonėms, pasitelkiant botnetų resursus.

Siekdamas nutraukti vykdomas DoS atakas, CERT-LT teikė rekomendacijas svetainių savininkams ar
elektroninės informacijos prieglobos paslaugas teikiančioms įmonėms, kokiais metodais stabdyti šias
atakas, koordinavo veiksmus su interneto paslaugų teikėjais ir kitų valstybių CERT tarnybomis.
2014 m. rugsėjo mėn. CERT-LT organizavo kibernetines pratybas „X14“. Tai jau antrosios CERTLT organizuotos pratybos Lietuvoje, prie kurių šį kartą prisijungė ir 4 šalys iš ES. Šiose pratybose buvo
siekiama patikrinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumą, galimybes kritinėse situacijose rasti
atsakingų institucijų atstovų kontaktus ir reaguoti į kibernetinius incidentus. Pratybose dalyvavo 25
valstybės institucijos, 8 bankai, 10 Lietuvos ir užsienio valstybių CERT padalinių ir Galimų kibernetinių
saugumo incidentų pasekmių valdymo grupės nariai.
2014 m. CERT-LT įdiegė papildomas Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros stebėsenos sistemos
(LITIS), kuri analizuoja Lietuvos interneto infrastruktūros objektus (interneto vardus, interneto adresus,
interneto adresų erdves, maršrutus, autonomines sistemas ir kita), funkcijas, kurios padeda vertinti
Lietuvos interneto infrastruktūros objektus ir ypatingos svarbos objektų veikimą, vykdyti nuolatinę jų
stebėsena tikruoju laiku. LITIS stebi realius maršrutus, jų tikslumą bei pokyčius, renka duomenis apie
ypatingos svarbos interneto infrastruktūros objektų pasiekiamumą.
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Radijo dažnių (kanalų) valdymas, sudarant sąlygas investicijoms į naujos kartos belaidžio
ryšio tinklus, pažangių technologijų bei paslaugų plėtrai
Europos skaitmeninėje darbotvarkėje
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pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis ryšys yra svarbi

priemonė konkurencijai skatinti, vartotojų pasirinkimo galimybėms gerinti ir prieigai vietovėse, kuriose
diegti laidinį plačiajuostį ryšį sunku arba ekonomiškai neperspektyvu, plėtoti. Būtent todėl radijo dažnių
valdymo srityje didelis dėmesys yra skiriamas, kaip įsisavinti belaidei plačiajuostei prieigai (toliau – BPP)
Europos Sąjungos mastu suderintų radijo dažnių juostas. 2014 m. RRT, siekdama plėtoti belaidį
plačiajuostį ryšį Lietuvoje, vykdė radijo dažnių planavimo bei dažnių skyrimo sąlygų derinimo darbus.
2014 m. siejami su LTE (4G) (angl. Long Term Evolution, LTE) technologijos tinklų sparčiu diegimu.
LTE technologijos tinklai šiuo metu yra pagrindinė priemonė, suteikianti Lietuvos gyventojams galimybę
gauti ketvirtos kartos judriojo radijo ryšio paslaugas. Judriojo radijo ryšio operatoriai, kuriems 2013 m.
aukciono būdu buvo suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 800 MHz radijo dažnių juostos,
pradėjo intensyviai diegti šios technologijos radijo ryšio tinklus ir ketina teikti naujos kartos belaidės
plačiajuostės prieigos (BPP) paslaugas. 2014 m. pabaigoje buvo įregistruota 613 LTE (4G) bazinių stočių,
veikiančių 800 MHz radijo dažniųn juostoje, kurios daugiausia įrengtos miestuose ir didesniuose
miesteliuose bei prie pagrindinių kelių.
2014 m. įvyko aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–
2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos. Aukciono laimėtojui
RRT direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1084 „Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 2560–2570
MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos skyrimo
AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui“ skirti radijo dažniai (kanalai). Leidimai technologijų ir paslaugų
prasme yra neutralūs, todėl šios radijo dažnių juostos yra tinkamos LTE (4G) ar panašiems BPP tinklams
diegti.
Prieigos prie fizinės infrastruktūros sąlygų gerinimas
Nors šviesolaidinių ryšio linijų skvarba didelė, tačiau tiesiant naujos kartos tinklus (angl. NGA),
spręstinos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikėjai,
t. y. prieigos prie fizinės infrastruktūros gerinimas. Siekdama užtikrinti, kad elektroninių ryšių tinklų
vystytojai gautų aktualią informaciją apie požeminę fizinę infrastruktūrą (tiek energetikos, komunalinių
tinklų, elektroninių ryšių tinklų kabelių kanalų, kt.), gerintų investicijų į elektroninių ryšių tinklų plėtrą
sąlygas ir mažintų šios plėtros sąnaudas, RRT, bendradarbiaudama su Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno
miestų savivaldybėmis, ankstesniais metais sukūrė elektroninę prieigą prie informacijos apie požeminę
tinklų infrastruktūrą (prie savivaldybių infrastruktūros žemėlapių). 2014 m. sukurta prieiga prie Panevėžio
miesto infrastruktūros erdvinių duomenų bazės (žemėlapių). Tai leis elektroninių ryšių operatoriams
naudotis aktualia, elektroninių ryšių tinklų plėtrai reikalinga informacija. Veikia svetainė www.einfrastruktura.lt, kurioje pateikiami duomenys iš Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Panevėžio savivaldybių
administruojamų infrastruktūros erdvinių duomenų bazių.
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II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

2.1. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai
Strateginis tikslas – užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių, kokybiškų, saugių,
įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir
pašto verslo plėtrai.
RRT strateginį tikslą įgyvendina vykdydama ryšių valdymo ir kontrolės programą (toliau –
Programa), kuri yra tęstinė (pradėta vykdyti 2001 m. ir buvo tęsiama 2014 m.).
1 lentelė. Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijų vykdymas 2014 m.
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2014-ųjų metų
planinės
reikšmės

2014-ųjų metų
faktinės
reikšmės

Kriterijaus
įvykdymo
procentas

91,2

94,9

104

38

35,1

92

4,1

2,73

66,6

96,6

100

103,5

80

47

170

3,0

6,2

207

10

‒10,35

_

1. Sudaryta galimybė naudotis belaidės
plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio
(UMTS,
WIMAX,
LTE)
tinklais
teikiamomis paslaugomis (namų ūkių
dalis, proc.)
2. Gyventojai, kurie naudojasi 30 Mb/s ir
spartesniu interneto ryšiu (visų šalies
gyventojų dalis, proc.)
3. Alternatyvių tinklų ir paslaugų teikėjų
(fiksuotojo, judriojo telefono ryšio) rinkos
dalis (proc., rinką vertinant pagal
pajamas)
4. Pagrindinių IRT paslaugų kokybinių
rodiklių gerėjimas (kokybinių rodiklių
atitiktis nustatytoms vertėms, proc.)
5. Interneto paslaugų teikėjų tinkluose
pastebėtų kenkimo veikloje dalyvaujančių
tų pačių IP adresų skaičiaus mažėjimas
(pasikartojančių IP adresų dalis, proc.)
6. Pašto paslaugos rinkos augimas pagal
pajamas (proc., palyginti su ankstesniais
metais)
7. Sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytų
kvalifikuotų sertifikatų skaičiaus augimas
(proc. palyginti su ankstesniais metais)

E-01-01

E-01-02

E-01-03

E-01-04

E-01-05

E-01-06

E-01-07
Šaltinis: RRT

Efekto kriterijus E-01-01 – sudaryta galimybė naudotis belaidės plačiajuostės prieigos judriojo
radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) tinklais teikiamomis paslaugomis (namų ūkių dalis, proc.). Pagal
registruotų UMTS stočių apskaičiuotą signalo lygį -95 dBm 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 apima 94,9 proc. namų ūkių. Kriterijus įvykdytas 104 proc.
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97,0%
96,0%
95,0%
94,0%
93,0%
92,0%
91,0%
90,0%
89,0%
88,0%
87,0%

96,0%
94,2%

95,0%

94,9%

93,0%
91,8%
90,0%

2011 m.

90,5%

91,0%

2012 m.
2013 m.
faktiniai duomenys

91,2%

2014 m.
2015 m.
planiniai duomenys

2016 m.

2 pav. Sudaryta galimybė naudotis belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE)
tinklais teikiamomis paslaugomis (namų ūkių dalis, proc.)
Šaltinis: RRT

Efekto kriterijus E-01-02 – gyventojai, kurie naudojasi 30 Mb/s ir spartesniu interneto ryšiu (visų
šalies gyventojų dalis, proc.). 2014 m. pabaigoje gyventojų, kurie naudojasi 30 Mb/s ir spartesniu
plačiajuosčio ryšiu (skaičiuojant visų šalies namų ūkių proc.), skaičius sudarė 35,1 proc., (per metus
išaugo 4,5 procentinio punkto), 36 proc. namų ūkių naudojosi 2–30 Mb/s plačiajuosčiu internetu. Kriterijus
įvykdytas 92 proc.
50,0%
38,0%
35,1%

40,0%
30,0%

42,0%

40,0%

30,0% 30,0%

20,0%
10,0%
0,0%
2013 m.

2014 m.

faktiniai duomenys

2015 m.

2016 m.

planiniai duomenys

3 pav. Gyventojai, kurie naudojasi 30 Mb/s ir spartesniu interneto ryšiu (visų šalies gyventojų dalis, proc.)
Šaltinis: RRT

Efekto kriterijus E-01-03 – alternatyvių tinklų ir paslaugų teikėjų (fiksuotojo, judriojo telefono ryšio)
rinkos dalis (proc., rinką vertinant pagal pajamas).
Naujų IRT tinklų ir paslaugų teikėjų (alternatyvių viešojo fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio paslaugų
teikėjų) 2014 m. rinkos dalis (rinką vertinant pagal pajamas) sudaro apie 2,73 proc. bendros rinkos vertės
pagal pajamas (alternatyvių teikėjų pajamos per 2014 m. sudarė 26,05 mln. Lt ir, palyginti su tuo pačiu
2013 m. laikotarpiu, sumažėjo 18,9 proc.). Mažesnę, nei planuota, naujų IRT tinklų ir paslaugų teikėjų
rinkos dalį lėmė bendras IRT rinkos pajamų mažėjimas (iš dalies dėl didmeninių kainų reguliavimo,
mažėjančių kainų vartotojams, dėl paslaugų teikėjų susijungimo). Kriterijus įvykdytas 66,6 proc.
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5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,25%

3,5%

2011 m.

3,26%

2012 m.

3,02%

4,3%

4,2%

4,1%

3,8%

3,8%

2,73%

2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
faktiniai duomenys planiniai duomenys

4 pav. Alternatyvių tinklų ir paslaugų teikėjų (fiksuotojo, judriojo telefono ryšio) rinkos dalis (proc., rinką
vertinant pagal pajamas)
Šaltinis: RRT

Efekto kriterijus E-01-04 – pagrindinių IRT paslaugų kokybinių rodiklių gerėjimas (kokybinių
rodiklių atitiktis nustatytoms vertėms, proc.). Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjos TEO LT,
AB, teikiamų universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybė atitinka Reikalavimų universaliųjų paslaugų
kokybei aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario
15 d. įsakymu Nr. 1V-214, nuostatas. Ataskaita paskelbta RRT interneto svetainėje. 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
RRT tinklalapyje. Kriterijus įvykdytas 103,5 proc.
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5 pav. Pagrindinių IRT paslaugų kokybinių rodiklių gerėjimas (kokybinių rodiklių atitiktis nustatytoms
vertėms, proc.)
Šaltinis: RRT

Efekto kriterijus E-01-05 – interneto paslaugų teikėjų tinkluose pastebėtų kenkimo veikloje
dalyvaujančių tų pačių IP adresų skaičiaus mažėjimas (pasikartojančių IP adresų dalis, proc.). 47 proc.
kenkimo veikloje dalyvaujančių IP adresų yra pasikartojantys. Dažnai tai galinio įtaiso naudotojai, turintys
maršrutizatorius, kuriais naudojasi vartotojai, nesantys interneto prieigos teikėjų apskaitoje. Kriterijus
įvykdytas 170 proc.
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6 pav. Interneto paslaugų teikėjų tinkluose pastebėtų kenkimo veikloje dalyvaujančių tų pačių IP adresų
skaičiaus mažėjimas (pasikartojančių IP adresų dalis, proc.)
Šaltinis: RRT

Efekto kriterijus E-01-06 – pašto paslaugos rinkos augimas pagal pajamas (proc., palyginti su
ankstesniais metais). Pašto paslaugos rinka 2014 m. I‒III ketv. augo 6,2 proc., palyginti su tuo pačiu 2013
m. laikotarpiu. Toks pašto paslaugos rinkos augimas daugiausiai įtakotas e. prekybos augimo, kas
padidino tiek tarptautinių, tiek ir vidaus pašto siuntų srautus. Kriterijus įvykdytas 207 proc.
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7 pav. Pašto paslaugos rinkos augimas pagal pajamas (proc., palyginti su ankstesniais metais)
Šaltinis: RRT

