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1 ĮŽANGINIS ŽODIS

Turiu garbės pristatyti keturioliktąją Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) ataskaitą, teikiamą
Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir
visiems, kurie domisi Lietuvos ryšių rinka.
RRT misijoje užkoduotas svarbiausias mūsų veiklos siekis –
užtikrinti,

kad

mūsų

reguliuojamose

srityse

vartotojas

turėtų

pasirinkimą. Kasdien dirbame tam, kad gyventojai ir verslas turėtų
galimybę rinktis iš įvairių paslaugų ir produktų, kad jiems būtų
pasiekiami pažangiausi, aukštos kokybės sprendimai už prieinamą
kainą.
Vartotojai gali rinktis tada, kai rinktis yra iš ko. Todėl būtina
užtikrinti, kad Lietuva turėtų galimybę maksimaliai išnaudoti savo
svarbų nacionalinį turtą – radijo dažnius. RRT 2015 m. aktyviai
dalyvavo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Tarybos, į kurią Lietuva išrinkta ketverių metų
kadencijai, veikloje, atstovavo Lietuvai ITU Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-15), kur pasauliniu
mastu buvo sprendžiami aktualūs strateginiai klausimai, derino tarptautinio koordinavimo susitarimus su
kaimyninėmis valstybėmis. Paminėtinas radijo dažnių aukcionas, kuriam ruoštasi 2015 metais ir kuris įvyko jau
2016 metų pradžioje. Po šio aukciono trims Lietuvos judriojo ryšio operatoriams suteikta teisė nuo 2017 m.
lapkričio 1 d. naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių
juostos bei iš 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos užtikrinant, kad Lietuvos
elektroninių ryšių vartotojai ir toliau gaus aukščiausios kokybės paslaugas ir galės naudotis pažangiausiomis
technologijomis. 2015 m. RRT pirmininkavo Europos pašto reguliuotojų grupei (angl. European Regulators
Group for Postal services, ERGP), kurios susitikimuose buvo sprendžiami pašto paslaugos naudotojams
svarbūs klausimai, pavyzdžiui, susiję su tarptautinių siuntų kainų mažinimu, kas itin aktualu Europoje nuolat
augant elektroninės komercijos apimtims.
Vartotojas pasirenka naudingiausią jam sprendimą, kai žino savo pasirinkimo galimybes. Todėl RRT
daug dėmesio skiria tam, kad paslaugų gavėjams ir naudotojams viešintų informaciją apie jiems prieinamas
paslaugas, jų kokybę. 2015 m. startavo naujos, buvo palaikomos ir tobulinamos esamos RRT informacinės
svetainės: interneto paslaugų žemėlapis, kuriame vartotojai gali matyti, kokie paslaugų teikėjai konkrečioje
vietovėje teikia plačiajuosčio interneto paslaugas (www.raskinterneta.lt); žemėlapiai, atvaizduojantys realią
judriojo ryšio interneto spartą ir tikėtinas tinklų aprėptis (matavimai.rrt.lt, epaslaugos.rrt.lt/apreptis); interneto
prieigos spartos matavimo įrankis (www.matuok.lt) ir kiti.
Vartotojas sėkmingai naudojasi paslaugomis, jei pasitiki jomis, jų kokybe ir saugumu. RRT 2015 m. ir
toliau vykdė elektroninių ryšių paslaugų kokybės bandymus bei patikrinimus, vertino universaliųjų pašto
paslaugų kokybę, tikrino rinkai tiekiamus įrenginius dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams. RRT gauti
asmenų prašymai ir ginčai buvo nagrinėjami kompetentingai ir operatyviai. Patarti, išspręsti, sutaikyti – šiais
principais vadovaujasi RRT, o geriausias mūsų darbo įvertinimas – vartotojų pasitikėjimas RRT, kaip jų teises
ginančia institucija.
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Augant kibernetinių grėsmių apimtims, RRT veikiantis nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) per 2015 metus ištyrė daugiau kaip 40 tūkst.
kibernetinių incidentų – 15 proc. daugiau nei 2014 m., teikė pagalbą vartotojams, operatyviai informavo apie
kibernetines grėsmes ir apsisaugojimo nuo jų priemones.
Kviečiu Jus išsamiau susipažinti su čia paminėtais ir kitais RRT nuveiktais svarbiais darbais, pasiektais
rezultatais ir ateities planais.

Pagarbiai

Feliksas Dobrovolskis
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2 TRUMPA 2015 M. RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS APŽVALGA

626,1 mln. Eur
Elektroninių ryšių rinkos pajamos

3,1 proc.
Rinkos augimas per metus

120,6 mln. Eur
Pašto paslaugos rinkos pajamos

10,6 proc.
Rinkos augimas per metus

14,6 proc.
Abonentų, kurie naudojasi internetu, teikiamu
judriojo ryšio technologijomis, skaičiaus augimas
per metus

10,0 proc.
Abonentų, kuriems užtikrinama 30 Mb/s ir didesnė
duomenų priėmimo iš interneto sparta, skaičiaus
augimas per metus

6,9 proc.
Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičiaus augimas per
metus

24,9 proc.
IPTV abonentų skaičiaus augimas per metus

9,9 proc.
Persiųstų pašto siuntinių skaičiaus augimas per
metus
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Lietuvos ryšių sektorius apima dvi stambias paslaugų rinkas: elektroninių ryšių ir pašto.
Vertinant šias rinkas bendrai, 2015 m. pabaigoje 201 ūkio subjektas buvo informavęs RRT apie ryšių
sektoriuje vykdomą veiklą.
2015 m. ryšių sektoriaus bendros pajamos siekė 746,7 mln. Eur ir buvo 30,7 mln. Eur arba 4,3 proc.
didesnės nei 2014 m. Lyginant su visos Lietuvos ekonomika, ryšių sektoriaus augimas pirmą kartą nuo 2009 m.
pralenkė BVP augimo tempą (1,6 proc.).

Elektroninių ryšių sektorius
2015 m. pabaigoje elektroninių ryšių veiklą vykdė 135 ūkio subjektai arba 9 ūkio subjektais mažiau nei
2014 m.
2015 m. elektroninių ryšių rinkos dalyviai į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą investavo mažiau nei
2014 m. 2015 m. šios investicijos siekė 78,9 mln. Eur ir, palyginti su 2014 m., sumažėjo 3,4 mln. Eur arba
4,1 proc. (žr. 1 pav.). Operatoriai daugiausia investavo į šviesolaidinio prieigos tinklo plėtrą ir 4G tinklų
infrastruktūros, kuria teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, tobulinimą.
104,3
90,1

86,7

82,3

77,0

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

78,9

2015 m.

1 pav. Investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą dinamika, mln. Eur, 2010–2015 m.
Šaltinis: RRT

2015 m. bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos buvo 626,1 mln. Eur ir, palyginti su 2014 m.,
šios pajamos padidėjo 3,1 proc. arba 19,1 mln. Eur (žr. 2 pav.). Tai pirmas elektroninių ryšių sektoriaus pajamų
augimas nuo 2008 m. Didžiausią šio sektoriaus pajamų dalį (36,3 proc.) sudarė pajamos, gautos iš judriojo
telefono ryšio paslaugų teikimo, o mažiausią (7,7 proc.) ‒ iš fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo.
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745,4

693,5
159,1

158,8

285,0

123,9
158,8

273,4

658,0

621,2

607,0

626,1

92,5

111,0

131,4

154,7

154,6

101,2
157,5

156,8

265,3

243,3

222,4

227,1

54,8
87,6

58,8
78,5

63,0
70,9

64,9
63,6

64,4
54,5

64,6
48,5

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

Televizijos ir radijo paslaugos

Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos

Duomenų perdavimo paslaugos

Tinklų sujungimo paslaugos

Visos pajamos

2 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus pajamų pasiskirstymas, mln. Eur, 2010–2015 m.
Šaltinis: RRT

Telefono ryšys. Fiksuotojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius per 2015 m., palyginti su 2014 m.,
sumažėjo nuo 585,5 tūkst. iki 560,8 tūkst. arba 4,2 proc. Judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius per
2015 m., palyginti su 2014 m., sumažėjo nuo 4 264,6 tūkst. iki 4 184,1 tūkst. arba 1,9 proc. Judriojo telefono ryšio
paslaugų abonentų skaičius mažėjo trečius metus iš eilės.
Vertinant naudojimąsi telefono ryšio paslaugomis, 2015 m. išliko panaši tendencija kaip ir 2014 m.:
fiksuotojo telefono ryšio tinkle inicijuotų pokalbių trukmė, palyginti su bendra 2014 m. inicijuotų pokalbių trukme,
sutrumpėjo 8,9 proc. arba 84,5 mln. min., o judriojo ryšio tinkluose 2015 m. inicijuotų pokalbių trukmė buvo
2,7 proc. arba 223,6 mln. min. daugiau nei 2014 m. (žr. 3 pav.).

1422,8

1277,6

1114,6

953,8

869,3

1533,9

6855,8

7290,2

7534,7

7699,9

8181,5

8405,1

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Judriojo telefono ryšio

Fiksuotojo telefono ryšio

3 pav. Inicijuotų pokalbių trukmė, mln. min., 2010–2015 m.
Šaltinis: RRT

Internetas. 2015 m., palyginti su 2014 m., pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo padidėjo
7,1 proc. ir sudarė 127,4 mln. Eur (žr. 4 pav.). Interneto prieigos paslaugų teikimo pajamos susideda iš dviejų
paslaugų grupių: mažmeninių interneto prieigos paslaugų ir didmeninių interneto prieigos paslaugų. 2015 m.,
palyginti su 2014 m., mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimo pajamos augo 4,8 proc. ir siekė 116,4 mln.
Eur, o didmeninės interneto prieigos paslaugų teikimo pajamos padidėjo 39,6 proc. ir siekė 10,9 mln. Eur.
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127,4
119,9

117,7

2010 m.

2011 m.

117,8

118,7

119,0

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

4 pav. Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo, mln. Eur, 2010–2015 m.

Lietuvoje 2015 m., palyginti su 2014 m., plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius išaugo
76,6 tūkst. arba 6,9 proc. ir pasiekė 1,187 mln. (žr. 5 pav.). Pažymėtina, kad per pastaruosius šešerius metus
interneto prieigos abonentų skaičius Lietuvoje išaugo daugiau kaip trečdaliu (35 proc.).
1187
1111
1054

1060

2012 m.

2013 m.

989
880

2010 m.

2011 m.

2014 m.

2015 m.

5 pav. Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius, tūkst., 2010–2015 m.