Efekto kriterijus E-01-07 – sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičiaus
augimas (proc. palyginti su praėjusiais metais). Preliminariais duomenimis, 2014 m. pabaigoje buvo sudaryti
894 672 galiojantys kvalifikuoti sertifikatai. Palyginti su 2013 m. (997 919 kvalifikuotų sertifikatų), jų skaičius
sumažėjo 10,35 proc. 2014 m. sumažėjo Gyventojų registro tarnybos sudarytų kvalifikuotų sertifikatų,
įrašomų į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojų pažymėjimus, skaičius. Asmens tapatybės
kortelės galioja 10 m., o jose įrašyti kvalifikuoti sertifikatai galioja 3 m. Naujai išduodamose asmens
tapatybės kortelėse sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičius buvo žymiai mažesnis, negu pasibaigusių galioti
sertifikatų skaičius ‒ tai lėmė galiojančių kvalifikuotų sertifikatų, įrašytų į asmens tapatybės kortelę, skaičiaus
sumažėjimą. Asmenys, kuriems kvalifikuoto sertifikato galiojimas pasibaigė, turėtų pateikti prašymą įrašyti
naują kvalifikuotą sertifikatą į asmens tapatybės kortelę, tačiau 2014 m. tik 2266 asmenys pateikė prašymus
atnaujinti kvalifikuotus sertifikatus. Kriterijus neįvykdytas.
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8 pav. Sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičiaus dinamika (proc. palyginti su
praėjusiais metais)
Šaltinis: RRT

2.2. Programos įgyvendinimas pagal tikslus
1 tikslas – užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir pašto paslaugų (produktų) rinkose

Rinkų tyrimai
Siekdama sudaryti konkurencines sąlygas elektroninių ryšių rinkoje, RRT atlieka elektroninių ryšių
55

rinkų tyrimus, atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją 2007/879/EB .
2014 m. atlikti šių rinkų tyrimai: Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos; Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose
judriojo telefono ryšio tinkluose, rinkos; Tranzito paslaugų, teikiamų viešuosiuose telefono ryšio tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkų (nacionalinio ir tarptautinio tranzito); Skambučių inicijavimo viešajame
ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos; Radijo transliacijų perdavimo paslaugų rinkų; Televizijos
transliacijų perdavimo paslaugų rinkų.
56

Vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. EK rekomendacija 2014/710/ES , 2014 m. pradėti vartotojams ir
paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų,
didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos, didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje
masinės rinkos produktams rinkos, skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose, minimalaus skirtųjų linijų
rinkinio, nacionalinio skirtųjų linijų magistralinių segmentų, didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje
vietoje rinkų tyrimai.
Informacija apie rinkų tyrimus skelbiama http://www.rrt.lt/lt/verslui/konkurencijos-prieziura/rinkutyrimai.html.
Įpareigojimų didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams įgyvendinimo priežiūra

55

2007 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos rekomendacija 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir
paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex-ante reguliavimas pagal Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą 2002/21/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
56

OL 2014 L 295, p. 79
107

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
2014 m. veiklos ataskaita

Vykdyta nustatytų įpareigojimų didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams laikymosi priežiūra.
Nustačius trūkumų, ūkio subjektai buvo prašomi pateikti papildomą informaciją ir (arba) užtikrinti nustatytų
įpareigojimų laikymąsi.
Gauti nusiskundimai dėl TEO LT, AB, galimo nediskriminavimo įpareigojimo nesilaikymo, teikiant
didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas TEO LT, AB, atitinkamų mažmeninių paslaugų atžvilgiu
bei galimo prieigos įpareigojimų nesilaikymo, nustatant technines didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos
paslaugos teikimo sąlygas, dėl skirtingų sąlygų taikymo didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas
(ADSL) perkantiems ūkio subjektams. Gauti nusiskundimai dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau
– Telecentras) galimo nediskriminavimo įpareigojimo nesilaikymo, teikiant radijo transliacijų antžeminiais
tinklais perdavimo priemonių paslaugas ir televizijos transliacijų antžeminiais tinklais perdavimo priemonių
paslaugas, bei dėl galimo skaidrumo įpareigojimo nesilaikymo, viešai nepaskelbus transliacijų perdavimo
priemonių ataskaitos.
Po perspėjimų pažeidimai pašalinti.
Siekiant patikrinti, kaip didelę įtaką turintys ūkio subjektai laikosi sąnaudų apskaitos ir apskaitos
atskyrimo įpareigojimų, atlikti TEO LT, AB, sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo bei AB
Telecentro sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo auditai. Auditų išvados paskelbtos Tarnybos
interneto svetainėje. TEO LT, AB, ir AB Telecentrui išsiųsti raštai dėl audito metu nustatytų neatitikimų (TEO
LT, AB – dėl priežastingumo, pastovumo, patikimumo, naudingumo principų nesilaikymo, metodikos
nepakankamo detalumo, audito trūkumų už 2012 m. nepašalinimo, investicijų grąžos skaičiavimo principų
taikymo nepastovumo, o AB Telecentrui – dėl sąnaudų nešiklių verčių netinkamo nustatymo, sąnaudų
elementų bei metodų netinkamo parinkimo, vidaus kontrolės trūkumų, rengiant metinę ataskaitą).
Kitų įpareigojimų, išskyrus anksčiau paminėtus, laikymosi pažeidimų 2014 m. nenustatyta.
Teisės aktų tobulinimas
Siekiant užtikrinti palankias sąlygas Lietuvos ryšių rinkose atsirasti naujiems ūkio subjektams bei
sudaryti galimybes visiems plėtoti veiklą, buvo gerinama (tobulinama) reguliavimo aplinka ir teisinė bazė.
2014 m. parengti ir priimti 45 RRT direktoriaus įsakymais tvirtinami teisės aktai. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 451 pakeisti RRT nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija. Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbta 18 RRT direktoriaus įsakymų projektų, 3 Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai ir jų lydimoji medžiaga.
RRT parengtų ir direktoriaus įsakymais patvirtintų teisės aktų sąrašas pateiktas RRT 2014 metų
veiklos ataskaitos 2 priede.
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimas ir naudojimas
Nors šviesolaidinių ryšio linijų skvarba didelė, tačiau tiesiant naujos kartos tinklus (angl. NGA),
spręstinos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikėjai,
t. y. prieigos prie fizinės infrastruktūros gerinimas. Siekdama užtikrinti, kad elektroninių ryšių tinklų vystytojai
gautų aktualią informaciją apie požeminę fizinę infrastruktūrą (tiek energetikos, komunalinių tinklų,
elektroninių ryšių tinklų kabelių kanalų, kt.), gerintų investicijų į elektroninių ryšių tinklų plėtrą sąlygas ir
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mažintų šios plėtros sąnaudas, RRT, bendradarbiaudama su Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno miestų
savivaldybėmis, ankstesniais metais sukūrė elektroninę prieigą prie informacijos apie požeminę tinklų
infrastruktūrą (prie savivaldybių infrastruktūros žemėlapių). 2014 m. sukurta prieiga prie Panevėžio miesto
infrastruktūros erdvinių duomenų bazės (žemėlapių). Tai leis elektroninių ryšių operatoriams naudotis
aktualia, elektroninių ryšių tinklų plėtrai reikalinga informacija. Veikia svetainė www.e-infrastruktura.lt, kurioje
pateikiami duomenys

iš

Vilniaus, Klaipėdos,

Kauno

ir

Panevėžio savivaldybių

administruojamų

infrastruktūros erdvinių duomenų bazių. Vykdoma prieigos svetainės prie savivaldybių administruojamų
infrastruktūros žemėlapių www.e-infrastruktura.lt priežiūra.
Vykdyta elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo priežiūra: atlikti tyrimai dėl elektroninių
ryšių infrastruktūros įrengimo, dėl elektroninių ryšių tinklų įrengimo ar naudojimo taisyklių pažeidimų
(išnagrinėti 34 pranešimai dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, dauguma jų buvo dėl neatitikties
elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimui keliamiems reikalavimams: įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir
naudojimo taisyklių keliamų reikalavimų).
Rinkos priežiūra (veiklos sąlygų laikymosi priežiūra)
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. RRT, vykdydama administracinės naštos
mažinimo priemones, prioritetą teikė konsultacijoms ir metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimui. Rinkos
dalyviai buvo konsultuojami jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, rinkos reguliavimo bei statistinių
ataskaitų pildymo, interneto tinklų sujungimo, universaliųjų paslaugų kokybės ir problemų, susijusių su
netinkamu pašto siuntų pristatymu, ir kt. klausimais
Vadovaujantis patvirtintu RRT 2014 m. planuojamų tikrinti ūkio subjektų besiverčiančių elektroninių
ryšių veikla ir pašto paslaugos teikėjų patikrinimų planu, 2014 m. atlikti 25 elektroninių ryšių paslaugų teikėjų
planiniai patikrinimai. Atliktas 1 neplaninis elektroninių ryšių paslaugų teikėjos UAB „Horda“ veiklos
patikrinimas, siekiant nustatyti, ar UAB „Horda“ teikia elektroninių ryšių paslaugas ir nustatyta tvarka privalo
teikti RRT ataskaitas apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą, nes nuo 2013 m. I ketv. tokių ataskaitų RRT
neteikė. Po patikrinimo UAB „Horda“ minėtas ataskaitas pateikė.
Patikrinimų metu konsultuoti 34 elektroninių ryšių paslaugų teikėjai. Planinių patikrinimų metu 20 ūkio
subjektų veikloje buvo nustatyta pažeidimų (teisės aktuose nustatytų reikalavimų paslaugų teikėjų sudaromų
sutarčių sąlygoms nesilaikymas).
2014 m. atlikti 25 pašto paslaugos teikėjų planiniai patikrinimai. Neplaninių patikrinimų inicijuoti nebuvo
poreikio. Patikrinimų metu konsultuoti 22 ūkio subjektai. Planinių patikrinimų metu 10 ūkio subjektų veikloje
buvo nustatyta pažeidimų (siuntų ženklinimo nesilaikymas, privalomų pasirengti dokumentų neturėjimas ir
informacijos, reikalingos naudotojui apsispręsti dėl naudojimosi paslauga, neturėjimas ir neskelbimas).
Visi nustatyti pažeidimai buvo pašalinti planinių patikrinimų metu, ūkio subjektams suteikus
konsultacijas.
2014 m. III–IV ketv. patikrinti 198 ūkio subjektai, iš jų 137, vykdantys elektroninių ryšių veiklą, ir 61,
vykdantis pašto veiklą, raštu informuoti apie reikalavimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje,
ir paslaugų bei prekių kainų skelbimą dviem valiutomis (litais ir eurais) bei RRT suteiktus įgaliojimus pagal
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kompetenciją vykdyti jų laikymosi priežiūrą (patikrinimus). Į elektroniniu paštu gautus vartotojų paklausimus,
susijusius su euro įvedimu, RRT atsakė elektroniniu paštu.
2014 m. gautas 1 elektroninių ryšių veiklą vykdančių ūkio subjektų ginčasd ėl DVB-T siųstuvų
talpinimo paslaugų kainų nustatymo, ieškovas ‒ AB Telecentras, atsakovas ‒ TEO LT, AB. Ginčas
nagrinėjamas.
2014 m. pašto paslaugos teikimo veiklą vykdančių ūkio subjektų ginčų negauta.
2 tikslas – pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinti IRT ir pašto paslaugų (produktų)
gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą
Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimas
2014 m. RRT gauti 223 paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, skundai ir pasiteiravimai dėl elektroninių
ryšių paslaugų bei 166 ginčai, kurie buvo išnagrinėti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka. Palyginti su
2013 m., jų skaičius sumažėjo 40 proc. Didžiąją dalį sudarė ginčai dėl reikalavimo sumokėti netesybas,
grąžinti suteiktas nuolaidas nutraukus elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų gavėjai,
nusprendę nutraukti terminuotą elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį anksčiau laiko, susiduria su
paslaugų teikėjo reikalavimu sumokėti už paslaugų gavėjui suteiktas nuolaidas (įrangai, mėnesiniam
mokesčiui ir t. t.) ir (ar) netesybas.
Detali informacija pateikta RRT 2014 metų veiklos ataskaitos 3 lentelėje.
2014 m. RRT gauti 58 pašto paslaugos naudotojų ir ūkio subjektų skundai ir pasiteiravimai dėl
pašto ir universaliosios pašto paslaugos teikimo. Palyginti su 2013 m., jų skaičius sumažėjo 30 proc.
Didžiąją dalį sudarė skundai dėl dingusių, nepristatytų (grąžintų) ar pavėluotai pristatytų bei sugadintų
pašto siuntų.
Vartotojų informavimas
RRT, siekiant užtikrinti efektyvų darbo su vartotojais organizavimą ir įgyvendindama priemones
vartotojų informavimui ir aptarnavimo kokybei gerinti, įdiegtas pasitikėjimo ir pagalbos telefono
numeris 8 800 20030. Asmenys, surinkę šį telefono numerį, gali pasirinkti konsultacijas radijo ar
televizijos programų priėmimo klausimais, pranešti apie radijo trukdžius, tinklų ir informacijos saugumo
klausimais, pašto klausimais. RRT taip pat konsultuoja elektroninio parašo, radijo ryšio įrangos
registravimo (laivuose, orlaiviuose, automobiliuose) ir pan. klausimais. RRT, gerindama vartotojų
galimybes gauti visapusišką informaciją apie elektroninių ryšių paslaugas, sukūrė specialias priemones
internete, kurios padeda vartotojams įvertinti įvairias elektroninių ryšių paslaugas:
www.esaugumas.lt − teikiama informacija apie dažniausias problemas internete: kompiuterių ir
mobiliuosius virusus, nepageidaujamus el. laiškus, sukčiavimo būdus internete, kitas galimas grėsmes
saugumui, taip pat pateikiama rekomendacijų, patarimų, kaip išvengti galimų incidentų. CERT-LT sukūrė
papildomą įrankį interneto naudotojams savo svetainėje (https://www.cert.lt/irankiai), kurioje apsilankius,
galima patikrinti, ar naudotojo tinklo įrenginyje nėra saugumo spragų, kurios atsiranda dėl SSDP, NTP,
SNMP, DNS, NetBIOS protokolų tam tikrų trūkumų.
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www.skaiciuok.lt − įdiegta kainų skaičiuoklė padeda pasirinkti labiausiai vartojimo poreikius
atitinkančius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymus pagal palankiausias elektroninių ryšių
paslaugų kainas.
http://epaslaugos.rrt.lt/matavimai/ – gyventojai savarankiškai gali įvertinti belaidžio interneto
prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybę.
RRT elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema www.elektroninisparasas.lt, kurioje pateikiama
išsami informacija apie elektroninį parašą, jo panaudojimo sritis ir kt. RRT interneto svetainėje skelbiama
informacija apie universaliųjų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų kokybę, apie elektroninių ryšių ir pašto
sektorius, taip pat kitais vartotojams aktualiais klausimais.
Pašto paslaugų kokybė
Vadovaujantis Pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 12 punktu, RRT prižiūri, kaip universaliosios
pašto paslaugos teikėjas organizuoja universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir vieną kartą
per metus viešai skelbia šio patikrinimo rezultatus. 2014 m. išanalizuoti AB Lietuvos pašto parengti vidaus
pavienių pašto korespondencijos siuntų paslaugų kokybės matavimų reikalavimai, 2013 m. atlikto
nepriklausomo universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimo rezultatai. Ataskaitoje konstatuota,
kad kitą darbo dieną (D+1) AB Lietuvos paštas pristatė 90,03 proc. (2012 m. ‒ 85,86 proc.) kontrolinių
pirmenybinių korespondencijos siuntų, o trečią darbo dieną (D+3) – 99,56 proc. (2012 m. ‒ 99,71 proc.)
kontrolinių pirmenybinių korespondencijos siuntų. 2013 m. AB Lietuvos pašto (D+1) rodiklis pagerėjo 4,17
procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2012 m. rezultatu, ir 5,03 procentinio punkto viršijo nustatytą
atitinkamą kokybės reikalavimą. (D+3) rodiklis sumažėjo 0,15 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu
2012 m. rezultatu, ir 2,56 procentinio punkto viršijo nustatytą atitinkamą kokybės reikalavimą. 2013 m.
universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo metinė ataskaita paskelbta RRT interneto svetainėje.
Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytus
pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat
kitus su sąnaudų apskaita susijusius reikalavimus, tarp jų ‒ reikalavimą atlikti auditą. 2014 m. „BDO
auditas ir apskaita“, UAB, atliko universaliosios pašto paslaugos teikėjo AB Lietuvos pašto 2013 m.
sąnaudų auditą. 2014 m. gruodžio 15 d. nepriklausomo audito išvada paskelbta RRT interneto svetainėje.
Išvadoje konstatuota, kad AB Lietuvos pašto metinė 2013 m. sąnaudų apskaitos ataskaita parengta pagal
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių
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reikalavimus ir atitinka šiose