Vertinant abonentų struktūrą pagal naudojamas technologijas, 2015 m. šviesolaidinės ryšio linijos (FTTx)
Lietuvoje išliko pagrindine plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo technologija. 2015 m. duomenimis, Lietuvoje buvo
517,1 tūkst. šviesolaidinių ryšio linijų, t. y. 39,3 tūkst. linijų arba 8,2 proc. daugiau nei 2014 m. Tai reiškia, kad iš
visų abonentų, kurie naudojosi interneto prieigos paslaugomis, 43,6 proc. naudojosi šviesolaidinėmis linijomis (žr.
6 pav.).
5,8%
7,0%
25,1%

22,9%

4,8%
7,6%

4,2%
8,7%

3,6%
9,2%

3,3%
9,5%

2,7%
9,2%

20,7%

18,1%

16,6%

15,3%

13,9%

27,8%

27,9%

27,8%

29,8%

26,9%

36,2%

37,7%

39,7%

41,3%

43,0%

43,6%

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

FTTx

Viešuoju judriuoju ryšiu

xDSL

Belaidžio ryšio linijomis

KTV tinklu

LAN

Skirtąja linija

6 pav. Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų teikimas pagal technologijas, proc., 2010–2015 m.
Šaltinis: RRT

Svarbu paminėti, kad 2015 m. abonentų, kurie interneto prieigos paslaugas gavo naudodamiesi judriojo
ryšio technologijomis, santykinė dalis bendrajame interneto prieigos paslaugų gavėjų skaičiuje buvo 2
procentiniais punktais didesnė nei 2014 m., nes tokių abonentų skaičius per metus išaugo 14,6 proc.
Sparčiojo fiksuotojo 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, ir kitomis linijomis (vietiniai tinklai (LAN)). Per metus abonentų, kuriems užtikrinama
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30 Mb/s ir didesnė duomenų priėmimo iš interneto sparta, skaičius išaugo 10,0 proc. 2015 m. gruodžio 31 d.
60,1 proc. fiksuotojo plačiajuosčio ryšio abonentų naudojosi 30 Mb/s ir didesne interneto sparta, tarp jų 17,7 proc.
naudojosi skaitmeninių ryšių technologijų paslauga, gebančia perduoti duomenis didesne negu 100 Mb/s sparta.
Televizija. Lietuvoje sėkmingai besiplečiantys naujosios kartos plačiajuosčio ryšio tinklai lemia ir
populiarėjantį televizijos programų retransliavimą taikant IPTV (angl. Internet Protocol Television) technologijas.
2015 m. pabaigoje IPTV paslaugas teikė 14 bendrovių, o šiuo būdu televizijos programas žiūrėjo 179,9 tūkst.
abonentų – palyginti su 2014 metų duomenimis, abonentų skaičius išaugo 23,4 proc., t. y. beveik ketvirtadaliu.
Nors IPTV paslaugų abonentų skaičius augo sparčiausiai, populiariausiomis mokamos televizijos paslaugomis
išliko kabelinės televizijos tinklais teikiamos televizijos paslaugos ‒ šią televiziją 2015 m. rinkosi 55,1 proc. visų
mokamos televizijos abonentų, bet tai buvo 2,2 procentinio punkto mažiau nei 2014 m. (žr. 7 pav.).
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12,4%

12,6%

14,2%

13,8%

12,8%

3,1%

2,8%

2,0%

1,8%

1,7%

11,1%
10,0%

12,6%

2,5%

14,4%

16,3%

20,2%

24,9%

10,8%

10,7%

9,3%

7,9%

6,7%

63,5%

61,2%

58,2%

58,6%

57,3%

55,1%

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

KTV

DVB-T

IPTV

Palydovinė televizija

MDTV

7 pav. Mokamos televizijos abonentų pasiskirstymas pagal televizijos paslaugų teikimo būdus, proc., 2010–2015 m.
Šaltinis: RRT

Pašto sektorius
2015 m. pabaigoje teisę teikti pašto paslaugą turėjo 66 fiziniai arba juridiniai asmenys, t. y. 3 asmenimis
mažiau nei 2014 m. pabaigoje.
2015 m. pašto paslaugos teikimo veiklos pajamos, palyginti su 2014 m. bendrosiomis pašto veiklos
pajamomis, padidėjo 10,6 proc. ir siekė 120,6 mln. Eur (žr. 8 pav.).
101,9

109,0

120,6

89,7
78,8

68,9

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015

8 pav. Pajamos už pašto paslaugą, mln. Eur, 2010–2015 m.
Šaltinis: RRT

Vertinant pašto paslaugas fiziniais paslaugos vienetais, 2015 m., palyginti su 2014 m., pašto siuntinių
skaičius išaugo 9,9 proc. ir siekė 9,5 mln. vnt., o korespondencijos siuntų skaičius per 2015 m. padidėjo 3,9 proc.
ir siekė 74,3 mln. vnt.
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3 RRT MISIJA, STRATEGINIS TIKSLAS, PROGRAMA
MISIJA

Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių, įperkamų
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) bei pašto paslaugų pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes IRT
bei pašto verslo plėtrai, taip spartinant informacinės ir žinių visuomenės plėtrą.
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.
Įgyvendindama šį strateginį tikslą, RRT visakeriopai prisideda prie Europos skaitmeninės darbotvarkės,
Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų
programos, Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“ ir kitų svarbių strateginių dokumentų nuostatų įgyvendinimo.
RYŠIŲ VALDYMO IR KONTROLĖS PROGRAMA

RRT strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Ryšių valdymo ir kontrolės programą (toliau – Programa),
kuri yra tęstinė (pradėta vykdyti 2001 m. ir buvo tęsiama 2015 m.).

Tinklų ir
informacijos
saugumas,
žalingo
interneto
turinio
prevencija

Elektroninio
parašo
priežiūra

Elektroninių
ryšių
sektoriaus
reguliavimas
Pašto
sektoriaus
reguliavimas

Ryšių
reguliavimo
tarnyba

Radijo spektro
valdymas ir
priežiūra
Elektroninių
ryšių išteklių
valdymas ir
priežiūra
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Aparatūros ir
įrenginių
priežiūra

Vartotojų teisių
ir teisėtų
interesų
apsauga
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4 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2015 M.
1 tikslas

2 tikslas

3 tikslas

4 tikslas

5 tikslas

Užtikrinta veiksminga
ir skaidri konkurencija
IRT ir pašto paslaugų
rinkose

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

Integracija į ES ir
tarptautinę
reguliavimo erdvę ir
efektyvi RRT veikla

Uždavinys

Uždavinys

Uždavinys

Uždavinys

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
Uždavinys

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

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

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

Vykdyti
integraciją
sprendimų
procesą

Uždavinys

Uždavinys

Uždavinys

Atlikti ūkio subjektų
vykdomos elektroninių
ryšių ir pašto veiklos
priežiūrą,
užtikrinant
šios
veiklos
efektyvumą

Atlikti IRT ir pašto
paslaugų, įskaitant
universaliąsias
paslaugas, teikimo
priežiūrą

Užtikrinti
efektyvų
RRT
veiklos
organizavimą, veiklos
viešumą ir kontrolę

efektyvią
į
ES
priėmimo

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

Uždavinys
Užtikrinti ir prižiūrėti
Lietuvos Respublikos
rinkoje esančių radijo
ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių atitiktį
privalomiesiems
reikalavimams bei
įrenginių atitiktį
elektromagnetinio
suderinamumo
reikalavimams
Uždavinys
Vykdyti elektroninio
parašo priežiūros
institucijos funkcijas

Informacija apie programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų įgyvendinimą 2015 m. pateikiama
ataskaitos 1 priede, o finansinė ataskaita – 2 priede.
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5 1 Tikslas. KONKURENCIJOS SKATINIMAS ELEKTRONINIŲ
RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIUOSE
Elektroninių ryšių ir pašto paslaugos yra būtinos šių dienų verslui, viešojo administravimo institucijų veiklai
ir žmonių gyvenimui. Elektroniniai ryšiai leidžia tikruoju laiku ir dideliais atstumais keistis informacija. Pašto
paslauga kartu su elektroninių ryšių paslaugomis sudaro sąlygas fizinių daiktų judėjimui tarp skirtingų vietovių,
šalių ir žemynų. Svarbu, kad elektroninių ryšių ir pašto paslaugos būtų prieinamos kaip galima platesnėje
geografinėje teritorijoje, būtų kokybiškos ir įperkamos. Vienas iš būdų pasiekti šių tikslų yra sąlygų konkurencijai
sudarymas bei konkurencijos skatinimas. RRT, vykdydama rinkų tyrimus, atlikdama jau nustatytų įpareigojimų
priežiūrą, skatindama informacijos apie elektroninių ryšių ir pašto paslaugas sklaidą, taip pat prisideda prie
konkurencijos skatinimo elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose.

5.1 Konkurencija elektroninių ryšių sektoriuje
5.1.1 Rinkų tyrimai
RRT atliekamų rinkų tyrimų tikslas – įvertinti, ar konkurencija tam tikroje elektroninių ryšių rinkoje yra
veiksminga, ir jei ji nėra veiksminga, neleisti susidaryti galimybėms piktnaudžiauti įtaka konkrečioje rinkoje. 2015
m. RRT inicijavo 1 naujos rinkos tyrimą ir tęsė 2014 m. pradėtus 8 rinkų tyrimus. 2015 m. buvo atliekami šie rinkų
tyrimai:

1. Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų
tyrimas;
2. Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių
tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimas;
3. Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimas;
4. Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose
rinkos tyrimas (tyrimas pradėtas 2015 m.);
5. Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimas;
6. Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams
rinkos tyrimas;
7. Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinkos tyrimas;
8. Skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkos tyrimas;
9. Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimas.
2015 m. RRT baigė 4 rinkų tyrimus: Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos; Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio
tinkluose rinkos; Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių
tinklo fiksuotoje vietoje rinkų. Šių rinkų tyrimai parodė, kad konkurencija atitinkamose rinkose nėra veiksminga ir
RRT įvardijo aukščiau minėtose rinkose didelę įtaką turinčius ūkio subjektus, taip pat nustatė jiems atitinkamus
įpareigojimus:
Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo
fiksuotoje vietoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu buvo pripažintas ūkio subjektas „Teo LT“. Skatindama
efektyvią konkurenciją, RRT ūkio subjektą „Teo LT“ įpareigojo: nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis
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užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono
ryšio paslaugomis; tvarkyti apskaitą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 32
straipsnyje, vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis, suteikti didmeninę vietinę liniją viešosioms telefono
ryšio paslaugoms teikti. Taip pat ūkio subjektui „Teo LT“ RRT nustatė nediskriminavimo įpareigojimą, skaidrumo
įpareigojimą, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimus bei apskaitos atskyrimo įpareigojimą teikiant
didmeninę vietinę liniją.
Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkoje
didelę įtaką turinčiais ūkio subjektais RRT pripažino 9 ūkio subjektus: „Teo LT“ kartu su susijusiais asmenimis,
AB „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su susijusiais asmenimis, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą, UAB „CSC
Telecom“ kartu su susijusiais asmenimis, UAB „Linkotelus“, UAB „Mediafon“ kartu su susijusiais asmenimis,
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ kartu su susijusiais asmenimis, UAB „Telekomunikacijų grupė“ kartu
su susijusiais asmenimis ir UAB „Ecofon“. Bendrovei „Teo LT“ kartu su susijusiais asmenimis RRT nustatė
įpareigojimą suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimą, skaidrumo įpareigojimą ir kainų kontrolės
įpareigojimą. Kitiems ūkio subjektams buvo nustatytas įpareigojimas suteikti prieigą ir kainų kontrolės
įpareigojimas. Nustatant įpareigojimus, nuo 0,61 euro ct už min. iki 0,13 euro ct už min. buvo sumažinta Europos
ekonominėje erdvėje (toliau – EEE) inicijuotų skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugų kaina,
kartu atsisakant šių paslaugų kainų reguliavimo ne EEE inicijuojamiems skambučiams.
Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkoje didelę įtaką
turinčiais ūkio subjektais RRT pripažino 6 asmenis: UAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais asmenimis, UAB
„CSC Telecom“ kartu su susijusiais asmenimis, UAB „Linkotelus“, UAB „Ecofon“, UAB „Mediafon“ kartu su
susijusiais asmenimis, UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais asmenimis ir UAB „Tele2“ kartu su susijusiais
asmenimis. Bendrovėms UAB „Bitė Lietuva“ kartu su susijusiais asmenimis, UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais
asmenimis ir UAB „Tele2“ kartu su susijusiais asmenimis RRT nustatė įpareigojimą suteikti prieigą,
nediskriminavimo įpareigojimą, skaidrumo įpareigojimą ir kainų kontrolės įpareigojimą. Kitiems operatoriams,
turintiems didelę įtaką šioje rinkoje, RRT nustatė įpareigojimą suteikti prieigą ir kainų kontrolės įpareigojimą.
Nustatant įpareigojimus, nuo 1,04 euro ct už min. iki 0,94 euro ct už min. buvo sumažinta EEE inicijuotų
skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugų kaina, o šių paslaugų kainos ne EEE inicijuotiems
skambučiams tapo nebereguliuojamos.
2015 m. RRT atliko nacionalinę konsultaciją ir konsultaciją su Europos Komisija dėl Didmeninės vietinės
prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ir Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinkos, Skirtųjų linijų magistralinių
segmentų rinkos, Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimų rezultatų (sprendimai dėl
šių rinkų tyrimų rezultatų buvo priimti 2016 m. sausio mėnesį). Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje
masinės rinkos produktams rinkos tyrimo rezultatai buvo pateikti nacionalinei konsultacijai, kuri vyko 2015 m.
gruodį ‒ 2016 m. sausį. 2016 m. I ketv. po viešosios konsultacijos sprendimų projektai buvo suderinti su
Europos Komisija, o kovo mėn. priimti. Informacija apie didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčius ūkio subjektus
ir jiems 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusius įpareigojimus yra pateikta 3 priede.

5.1.2 Ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymo priežiūra
Skatindama konkurenciją, RRT 2015 m. vykdė didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams
nustatytų įpareigojimų laikymosi priežiūrą, tikrino ir vertino, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio
subjektai vykdo jiems nustatytus skaidrumo, nediskriminavimo, prieigos suteikimo ir kainų kontrolės įpareigojimus.
Toliau yra pateikta informacija apie didžiausius nustatytus įpareigojimų nesilaikymo trūkumus bei pasiektus
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rezultatus. Nustačius trūkumų, ūkio subjektai buvo įpareigojami pateikti papildomą informaciją ir (arba) užtikrinti
nustatytų įpareigojimų laikymąsi.

TYRIMAS

TYRIMAS

dėl „Teo LT“ taikomų infrastruktūros
nuomos paslaugų (vienkartinių ir
mėnesinių užmokesčių) kainų pagrindimo
pagrįstos sąnaudomis ir atitikties kainų
kontrolės įpareigojimo nuostatoms.

dėl „Teo LT“ didmeninės vietinės linijos
paslaugos
kainos
atitikties
nediskriminavimo
įpareigojimo
nuostatoms.

Kainos sumažintos.

Po perspėjimų nustatyti
neatitikimai pašalinti.

RRT
TYRIMAS

TYRIMAS

dėl
UAB
„Linkotelus“
taikomos
skambučių užbaigimo kainos UAB
„Linkotelus“ judriojo ryšio tinkle atitikties
kainų
kontrolės
įpareigojimams.
Nustatytas kainų kontrolės pažeidimas.

dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos
centro
transliacijų
perdavimo
antžeminiais tinklais paslaugos teikimo
priemonių taikomos kainodaros atitikties
kainų
kontrolės
įpareigojimo
nuostatoms.

Skirta sankcija.

Kainos sumažintos.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo tvarkyti apskaitą pagal RRT nustatytus pagrindinius
sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus 1, taip pat kitus su sąnaudų
apskaita susijusius reikalavimus, tarp jų yra reikalavimas atlikti auditą. 2015 m. UAB „Jungtinė auditorių kontora“
atliko universaliosios pašto paslaugos teikėjo AB Lietuvos pašto 2014 m. sąnaudų auditą. Rekomendacinio
pobūdžio ataskaitoje auditorius nurodė, kad AB Lietuvos pašto RRT teikiama informacija nėra pakankami išsami,
kad jos užtektų RRT įsitikinti, kad sąnaudų apskaitos sistema atitinka Sąnaudų apskaitos taisyklių ar kitų teisės
aktų reikalavimus, pateikė rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus. RRT kreipėsi į AB Lietuvos paštą, prašydama,
kad metinių ataskaitų duomenys už 2015 metus būtų pateikti remiantis auditoriaus rekomendacijomis. Audito
išvada pateikiama RRT svetainėje.
Siekiant patikrinti, kaip didelę įtaką turintys ūkio subjektai laikosi sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo
įpareigojimų, atlikti „Teo LT“ sąnaudų apskaitos sistemos bei apskaitos atskyrimo ir AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo auditai. „Teo LT“ auditą atliko UAB „Auditas“,
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro – UAB „BDO auditas ir apskaita“. „Teo LT“ audito išvadoje auditorius
pabrėžė, kad „Teo LT“ kiekvienos veiklos tiksli faktinė darbo laiko apskaita nėra vedama, todėl sąnaudų apskaitos
sistemoje nėra visiškai įgyvendinti teisės aktuose nustatyti skaidrumo ir patikimumo principai. Rekomendacinio
pobūdžio ataskaitoje nurodyta, kad rekomenduojama įvesti kontrolės procedūras ir pateikta pastabų dėl
priežastingumo, pastovumo principų vykdymo. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro audito metu nustatytiems
neatitikimams pašalinti auditorius ūkio subjektui rekomendavo įsidiegti vidaus kontrolės procedūras. Atsižvelgiant
į audito rezultatus, RRT kreipėsi į ūkio subjektus „Teo LT“ ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą su prašymais
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklės, patvirtintos RRT direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-55,
http://www.rrt.lt/lt/pasto-verslui/universalioji_pasto_paslauga.html.
1
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pašalinti auditų metu nustatytus trūkumus ir užtikrinti, kad sekančiais metais ūkio subjektų pateikiamos metinės
ataskaitos atitiktų teisės aktų reikalavimus. Ūkio subjektai sutiko pašalinti nustatytus trūkumus ir pateikė
informaciją, kaip bus įgyvendinti audito metu pateikti rekomendacinio pobūdio siūlymai. Audito išvada skelbiama
RRT svetainės nuorodoje2.

5.1.3 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo priežiūra
2015 m. startavo svetainė www.raskinterneta.lt, kurioje skelbiamas Lietuvos elektroninių
ryšių operatorių teikiamų plačiajuosčio interneto ryšio paslaugų žemėlapis.
2015 m. pabaigtas investicijų projektas „Elektroninės informacinės plačiajuosčio ryšio paslaugų sistemos
sukūrimas“. Sukurtas plačiajuosčio ryšio paslaugų žemėlapis yra prieinamas visiems internetiniu adresu
www.raskinterneta.lt. Interneto paslaugų teikėjai žemėlapyje nemokamai skelbia, kur teikiamos jų paslaugos, o
potencialūs interneto vartotojai pagal savo gyvenamosios vietos ar verslo adresą gali patogiai ir greitai sužinoti,
kokių operatorių paslaugos jiems prieinamos. 2015 m. pabaigoje sistemos, parįstos savanorišku operatorių
dalyvavimu, paslaugomis naudojosi jau 32 paslaugų teikėjai, o likusieji kviečiami jungtis prie jo ir pasinaudoti
galimybe nemokamai viešinti savo teikiamas paslaugas.
RRT prižiūri svetainę www.e-infrastruktura.lt, kurioje centralizuotai pasiekiami duomenys iš Vilniaus,
Klaipėdos, Kauno ir Panevėžio savivaldybių administruojamų infrastruktūros erdvinių duomenų bazių. Sistema
atvira ir kitoms bendradarbiavimu suinteresuotoms savivaldybėms.

5.1.4 Telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga
Tefenono ryšio numerio perkėlimo paslauga Lietuvoje teikiama jau 12 metų ‒ nuo 2004-ųjų. Kiekvienais
metais augantis numerio perkėlimų skaičius įrodo šios paslaugos naudingumą vartotojui. Ši paslauga suteikia
vartotojams laisvę rinktis, galimybę pakeisti paslaugų teikėją, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę,
kainas, lojalumo sistemas, aptarnavimo patrauklumą ir kt. svarbius paslaugų parametrus.
RRT duomenimis, nuo numerio perkėlimo paslaugos teikimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo
perkelta (t. y. migruota į kitą paslaugų teikėjo tinklą) 1 288 484 numeriai, iš jų 1 234 820 yra judriojo telefono ryšio
numerių (9 pav.), 53 341 – fiksuotojo telefono ryšio numerių ir 323 ‒ paslaugų numeriai. Numerio perkėlimo
paslauga jau yra pasinaudoję 26,84 proc. visų aktyvių telefono ryšio paslaugų abonentų.

2

http://www.rrt.lt/lt/verslui/konkurencijos-prieziura/apskaitos-ir-kainu-kontrole.html#Sanaud_audit
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. administruoti naują centrinę duomenų bazę, kuri užtikrina telefono ryšio numerių
perkėlimo proceso tarp paslaugų teikėjų administravimą, pradėjo viešoji įstaiga „Numerio perkėlimas“ ir UAB
„Mediafon“, pakeitę ankstesnį administratorių UAB „Mano numeris“. Pradėjus administruoti centrinę duomenų
bazę naujam administratoriui, ženkliai sumažėjo viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų
patiriamos išlaidos (nuo 0,29 euro iki 0,01448 euro, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (PVM), už kiekvieną
paslaugų teikėjui paskirtą abonentinį numerį per metus).

5.1.5 Ginčų tarp ūkio subjektų sprendimas
RRT veikianti nuolatinė Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas,
sprendimo komisija (toliau – Ginčų sprendimo komisija) per 2015 m. privaloma išankstine ne teismo tvarka
išnagrinėjo 2 ginčus.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras kreipėsi į Ginčų sprendimo komisiją su prašymui šspręsti tarp AB
Lietuvos radijo ir televizijos centro ir „Teo LT“ kilusį ginčą dėl DVB-T siųstuvų talpinimo paslaugų kainų
nustatymo. Ginčų sprendimo komisija priėmė sprendimą tenkinti iš dalies AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
prašymą ir nustatė, kad už paslaugų teikimą „Teo LT“ AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui turėtų mokėti ne
didesnes nei ginčo sprendime nustatytas kainas. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro reikalavimo taikyti Ginčų
sprendimo komisijos nustatytą kainą retrospektyviai, t.y. nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki sprendimo įvykdymo
dienos, Ginčų sprendimo komisija netenkino.
UAB „Omnitel“ kreipėsi į Ginčų sprendimo komisiją su prašymu išspręsti tarp UAB „Omnitel“ ir UAB
„Tele2“ kilusį ginčą dėl trumpųjų žinučių siuntimo tarp jų valdomų tinklų. UAB „Omnitel“ prašyme prašė pripažinti,
kad UAB „Tele2“ veiksmai, kai blokuojamos UAB „Omnitel“ tinkle inicijuotos ir į UAB „Tele2“ tinklą siunčiamos
trumposios žinutės, yra neteisėti, ir įpareigoti UAB „Tele2“ priimti visas UAB „Omnitel“ tinkle inicijuotas ir į UAB
„Tele2“ tinklą siunčiamas trumpąsias žinutes, įskaitant ir iš UAB „Omnitel“ tinklo ateinančias trumpąsias žinutes,
kurios siunčiamos perduodant A numerį raidinių simbolių formatu, bei trumpąsias žinutes, siunčiamas iš trumpųjų
numerių. Ginčų sprendimo komisija nutarė tenkinti UAB „Omnitel“ prašymą išspręsti ginčą, kilusį tarp UAB
„Tele2“ ir UAB „Omnitel“.
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5.2 Konkurencija pašto paslaugos sektoriuje
Bendra pašto rinka, kuri apima tradicinio pašto3 ir siuntų, pateiktų asmeniškai pasirašytinai (per
pasiuntinį), rinkas, vertinant pagal pajamas ir palyginti su 2014 m., 2015 m. išaugo 10,8 proc. ir pasiekė 120,8
mln. Eur. Tradicinio pašto rinka 2015 m. padidėjo 14,4 proc. ir pasiekė 53,2 mln. Eur. Šioje rinkoje, vertinant
pagal pajamas, didžiausią dalį užėmė AB Lietuvos paštas – 91,6 proc. Siuntų, pateiktų asmeniškai pasirašytinai,
rinka, vertinant pagal pajamas ir palyginti su 2014 m., 2015 m. padidėjo 8,1 proc. ir pasiekė 67,6 mln. Eur. Šioje
rinkoje 2015 m. dominuojantys operatoriai išliko tie patys, kaip ir 2014 m.: UAB „DPD Lietuva“, UAB „Venipak LT“
ir UAB „DHL Lietuva“, kurie užima didžiąją šios rinkos dalį, t. y. 30,6 proc., 14,8 proc. ir 14,6 proc. rinkos dalies.
Bendra korespondencijos rinka, vertinant pagal siuntų kiekį, 2015 m. sumažėjo 8,8 proc. Pastaraisiais
metais stebima tendencija, jog siuntiniai ne tik sudaro vis didesnę visų pašto siuntų dalį (2014 m. jie sudarė 10,8
proc., o 2015 m. – 12,7 proc. visų pašto siuntų), bet ir auga jų skaičius. 2015 m. siuntinių rinkoje siųstų ir gautų
siuntinių kiekis, palyginti su 2014 m., išaugo 9,5 proc. Tarptautinių siuntinių kiekis išaugo 12,1 proc., o vidaus
siuntinių kiekis išaugo 8,8 proc. Siuntinių kiekio augimui didelės įtakos turi elektroninės prekybos bei savitarnos
pašto terminalų populiarėjimas šalyje.
Siekiant įvertinti esamą konkurencijos intensyvumą, pašto rinkoje apskaičiuotas rinkos koncentraciją 4
rodantis rodiklis ‒ Hiršmano-Herfindalio indeksas HHI5. Šis rodiklis yra apskaičiuotas vertinant korespondencijos
(rodiklio reikšmė 2015 m. – 4868,5) bei siuntinių (rodiklio reikšmė 2015 m. – 2225,3) rinkas, taip pat vertinant
pašto rinką pagal pašto paslaugos teikėjų uždirbamas pajamas (rodiklio reikšmė 2015 m. – 2243,1) (žr. 1 lentelę).
Vertinant konkurenciją pašto rinkoje, apskaičiuotos HHI rodiklio reikšmės per 2008‒2015 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 paslaugos teikėjai.
1 lentelė. Rinkos koncentracijos indeksai 2008–2015 m.