taisyklėse nustatytus sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir reikalavimus.
Siekiant įvertinti AB Lietuvos pašto grynųjų sąnaudų apskaičiavimą, atliktas AB Lietuvos pašto
universaliosios pašto paslaugos grynųjų sąnaudų bei nepagrįstai didelės finansinės naštos apskaičiavimo
įvertinimo procedūrų auditas. UAB „Auditas“ pateikė ataskaitą apie AB Lietuvos pašto universaliosios
pašto paslaugos grynųjų sąnaudų bei nepagrįstai didelės finansinės naštos apskaičiavimo įvertinimo
procedūras.Nepriklausomo audito išvados paskelbtos RRT interneto svetainėje.
RRT užsakymu 2014 m. atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, kurios tikslas ‒
ištirti universaliosios pašto paslaugos naudotojų poreikius ir įvertinti teikiamos universaliosios
pašto paslaugos kokybę bei prieinamumą miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse. Apklausos
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RRT direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1V-55
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duomenimis, teigiamai universaliosios pašto paslaugos teikėjo AB Lietuvos pašto paslaugų
kokybę pagal skirtingus parametrus vertina apie 87 proc. naudotojų. Tyrimo dalyviai gana palankiai
vertina universaliosios pašto paslaugos teikėjo teikiamos universaliosios pašto paslaugos kokybę pagal
visus analizuotus parametrus, t. y. pagal pristatymo greitį, kokybę, gautų siuntų būklę ir informacijos apie
teikiamas paslaugas prieinamumą.
Elektroninių ryšių paslaugų kokybė
Vykdant elektroninių ryšių tinklų ir linijų techninių parametrų kontrolinius matavimus, atlikta 20
kabelinės televizijos tinklų (KTV) techninių parametrų patikrinimų, pažeidimų nenustatyta.
Vykdant elektroninių ryšių paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus, atliekami bandomieji
balso telefonijos skambučiai, trumpųjų žinučių (SMS) siuntimai, duomenų perdavimo bandymai viešojo
judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose, bandomieji viešojo fiksuoto telefono ryšio skambučiai
įpareigotų teikti universaliąsias paslaugas teikėjų tinkluose.
Vykdant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus, atlikti
2387 bandomieji balso telefonijos skambučiai, išsiųstos 2148 trumposios žinutės (SMS) trijuose viešojo
judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose.
Vykdant belaidžio interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus, UAB
„Omnitel“ tinkle atlikti 9129 duomenų perdavimo bandymai, UAB „Bitė Lietuva“ tinkle – 8920 bandymų,
UAB „Tele2“ tinkle – 8470 bandymų, Telecentro tinkle – 8390 bandymų (ryšio technologijos – 2G, 3G,
LTE, WIMAX).
Vykdant viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus
įpareigotų teikti universaliąsias paslaugas teikėjų tinkluose, atlikti 37533 bandomieji skambučiai. RRT,
atlikusi kontrolinius matavimus, nustatė, kad išmatuotos nesėkmingų nacionalinių kvietimų dalies (0,47
proc. ir 0,52 proc. atitinkamai pagal ketvirčius), vidutinės nacionalinės sujungimo trukmės (0,40 sekundės
ir 0,40 sekundės) vertės tenkina universalių paslaugų teikėjams nustatytas ribines vertes. Kiti TEO LT,
AB, deklaruoti paslaugų kokybės rodikliai taip pat tenkina universalių paslaugų teikėjams nustatytas
ribines vertes.
RRT, siekdama, kad Lietuvos vartotojai galėtų geriau pasirinkti individualius poreikius
atitinkančias paslaugas pagal kainos ir kokybės santykį, skelbia viešojo judriojo telefono ryšio ir belaidės
interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas RRT svetainėje:
http://rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/viesuju-judriojo-telefono-rj7y.html;
http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/belaides-interneto-prieigos-m4ms.html.
Elektroninių

ryšių

paslaugų

gavėjai, apsilankę specializuotoje

RRT

interneto svetainėje

http://epaslaugos.rrt.lt/matavimai/, gali savarankiškai įvertinti belaidžio interneto prieigos paslaugų,
teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybę. Ryškėjant tendencijai, kad vartotojų pasirinkimą lemia ne
tik paslaugos kaina, bet ir jos kokybė. RRT teikiami duomenys išplečia galimybes pasirinkti geriausiai
individualaus vartotojo poreikius atitinkančias paslaugas ir skatina skaidresnę konkurenciją.
Kainų reguliavimas
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2013 m. užbaigus mažmeninių skambučių (Viešųjų vietinių ir (arba) nacionalinio telefono ryšio
paslaugų ir Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų) rinkų tyrimus ir šiose rinkose nustačius efektyvią
konkurenciją, nuo 2014 m. sausio 1 d. TEO LT, AB, buvo panaikinti įpareigojimai.
2014 m. ūkio subjektų, teikiančių skambučių užbaigimo paslaugas fiskuotojo ryšio tinkluose
kainos buvo ne didesnės, nei RRT direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1V-1900 nuo 2013 m.
balandžio 1 d. patvirtinta skambučių užbaigimo TEO LT, AB, viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame
fiksuotoje vietoje, aukščiausia kainų riba: skambučio užbaigimo kaina viešuosiuose fiksuotojo telefono
ryšio tinkluose buvo 2,11 ct už min. (0,61 Euro ct už min.) be PVM visą parą tinklus sujungiant bet
kuriame tinklų sujungimo taške, o judriojo telefono ryšio tinkluose – ne didesnė nei 3,6 ct už min. (1,04
Euro ct už min.) be PVM.
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9 pav. Skambučių užbaigimo kainos fiksuotojo (FTR) ir judriojo (MTR) telefono ryšio tinkluose, ct už min. be
PVM
Šaltinis: RRT

2014 m. buvo atliktas Skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiskuotoje vietoje,
rinkos tyrimas ir TEO LT, AB, buvo pripažintas didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu šioje rinkoje ir nuo
2014 m. lapkričio 1 d. įpareigotas taikyti ne didesnę skambučių inicijavimo kainą nei 2,11 ct už min. (0,61
Euro ct už min.) nediferencijuojant pagal paslaugos suteikimo laiką.
Nuo 2014 m. liepos 1 d. sumažintos Europoje teikiamų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų
kainos. Pagal Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamentą, kainos mažėjo visose
28 Europos Sąjungai priklausančiose ir 3 Europos ekonominės erdvės (Norvegijoje, Islandijoje,
Lichtenšteine) šalyse.
2014 m. judriojo ryšio operatorių viešai skelbiamos tarptautinio tarptinklinio ryšio mažmeninių
paslaugų kainos bei vidutinės didmeninės kainos atitiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 531/2012 nustatytas kainas. Pagal reglamento nuostatas sumažintos mažmeninių paslaugų kainos
galios iki 2017 m. birželio 30 d., didmeninės ‒ iki 2022 m. birželio 30 d. Reglamente numatyta reguliuoti
58

mažmeninių duomenų perdavimo paslaugų kainas ir taikyti struktūrines priemones , kurios ilgainiui leis
atsisakyti kainų reguliavimo.

58

Struktūrines priemones sudaro: prieigos prie didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų suteikimas; mažmeninių nacionalinių ir
tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų atskyrimas, kad vartotojas galėtų pasirikti kitą tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją nei
nacionalinių paslaugų teikėjas; prieiga prie priemonių, suteikianti galimybę kitiems paslaugų teikėjams teikti tarptautinio tarptinklinio
ryšio paslaugas greta nacionalinių paslaugų teikėjo.
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CERT-LT veikla
CERT-LT 2014 m. ištyrė 36 136 incidentus pagal iš Lietuvos elektroninių ryšių paslaugų teikėjų,
užsienio CERT tarnybų, atliekančių tarptautinius incidentų tyrimus, ir iš Lietuvos interneto naudotojų
gautus pranešimus apie incidentus elektroninėje erdvėje. Palyginti su 2013 m. (25 337 pranešimų), buvo
gauta 43 proc. pranešimų daugiau. Didžiausia problema, su kuria 2014 m. susidūrė Lietuvos interneto
naudotojai, buvo kenkimo programinė įranga ir paslaugos trikdymo atakos. Per šį laikotarpį CERT-LT
ištyrė 11 276 kenkimo programinės įrangos panaudojimo atvejus – tai sudarė 31,2 proc. visų tirtų
incidentų, bei 165 pranešimus apie paslaugos trikdymo atakas (angl. Denial ofService, DoS). Palyginti su
2013 m. (130 pranešimų), pranešimų apie paslaugos trikdymo atakas skaičius padidėjo 27 proc.
2014 m. daugiau nei dvigubai sumažėjo informacinių sistemų užvaldymų – nuo 10 924 atvejų iki
4 853 atvejų.
2014 m. rugsėjo mėn. CERT-LT organizavo kibernetines pratybas „X14“. Tai jau antros CERT-LT
organizuotos pratybos Lietuvoje, prie kurių šį kartą prisijungė ir 4 šalys iš ES. Šiose pratybose buvo
siekiama patikrinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumą, galimybes kritinėse situacijose rasti
atsakingų institucijų atstovų kontaktus ir reaguoti į kibernetinius incidentus. Pratybose dalyvavo 25
valstybės institucijos, 8 bankai, 10 Lietuvos ir užsienio valstybių CERT padaliniai bei Galimų kibernetinių
saugumo incidentų pasekmių valdymo grupės nariai.
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Per 2014 m. RRT interneto karštąja linija gavo 733 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį
internete. Palyginti su 2013 m. (650 pranešimų), 2014 m. pranešimų skaičius išaugo 12 proc. Interneto
naudotojai siuntė pranešimus apie rastą informaciją internete, susijusią su rasinės ar tautinės nesantaikos
kurstymu, smurtu, pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu, taip pat apie neleistiną asmeninės
informacijos skelbimą. Atlikus tyrimus, tolesnių veiksmų imtasi 274 atvejais, tai sudarė 37 proc. visų gautų
pranešimų – 5 procentiniais punktais daugiau nei 2013 m. (207 pranešimai, t.y. 32 proc. visų gautų
pranešimų).
273 atvejais pagal suderintus kriterijus buvo identifikuota, kad buvo ar galėjo būti pažeisti Lietuvos
Respublikos įstatymai dėl neteisėto ar žalingo turinio internete. Šie pranešimai buvo persiųsti atsakingoms
institucijoms Lietuvoje ir užsienyje tolesniam tyrimui ir neteisėtam turiniui pašalinti iš interneto:
– 38 pranešimai persiųsti Policijos departamentui. Įtariamas neteisėtas turinys – seksualinis vaikų
išnaudojimas (19 pranešimų), pornografija (19);
– 39 pranešimai persiųsti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, buvo įtariama neigiamą poveikį
nepilnamečiams daranti informacija;
– 105 pranešimai apie galimus vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus persiųsti kitų šalių
karštosioms linijoms, Tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms;
– 91 pranešimas persiųstas Lietuvos ir užsienio šalių interneto paslaugų teikėjams su NTD (angl.
Noticeand Take Down) pranešimu apie jų tinkluose esantį neteisėtą ar žalingą interneto turinį ir raginimu jį
pašalinti.
460 pranešimų atžvilgiu nesiimta jokių veiksmų, nes turinys buvo nepasiekiamas (pvz., apsaugotas
slaptažodžiu), pasikartojantis, neaktyvus, ir taip pat turinys, kuris nėra neteisėtas arba paskelbtas kitų
šalių serveriuose, kur jis yra teisėtas pagal tų šalių įstatymus (pvz., pornografija daugelyje šalių yra
teisėta).
104 internetiniai adresai (URL) iš pasitvirtinusių pranešimų apie užsienio šalyse aptiktą neteisėtą
informaciją perduoti į specialią tarptautinę INHOPE URL duomenų bazę, kur jų nagrinėjimą perėmė kitų
šalių karštosios linijos tarnybos.
2014 m. tinklalapyje www.esaugumas.lt paskelbti 7 įspėjimai ir 19 naujienų, susijusių su saugumu
internete, paskelbta 10 naujų straipsnių.
Įrenginių rinkos priežiūra
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