Indeksas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

HHI pagal korespondencijos
siuntų kiekį

5521,4

5519,1

5297,6

5079,0

5184,7

5236,3

5007,5

5343,4

HHI pagal pašto siuntinių kiekį

3952,2

2627,4

2009,2

2164,5

2038,6

2163,1

2178,4

2225,3

HHI pagal pajamas

2432,7

2634,7

2429,2

2286,2

2149,3

2262,7

2189,0

2242,3

3

Tradicinėmis pašto paslaugomis laikomos universaliosios pašto paslaugos bei pašto siuntų pristatymas gavėjams į jų gaunamąsias dėžutes.
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.
5
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.
4
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5.3 Elektroninių ryšių ir pašto veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos
priežiūra
2015 m. atlikti 25 planiniai elektroninių ryšių paslaugų teikėjų patikrinimai6. 22 ūkio subjektų veikloje
nustatyta trūkumų, susijusių su ūkio subjektų naudojamų tipinių sutarčių sąlygų neatitikimu Elektroninių ryšių
paslaugų teikimo taisyklių reikalavimams. Trūkumai pašalinti patikrinimo metu. Neplaninių patikrinimų inicijuoti
nebuvo poreikio.
2015 m. buvo inicijuota ir paskirta ekonominė sankcija vienam elektroninių ryšių veiklą vykdančiam ūkio
subjektui. Šiuo metu teisme vyksta RRT sprendimo teisėtumo vertinimas. Kiti nustatyti teisės aktų reikalavimų
neatitikties atvejai buvo pašalinti suteikus ūkio subjektams metodinę pagalbą.
2015 m. atlikti 25 planiniai pašto paslaugos teikėjų patikrinimai7. 6 pašto paslaugos teikėjų veikloje
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). Trūkumai patikrinimo metu
pašalinti.
2015 m. ekonominių sankcijų pašto paslaugos teikėjams paskirta nebuvo.
Rinkos dalyviai buvo konsultuojami veiklą reglamentuojančių teisės aktų, rinkos reguliavimo, statistinių
ataskaitų pildymo, interneto tinklų sujungimo, universaliųjų paslaugų kokybės, problemų, susijusių su netinkamu
pašto siuntų pristatymu, ir kt. klausimais.
RRT svetainėje skelbiami išsamūs kiekvieno ketvirčio patikrinimų rezultatai.

Atlikti 25 planiniai
elektroninių ryšių
paslaugų teikėjų
patikrinimai

Paskirta 1
ekonominė sankcija

Atlikti 25 planiniai
pašto paslaugos
teikėjų patikrinimai

Ekonominių sankcijų
paskirta nebuvo

6

Neplaninių
patikrinimų nebuvo

Neplaninių
patikrinimų vykdyta
nebuvo

RRT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1V-107 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. planuojamų
tikrinti ūkio subjektų sąrašo patvirtinimo“
7
RRT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1V-107 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. planuojamų
tikrinti ūkio subjektų sąrašo patvirtinimo“
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5.3.1 Euro įvedimo
laikotarpiu

priežiūra

dvejopo

kainų

nurodymo

stebėsenos

Lietuvai 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, RRT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo
Lietuvos Respublikoje įstatymu ir kitais teisės aktais, tęsė 2014 m. pradėtas įgyvendinti priemones.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 1 d. RRT įgaliotieji pareigūnai atliko 201 patikrinimą, nustatyta
15 pažeidimų ‒ kainos nebuvo nurodytos dviem valiutomis, perskaičiuojant kainas pritaikytas netinkamas keitimo
kursas, kainos apvalinimas neatitiko teisės aktų reikalavimų. Pažeidimai buvo pašalinti patikrinimų metu.
RRT nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 1 d. gavo ir išnagrinėjo 21 vartotojų skundą ir 1 ginčą,
susijusius su euro įvedimu.

Atliktas 201 euro
įvedimo priežiūros
patikrinimas

Nustatyta 15
pažeidimų

19

Pažeidimai pašalinti
patikrinimo metu

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita

6

2 Tikslas. VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ
APSAUGA

6.1 Vartotojų informavimo priemonės
RRT, vadovaudamasi principu, kad jos vykdoma veikla turi būti tikslinga, efektyvi, naudinga kiekvienam
elektroninių ryšių paslaugų vartotojui, nuolat viešino informaciją apie savo kaip reguliuotojo veiklos kryptis, jos
rezultatus ir sukurtus vartotojams informacinius sprendimus.
2015 m. RRT veiklos viešinimas buvo įgyvendinamas tokiomis priemonėmis:

Buvo teikiamos konsultacijos nemokamu pasitikėjimo ir pagalbos telefonu 8 800 20030. 2015 m. iš viso sulaukta 1 144
skambučių.
Paskelbta 40 oficialių pranešimų spaudai, 30 naujienų.
Operatyviai teikti kompetentingi atsakymai į žiniasklaidos atstovų klausimus.
Organizuoti susitikimai ir diskusijos RRT patalpose su rinkos dalyviais.
Nuolat atnaujinta, pildyta informacija RRT interneto svetainėje.
RRTdarbuotojai dalyvavo televizijos ir radijo laidose.
RRT administravo 9 interneto svetainės (pateiktos žemiau). 2015 m. startavo nauja svetainė www.raskinterneta.lt.
Vykdė interneto karštosios linijos finkcijas (www.draugiskasinternetas.lt), teikė informaciją (akreditavo ir viešino
nemokamas turinio filtravimo programas, skelbė ketvirtines ataskaitas).

http://www.raskinterneta.lt/

http://www.rrt.lt/

https://www.cert.lt/

http://www.matuok.lt/

http://www.elektroninisparasas.lt/

http://www.esaugumas.lt

http://www.skaiciuok.lt/

http://e-infrastruktura.lt/

http://matavimai.rrt.lt/
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6.2 Elektroninių ryšių paslaugų kokybės užtikrinimas
6.2.1 Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų priežiūra
RRT parengė Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių pakeitimo
projektą ir 15 proc. siūlo mažinti taksofonų tankį.
„Teo LT“ yra pripažinta ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką Viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir
paslaugų rinkoje, ir yra įpareigota teikti universaliąsias paslaugas 8.
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. Universaliųjų paslaugų teikėjas taip pat yra įpareigotas teikti paslaugas taksofonu, sudaryti galimybę
naudotis universaliosiomis paslaugomis neįgaliesiems šių paslaugų gavėjams ir teikti informaciją apie viešųjų
telefono ryšio paslaugų abonentus.
RRT nustatė, kad 2015 m. universaliųjų paslaugų teikėjos „Teo LT“ tarnybų metinė deklaruotoji vidutinė
atsiliepimo trukmė (29,55 s) viršijo nustatytą ribinę vertę (20,00 s). „Teo LT“ informavo, kad minėto rodiklio
nevykdymo priežastis yra susijusi su situacija darbo rinkoje (darbuotojų trūkumas), ir nurodė, kad 2015 m. spalio
mėn. neatitikimas buvo pašalintas. Kitų universaliųjų paslaugų teikimo reikalavimų (įskaitant reikalavimus dėl
universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų aukščiausios kainų ribos) pažeidimų 2015 m. nustatyta nebuvo.
2015 m. RRT paskelbė 2014 m. universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų pokyčių
ataskaitą. Apie 2015 m. universaliųjų paslaugų teikimą ir kainų pokyčius numatyta paskelbti iki 2016 m.
gegužės 1 d.
RRT užsakymu 2015 m. buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, siekiant nustatyti, kokie
buvo universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų poreikiai 2014 m. Pagrindiniai apklausos rezultatai yra šie:
Beveik trečdalis (31,2 proc.) tyrimo dalyvių namuose naudojosi viešosiomis fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis, kurias
teikia „Teo LT“ (2013 m. – 30 proc., 2012 m. – 33 proc.). Daugumą apklaustųjų (77 proc.) šios paslaugos tenkina.

Daugiau nei pusė (52 proc.) fiksuotojo telefono ryšio naudotojų taip pat naudojasi internetu per „Teo LT“ ryšio liniją
(2013 m. – 50 proc., 2012 m. – 48 proc.).

29 proc. internetu per fiksuotojo telefono ryšio liniją besinaudojančių respondentų teigimu, interneto duomenų priėmimo ir
perdavimo sparta siekia iki 10 Mb/s: 11 proc. – iki 512 Kb/s, 7 proc. – nuo 512 kb/s iki 2 Mb/s, 11 proc. – nuo 2 Mb/s iki 10
Mb/s. 10‒30 Mb/s duomenų perdavimo ir priėmimo sparta naudojosi 11 proc. apklaustųjų, 30‒100 Mb/s – 10 proc.,
greitesne nei 100 Mb/s duomenų perdavimo sparta – 11 proc. Didelė dalis (39 proc.) apklaustųjų interneto spartos
nurodyti negalėjo.
Absoliuti dauguma (97 proc.) apklausos dalyvių 2014 m. taksofonais nesinaudojo.

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.
8
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2015 m. II ketv. RRT užsakymu buvo atliktas tyrimas, siekiant nustatyti, ar universaliosios elektroninių
ryšių paslaugos yra teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatytu mastu, taip pat ar nustatytas
mastas atitinka universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų (įskaitant vartotojus ir neįgaliuosius šių paslaugų
gavėjus) poreikius. Tyrimas apėmė ir taksofonų naudojimo bei reikalingumo įvertinimą – nustatyta, kad esant
galimybei atsiskaityti banko kortele ar grynais pinigais ir įdiegus papildomų paslaugų, taksofonais naudotųsi
nežymiai daugiau respondentų (5‒6 proc.), tačiau bendra tendencija rodo mažėjantį taksofonų poreikį.
Išanalizavus situaciją rinkoje ir išnagrinėjus „Teo LT“ pateiktą informaciją, RRT parengė Universaliųjų
elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių pakeitimo projektą, kuriame siūloma 15 proc. mažinti taksofonų
tankį. „Teo LT“ nurodo, kad reikėtų mažinti taksofonų tankį didesniu mastu ‒ iki 50 proc. Projektas iki 2016 m.
vasario 1 d. paskelbtas viešajai konsultacijai.