59

(toliau – Reglamentas) administracinius ir techninius reikalavimus. Taip pat vykdoma rinkos priežiūra dėl
aparatūros ir įrenginių atitikties Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento

60

(toliau – EMS

reglamentas) administraciniams ir techniniams reikalavimams.
2014 m. patikrinti 70 tipų radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, iš jų 25
neatitiko Reglamento administracinių reikalavimų, t. y. netinkamai paženklinti, nėra atitikties deklaracijos,
nepateiktas pranešimas apie teikimą į rinką, kai toks pranešimas reikalingas ir kt. Taip pat patikrinta 30

59

Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymas Nr.138 „Dėl Radijo
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninį reglamento patvirtinimo“
60
RRT direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninį reglamento
patvirtinimo“
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tipų įrenginių atitiktis EMS reglamento administraciniams reikalavimams. 4 tipų įrenginiai neatitiko EMS
reglamento administracinių reikalavimų, t. y. nenurodytas gaminio serijos numeris, gamintojas ar
importuotojas.
Techninių parametrų patikrai iš rinkos paimti 25 tipų įrenginiai ir pateikti RRT laboratorijai
bandymams atlikti, susijusiems su efektyviu radijo dažnių spektro naudojimu, o 15 tipų aparatai pateikti
RRT laboratorijai bandymams atlikti, susijusiems su elektromagnetiniu suderinamumu.
RRT akredituotas Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius,
atliekantis šalies rinkoje esančios elektrinės ir elektroninės įrangos atitikties vertinimą, yra vienintelė
Lietuvos nacionaliniame akreditacijos biure akredituota įstaiga, galinti atlikti bandymus

61

pagal darniuosius

Europos standartus, būtinus aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimo procedūroms (pagal Lietuvos
gamintojų ir (ar) įrenginių importuotojų užsakymus), o akreditavimo sritį sudaro 169 Lietuvos ir tarptautiniai
elektromagnetinio suderinamumo standartai. Bandymus šioje laboratorijoje daugiausia atlieka Lietuvos
gamintojai.
Siekiant užtikrinti efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą Europoje neharmonizuotose radijo
dažnių juostose, vertinama radijo ryšio įrenginių sąsajų atitiktis radijo dažnių naudojimo sąlygoms
Lietuvoje. 2014 m. išnagrinėti pranešimai dėl 795 tipų įrenginių, veikiančių nesuderintose radijo dažnių
juostose, 203 atvejais nustatyti daliniai ribojimai naudoti įrenginius Lietuvoje, 14 atvejais įrenginių neleista
naudoti Lietuvoje. Išanalizuotos 68 (įrenginių tipams) atitikties deklaracijos.
Elektroninio parašo priežiūra
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.
Kvalifikuotų sertifikatų sudarymo paslaugas Lietuvoje teikia RRT prižiūrimi trys Lietuvoje įregistruoti
sertifikavimo paslaugų teikėjai: UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, valstybės įmonė Registrų
centras ir Gyventojų registro tarnyba. Sertifikavimo paslaugų teikėjų duomenimis 2014 m. pabaigoje buvo
sudaryti 894 672 galiojantys kvalifikuoti sertifikatai. Palyginti su 2013 m. (997 919 kvalifikuotų sertifikatų),
jų skaičius sumažėjo 10,35 proc. 2014 m. sumažėjo Gyventojų registro tarnybos sudarytų kvalifikuotų
sertifikatų, įrašomų į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojų pažymėjimus, skaičius. Asmens
tapatybės kortelės galioja 10 m., o jose įrašyti kvalifikuoti sertifikatai galioja 3 m. Naujai išduodamose
asmens tapatybės kortelėse sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičius buvo žymiai mažesnis, negu
pasibaigusių galioti sertifikatų skaičius, tai sąlygojo galiojančių kvalifikuotų sertifikatų, įrašytų į asmens
tapatybės korteles, skaičiaus sumažėjimą. Asmenys, kuriems kvalifikuoto sertifikato galiojimas pasibaigė,
turėtų pateikti prašymą įrašyti naują kvalifikuotą sertifikatą į asmens tapatybės kortelę, bet 2014 m. tik
2266 asmenys pateikė prašymus atnaujinti kvalifikuotus sertifikatus. Išnagrinėjus kvalifikuotus sertifikatus
sudarančių paslaugų teikėjų pateiktą informaciją, pažeidimų nenustatyta.
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2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su
elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinančios Direktyvą 89/336/EEB (OL 2004 L 390, p. 24)
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Šaltinis: RRT

Skatindama elektroninio parašo infrastruktūros plėtrą ir elektroninio parašo naudojimą, RRT
konsultavo asmenis (elektroniniu paštu, telefonu ir susitikimų metu) elektroninio parašo naudojimo
klausimais, siekė didinti elektroninio parašo naudotojų pasitikėjimą sertifikavimo paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis ir užtikrinti veiksmingos konkurencijos sąlygas sertifikavimo paslaugų teikimo
srityje.
2014 m. buvo vykdoma Nuotolinės elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemos
priežiūra, atnaujinta informacija apie elektroninį parašą, pateikta informacija, kaip paruošti kompiuterį
darbui su elektroniniu parašu, nurodant kokių programinių priemonių reikia, siekiant pasirašyti elektroninį
dokumentą su fizinio asmens kvalifikuotu sertifikatu, esančiu USB kriptografinėje laikmenoje, asmens
tapatybės kortelėje ar kitoje lustinėje kortelėje.
Nuotolinėje elektroninio parašo ir elektroninio dokumento mokymo sistemoje pateikiama išsami
informacija apie elektroninį parašą, jo panaudojimo sritis, įmones, išduodančias kvalifikuotus sertifikatus,
peržiūrėti instrukcijas, kaip pasirašyti elektroninį dokumentą. Sistemoje registruotieji vartotojai taip pat gali
atlikti testą, kuris sudarytas iš teorinių ir praktinių e. parašo srities klausimų. Visiems, išlaikiusiems testą,
yra išduodamas sertifikatas, liudijantis apie e. parašo kurso įsisavinimą.
2014 m. siekiant užtikrinti sklandų elektroninio parašo priežiūros funkcijų vykdymą, pagal UAB
„Skaitmeninio sertifikavimo centras“, valstybės įmonės Registrų centras ir Gyventojų registro tarnybos
pateiktą informaciją atnaujintas Lietuvos TSL (sąrašas, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvoje
registruotų ir (ar) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų teikiamas patikimas paslaugas), paskelbtas
RRT interneto svetainėje.
Nuo 2014 m. rugsėjo 17 d. įsigaliojo naujas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo
paslaugų vidaus rinkoje. Šis naujasis reglamentas keičia elektroninio parašo teisinį reguliavimą visoje
Europos Sąjungoje ir nustato asmenų atpažinimo elektroninėje erdvėje procedūras bei elektroninių
operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo elektroninio parašo kūrimo taisykles. Naujuoju
reglamentu siekiama užtikrinti tinkamą asmenų atpažinimo elektroninėje erdvėje priemonių ir visų
„patikimumo užtikrinimo paslaugų“ saugumo lygį, todėl nustatomos asmenų atpažinimo elektroninėje
erdvėje priemonių tarpvalstybinio pripažinimo sąlygos, „patikimumo užtikrinimo paslaugų“ teikimo
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taisyklės ir reikalavimai šių paslaugų priežiūrai. Dauguma reglamento nuostatų bus pradėtos taikyti
2016 m. liepos 1 d.
Išsami informacija apie elektroninio parašo naudojimą ir infrastruktūros plėtrą bus pateikta
Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2014 m. ataskaitoje.
3 tikslas – sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių infrastruktūrą ir
pažangi IRT plėtra
Radijo dažnių valdymas
2014 m. RRT, siekdama plėtoti belaidį plačiajuostį ryšį Lietuvoje, vykdė radijo dažnių planavimo bei
dažnių skyrimo sąlygų derinimo darbus.
Siekiant sudaryti sąlygas naujos kartos LTE (angl. Long Term Evolution) belaidžio ryšio tinklų
plėtrai, 2013 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo suorganizuotas radijo dažnių viešasis aukcionas, kurio
nugalėtojams suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) iš pirmojo skaitmeninio dividendo (790–862
MHz) radijo dažnių juostų. 2014 m. siejami su LTE (4G) technologijos tinklų sparčiu diegimu. LTE
technologijos tinklai šiuo metu yra pagrindinė priemonė, suteikianti Lietuvos gyventojams galimybę gauti
ketvirtos kartos judriojo radijo ryšio paslaugas. Judriojo radijo ryšio operatoriai, kuriems 2013 m. aukciono
būdu buvo suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 800 MHz radijo dažnių juostos, pradėjo
intensyviai diegti šios technologijos radijo ryšio tinklus ir ketina teikti naujos kartos belaidės plačiajuostės
prieigos (BPP) paslaugas. 2014 m. pabaigoje buvo įregistruota 613 LTE (4G) bazinių stočių, veikiančių
800 MHz radijo dažnių juostoje, kurios daugiausiai įrengtos miestuose ir didesniuose miesteliuose bei prie
pagrindinių kelių.
2014 m. įvyko aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–
2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos. Aukciono laimėtojui
RRT direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1084 „Dėl radijo dažnių (kanalų) iš 2560–2570
MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos skyrimo
AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui“ skirti radijo dažniai (kanalai). Leidimai technologijų ir paslaugų
prasme yra neutralūs, todėl šios radijo dažnių juostos yra tinkamos diegti LTE (4G) ar panašius BPP
tinklus.
2014 m. suplanuoti 12 UTB radijo stočių naudojimo sąlygų pakeitimai, 16 naujai skirtų radijo dažnių
naudojimo sąlygų, 4 nauji UTB radijo dažniai, 3 UTB radijo stoties įrengimo vietos pakeitimai, 5 UTB
stočių elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pakeitimai.
2014 m. iš viso išduoti 1358 leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus), stotis, tinklus ir 304 leidimai
radijo mėgėjų veiklai ir naudoti šaukinį.
Radijo dažnių ir stočių koordinavimas
Siekiant užtikrinti radijo ryšio tinklų (sistemų) elektromagnetinį suderinamumą, buvo vykdomas
tarptautinis radijo dažnių (kanalų) koordinavimas su kaimyninių šalių ryšių administracijomis,
notifikuojamos Lietuvos radijo stotys ITU antžeminės tarnybos radijo dažnių priskyrimo sistemoje, pagal
kompetenciją kontroliuojamas Tarptautinio radijo dažnių registro įrašų, skelbiamų ITU radijo dažnių
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cirkuliaruose (BRIFIC), atitiktis tarptautinėms reguliavimo nuostatoms, užtikrinama tų įrašų tarptautinė
apsauga.
Lietuvos radijo stotys notifikuojamos ITU antžeminės tarnybos radijo dažnių priskyrimo sistemoje
– 2014 m. buvo atlikti notifikavimai dėl 1264 dažnių priskyrimo stotims.
Radijo spektro kontrolė (stebėsena)
Radijo spektro stebėsena vykdoma siekiant kontroliuoti, kaip laikomasi radijo ryšį reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų. 2014 m. buvo vykdomi radijo dažnių užimtumo, spinduliuojamų signalų
elektromagnetinio stiprio bei jų parametrų matavimai, neteisėtų dažnių ir jų naudotojų paieška ir kt.
Vykdant radijo spektro kontrolę (stebėseną), nustatyti104 neteisėto radijo dažnių (kanalų) naudojimo
atvejai, atlikti 42 naujai pradedančių veikti radijo ir televizijos transliavimo stočių patikrinimai dėl atitikties
projektui bei leidime naudoti radijo dažnius (kanalus) nurodytoms sąlygoms, 38 veikiančių radijo ir televizijos
transliavimo stočių patikrinimai dėl atitikties projektui bei leidime naudoti radijo dažnius (kanalus) nurodytoms
sąlygoms, atlikti189 vidaus radijo ryšio tinklų patikrinimai dėl atitikties projektui bei leidime naudoti radijo
dažnius (kanalus) nurodytoms sąlygoms: 17 naujų ir 172 veikiančių radijo ryšio tinklų, viešųjų radijo ryšio
tinklų padengimo zonų matavimai (antžeminės skaitmeninės televizijos tinklų ar stočių, judriojo radijo ryšio
tinklų (GSM ir UMTS) 79 matavimo taškuose 18-oje gyvenviečių. Dažniausi nustatyti pažeidimai – radijo
stotys arba tinklai neatitiko leidime naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytų sąlygų. Po įspėjimo pažeidimai
pašalinti.
Siekiant užtikrinti transliuojamų programų kokybę ir norint išvengti galimų radijo trikdžių iš dažnio
moduliavimo radijo programų transliavimo stočių, 2014 m. atlikti 1925 radijo ir televizijos transliavimo stočių
spinduliuotės parametrų kontroliniai matavimai: 1055 dažnio nuokrypio matavimai, 730 – dažnio moduliavimo
galios, 140 – kitų parametrų, 123 ‒ TV stočių spinduliuotės, 440 radijo ir televizijos transliavimo stočių
sukuriamų elektromagnetinių laukų stiprių kontrolinių matavimų; priimti ir nagrinėti 189 pranešimai dėl radijo
trukdžių IRT paslaugoms, radijo ryšio tinklams pašalinimo ir kt.
RRT judriosios radijo kontrolės stotys leidžia visoje Lietuvos teritorijoje atlikti trukdžių tyrimus bei
televizijos ir radijo transliacijos siųstuvų spinduliuotės parametrų kontrolinius matavimus.
Kitų elektroninių ryšių išteklių valdymas
2014 m. buvo išnagrinėtos 72 paraiškos skirti telefono ryšio numerius, paskirta 104 900 telefono ryšio
numerių (fiksuotojo ryšio, judriojo ryšio, paslaugų ir trumpųjų numerių).
2014 m. atlikti 123 876 viešųjų telefono ryšio numerių perkėlimai (numerio perkėlimo paslauga):
judriojo ryšio – 118 995, fiksuotojo ryšio – 4 859, paslaugų numerių – 22.
2014 m. spalio 17 d. sudaryta sutartis su viešąja įstaiga „Numerio perkėlimas“, kuri teiks numerio
perkėlimo paslaugą operatoriams nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2021 m. sausio 1 d.
Vykdyta telefono ryšio numerių ir kitų elektroninių ryšių tinklų identifikatorių naudojimo priežiūra.
RRT interneto svetainėje atnaujinta informacija apie paskirtus telefono ryšio numerius ir kitus tinklo
identifikatorius.
4 tikslas – integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi Tarnybos veikla
Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas
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RRT bendradarbiauja su ES institucijomis bei kitų šalių reguliavimo institucijomis, siekdama, kad
Lietuvos elektroninių ryšių ir pašto sektorius sėkmingai integruotųsi į Europos Sąjungos vidaus rinką.
RRT tarnautojai taip pat dalyvavo 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 Pasaulinės radijo ryšio konferencijos veikloje, komitetų, darbo ir
tiriamųjų grupių veikloje. Siekiant, kad būtų suderintos radijo dažnių spektro tinkamumo ir veiksmingo
naudojimo sąlygos, užtikrintas koordinavimas, buvo atstovauta visų su radijo dažnių spektro valdymo
reikalais susijusių tarptautinių organizacijų ir konferencijų veikloje.
Vykdant tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, nagrinėti ES teisės aktai ir kiti dokumentai
elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo klausimais, atsakingoms valstybės institucijoms pateikta RRT
nuomonė (pozicijos) dėl tarptautinių organizacijų dokumentų, susijusių su Pasaulinės tarptautinių
telekomunikacijų konferencijos klausimais dėl IRT ir pašto sektoriais bei radijo dažnių spektro naudojimu,
parengti pasiūlymai ir pastabos kitų institucijų pateiktiems teisės aktų projektams.
RRT pagal savo kompetenciją prisideda prie Lietuvos užsienio politikos prioritetų įgyvendinimo,
aktyviai dalyvaudama Rytų partnerystės (EaP) šalių elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo
institucijų darbo grupės veikloje. Rytų partnerystės grupės tikslas – priartinti Rytų šalių elektroninių ryšių
reguliavimo teisinę bazę ir principus prie ES teisės aktų, keistis patirtimi ir gerąja praktika, perduoti ją
kaimyninėms šalims, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. Į grupės veiklą įsitraukusios šešios Rytų
šalys: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina. Šios grupės nariai – Rytų šalių el.
ryšių reguliavimo institucijos (išskyrus Azerbaidžaną, kuris atstovaujamas Ryšių ir informacinių
technologijų ministerijos), tačiau projektą siekiame pakelti į politinį lygmenį ir įtraukti atitinkamas
ministerijas, kad Rytų kaimynystės šalyse el. ryšių sektoriaus vystymas, el. ryšių teikiama ekonominė ir
socialinė nauda taptų svarbi ir valstybės lygiu.
2014 m. RRT organizuoti 9 tarptautiniai susitikimai: Europos pašto ir telekomunikacijų konferencijos
Elektroninių ryšių komiteto Tarnybos pagalbai nukentėjusiesiems teikti ir nelaimių padariniams šalinti
darbo grupės, Europos pašto ir telekomunikacijų konferencijos Europos pašto reguliavimo komiteto
Pasaulinės pašto sąjungos darbo grupės, Europos pašto ir telekomunikacijų konferencijos Elektroninių
ryšių komiteto WG FM darbo grupės FM 22 pogrupio, Šiaurės Europos ir Baltijos šalių nacionalinių
reguliavimo institucijų atstovų darbo grupės statistikos klausimais, Europos Komisijos atstovų, Vengrijos
nacionalinės žiniasklaidos ir informacijos ryšių tarnybos atstovų, Gruzijos inovacijų ir technologijų
agentūros atstovų, BEREC ekspertų darbo grupės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekspertų grupės
susitikimas el. parašo klausimais.
Pozicijų rengimas ES ir tarptautiniams dokumentams
2014 m. RRT derino Lietuvos Respublikos institucijų ES svarstomais klausimais parengtas
pozicijas (pvz., dėl plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo, dėl pašto, dėl duomenų apsaugos ir teisių, dėl
pramonės gaminių rinkos vizijos, dėl prekybos susitarimų su trečiosiomis ne ES šalimis, dėl elektroninės
atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, dėl reglamento,
kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių priderinama keletas teisės aktų,
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kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, dėl Bendros telekomunikacijų rinkos
reglamento, dėl Tinklų ir informacijos saugos direktyvos ir kt.)
Buvo išnagrinėti ES teisės aktai ir kiti dokumentai elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo klausimais,
atsakingoms valstybės institucijoms buvo teikiama RRT nuomonė (pozicijos) dėl tarptautinių organizacijų
dokumentų, dėl IRT ir pašto sektorių ir dėl radijo dažnių spektro naudojimo, dėl kitų 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 ES gyventojų gyvenimo
kokybę, bet ir turinčių įtakos elektroninių ryšių ir radijo dažnių spektro naudojimui daug platesniame
regione.
RRT veiklos organizavimas ir kontrolė
RRT vadovaujasi direktoriaus patvirtintais strateginiais veiklos planais, nustatančiais pagrindinius
veiklos tikslus trejiems metams ir uždavinius bei priemones šiems tikslams įgyvendinti. 2014 m. RRT
strateginiams tikslams įgyvendinti vykdė tęstinę ryšių valdymo ir kontrolės programą (kodas 01 81). RRT
vykdoma programa yra finansuojama iš į valstybės biudžetą įmokamų RRT pajamų, kurios gaunamos už
teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus mokant pagal tarifus, suderintus su Taryba. RRT padalinių
veikla kontroliuojama kas ketvirtį atliekant padalinių veiklos planų vykdymo analizę. Parengiama ir RRT
vadovybei pateikiama apibendrinta informacija apie veiklos planų vykdymą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 535
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RRT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius padidintas nuo
158 iki 162, neįskaitant RRT direktoriaus pareigybės (RRT direktorius yra valstybės pareigūnas), siekiant
užtikrinti CERT-LT veiklą 24/7 formatu, t. y. 24 val. per parą ir 7 d. per savaitę.
RRT personalo mokymai buvo organizuoti vadovaujantis patvirtintu 2014 m. RRT personalo
mokymo planu. 2014 m. daug dėmesio buvo skirta RRT personalo profesinėms žinioms gilinti.
Pagal patvirtintą 2014 m. personalo mokymo planą, buvo organizuojami RRT valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo renginiai: „Terahercų fizika“, „Šiuolaikiniai
bendravimo su žiniasklaida būdai ir priemonės“, „Europos Sąjungos institucijos – kaip ten viskas veikia.
Įžvalgos iš vidaus“, „Elektroninių dokumentų, atitinkančių ADOC specifikaciją, rengimas ir pasirašymas
elektroniniu parašu“, „Telekomunikacijų technologijų vystymosi tendencijos ir naujovės“, „Informacinis
stresas ir jo įveikimo būdai. Teorija ir praktika“ (Saugesnio interneto projekto „SIC LT II“ grupės
dalyviams), „Internetinių tinklalapių ir aplikacijų saugumas bei įsilaužimo galimybės“, „Korupcijos
prevencija ir kontrolė“, „Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas“, „Europos Sąjungos Dvynių
projektai, pasiūlymo parengimas ir Dvynių projektų sutarties sandara“, „Pareigybių aprašymo katalogo ir
kompetencijų modelio taikymas Lietuvoje“, vadovų kompetencijos stiprinimo mokymai ir kt. Kiti mokymai
vyko individualiai, pagal 2014 m. personalo mokymo plane numatytus poreikius.
2014 m. kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 151 darbuotojas, iš jų – 144 valstybės
tarnautojai, 65 tarnautojai tobulino ES darbinių kalbų žinias.

62

2013 m. birželio 12 d.. nutarimas Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „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“ pakeitimo“
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RRT 2014 m. baigė įgyvendinti ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą 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 RRT vidaus
administravimo efektyvumo didinimo, užtikrinti efektyvų veiklos planavimą ir kontrolę, užtikrinti efektyvų
elektroninių dokumentų bei informacijos valdymą. Projektas skirtas RRT strateginio veiklos planavimo ir
vykdymo kontrolės, finansinių išteklių planavimo, teikiamų paslaugų, elektroninių dokumentų valdymo
procesams automatizuoti ir RRT darbuotojams efektyviau keistis informacija.
2014 m. II ketv. VVS informacinės sistemos testinė versija įdiegta RRT vidinėje tarnybinėje
stotyje, atliktas išorinis ekspertinis VVS informacinės sistemos atitikties funkciniams reikalavimams
vertinimas. 2014 m. gegužės 30 d. pasirašytas galutinis paslaugų priėmimo ir perdavimo aktas, VVS
informacinė sistema įdiegta RRT vidinėje tarnybinėje stotyje. VVS sukūrimo ir įdiegimo tikslas – siekti
RRT vidaus administravimo efektyvumo didinimo, t. y. viešųjų išlaidų, žmogiškųjų išlaidų ir laiko sąnaudų
mažinimo. Įdiegus VVS, bus užtikrintas efektyvus RRT veiklos planavimas ir kontrolė, įgyvendintas
efektyvus elektroninių dokumentų valdymas bei užtikrintas operatyvus ir veiksmingas informacijos srautų
valdymas. VVS sudaro 4 tarpusavyje susiję ir integruoti moduliai: veiklos planavimo (įskaitant išlaidų
planavimą) ir kontrolės modulis, teikiamų paslaugų kaštų valdymo modulis, elektroninių dokumentų
valdymo sistemos modulis, duomenų (informacijos) mainavietės modulis. Į VVS bus integruota ir kuriama
Ryšių veiklos informacinė sistema (RVIS), skirta elektroniniu būdu teikti RRT administracines paslaugas,
užtikrinti abipusio bendravimo kanalą tarp RRT ir fizinių bei juridinių asmenų, automatizuoti elektroninių
ryšių tinklų operatorių ir paslaugų teikėjų, pašto paslaugos teikėjų duomenų bazę, statistinės informacijos
apie elektroninių ryšių bei pašto sektorius surinkimo, perkėlimo į elektroninę duomenų bazę, suvestinės
parengimo bei duomenų pateikimo kitoms RRT funkcijoms atlikti procesus.
Vykdant projektą „Ryšių veiklos informacinės sistemos (RVIS) sukūrimas“, atlikti RVIS modulių
programavimo darbai, pateiktos pastabos dėl pastebėtų trūkumų, vykdyti testinės versijos bandymai,
aptarti testavimo metu nustatyti trūkumai, suderinti jų pašalinimo terminai.
5 tikslas – užtikrintas įpareigojimų, kurie gali būti nustatyti operatoriams ir elektroninių
ryšių paslaugų teikėjams valstybės gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos
palaikymo interesais, taip pat ypatingų aplinkybių atvejais, vykdymas
RRT pavesta įsigyti, valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti įrangą, naudojamą Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais.
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas pagal pavedimo sutartis įvykdė pirkimų
procedūras 2014 m. numatytai specializuotai signalų apdorojimo ir dekodavimo programinei ir aparatinei
įrangai įsigyti, pasirašytos 4sutartys specializuotai signalų apdorojimo ir dekodavimo įrangai įsigyti.
2014 m. šiai įrangai įsigyti buvo numatyta 3 100,0 tūkst. Lt, panaudota 1 626,2 tūkst. Lt. 2014 m.
įvykdytos 3 sutartys, dėl ketvirtos sutarties, gavus tiekėjo raštą apie užsitęsusius sutarties vykdymo
darbus, pasirašytas sutarties priedas ir jos vykdymo terminas pratęstas iki 2015 m. kovo 26 d. Įsigyta
signalų apdorojimo ir dekodavimo aparatinė ir programinė įranga, kuri teisės aktų numatyta tvarka bus
perduota Valstybės saugumo departamentui pagal panaudos sutartis.
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2.3. Programos įgyvendinimo rezultatai
2 lentelėje pateikiamos Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų plano ir įvykdymo reikšmės.
2 lentelė. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų įgyvendinimas 2014 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