6.2.2 Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybė
RRT, vykdydama universaliųjų elektroninių ryšių teikimo ir įpareigojimų teikti universaliąsias paslaugas
laikymosi priežiūrą, 2015 m. I ir III ketv. atliko viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių
kontrolinius matavimus universaliųjų paslaugų teikėjo tinkluose.
2015 m. I ketv. „Teo LT“ fiksuotojo telefono ryšio tinkle buvo atlikta 21 tūkst. bandomųjų skambučių, III ketv.
‒ 23 tūkst. bandomųjų skambučių. Nustatytos nesėkmingų nacionalinių kvietimų dalies (0,25 proc. I ketv. ir
0,17 proc. III ketv.) bei vidutinės nacionalinės sujungimo trukmės (0,37 s I ketv. ir 0,38 s III ketv.) vertės neviršija
universalių paslaugų teikėjams nustatytų ribinių verčių (ne daugiau kaip 5 proc. ir ne ilgiau nei 10 s).
Kiti 2015 m. I ir III ketv. „Teo LT“ deklaruoti paslaugų kokybės rodikliai taip pat neviršija universalių
paslaugų teikėjams nustatytų ribinių verčių.

I ketv. atlikta 21 tūkst.
bandomųjų skambučių

III ketv. atlikta
23 tūkst. bandomųjų
skambučių

Vertės neviršija
universalių paslaugų
teikėjams nustatytų
ribinių verčių

6.2.3 Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų kokybė
Atliekant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus, 2015 m. atlikta 2
815 bandomųjų balso telefonijos (toliau – BT) skambučių, išsiųstos 3 625 trumposios tekstinės žinutės (toliau –
SMS) UAB „Bitė lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose.
Žemiau pateikiami (10,11 ir 12 pav.) kokybės rodiklių – BT skambučio sujungimo trukmės, BT balso
perdavimo kokybės ir SMS pristatymo trukmės – verčių palyginimai su ankstesniais metais užfiksuotais
rezultatais9.

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.
9
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Išsiųstos 3 625

Atlikta 2 815 balso
bandomųjų skambučių

10

trumposios tekstinės
žinutės

Bitė Lietuva

Omnitel

Tele2

9

8,1

8
7

6,6

6,2

6,1

6
5

7,0

7,3

5,5

5,5

5,2

4
3
2013 m.

2014 m.

2015 m.

10 pav. Vidutinės BT skambučio sujungimo trukmės (s) palyginimas 2013‒2015 m.
Šaltinis: RRT

4

Bitė Lietuva

3,8
3,6

3,44

3,4

3,16

Tele2
3,57
3,32

3,32

3,25

3,2
3

Omnitel
3,60

3,16

3,25

2,8
2,6

2,4
2013 m.

2014 m.

2015 m.

11 pav. Vidutinių BT balso perdavimo kokybės verčių (MOS-LQO balais) palyginimas 2013‒2015 m.
Šaltinis: RRT
Pastaba: kuo didesnis MOS-LQO balas, tuo geresnė balso perdavimo kokybė. Matavimų metu nebuvo naudoti tokie galiniai įrenginiai, kurie
palaikytų didelės raiškos balso perdavimo technologiją (angl. HD Voice).
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7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8

7,7

Bitė Lietuva

Omnitel

Tele2

7,5

7,37,3

7,1

6,8

6,7

6,6
6,5

2013 m.

2014 m.

2015 m.

12 pav. Vidutinės SMS pristatymo trukmės (s) palyginimas 2013‒2015 m.
Šaltinis: RRT

6.2.4 Belaidės interneto prieigos paslaugų kokybė
2015 m. RRT tęsė belaidės interneto prieigos paslaugų kokybės stebėseną. RRT sukurta Belaidžio
interneto prieigos stebėsenos sistema, paremta RRT nuolat atliekamų kontrolinių matavimų duomenimis, leidžia
objektyviai įvertinti judriojo ryšio operatorių teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę. Matavimų rezultatai
skelbiami nuolat atnaujinamame interaktyviame žemėlapyje internete adresu matavimai.rrt.lt. Ši informacija
naudinga vartotojams vertinant mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybę ir renkantis jų poreikius atitinkančias
paslaugas.
Per 2015 m. atlikta 37 tūkst. duomenų perdavimo bandymų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, UAB
„Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ operatorių tinkluose. Matavimo įranga buvo sumontuota
tarnybiniame automobilyje, o matavimai atlikti daugumoje Lietuvos miestų ir pagrindiniuose keliuose.
Interneto prieigos kokybės rodiklių – vidutinės duomenų gavimo spartos ir vidutinės naršymo spartos –
vertės, apskaičiuotos pagal stebėsenos sistemos surinktus duomenis, yra pateikiamos žemiau 13 ir 14 pav.

5,33
5,21

LRTC

10,41

Omnitel

6,78
6,47

Tele2

7,13
7,76
7,59

Bitė Lietuva

2015 m.

2014 m.

13 pav. Vidutinė duomenų gavimo sparta 2014 m. ir 2015 m., Mb/s (rezultatai pateikti tik pagal 3G technologijos tinkluose
atliktus matavimus; LRTC atveju – WiMAX)
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Omnitel

26,64

Bitė Lietuva

23,37

Tele2

14,3

14 pav. Vidutinė naršymo sparta LTE tinkle 2015 m., Mb/s

6.2.5 Kabelinės televizijos tinklai
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
aprašo10 privalomuosius reikalavimus.
2015 m. buvo atlikta 20 KTV tinklų techninių parametrų patikrinimų. Visi patikrinti kabelinės televizijos
tinklai atitiko privalomuosius reikalavimus.

Atlikta 20 planinių
kabelinės televizijos
tinklų techninių
parametrų patikrinimų

Kabelinės televizijos
tinklai atitiko
privalomuosius
reikalavimus

6.3 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
paslaugų gavėjų teises ir kitais klausimais, RRT nagrinėja tokį kreipimąsi kaip prašymą (skundą)11.
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 prašymą nagrinėja kaip
ginčą12. Paprastai ginčai kyla, kai galutinis paslaugų gavėjas ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjas arba

10

2006 m. kovo 1 d. RRT direktoraiaus įsakymas Nr. 1V-283 „Dėl Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių
parametrų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365147
11
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“.
12
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

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita
naudotojas ir pašto paslaugos teikėjas turi skirtingų lūkesčių kurdami, pakeisdami, nutraukdami teisinį santykį, dėl
ko galutinis paslaugų gavėjas arba naudotojas mano, kad jo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti. Siekiant atkurti
pažeistų interesų pusiausvyrą, kilusį ginčą šalys gali spręsti net keliais būdais, vienas iš jų – vadinamasis
alternatyvus ginčų nagrinėjimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 8 ir
36 straipsnių ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, RRT yra įgaliota neteismine
tvarka spręsti ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčus tarp naudotojų
ir pašto paslaugos teikėjų.
Vartotojui pageidaujant gauti oficialią RRT poziciją, jis turi kreiptis į RRT raštu.

6.3.1 Elektroninių ryšių galutinių paslaugų gavėjų prašymų (skundų)
nagrinėjimas
Išnagrinėta

Atsakyta į

216

300

galutinių paslaugų
gavėjų prašymų

asmenų elektroninių
paklausimų

366
kartus konsultuota
telefonu

2015 m. RRT išnagrinėjo 216 galutinių paslaugų gavėjų prašymų ir skundų dėl el. ryšių paslaugų teikėjų
veiksmų ar neveikimo. Iš jų – 195 iš fizinių asmenų ir 21 iš juridinių asmenų. Skundų pateikimo priežastys
pateiktos 15 pav.
Kitais klausimais

68

Dėl sąskaitų faktūrų išrašymo ir (ar) sąskaitų teikimo

58

Dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarčių

40

Dėl paslaugų kainų ir tarifų

25

Dėl elektroninių ryšių paslaugų kokybės

21

Dėl paslaugų kredito limito taikymo

3

Dėl paslaugų teikėjo keitimo
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15 pav. Prašymų (skundų) pateikimo 2015 m. priežastys

Pastebėta, kad dėl elektroninių ryšių paslaugų kokybės besikreipiantys asmenys (21 skundas) dažniausiai
skundėsi dėl duomenų perdavimo paslaugų kokybės. Lyginant su 2014 m., kada dažniausiai buvo skundžiamasi
dėl perduotų duomenų kiekio (asmuo neigė išnaudojęs sąskaitoje nurodytą ir apmokestintą perduotų duomenų
kiekį), 2015 m. vyravo skundai dėl duomenų perdavimo spartos.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose
taisyklių nustatyta tvarka.
25
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Vertinant skundus pagal nagrinėjimo baigtį, 61 skundas išspręstas taikiai, į 147 skundus atsakyta teisės
aktų nustatyta tvarka arba jie persiųsti nagrinėti kitoms institucijoms pagal kompetenciją, likę skundai bus baigti
nagrinėti 2016 m.

6.3.2 Pašto paslaugos naudotojų prašymų (skundų) nagrinėjimas
2015 m. RRT išnagrinėjo 65 pašto paslaugos naudotojų prašymus ir skundus (žr. 16 pav). Iš jų 60 – iš
fizinių asmenų, 5 – iš juridinių asmenų.
Dėl pažeistų, sugadintų, dingusių pašto siuntų ir žalos
atlyginimo

21

Dėl pašto siuntų pristatymo aplinkybių

17

Dėl pašto paslaugos teikėjų vidinės darbo tvarkos

12

Kitais klausimais

9

Dėl neteisingai apskaičiuotų muito mokesčių
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16 pav. Pašto paslaugos naudotojų prašymų (skundų) pateikimo 2015 m. priežastys
2015 m. gana dažna tapo anksčiau atskirai neišskirta skundų priežastis

– skundai dėl pašto

paslaugos teikėjų vidinės darbo tvarkos, kuri apima netinkamą darbuotojų elgesį, dėl netinkamai išduotų ar
neišduotų atsiskaitymo kvitų (gauta 12 skundų).
Vertinant pagal nagrinėjimo baigtį, 13 prašymų ir skundų išspręsti pašto paslaugos naudotojų naudai arba
taikiai, į 52 prašymus (skundus) atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka arba jie persiųsti nagrinėti kitoms
institucijoms pagal kompetenciją.

6.3.3 Ginčų tarp elektroninių ryšių galutinių paslaugų gavėjų ir teikėjų
nagrinėjimas
2015 m. RRT buvo gauti 125 prašymai išnagrinėti ginčą tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių
paslaugų teikėjų (iš jų 118 buvo išnagrinėti 2015 m., likusių nagrinėjimas bus baigtas 2016 m.). Didžiąją dalį
gautų prašymų pateikė fiziniai asmenys – vartotojai, besinaudojantys elektroninių ryšių paslaugomis
asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių
paslaugų teikėjų išnagrinėjimo RRT terminas 2015 m. buvo 16,7 darbo dienos.
Galutiniai paslaugų gavėjai, kaip ir 2014 m., dažniausiai į RRT kreipėsi dėl telefono ryšio paslaugų (17 pav.)
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17 pav. Prašymų išnagrinėti ginčą pasiskirstymas 2015 m. pagal paslaugų rūšis13

18 pav. pateiktas ginčų pasiskirstymas pagal ginčų pobūdį. Daugiausia – 62 prašymai 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 paskaičiuotų netesybų klausimas (31 atvejis).
Dėl sąskaitų

62

Kitos priežastys

41

Dėl netesybų

31

Dėl sutarties nutraukimo

25

Dėl paslaugų kokybės
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Dėl sutarties sąlygų keitimo
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18 pav.Ginčų pasiskirstymas 2015 m. pagal ginčo pobūdį (kai kuriuose prašymuose buvo nurodomos kelios
kreipimosi priežastys)

2015 m. į RRT kreipėsi ponia Birutė, kuri teigė, kad paslaugų teikėjas (operatorius) neteisėtai perdavė skolų
išieškojimo įmonei informaciją apie jos neapmokėtas sąskaitas (31,57 Eur). Birutė nurodė, kad sąskaitas ji
apmokėjo laiku per paslaugų teikėjo nurodytą terminą. RRT, gavusi Birutės prašymą, kreipėsi į paslaugų
teikėją ir paprašė paaiškinti susiklosčiusią situaciją. Išnagrinėjusi gautą atsakymą, RRT nustatė, kad Birutė
sumokėjo anksčiau, nei paslaugų teikėjas perdavė skolos išieškojimo teisę skolų išieškojimo įmonei, tačiau
dėl techninių nesklandumų paslaugų teikėjas sąskaitos apmokėjimą užfiksavo vienu mėnesiu vėliau.
Paslaugų teikėjas pripažino savo kaltę ir situaciją išsprendė taikiu būdu – pareiškėjai nereikėjo papildomai
mokėti nei paslaugų teikėjui (31,57 Eur), nei skolų išieškojimo įmonei (7,62 Eur) už skolos administravimą.

13

1 ginčas buvo kilęs dėl dviejų paslaugų.
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Daugelis RRT pasiekusių galutinių paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų ginčų buvo išspręsta taikiai (57) (19
pav.), 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.

Ginčas išspręstas taikiai

57

Paslaugų teikėjo naudai

30

Paslaugų gavėjo naudai

27

Ginčo nagrinėjimas nutrauktas

20
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19 pav. Ginčų dėl elektroninių ryšių paslaugų sprendimų baigtis (buvo kompleksinių sprendimų)

Ponas Darius 2012 m. įsigijo 12 išankstinio mokėjimo paslaugų kortelių už 60,00 Lt (17,38 Eur) sumą,
bet nusprendė jas aktyvinti tik po trejų metų (2015 m.). Paaiškėjus, kad kortelės nebeaktyvios, ponas
Darius dėl pinigų grąžinimo kreipėsi į paslaugų teikėją, kuri grąžinti pinigus pagal kortelių pirkimo kvitus
atsisakė, grįsdama savo sprendimą tuo, kad, vadovaujantis išankstinio apmokėjimo paslaugų teikimo
taisyklėmis, korteles reikėjo aktyvinti per 3 mėnesius nuo įsigijimo datos, kitaip kortelės
užblokuojamos. RRT paprašius, bendrovė pateikti 2012 m. galiojusių paslaugų teikimo taisyklių pateikti
negalėjo. RRT konstatavo, jog paslaugų teikėja paslaugų teikimo taisyklėse turi nurodyti paslaugų
teikimo sąlygas, o nepateikus minėtų taisyklių kopijos paslaugų teikėjos teiginys, jog korteles reikėjo
aktyvinti per 3 mėnesius nuo įsigijimo datos, antraip paslaugų teikėja turi teisę jas užblokuoti,
laikytinas neįrodytu. Todėl pono Dariaus reikalavimą grąžinti 17,38 Eur sumą RRT laikė pagrįstu ir
tenkintinu.
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6.3.4 Ginčų tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimas
2015 m. RRT buvo gauti 9 prašymai išnagrinėti ginčą (žr. 20 pav.) tarp pašto paslaugos naudotojų ir pašto
paslaugos teikėjų.
Daugiausia RRT gautų pašto paslaugos naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų ginčų buvo išspręsta taikiai (3
atvejai), 2 ginčuose sprendimas buvo palankus naudotojui (t. y. jo reikalavimai tenkinti visa apimtimi arba iš
dalies), 2 naudotojų reikalavimai netenkinti, 2 ginčus atsisakyta nagrinėti, kadangi RRT neturėjo įgaliojimų priimti
sprendimų dėl pareikštų konkrečių reikalavimų.

Ginčai išspręsti taikiai

3

Atsisakyta priimti nagrinėti ginčą

2

Paslaugos teikėjo naudai

2

Paslaugos naudotojo naudai

2

20 pav. Ginčų dėl pašto paslaugos sprendimų baigtis 2015 m.

Didžiąją dalį (80 proc.) gautų prašymų pateikė fiziniai asmenys – naudotojai, besinaudojantys pašto
paslaugomis asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

6.4 Universalioji pašto paslauga
2015 m. RRT išnagrinėjo AB Lietuvos pašto 2014 m. universaliosios pašto paslaugos (toliau
– UPP) sąnaudų detalią ataskaitą. Nustatyta, kad UPP sąnaudos apskaitytos laikantis UPP
sąnaudų apskaitos taisyklėse nustatytų reikalavimų.
Atliktas AB Lietuvos pašto sąnaudų apskaitos nepriklausomas auditas. Nustatyta, kad UPP
apskaita vykdyta teisingai.
RRT gavo AB Lietuvos pašto prašymą dėl nuostolingos universaliosios pašto paslaugos
kompensavimo. Nustatyta, kad prašymas yra nepagrįstas.

6.4.1 Universaliosios pašto paslaugos tarifai ir sąnaudų apskaita
Vienas iš svarbiausių ES ir Lietuvos pašto sektoriaus teisinio reguliavimo tikslų išlieka nenutrūkstamas
UPP teikimas vienodomis sąlygomis visiems šalies paslaugų naudotojams14.
2015 m. RRT gavo ir išnagrinėjo AB Lietuvos pašto 2014 m. UPP sąnaudų detalią ataskaitą ir nustatė, kad
AB Lietuvos paštas ataskaitinio laikotarpio UPP sąnaudas apskaitė laikydamasis UPP sąnaudų apskaitos
Liberalizavus pašto rinką, išliko įpareigojimas UPP teikėjui užtikrinti nenutrūkstamą UPP teikimą Lietuvos Respublikos 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.
14
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taisyklėse nustatytų reikalavimų – UPP teikėjo sąnaudų apskaitos sistema atitinka taisyklėse nustatytus sąnaudų
apskaitos tvarkymo principus bei kitus reikalavimus.
RRT 2015 m. organizavo AB Lietuvos pašto nepriklausomą auditą, kurio tikslas buvo nustatyti, ar UPP
teikėjo 2014 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. Auditorius pateikė
rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus sąnaudų apskaitos sistemai optimizuoti bei nepriklausomo audito išvadą,
kad svarbiausiais atžvilgiais 2014 m. metinėje sąnaudų apskaitos ataskaitoje AB Lietuvos pašto pateikti
duomenys yra teisingi, sąnaudų apskaitos ataskaita parengta pagal teisės aktų reikalavimus.
2015 m. RRT gavo AB Lietuvos pašto prašymą dėl nuostolingos universaliosios pašto paslaugos
kompensavimo. AB Lietuvos paštas nurodė, kad įpareigojimo teikti UPP vykdymas 2014 m. buvo nuostolingas
kaimo gyvenamosiose vietovėse ir sudarė nepagrįstai didelę finansinę naštą. AB Lietuvos paštas RRT pateikė
nuostolių, patirtų teikiant UPP kaimo gyvenamosiose vietovėse, skaičiavimus, o tai 2014 m. sudarė 949 076 Eur.
RRT, išnagrinėjusi AB Lietuvos pašto prašyme pateiktą informaciją bei kitus turimus duomenis, nustatė, kad AB
Lietuvos pašto prašymas dėl nuostolingos UPP kompensavimo yra nepagrįstas.
RRT gavus AB Lietuvos pašto prašymą dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų
vietovių prenumeratoriams paslaugos nuostolių kompensavimo už 2014 m. ir 2015 m. I pusmetį, Susisiekimo
ministerijai pateikė išvadas, kad AB Lietuvos pašto prašymuose ir kartu su jais pateiktuose prieduose
reikšmingos pateiktų duomenų neatitikties Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėms,
patvirtintoms RRT direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-55, nenustatyta.

6.4.2 Universaliosios pašto paslaugos kokybės kontrolė
UPP teikėjas AB Lietuvos paštas yra įpareigotas taikyti standartą LST EN 13850 „Pašto paslaugos.
Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymas“. 2015 m., atlikus
nepriklausomą vidaus paprastųjų pirmenybinių korespondencijos siuntų siuntimo trukmės patikrinimą, kurio metu
buvo išsiųstos kontrolinės korespondencijos siuntos, nustatyta, kad kitą darbo dieną (D+1) pristatyta 81,1 proc.
(2014 m. – 85,4 proc.) pirmenybinių korespondencijos siuntų, o trečią darbo dieną (D+3) – 99,0 proc. (2014 m. ‒
98,40 proc.) pirmenybinių korespondencijos siuntų. Susisiekimo ministerijos nustatyti UPP kokybės reikalavimai15
numato, kad kitą darbo dieną D+1 turi būti pristatyta 85 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų, o D+3 – 97
proc. (2 lentelė). Kadangi 2015 metais atlikto pirmenybinių korespondencijos siuntų siuntimo trukmės rezultatai
yra prastesni už nustatytus reikalavimuose, RRT 2016 metais planuoja detaliau išnagrinėti 2015 metų atlikto
patikrinimo rezultatus bei priežastis, lėmusias UPP kokybės prastėjimą.
2 lentelė. Pirmenybinių korespondencijos siuntų siuntimo trukmės rezultatai 2013‒2015 m., kokybiniai rodikliai (proc.)
Lietuvoje
Metai

D+1

D+2

D+3

reikalavimai

85

--

97

2013

90,03

98,10

99,56

Nustatyti

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-128 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos kokybės
reikalavimų aprašo patvirtinimo“
15
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2014

85,40

96,20

98,40

2015

81,10

96,30

99,00

Šaltinis: UAB „Spinter tyrimai“
Pastaba: D yra korespondencijos siuntos priėmimo siųsti data. D+2 rodiklis nėra nustatytas.

6.5 Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas įrenginių sektoriuje
6.5.1 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 reglamento16 (toliau –
RTTE reglamentas) reikalavimams užtikrinimą ir priežiūrą bei Lietuvos Respublikos rinkoje esančių aparatūros ir
įrenginių atitikties Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento 17 (toliau – EMS reglamentas)
reikalavimams priežiūrą.
2015 m. išanalizuoti duomenys apie 3 822 iš trečiųjų šalių įvežtų radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių
įrenginių tipus (žr. 21 pav). Palyginti su 2014 m. duomenimis, įvežamų įrenginių tipų skaičius 2015 m. žymiai
sumažėjo. Tai susiję su tuo, kad daugelis Rytų šalių gamintojų yra įsteigę atstovybes ES, todėl didėja radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių įvežimas iš Europos Sąjungos šalių, o ne tiesiogiai iš trečiųjų šalių
gamintojų.

9000

7140

7000

6140
5000

4731
3822

3000
2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

21 pav. 2012–2015 m. iš trečiųjų šalių įvežtų įrenginių tipų skaičius, vnt.
Šaltinis: RRT

Atitiktis RTTE reglamento administraciniams reikalavimams
2015 m. buvo patikrinta 74 tipų radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktis RTTE reglamento
administraciniams reikalavimams (22 pav.). 2015 m. pirmą kartą rinkoje nebuvo aptikta gaminių, nepaženklintų
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).
17
2006 m. gruodžio 15 d. RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292606
16
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CE ženklu − tai rodo, kad įrenginių tiekėjai žino ženklinimo reikalavimus, tačiau 24 įrenginių tipai neturėjo atitikties
deklaracijų, t. y. neatitiko administracinių reikalavimų. Po reikalavimo 22 tipų įrenginių deklaracijos pateiktos, o 2
tipų įrenginių tipų atitikties deklaracijos nepateiktos ir šie įrenginiai pašalinti iš rinkos.

78
77
76
74

74

72
70

70

68
66
2013 m.

2014 m.

2015 m.

22 pav. 2013–2015 m. patikrintų radijo ryšių įrenginių ir telekomunikacinių galinių įrenginių tipų skaičius

Atitiktis RTTE reglamento reikalavimams atliekant bandymus
2015 m. iš rinkos bandymams laboratorijose buvo paimta ir patikrinta 25 tipų radijo ryšio ir
telekomunikacinių galiniai įrenginiai. RTTE reglamento reikalavimų neatitiko 7 įrenginių tipai.
Tarp netenkinančių reikalavimų įrenginių buvo 3 tipai radijo stočių ir 4 tipai mažojo nuotolio įrenginių
(nuotoliniu būdu valdomų žaislų). Pagrindinis neatitikimo parametras − šalutinės siųstuvo spinduliuotės neatitiktis
standartuose nustatytiems reikalavimams. Šių įrenginių teikimas rinkai sustabdytas iki nustatytų trūkumų
pašalinimo.