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

Vertinimo kriterijų reikšmės
2014 m.
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

1 tikslas – užtikrinta veiksminga ir skaidri
konkurencija IRT ir pašto paslaugų rinkose

R-01-81-01-01

R-01-81-01-02

R-01-81-01-03

P-01-81-01-01-01

P-01-81-01-01-02

P-01-81-01-01-03

P-01-81-01-01-04

P-01-81-01-01-05

P-01-81-01-02-01
P-01-81-01-02-02
P-01-81-01-02-03

R-01-81-02-01
R-01-81-02-02

1. Alternatyvių viešųjų fiksuotojo telefono ryšio
tinklų ir paslaugų teikėjų rinkos dalis, proc.
(rinką vertinant pagal abonentų (paslaugų
gavėjų) skaičių)
2. Pašto paslaugos teikėjų (išskyrus AB
Lietuvos paštą) rinkos dalis, proc. (rinką
vertinant pagal pajamas)
3. Elektroninės informacinės ryšių kabelių
kanalų sistemos ir sąsajų su Lietuvos
savivaldybėmis sistemos funkcionalumas
(prijungtų savivaldybių skaičius)
1 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti, kad
elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose
nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir
ribojimų
1. Atliktų patikrinimų, kaip didelę įtaką rinkoje
turintys ūkio subjektai laikosi jiems nustatytų
įpareigojimų, dalis (proc. nuo nustatytų
įpareigojimų)
2. Fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio tinklų
skambučių
užbaigimo
paslaugų
tarifų
sumažėjimas (proc. palyginti su tarifais,
taikytais iki paskutiniojo rinkos tyrimo ir kainų
kontrolės įpareigojimų nustatymo)
3. Pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Europos
Komisijos rekomendaciją 2007/879/EB ir kitų
rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante
reguliavimas, atliktų rinkų tyrimų skaičius
4.
Abonentų,
pasinaudojusių
numerio
perkeliamumo galimybe, skaičius (proc. nuo
aktyvių abonentų skaičiaus)
5. Išnagrinėtų pranešimų dėl elektroninių ryšių
infrastruktūros statybos, įrengimo ir naudojimo
pažeidimų skaičius (proc. nuo gautų
pranešimų apie pažeidimus)
1 tikslo 2 uždavinys – atlikti ūkio subjektų
vykdomos elektroninių ryšių ir pašto
veiklos priežiūrą, užtikrinant šios veiklos
efektyvumą
1. Atliktų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų
planinių patikrinimų skaičius
2. Atliktų pašto paslaugos teikėjų, įskaitant jų
skyrius, planinių patikrinimų skaičius
3. Suteikta metodinės pagalbos ūkio
subjektams
Tarnybos
kompetencijos
klausimais (proc. nuo gautų paklausimų)
2 tikslas – pagal Tarnybos kompetenciją
užtikrinta IRT ir pašto paslaugų gavėjų
teisių ir teisėtų interesų apsauga
1. Vartotojų pasitenkinimo IRT ir pašto
paslaugomis indeksas (teigiamai vertinančių
paslaugų kokybę dalis, proc.)
2. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
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10,0

10,3

103

60

61

102

3

4

133

100

100

100

prognozė
87/90

-

-

3

5

167

>11,5

>23,6

205

100

100

100

25

25

100

25

25

100

100

100

100

96/76

91/87

95/115

75

64,3

85,7
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Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-81-02-03

P-01-81-02-01-01

P-01-81-02-01-02

P-01-81-02-01-03

P-01-81-02-01-04

P-01-81-02-01-05
P-01-81-02-01-06

P-01-81-02-01-07

P-01-81-02-02-01

P-01-81-02-02-02

P-01-81-02-02-03

P-01-81-02-03-01

P-01-81-02-03-02
P-01-81-02-03-03

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
galinių įrenginių tipų, atitinkančių Reglamento
administracinius reikalavimus, dalis (proc. nuo
patikrintų įrenginių tipų)
3. Įrenginių tipų, atitinkančių EMS reglamento
administracinius reikalavimus, 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. Ištirtų pranešimų apie interneto svetaines,
platinančias neskelbtiną informaciją arba
pažeidžiančias
ribojamos
informacijos
platinimo tvarką, skaičius (proc. nuo gautų
pranešimų į interneto karštąją liniją)
4. Viešai paskelbtų pranešimų apie viešo
naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos
informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios
informacijos platinimo tvarkos pažeidimus
skaičius
5. Išnagrinėtų prašymų dėl filtravimo
priemonių aprobavimo skaičius (proc. nuo
gautų prašymų)
Pasirašytų bendradarbiavimo su kitų valstybių
CERT centrais susitarimų skaičius
Nuolat stebimų ypatingos svarbos Lietuvos
elektroninių
ryšių
ir
interneto
tinklų
infrastruktūros ir Lietuvos kibernetinės erdvės
elementai (proc. nuo visų)
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, prašymų skaičius (proc. nuo visų
gautų skundų)
2. Atliktų elektroninių ryšių tinklų ir linijų
techninių parametrų kontrolinių matavimų
skaičius (proc. nuo visų planuotų)
3. Atliktų elektroninių ryšių paslaugų kokybės
rodiklių kontrolinių matavimų skaičius (proc.
nuo visų planuotų)
2 tikslo 3 uždavinys – Lietuvos
Respublikos rinkoje esančių radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių atitikties privalomiems
Reglamento reikalavimams bei įrenginių
atitikties EMS reglamento reikalavimams
užtikrinimas ir priežiūra
1. Patikrintų radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių atitikties
Reglamento administraciniams reikalavimams
tipų skaičius
2. Patikrintų
įrenginių
atitikties EMS
reglamento administraciniams reikalavimams
tipų skaičius
3. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių, paimtų iš rinkos ir pateiktų
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Vertinimo kriterijų reikšmės
2014 m.
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

75

87

116

100

100

100

30

53

177

100

100

100

4

4

100

100

-

-

4

-

-

60

100

167

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

70

100

30

30

100

25

25

100
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Vertinimo
kriterijaus kodas

P-01-81-02-03-04

P-01-81-02-03-05

P-01-81-02-03-06

P-01-81-02-04-01

P-01-81-02-04-02

P-01-81-02-04-03

R-01-81-03-01

R-01-81-03-02

R-01-81-03-03

P-01-81-03-01-01

P-01-81-03-01-02

P-01-81-03-01-03

P-01-81-03-01-04

P-01-81-03-01-05
P-01-81-03-01-06

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
laboratoriniams
bandymams,
siekiant
nustatyti, ar tenkina Reglamento techninius
reikalavimus, tipų skaičius
4. Įrenginių, paimtų iš rinkos ir pateiktų
laboratoriniams
bandymams,
siekiant
nustatyti, ar tenkina EMS reglamento
techninius reikalavimus, tipų skaičius
5.
Atliktų
radijo
ryšio
įrenginių
ir
telekomunikacijų galinių įrenginių bandymų
bei įrenginių elektromagnetinio suderinamumo
bandymų ir išduotų bandymų protokolų
skaičius (proc. nuo visų pateiktų bandymams)
6. Išnagrinėtų pranešimų dėl radijo ryšio
įrenginių, priklausančių 2-ai aparatų klasei,
teikimo į rinką skaičius (proc. nuo visų gautų
pranešimų)
2 tikslo 4 uždavinys – vykdyti elektroninio
parašo priežiūros institucijos funkcijas
1.
Nuotolinės
elektroninio
parašo
ir
elektroninio dokumento mokymo sistemos
vartotojų skaičiaus augimas (proc. palyginti su
ankstesniais metais)
2. Pagal Tarnybos kompetenciją išnagrinėtų
asmenų pareiškimų dėl sertifikavimo paslaugų
teikėjų veiklos skaičius (proc. nuo visų gautų
pareiškimų)
3. Suteiktos metodinės pagalbos elektroninio
parašo klausimais skaičius (proc. nuo visų
paklausimų)
3 tikslas – sudarytos sąlygos ilgalaikėms
investicijoms
į
elektroninių
ryšių
infrastruktūrą ir pažangi IRT plėtra
1. Išduota leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos
tinkluose (proc. nuo gautų paraiškų)
2. Belaidės plačiajuostės prieigos judriojo
radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) tinklų
dengiamos Lietuvos Respublikos teritorijos
gyventojų dalis, proc.
3. Plačiajuosčio ryšio skvarba, proc.
(abonentų skaičius 100 gyventojų)
3 tikslo 1 uždavinys – vykdyti radijo dažnių
valdymą, jų naudojimo priežiūrą, įskaitant
stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių
valdymą
1. Išduota leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) judriojo radijo ryšio vidaus tinkluose
(proc. nuo gautų prašymų)
2. Išduota leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) naujų radijo ryšio technologijų
tinkluose (radijo stotyse) (proc. nuo gautų
paraiškų)
3. Išduota leidimų eksperimentiniams radijo
ryšio tinklams steigti (proc. nuo gautų
paraiškų)
4. Naujai įrengtų radiofonijos ir televizijos
transliavimo stočių inspekcinių patikrinimų ir
kontrolinių matavimų skaičius (proc. nuo
naujai įrengtų stočių skaičiaus)
5. Radiofonijos
transliavimo stočių, kurių
spinduliuotės parametrai tikrinami kas ketvirtį,
skaičius (proc. nuo įrengtų stočių)
6. Radiofonijos ir televizijos transliavimo
stočių inspekcinių patikrinimų skaičius
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Vertinimo kriterijų reikšmės
2014 m.
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

15

15

100

100

100

100

100

100

100

20

27

135

100

100

100

100

100

100

75

100

133

91,0

94,9

104,3

38

43

113

95

98,8

104

80

100

125

90

100

111

100

100

100

100

100

100

26

38

146
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Vertinimo
kriterijaus kodas
P-01-81-03-01-07
P-01-81-03-01-08

R-01-81-04-01

R-01-81-04-02

P-01-81-04-01-01

P-01-81-04-01-02

P-01-81-04-02-01
P-01-81-04-02-02

R-01-81-05-01

P-01-81-05-01-01

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
7. Vidinių radijo ryšio tinklų inspekcinių
patikrinimų skaičius
8. Lietuvoje įgyvendintų Europos ryšių
komiteto (ECC) sprendimų dėl radijo dažnių
(kanalų) dalis, proc.
4 tikslas – integracija į ES ir tarptautinę
reguliavimo erdvę ir efektyvi Tarnybos
veikla
1. Galimybė teikti Tarnybos paslaugas ketvirtu
brandos lygiu (proc. dalis nuo Tarnybos
teikiamų paslaugų)
2. Vartotojų (paslaugų gavėjų), žinančių, kur
kreiptis dėl pažeistų teisių IRT ir pašto
paslaugų klausimais, dalis, proc.
4 tikslo 1 uždavinys – efektyvi integracija į
ES sprendimų priėmimo procesą
1. Pranešimų, dokumentų projektų, Lietuvos
pozicijų, parengtų ir suderintų dalyvavimui ES
Tarybos, Europos Komisijos komitetuose ir
darbo grupėse, Europos elektroninių ryšių
reguliuotojų institucijos (BEREC), Europos
pašto reguliuotojų grupės (ERGP), Europos
pašto ir telekomunikacijų administracijų
konferencijos
(CEPT),
Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos (ITU), Pasaulinės
pašto sąjungos (UPU) komitetams ir darbo
grupėms, Baltijos reguliuotojų susitikimui,
kitiems
tarptautiniams
renginiams,
seminarams skaičius
2. ES ir tarptautinių organizacijų nuolatinių
darbo grupių, komitetų, kurių veikloje
užtikrinamas Tarnybos atstovavimas, skaičius
4 tikslo 2 uždavinys – efektyvus Tarnybos
veiklos organizavimas, veiklos viešumas ir
kontrolė
1. Valstybės tarnautojų, per ataskaitinius
metus dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, dalis, proc.
2. Sukurtos Ryšių veiklos informacinės
sistemos (RVIS) dalis, proc.
5 tikslas – užtikrintas įpareigojimų, kurie
gali būti nustatyti operatoriams ir
elektroninių ryšių paslaugų teikėjams
valstybės gynybos, nacionalinio saugumo
ir viešosios tvarkos palaikymo interesais,
taip pat ypatingų aplinkybių atvejais,
vykdymas
1.Užtikrintas su elektroninių ryšių srautų
priežiūra susijusių įpareigojimų vykdymas
5 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti, kad
operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų
teikėjai vykdytų įpareigojimus, kurie gali
būti
nustatyti
valstybės
gynybos,
nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos
palaikymo interesais, taip pat ypatingų
aplinkybių atvejais
1. Įsigytos įrangos, naudojamos Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77
straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais,
dalis (proc. nuo reikalingos įsigyti)