Aparatūros ir įrenginių atitiktis elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams
2015 m. buvo patikrinti 34 aparatų tipai (23 pav.), ar jie atitinka EMS reglamento administracinius
(ženklinimas, atitikties deklaracija) reikalavimus.

35
34

34

33
32
31
30

30

30

29
28
2013 m.

2014 m.

2015 m.

23 pav. Aparatų, tikrintų, ar atitinka EMS reglamento administracinius reikalavimus, tipų skaičius 2013–2015 m.

Iš 34 aparatų tipų 19 tipų buvo paimta bandymams laboratorijoje. Iš laboratorijoje patikrintų aparatų EMS
reglamento reikalavimų neatitiko 11 tipų įrenginiai (69 proc. patikrintų įrenginių). Toks didelis neatitikimo
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procentas yra dėl tikslinės LED šviestuvų ir įtampos keitiklių atrankos pagal EMS tikrinimo programą. Dažniausia
neatitikties EMS reglamento reikalavimams priežastis ‒ trikdžiai maitinimo prieigoje. Šie keliantys trikdžius ir
neatitinkantys ES esminių reikalavimų gaminiai nepateks į šalies rinką arba bus sustabdytas jų tiekimas, jie
nepasieks vartotojo namų ūkio.

6.5.2 RRT veikla užtikrinant laisvą įrenginių judėjimą ir tiekimą rinkai
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių atitikties vertinimas

Atlikta 42 tipų 44
radijo ryšio įrenginių
bandymai

13 tipų įrenginiai
neatitiko RTTE
reglamento esminių
reikalavimų

Sustabdytas jų
tiekimas rinkai

Į ES rinką gali patekti tik tie radijo ryšio ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, kurie atitinka esminius
reikalavimus, nustatytus RTTE reglamente, tad Lietuvos ir kitų ES šalių gamintojai, prieš pateikdami gaminius
rinkai, teikia įrenginius atitikties vertinimui. 2015 m. RRT iš gamintojų buvo gauti 42 tipų 44 radijo ryšio įrenginiai,
kurių bandymai buvo atlikti ir parengtos 42 bandymų ataskaitos. Nustatyta, kad 13 tipų įrenginiai neatitinka RTTE
reglamento esminių reikalavimų. Šie įrenginisi nebus teikiami šalies rinkai, kol nebus pasiektas pakankamas
elektromagnetinio suderinamumo lygis bei efektyvus radijo dažnių spektro naudojimas.
Vykdant rinkos priežiūrą, RRT buvo paimti 25 tipų 27 radijo ryšio įrenginiai, norint įvertinti jų atitiktį RTTE
reglamento esminiams reikalavimams elektromagnetinio suderinamumo bei efektyvaus radijo dažnių spektro
naudojimo srityse. Atlikus bandymus, nustatyta 7 tipų neatitiktis privalomiesiems reikalavimams. Prekyba šių tipų
įrenginiais sustabdyta.

Aparatūros ir įrenginių atitiktis elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimams

Gauti 61 tipo 64
elektriniai ir
elektroniniai aparatai

15 tipų įrenginiai
neatitiko EMS
reikalavimų

Sustabdytas jų
tiekimas rinkai

Į ES rinką gali patekti tik EMS reglamento reikalavimus atitinkantys elektriniai ir elektroniniai aparatai, pvz.,
buityje naudojami prietaisai: dulkių siurbliai, šaldytuvai, kavamalės, indaplovės, mikrobangų krosnelės ir pan., taip
pat visa pramonėje, moksle, medicinoje naudojama elektrinė ir elektroninė įranga. 2015 m. RRT atliko iš
gamintojų gautų 61 tipo 64 elektrinių ir elektroninių aparatų bandymus ir parengė 61 bandymų ataskaitą.
Nustatyta, kad 15 tipų aparatai neatitinka EMS reglamento esminių reikalavimų – šie aparatai nebus tiekiami
šalies rinkai, kol nebus pasiektas pakankamas elektromagnetinio suderinamumo (tiek trikdžių spinduliuotės, tiek
atsparumo trikdžiams) lygis.
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Akredituotame Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriuje pagal sutartis su
gamintojais bei sertifikavimo įstaigomis per 2015 m. buvo patikrinta trijų transporto priemonių, dviejų liftų ir 12 tipų
naujų elektroninių medicinos prietaisų atitiktis elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams18.
Vykdant rinkos priežiūrą, buvo paimta 19 tipų 21 elektrinis ar elektroninis aparatas, siekiant įvertinti jų
atitiktį EMS reglamento esminiams reikalavimams. Atlikus bandymus, nustatyta 11 tipų aparatų neatitiktis
privalomiesiems reikalavimams, prekyba šių tipų aparatais sustabdyta.
Vertinant ES rinkai tiekiamų elektrinių ir elektroninių aparatų bei transporto priemonių atitiktį darniesiems
standartams, buvo iš viso atlikti 803 elektromagnetinio suderinamumo bandymai (iš jų ‒ 394 elektromagnetinių
trikdžių spinduliuotės, 409 atsparumo trikdžiams bandymai). Iš viso buvo išduoti 156 bandymų protokolai, iš jų 48
(31 proc.) konstatuota neatitiktis ES elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams, taigi neatitinkantiems
darniųjų standartų reikalavimų gaminiams buvo užkirstas kelias patekti į ES rinką.
Pagal ilgalaikes dvišales sutartis buvo bendradarbiaujama su šalies ir užsienio sertifikavimo centrais bei
įrangos gamintojais ir atliekami jų teikiamų prietaisų atitikties vertinimai:


su sertifikavimo centru „Sertika“ – medicinos prietaisų atitikties vertinimas;



su elektrotechninių gaminių sertifikavimo centru „EGSC“ – elektrotechninių gaminių, apšvietimo prietaisų
atitikties vertinimas;



su šalies elektrinės ir elektroninės įrangos gamintojais: AB „Snaigė“, UAB „Elgama-Elektronika“, UAB
„Teltonika“, UAB MGF „Šviesos konversija“, UAB „Eltesta“, UAB „Trikdis“ ir daugeliu kitų, taip pat Latvijos,
Estijos, Danijos ir Vokietijos elektroninės įrangos gamintojais dėl atitikties esminiams EMS reikalavimams
vertinimo.

6.5.3 Radijo trukdžių šalinimas
Gauti 385 prašymai
dėl radijo trukdžių
tyrimo

114
Iš jų

atvejų nustatyti
trukdžių šaltiniai

2015 m. RRT iš fizinių ir juridinių asmenų gavo 385 prašymus pašalinti radijo trukdžius.
Didžioji prašymų dalis – 213 − (žr. 24 pav.) gauta dėl problemų, susijusių su antžeminės televizijos
transliuojamų programų priėmimu, antroje vietoje – dėl radijo trukdžių viešojo judriojo ryšio bazinėms stotims.
Prašymus dėl radijo trukdžių tyrimo gali pateikti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Ši paslauga yra nemokama.
Informacija teikiama kiekvienam pageidaujančiam nemokamu pasitikėjimo ir pagalbos telefonu 8 800 20030 bei
RRT interneto svetainėje.

18

Pagal Jungtinių Tautų 10 reglamentą dėl transporto priemonių ir ES direktyvos 93/42/EEB (medicinos prietaisų) darniuosius standartus
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Antžeminės televizijos programų priėmimui

213

Viešojo judriojo ryšio bazinėms stotims

62

Mažojo veikimo nuotolio įrenginiams

24

Radijo programų priėmimui

21

Profesionaliam nuotoliniam valdymui ir telemetrijai

20

Kita

13

Vidaus radijo ryšio tinklams

13

Oreivystės tarnyboms

11

Belaidžio ryšio prieigos įrangai

5

Radijo mėgėjų ryšiui
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24 pav. Prašymų dėl radijo trukdžių pašalinimo pasiskirstymas 2015 m.

Iš gautų 385 prašymų, radijo trukdžiai buvo nustatyti 114 atvejų (žr. 25 pav.), iš kurių 53 atsirado dėl naujai
pradėtų eksploatuoti viešojo judriojo ryšio LTE bazinių stočių, trukdančių televizijos programų transliavimo
priėmimui. Įrengus radijo dažnių filtrus paslaugų tiekėjo sąskaita, šie radijo trukdžiai buvo pašalinti. 110 skundų
buvo susiję su trumpalaikėmis problemomis, kai trukdžiai buvo trumpalakiai ir išnyko, nespėjus nustatyti jų
priežasčių.

103 tyrimai buvo baigti nustačius, kad asmuo, kuris skundėsi, naudoja netinkamą įrangą

transliuojamoms programoms priimti arba ši įranga yra sugedusi.
RRT specialistai

visuomet nuvykę į vietą konsultuodavo asmenis dėl tolesnių veiksmų, kuriuos jiems

reikėtų atlikti tam, kad pagerėtų televizijos programų priėmimo kokybė.

Radijo trukdžiai
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Priežastis išnyko, nespėjus jos identifikuoti
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Įrangos gedimas
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Nepagrįstas skundas
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25 pav. 2015 m. gautų skundų dėl trukdžių priežastys

6.6 Tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimas
6.6.1 Nacionalinio padalinio CERT-LT veikla tiriant incidentus
Didžiausia problema, su kuria 2015 m. susidūrė Lietuvos interneto naudotojai, buvo kenkimo
programinė įranga. Šios problemos atmainos, keliančios ypatingą rūpestį: išpirkos
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reikalaujantys virusai ir botnetai (užvaldytų kompiuterių tinklai). Naudojant pastaruosius,
piktavaliai platina brukalą, vykdo paslaugos trikdymo atakas ir kitą kenkimo veiką.
2015 m. CERT-LT ištyrė 41 583 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. 26 pav.). Pažymėtina, kad 17 proc. visų incidentų yra detaliai tiriami CERT-LT
specialistų, įskaitant paskirstyto paslaugos trikdymo (angl. Distributed Denial of Service, DDoS) atakas,
informacinių sistemų užvaldymo ir kitokius išskirtinius incidentus, o taip pat incidentus, apie kuriuos pranešta
CERT-LT interneto svetainėje užpildžius specialią formą (www.cert.lt/pranesti.html) arba elektroniniu paštu.
Likusioji incidentų dalis yra apdorojama automatiniu būdu, perduodant informaciją apie incidentą bei
rekomendacijas asmenims, kuriems priklauso su incidentu susiję IP adresai. Palyginti su 2014 m. (36 136
pranešimai), pranešimų buvo gauta 15 proc. daugiau.
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26 pav. Nacionalinio CERT-LT padalinio ištirtų incidentų skaičius 2012–2014 m.

Toliau pateikiama 2015 m. CERT-LT išnagrinėtų pranešimų apie tinklų ir informacijos saugumo incidentus
statistika (žr. 27 pav.) ir analizė.
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27 pav. 2015 m. CERT-LT išnagrinėtų pranešimų apie tinklų ir informacijos saugumo incidentus pobūdis, proc.
Šaltinis: RRT

Įrenginių saugumo spragos. 2015 m. buvo ištirta 18 427 (2014 m. – 13 827) pranešimai dėl saugumo
spragų fiziniams asmenims priklausančiuose įrenginiuose (maršruto parinktuvuose, kompiuteriuose, serveriuose).
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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. Tinklalapyje https://www.cert.lt/irankiai.html naudotojai gali patikrinti
savo tinklo įrenginius, ar jie turi SSDP, NTP, SNMP, DNS, NetBIOS protokolų saugumo spragų.