Vertinimo kriterijų reikšmės
2014 m.
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas
185

189

102

70

81

116

50

_

_

80

_

_

33

83

251

17

24

141

80

93

116

70

70

100

taip

taip

taip

100

100

100

UAB „Spinter tyrimai“ 2014 m. kovo 13‒20 dienomis atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą, siekiant
išsiaiškinti šalies gyventojų naudojimąsi universaliomis elektroninių ryšių paslaugomis, elektroninių ryšių bei
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pašto paslaugų kokybės vertinimą. UAB „Spinter tyrimai“ 2014 m. spalio 15 – lapkričio 5 d. mėn. atliko
reprezentatyvią pašto paslaugos naudotojų apklausą. Tyrimo duomenimis, pagal visus analizuotus
parametrus (t. y. pagal pristatymo greitį, kokybę, gautų siuntų būklę ir informacijos apie teikiamas paslaugas
prieinamumą) teigiamai AB Lietuvos pašto paslaugų kokybę vertina 87 proc. AB Lietuvos pašto naudotojų.
Kriterijų neįvykdymo priežastys:
Kriterijus P-01-81-01-01-02 – 2014 m. buvo atliekamas Skambučių užbaigimo individualiuose
viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimas. RRT dėl siūlomų
priemonių iš Europos Komisijos gavo rimtų abejonių laišką. RRT, įvertinusi Europos Komisijos pastabas,
nutraukė rinkos tyrimą. Dėl to skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje kainos 2014 m. nebuvo mažintos, paliktos galioti kainos, nustatytos RRT
direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1V-1900 „Dėl laikinųjų priemonių ūkio subjektui TEO LT,
AB, turinčiam didelę įtaką skambučių užbaigimo ūkio subjekto TEO LT, AB, viešajame telefono ryšio
tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, nustatymo“, kurios yra 36 proc. mažesnės negu 2009 m. atlikto šio
rinkos tyrimo metu.
2014 m. baigtas Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio
tinkluose rinkos tyrimas ir didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.
nustatyti kainų kontrolės įpareigojimai, t. y. skambučių užbaigimo kaina turi būti ne didesnė nei 1,04 Eur
ct/min. (3,6 ct/min.). Tokios skambučių užbaigimo kainos galiojo nuo 2013-04-01 ir nepasikeitė atlikus
minėtą rinkos tyrimą. Kainos buvo nustatytos, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių, pagal
2009 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos rekomendacija Nr. 2009/396/EB dėl skambučių užbaigimo
fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose ES reikalavimus, apskaičiuotų „grynųjų“ BU-LRIC sąnaudų vidurkį.
Kriterijus R-01-81-02-01 – Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“
2014 m. kovo 13‒20 dienomis atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą, siekiant išsiaiškinti šalies
gyventojų naudojimosi universaliosiomis paslaugomis (fiksuoto telefono ryšys bei taksofonai) ir
elektroniniu parašu įpročius, elektroninių ryšių bei pašto paslaugų kokybės vertinimą. Elektroninių ryšių
(telefono ryšio, televizijos, interneto) paslaugų kokybę teigiamai ar patenkinamai vertina 91 proc.
respondentų, o pašto paslaugų kokybę teigiamai ar patenkinamai vertina 87 proc. respondentų.
UAB „Spinter tyrimai“ 2014 m. spalio 15 d. – lapkričio 5 d. atliko reprezentatyvią pašto paslaugos
naudotojų apklausą. Tyrimo duomenimis, pagal visus analizuotus parametrus (t. y. pagal pristatymo greitį,
kokybę, gautų siuntų būklę ir informacijos apie teikiamas paslaugas prieinamumą) teigiamai AB Lietuvos
pašto paslaugų kokybę vertina 87 proc. AB Lietuvos pašto naudotojų.
Kriterijus R-01-81-02-02 įvykdytas 85,7 proc. Vertinant teikiamų į rinką radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktį Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių
techninio reglamento administraciniams reikalavimams, patikrinti 70 tipų įrenginiai, iš jų 25 tipų įrenginiai
neatitiko administracinių reikalavimų, t. y. netinkamai paženklinti, nėra atitikties deklaracijos, nepateiktas
pranešimas apie teikimą į rinką, kai toks pranešimas reikalingas ir kt. Dalyvaujant ES šalių VI Radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos ADKO rinkos priežiūros ir VI Elektromagnetinio
suderinamumo direktyvos rinkos priežiūros kampanijose buvo tikrinama tikslinės įrenginių grupės (GSM
ryšio stiprintuvų, LED šviestuvų ir kompiuterių maitinimo šaltinių atranka), kuriose nustatyta daugiau
įrenginių tipų, neatitinkančių administracinių reikalavimų.

127

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
2014 m. veiklos ataskaita

Kriterijus P-01-81-02-01-05 – išnagrinėti prašymų dėl filtravimo priemonių aprobavimo 2014 m.
negauta.
Kriterijus P-01-81-02-01-06 – dėl riboto CERT-LT padalinio tarnautojų dalyvavimo tarptautiniuose
renginiuose, nauji bendradarbiavimo susitarimai su kitų valstybių CERT centrais 2014 m. nebuvo
pasirašyti.
Kriterijus R-01-81-04-01 neįvykdytas. Kuriama Ryšių veiklos informacinė sistema (RVIS), skirta
elektroniniu būdu teikti RRT paslaugas, užtikrinti abipusio bendravimo kanalą tarp RRT ir fizinių bei
juridinių asmenų, automatizuoti elektroninių ryšių tinklų operatorių ir paslaugų teikėjų, pašto paslaugos
teikėjų duomenų bazę, statistinės informacijos apie elektroninių ryšių bei pašto sektorius surinkimo,
perkėlimo į elektroninę duomenų bazę, suvestinės parengimo bei duomenų pateikimo kitoms
RRTfunkcijoms atlikti procesus. Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų RVIS projektas buvo pradėtas vykdyti
ne 2013 m., o 2014 m. II ketv. 2014 m. sukurti du RVIS moduliai. Šalių susitarimu projekto vykdymas
buvo pratęstas 4 mėn., planuojamas baigti 2015 m. I ketv. RRT paslaugos teikiamos 3 brandos lygiu.
Kriterijus R-01-81-04-02 – 2014 m. tyrimas nebuvo atliekamas.
2.4. Programos asignavimų panaudojimas
3 lentelėje pateikiami apibendrinti Programos asignavimų panaudojimo duomenys.
3 lentelė. Programos asignavimų panaudojimas
Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2):

Asignavimų
panaudojimo
procentas

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

22 701,3

19 444,1

86,0

22 701,3

19 444,1

86,0

22 701,3

19 444,1

86,0

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)
Šaltinis: RRT

2014 m. RRT vykdė vieną programą, t. y. ryšių valdymo ir kontrolės programą, kodas 01.81.
Gautos pajamos už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus pervedamos į valstybės biudžetą,
vėliau jos iš valstybės biudžeto grąžinamos veiklos išlaidoms padengti. Šiai programai finansuoti pagal
Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymą buvo patvirtinta 21 000,0 tūkst. Lt bendrųjų asignavimų, iš jų – 21 000,0 tūkst. Lt – RRT pajamų
įmokų. 2014 m. darbo užmokesčiui patvirtinta 8 900,0 tūkst. Lt, o 5 600,0 tūkst. Lt – turtui įsigyti.
Vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos

biudžeto

sandaros

įstatymu,

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“, ankstesniųjų metų viršplaninių ir
nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 1 701,3 tūkst. Lt suma buvo perkelta į 2014 m. ir
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naudojama RRT vykdomai ryšių valdymo ir kontrolės programai finansuoti viršijant Lietuvos Respublikos
Seimo patvirtintas bendrus asignavimus.
Vadovaujantis 2014 m. kovo 28 d. patvirtinta sąmata, RRT vykdomai ryšių valdymo ir kontrolės
programai finansuoti 2014 m. iš viso numatyta 22 701,3 tūkst. Lt (21 000,0+1 701,3), t. y. suma su
ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą įskaitymais.
RRT, vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, privalo įvertinti sąnaudų ir surinktų
užmokesčių atitiktį bei pagrįstumą. RRT, įvertinusi 2013 m. gautas pajamas bei nepanaudotas lėšas ir
siekdama balansuoti 2014 m. pajamas ir išlaidas, 2014 m. birželio 23 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr.
1V–877 nustatė radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, tarifų
perskaičiavimo koeficientą 0,6, kuris galiojo nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. Tarifų
perskaičiavimo koeficiento taikymas leidžia lanksčiai balansuoti pajamas su išlaidomis, t.y. grąžinti rinkai
jos permokas per sumažintus tarifus, jei einamaisiais metais pajamų buvo surinkta daugiau nei numatyta,
ir taip užtikrinant principo, kad rinkos dalyviai sumoka ne daugiau nei reikalinga rinkai reguliuoti ir
priežiūrai vykdyti, įgyvendinimą.
RRT taupiai, racionaliai ir ekonomiškai naudojo lėšas prekėms ir paslaugoms įsigyti, tačiau
ekonomija susidarė dėl viešųjų pirkimų procedūrų metu tiekėjų pasiūlytų mažesnių, negu buvo planuota,
kainų, materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, todėl tam numatytos lėšos buvo sutaupytos. Dalis
2014 m. materialiajam (aparatinei įrangai) ir nematerialiajam turtui (programinei įrangai) suplanuotų lėšų
nepanaudota, tiekėjams nebaigus vykdyti visų sutartinių įsipareigojimų.
2.5. Planuojami artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai
2015 m. numatomi tokie pagrindiniai RRT veiklos prioritetai:
– elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų bei radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių
naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
– elektroninių ryšių tinklų ir jais teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimas bei kibernetinio saugumo
incidentų prevencija;
–investicijų į naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų ir paslaugų
darnią plėtrą skatinimas.
Siekiant, kad elektroninių ryšių paslaugų gavėjai, įskaitant vartotojus, ir pašto paslaugos naudotojai
turėtų galimybę palankiomis sąlygomis, atsižvelgiant į technologinius pokyčius rinkose, taip pat į vartotojų
bei verslo poreikių pokyčius, naudotis įvairiomis elektroninių ryšių ir pašto paslaugomis, siekiant užtikrinti,
kad radijo ryšio įrenginių naudotojai naudotųsi kokybiškais, saugos ir kitus reikalavimus atitinkančiais
radijo ryšio įrenginiais, RRT veiklos prioritetas 2015 m. – elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų
bei radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga.
Galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, teisių ir teisėtų interesų apsauga yra vienas kertinių
RRT uždavinių, susijusių su paslaugų gavėjų skundų nagrinėjimu, universaliųjų paslaugų teikimo priežiūra
ir kt. Siekdama užtikrinti paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, teisę gauti tinkamos kokybės paslaugas,
RRT taip pat vykdo viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybės kontrolę.
Didžiausią dėmesį, sprendžiant vartotojų teisių klausimus elektroninių ryšių paslaugų srityje,
planuojama skirti plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugų kokybei, įskaitant duomenų perdavimo judriojo
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telefono ryšio tinklais problemas, ir bendradarbiavimui su paslaugas teikiančiomis bendrovėmis ir kitomis
vartotojų teises ginančiomis institucijomis gerinti.
Siekiant efektyviau vykdyti elektroninių ryšių ir pašto rinkų reguliavimą ir priežiūrą, 2015 m. RRT
planuoja tęsti (baigti) kelių informacinių sistemų kūrimo ir įdiegimo procesus: ryšių veiklos informacinė
sistema (RVIS), elektroninė informacinė plačiajuosčio ryšio paslaugų sistema, elektroninė informacinė
ryšių kabelių kanalų ir sąsajų su Lietuvos savivaldybėmis sistema, paslaugų gavėjų ir naudotojų skundų ir
paklausimų nagrinėjimo valdymo ir analizės informacinė sistema, radijo dažnių spektro valdymo sistema
bei pradėti kurti telefono ryšio numerių valdymo ir priežiūros informacinę sistemą.
Sparčiai augant IRT sektoriui ir plėtojant elektroninį verslą, elektroninę sveikatą, elektroninį
mokymą ir kitas elektronines paslaugas, vis aktualesnis tampa tinklų ir informacijos saugumas ne tik
atskiros šalies, bet ir viso pasaulio mastu. Kitas RRT 2015 m. veiklos prioritetas – elektroninių ryšių
tinklų ir jais teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimas bei kibernetinio saugumo incidentų
prevencija. Tik užtikrinus tinklų ir informacijos saugumą, gali būti plečiamos elektroninės paslaugos. 2015
m. RRT skirs dėmesį Europos Komisijos paskelbtai kibernetinio saugumo strategijai „Atvira, saugi ir
patikima kibernetinė erdvė“ ir Komisijos direktyvos dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo pasiūlymui.
Kibernetinio saugumo strategija yra išsami ES vizija, kaip geriausiai užkirsti kelią veiklos kibernetinėje
erdvėje sutrikdymui bei atakoms ir kokių atsakomųjų priemonių imtis. Konkrečiais veiksmais siekiama
apsaugoti informacines sistemas nuo elektroninių nusikaltimų ir užtikrinti saugų skaitmeninės ekonomikos
augimą.
RRT vykdo CERT-LT (angl. Computer Emergency Response Team) veiklą ir privalo užtikrinti
viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą ir vientisumą, užkirsti kelią saugumo
incidentams plisti, stengtis, kad viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų dėl saugumo incidentų galima patirti žala būtų kuo mažesnė.
Vienas iš svarbesnių darbų – vykdyti kibernetinių atakų prevenciją. Tobulinama Lietuvos interneto
tinklo infrastruktūros stebėsenos (LITIS) sistema, kuri leidžia nustatyti Lietuvos interneto tinklo topologiją ir
Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros ypatingos svarbos elementus, analizuoti jų pasiekiamumą, tinklų
apkrovimą ir kitus parametrus.
2014 m. priimtas Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas, kuriuo nustatyta
kibernetinio saugumo užtikrinimo sistema, numatant valstybės institucijas, atsakingas už kibernetinio
saugumo politikos formavimą, kontroliavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą. Taip pat šiuo įstatymu
nustatyti minimalūs organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai viešojo administravimo
subjektų valdomiems valstybės informaciniams ištekliams, kiek to nereguliuoja Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai,
elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, kiek to nereglamentuoja ERĮ, ir elektroninės informacijos prieglobos
paslaugų teikėjams. Informacinių technologijų sektoriuje populiarėja debesų kompiuterijos koncepcija,
kurią pasitelkiant kuriama ir teikiama vis daugiau paslaugų (pvz., elektroninės informacijos prieglobos
paslaugos, informacijos saugojimas virtualiose duomenų saugyklose, virtualios dokumentų valdymo
sistemos). Atsižvelgiant į tokių paslaugų svarbą, artimiausiu laikotarpiu debesų kompiuterijos paslaugų
saugumas žada tapti vienu opiausių kibernetinio saugumo klausimų. Įpareigojus debesų kompiuterijos
paslaugų teikėjus teikti informaciją apie kibernetinius incidentus, būtų galimybė panaudoti šią informaciją
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CERT-LT veikloje, siekiant sumažinti analogiškų incidentų pasikartojimo riziką kitiems debesų
kompiuterijos paslaugų teikėjams bei vykdant geresnę debesų kompiuterijos paslaugų vartotojų apsaugą.
2015 m. vyks Pasaulinė radijo ryšio konferencija WRC-15, kurios metu bus įvardytos papildomos
radijo dažnių juostos, tinkamos antžeminio plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugoms teikti. Šios
konferencijos metu bus galutinai apsispręsta ir dėl 694‒790 MHz radijo dažnių juostos tolesnio naudojimo
plačiajuosčiam belaidžiam ryšiui perspektyvų. Atsižvelgiant į sparčią ir visaapimančią technologijų kaitą
bei Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje WRC-12 priimtus sprendimus, o taip pat sprendimus, kurie bus
priimti 2015 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje WRC-15, tiesiogiai susijusius su Lietuvos
elektroninių ryšių rinka ir turėsiančius įtakos RRT planams, dar vienas RRT veiklos prioritetas 2015 m. –
skatinti investicijas į naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų ir
paslaugų darnią plėtrą.
Atsirandant naujoms radijo ryšio technologijoms, operatoriai intensyviai plėtoja naujos kartos
viešojo judriojo radijo ryšio sistemas, o šioms sistemoms veikiant, nuolat iškyla elektromagnetinio
suderinamumo problemos, taip pat kyla naujųjų technologijų suderinamumo su esančiais skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklais, UMTS, GSM tinklais problemos, kurias reikia neatidėliojant spręsti.
Planuojama, kad iki 2017 m. plačiajuostės belaidės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE)
tinklai dengs apie 97 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos. Judriojo ryšio tinklų plėtra prisidės ir prie
plačiajuosčio interneto ryšio naudojimo augimo. Planuojama, kad plačiajuosčio interneto ryšio skvarba
2015 m. augs iki 45 proc., o 2017 m. sieks 49 proc.
RRT, sudarydama sąlygas vystyti naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, ypač
tuos, kuriuose galės būti naudojamos pažangios technologijos, prisidės prie Informacinės
visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ ir
Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano įgyvendinimo. Pagal
Tarnybos patvirtintą 2015-2017 m. strateginį veiklos planą numatoma, kad 2015 m. kad 2015 m.
plačiajuostės belaidės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) tinklai dengs 95 proc., 2017 m.
– apie 97 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos; plačiajuosčio interneto ryšio skvarba 2015 m. augs iki 45,
2017 m. – iki 49, skaičiuojant abonentų skaičių 100 gyventojų; 2015 m. 40 proc., o 2017 m. 43 proc.
Lietuvos gyventojų naudosis 30 Mb/s ir spartesniu plačiajuosčio ryšiu.
Ne mažiau svarbi RRT veiklos sritis – konkurencijos pašto paslaugos rinkoje užtikrinimas. Vienas
pagrindinių ES pašto politikos tikslų yra suderinti laipsnišką, kontroliuojamą pašto paslaugų rinkos
liberalizavimą ir užtikrinti universaliųjų pašto paslaugų teikimą bent vieną kartą per dieną, penkias dienas
per savaitę vienodomis sąlygomis visiems šalies naudotojams. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos pašto
sektorius patyrė esminių pokyčių – liberalizuota pašto paslaugos rinka, panaikinta rezervuotoji sritis, visi
pašto paslaugos teikėjai gali konkuruoti be jokių apribojimų. Konkurencija visus pašto paslaugos rinkos
dalyvius paskatins efektyviau vystyti savo veiklą, gerinti pašto paslaugos kokybę bei siūlomų paslaugų
įvairovę.
Svarbia RRT veiklos sritimi artimiausiu metu bus skaidrios ir efektyvios konkurencijos pašto
paslaugos rinkoje skatinimas, formuojant pašto paslaugos rinkos reguliavimo praktiką liberalios rinkos
sąlygomis, siekiant užtikrinti naudotojams kokybiškos pašto paslaugos už prieinamą kainą teikimą bei
naudotojų interesų ir teisių gynimą. Siekiant efektyvaus pašto infrastruktūros funkcionavimo, didesnis
dėmesys bus skiriamas nuolatinei priežiūrai, susijusiai su prieiga prie pašto tinklo, tuo sudarant sąlygas
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pašto paslaugos teikėjams skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis AB Lietuvos paštas
pašto tinklu.
Tačiau ir liberalizavus pašto rinką, neabejotinai išliks įpareigojimas valstybėms užtikrinti
universaliosios pašto paslaugos 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 universaliosios pašto paslaugos teikimą.
2015–2017 m., siekiant užtikrinti privalomų įgyvendinti ES teisės aktų nuostatų perkėlimą į Lietuvos
Respublikos nacionalinės teisės sistemą ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinto teisinio reguliavimo
proporcingumą, efektyvumą, aiškumą ir sistemiškumą, bus tobulinamas nacionalinis teisinis reguliavimas,
už kurio priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga RRT.
2014 m. liepos 23 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje,
kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB
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(toliau – Reglamentas Nr. 910/2014). Pagrindiniai

Reglamento Nr. 910/2014 įgyvendinimo aspektai, pareikalausiantys naujų teisėkūros iniciatyvų, iš esmės
susiję su trimis aspektais, t. y. išplėsta reglamentuojamų elektroninių paslaugų apimtimi, nustatytu
privalomu abipusiu elektroninės atpažinties priemonių atpažinimu ES naudojantis elektroninėmis
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis ir padidinta elektronines paslaugas prižiūrinčios institucijos
funkcijų apimtimi. Reglamento Nr. 910/2014 nuostatos turės būti taikomos nuo 2016 m. liepos 1 d.
Atsižvelgiant į tai ir siekiant nacionalinį teisinį reguliavimą suderinti su reguliavimu, numatytu Reglamente
Nr. 910/2014, ir sudaryti pagrindą tinkamam Reglamento Nr. 910/2014 nuostatų veikimui, 2015–2016 m.
bus tobulinamas esamas nacionalinis teisinis reguliavimas elektroninio parašo srityje.
2014 m. vasario 26 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių
narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo
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(toliau – Direktyva

2014/30/ES) bei 2014 m. balandžio 16 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama
Direktyva 1999/5/EB
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(toliau – Direktyva 2014/53/ES). Siekiant į Lietuvos Respublikos nacionalinės

teisės sistemą perkelti Direktyvos 2014/30/ES ir Direktyvos 2014/53/ES nuostatas, bus vertinamas
egzistuojantis nacionalinis laisvo radijo ryšio įrenginių teikimo į rinką, radijo ryšio įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo reglamentavimas, parengti ir priimti būtini šias sritis reglamentuojančių
teisės aktų pakeitimo ir (ar) naujų teisės aktų projektai.
2015–2017 m. taip pat bus parengti teisės aktų projektai, kuriais siekiama į Lietuvos Respublikos
nacionalinės teisės sistemą perkelti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
66

2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti , nuostatas, kiek
jos susijusios su viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjais.
2014 m. gegužės 15 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 585/2014/ES
67

dėl sąveikios visos ES pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimo , numatantis pareigą valstybėms
narėms užtikrinti galimybę nemokamai visoje valstybės narės teritorijoje naudotis transporto priemonėse
įrengtomis pagalbos iškvietos sistemomis (eCall). Atsižvelgiant į tai, 2015–2017 m. bus tobulinamas
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nacionalinis teisinis reguliavimas, susijęs su abonentų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų
naudotojų galimybe naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis ir
vietos nustatymo duomenų teikimu Bendrajam pagalbos centrui.
Siekiant veiksmingo ir suderinto radijo dažnių (kanalų) valdymo ir naudojimo ES ir tarptautiniu
lygiais, 2015–2017 m. bus parengti teisės aktų projektai ir priimti teisės aktai, kuriais siekiama įgyvendinti
2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma
68

daugiametė radijo spektro politikos programa , 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą,
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms
69

sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo , 2014 m.
rugsėjo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo
70

Sąjungoje programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų .
Atsižvelgiant į 2014 m. spalio 9 d. Komisijos rekomendaciją 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
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(toliau – Rekomendacija 2014/710/ES), bus atlikti rinkos tyrimo procedūrą

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai.
ES institucijoms pritarus Europos Komisijos pasiūlymui ir priėmus Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB
ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012, bus parengti reikiami teisės aktų projektai ir priimti
atitinkami teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės sistemos atitiktį minėto
reglamento nuostatoms.
2015–2017 m., rengiant teisės aktų projektus, daug dėmesio bus skiriama veiksmingam
elektroninių ryšių išteklių valdymui ir naudojimui, palankių technologinių sąlygų sudarymui, teisės aktų
suderinimui su ES reguliavimo teisine baze.
RRT, vadovaudamasi 2014 m. spalio 9 d. EK Rekomendacija 2014/710/ES, 2015 m. planuoja
atlikti šių rinkų tyrimus:
– didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos;
– didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos;
– minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinkos;
– skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkos;
– didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos;
– vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių
tinklo fiksuotoje vietoje rinkų;
– skambučių užbaigimo individualiuose viešojo fiksuotojo ryšio tinkluose rinkos.
Europos skaitmeninė darbotvarkė – viena iš septynių pagrindinių iniciatyvų, įgyvendinamų pagal
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“. Įgyvendinus Europos Komisijos
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paskelbtą Europos skaitmeninę darbotvarkę, būtų gerokai paskatintas ES ekonomikos augimas, o
skaitmeninės eros privalumais galėtų naudotis visa visuomenė.
Šia iniciatyva siekiama, kad bendra skaitmeninė rinka duotų efektyvios ekonominės ir socialinės
naudos, padėtų pasiekti iškeltą tikslą, kad iki 2013 m. visi galėtų naudotis plačiajuosčiu internetu, ir leistų
naudotis dar spartesniu internetu (greitis daugiau kaip 30 Mb/s) iki 2020 m., taip pat siekti, kad 50 proc. ar
daugiau Europos namų ūkių būtų sudaryta galimybė naudotis spartesniu nei 100 Mb/s interneto ryšiu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 patvirtino informacinės
visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, kurios 2
punktu Tarnybai pasiūlyta dalyvauti įgyvendinant programą.
Visų RRT veiksmų tikslas – siekti, kad Lietuvos gyventojams būtų užtikrinta technologiškai
pažangių, kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių bei pašto paslaugų (produktų) pasirinkimo
įvairovė. 2015 m. RRT 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 elektroninių ryšių bei pašto paslaugų
sektoriuose.
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