Kenkimo programinė įranga, informacinių sistemų užvaldymai. 2015 m. ištirti 10 928 (2014 m. – 11
276) 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). Taip pat buvo ištirti 6 975
informacinių sistemų užvaldymo atvejai (2014 m. – 4 853). Daugiausia buvo užvaldomos interneto svetainės,
naudojančios populiarias turinio valdymo sistemas („Wordpress“, „Joomla“).

Paslaugos trikdymo atakos. 2015 m. ištirta 50 (2014 m. – 165) pranešimų apie paslaugos trikdymo
atakas (angl. Denial of Service, DoS). 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.

Klastojimo pranešimai. 2015 m. ištirta 559 (2014 m. – 630) klastojimo (angl. phishing) pranešimai.
Piktavaliai kuria internetinių svetainių klastotes, siekdami arba išgauti internetinių paskyrų duomenis, arba iš to
pasipelnyti. Dažniausiai klastotėse apsimetama Lietuvos komercinių bankų ar valstybinių įstaigų atstovais ir
informuojama apie neva gautą ar atliktą naują mokėjimą, taip pat prašoma prisijungti prie suklastotos el.
bankininkystės sistemos. 2015 m. I ketv. buvo platinamos klastotės, nutaikytos į „DNB“, „Danske“ ir „SEB“ bankų
klientus. Dažnai klastojami mokėjimo sistemų (pvz., „PayPal“), socialinių tinklų („Facebook“, „VK.com“),
elektroninio pašto sistemų („Gmail“, „Yahoo“) internetiniai puslapiai. Taip pat pasitaikydavo Lietuvoje bei užsienyje
veikiančių bankų svetainių klastočių. Dėl CERT-LT veiksmų visos klastotės buvo greitai šalinamos.
2015 m. CERT-LT tęsė Lietuvos interneto tinklo infrastruktūros stebėsenos sistemos (LITIS), kuri
analizuoja Lietuvos interneto infrastruktūros objektus (interneto vardus, interneto adresus ir adresų erdves,
maršrutus, autonomines sistemas ir pan.), plėtrą. LITIS stebi maršrutų pokyčius, jų tikslumą, renka duomenis
apie ypatingos svarbos interneto infrastruktūros objektų pasiekiamumą.

6.6.2 CERT-LT veikla incidentų prevencijos srityje
„CERT-LT įspėja - per šventes būkite itin atsargūs!“
„CERT-LT įspėja: suaktyvėjo elektroninių pranešimų klastotės“
„Dėmesio: socialiniame tinkle „Facebook“ plinta kenkimo programa“
„Dėmesio: plinta virusai, užšifruojantys failus“
Kibernetinio saugumo incidentų prevencija atliekama viešinant CERT-LT veiklą. Platinami oficialūs
pranešimai spaudai (keleto 2015 m. pranešimų antraščių pavyzdžiai pateikti aukščiau) – tai vienas iš pagrindinių
įrankių siekiant užkirsti kelią galimiems pažeidimams elektroninėje erdvėje. RRT pranešimuose buvo atkreipiamas
visuomenės dėmesys į tuo metu aktualias kibernetinio augumo problemas, pateikiamos konkrečios
rekomendacijos ir įspėjimai, kaip išvengti didesnio masto pavojų, kaip šalinti incidentų pasekmes.

38

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita

CERT-LT pastangomis net 5 kartus sumažėjo (lyginant 2015 m. ir 2016 m. balandžio 1 d.
duomenis) turinio valdymo sistemų užvaldymo naudojant „Stealrat“ kodą atvejų. Šis kodas
kompiuterių botnetams kurti ypač aktyviai naudotas 2015 m. I–II ketv. – kiekvieną dieną CERT-LT
fiksuodavo tiek naujas, tiek jau žinomas užkrėstas svetaines. Iki 2014 m. rudens tokie incidentai
buvo sprendžiami automatiniu būdu. Matydami tokio metodo neefektyvumą, CERT-LT
darbuotojai visus 2015 metus užvaldymo incidentus sprendė rankiniu būdu. Toks sprendimas
davė rezultatų ir užvaldymo atvejų skaičius stabilizavosi, vėliau pradėjo mažėti. Šie veiksmai iki
2015 m. pabaigos padėjo ženkliai sumažinti kenkimo kodo plitimą.

Detali informacija, kompiuterių naudotojams pateikiamos rekomendacijos skelbiamos specializuotose
interneto svetainėse www.cert.lt ir www.esaugumas.lt, taip pat CERT-LT „Twitter“ paskyroje.
CERT-LT svetainėje galima pranešti apie tinklų ir informacijos saugumo problemas užpildant specialią
formą https://www.cert.lt/pranesti.
Pažymėtina, kad 2015 m. CERT-LT organizavo 2 susitikimus su interneto paslaugų teikėjais, kurių metu
buvo pristatoma esama padėtis, aptariamos kliūtys kovoje su įrenginių saugumo spragomis, nagrinėjami
pasiūlymai, aptariama paslaugų teikėjų patirtis.

6.6.3 Debesų kompiuterija
2015 m. RRT parengė Praktines rekomendacijas debesų kompiuterijos paslaugų naudotojams, kuriose
atkreipiamas debesų kompiuterijos paslaugų naudotojų dėmesys į rizikos veiksnius, kurie turi būti įvertinti
renkantis debesų kompiuterijos paslaugų teikėją, bei siūlomą debesų kompiuterijos paslaugų tipą. Šios
rekomendacijos buvo išverstos ir į anglų kalbą, siekiant jas viešinti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse narėse
pasitelkus tarptautinių organizacijų, tokių kaip ENISA, pagalbą. Šias rekomendacijas galima rasti lietuvių kalba
adresu http://rrt.lt/failai/rekomendacijos, o anglų kalba − http://rrt.lt/failai/rekomendacijos_en.
Siekiant suburti Lietuvos debesų kompiuterijos paslaugų teikėjų forumą glaudesniam bendradarbiavimui,
įtraukiant į šį procesą kuo daugiau teikėjų, pradėtas sudarinėti savanoriškas debesų kompiuterijos paslaugų
teikėjų sąrašas, šiuo metu jame yra užsiregistravę 13 teikėjų.
2015 m. buvo patvirtinta nauja Viešųjų ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir elektroninės
informacijos

prieglobos

paslaugų

saugumo

ir

vientisumo užtikrinimo taisyklių redakcija. Esminis taisyklių

pakeitimas yra susijęs su Kibernetinio saugumo įstatymo nuostatų įgyvendinimu, kuriuo remiantis pirmą kartą
Lietuvoje elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams yra nustatomos teisės ir pareigos užtikrinant jų
teikiamų paslaugų saugumą ir vientisumą. Elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai privalo
informuoti paslaugų gavėjus, kuriose šalyse saugoma jų elektroninė informacija, įgyvendinti tinkamas kibernetinio
saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones savo teikiamų paslaugų saugumui užtikrinti, informuoti
savo paslaugų gavėjus apie svarbesnius incidentus, vientisumo pažeidimus ir apie numatomus planinius darbus,
kuriuos atliekant yra tikimybė sutrikdyti elektroninės informacijos prieglobos paslaugų saugumą ir (ar) vientisumą.
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6.6.4 Interneto
projektą

turinio

priežiūra

įgyvendinant

„Saugesnio

interneto“

„Saugesnio interneto“19 projektą RRT kartu su kitais partneriais Lietuvoje vykdo devynerius metus.
Įgyvendinant projektą, 2015 m. RRT nuolat teikė informaciją Švietimo informacinių technologijų centro
(ITC) ir partnerių administruojamai projekto „Saugesnis internetas“ svetainei www.draugiskasinternetas.lt,
kurioje skelbiama vaikams ir tėvams aktuali informacija apie saugumą internete, „Saugesnio interneto“ projektą,
Saugesnio interneto dienos renginius, tarptautinių organizacijų „Insafe“ ir INHOPE veiklą ir kt. Svetainėje taip pat
pasiekiama interneto karštoji linija, kurią administruoja RRT (http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report).
Joje interneto naudotojai raginami pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį, skelbiama informacija apie
pagalbos liniją, kuria skambinant daugelyje Europos šalių veikiančiu vienodu nemokamu pagalbos vaikams
telefono

numeriu

116

111

yra

teikiama

emocinė

www.draugiskasinternetas.lt skyriaus „Tėvams“ temoje

ir

psichologinė

pagalba

vaikams.

Svetainės

„Turinio filtravimo programos“ teikiami patarimai dėl

kontrolės ir (ar) filtravimo programų naudojimo.
Siekiant informuoti visuomenę, 2015 m. tradiciškai buvo organizuota socialinė kampanija, skirta tarptautinei
Saugesnio interneto dienai (toliau – „SID 2015“20) paminėti, kuri visame pasaulyje buvo minima 2015 m. vasario
10 d. ir kurios šūkis − „Kurkime geresnį internetą kartu!“. Svarbiausias „SID 2015“ akcentas – Lietuvos
edukologijos universitete organizuota nacionalinė Saugesnio interneto dienos konferencija „Saugesnio interneto
centro veiklos iššūkiai ir rezultatai“.

6.6.5 Karštosios linijos veikla
Vykdydama interneto karštosios linijos funkcijas, RRT per 2015 m. gavo 609 pranešimus apie neteisėtą ar
žalingą turinį internete (žr. 28 pav.). Palyginti su 2014 m. (gauti 733 pranešimai), pranešimų skaičius sumažėjo 17
proc.
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28 pav. Interneto karštosios linijos pranešimų statistika 2012−2015 m.
Interneto naudotojai siuntė pranešimus apie rastą informaciją internete, susijusią su rasinės ar tautinės
nesantaikos kurstymu, pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu, taip pat apie neleistiną asmeninės
informacijos skelbimą.

„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 internetu.
20
„SID 2015“ organizatoriai – RRT, ITC, VšĮ „Vaikų linija“, asociacija „Langas į ateitį“, „Teo LT“, AB Lietuvos radijas ir televizija, Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET, profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“, Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacija, Kauno technologijos universitetas
19
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Atlikus tyrimus, tolesnių veiksmų imtasi 226 atvejais (žr. 29 pav.)., tai sudarė 37 proc. visų gautų
pranešimų.
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29 pav. 2015 m. interneto karštosios linijos pranešimų statistika
Šaltinis: RRT

NTD (angl. Notice and Take Down) pranešimai siunčiami įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams apie jų tinkluose
esantį neteisėtą interneto turinį, siekiant kuo skubiau jį pašalinti.
Kitų pranešimų atžvilgiu nesiimta jokių priemonių, kadangi juose buvo pranešta apie interneto turinį, kuris
nebuvo žalingas ar neteisėtas pagal Lietuvos teisės aktus arba buvo paskelbtas iš užsienio šalių, kuriose toks
turinys nėra laikomas neteisėtu, tarnybinių stočių (pvz., pornografija kai kuriose pasaulio šalyse yra teisėta).
2015 m. taip pat buvo tikrinama kompiuterinių žaidimų žymėjimo atitiktis Lietuvos Respublikos
nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo reikalavimams. Buvo patikrinti visi
didieji prekybos tinklai ir didžiausia internetinė kompiuterinių žaidimų parduotuvė. Patikrinta 750 kompiuterinių
žaidimų. Patikrinimų metu nustatyta, kad 23 kompiuteriniai žaidimai nebuvo paženklinti pagal teisės aktų
reikalavimus, todėl nurodyta juos tinkamai paženklinti. Patikrinimų metu atsakingi darbuotojai buvo konsultuoti dėl
teisės aktų reikalavimų kompiuterinių žaidimų žymėjimui. Visose tikrintose prekybos vietose trūkumai pašalinti.

6.7 Elektroninio parašo priežiūra ir naudojimo skatinimas
RRT ekspertai dalyvavo ruošiantis bendro elektroninio dokumento pasirašymui tarp Lietuvos,
Latvijos ir Estijos. 2015 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas,
Latvijos
Respublikos
gynybos
ministras
Raimonds
Bergmanis,
Estijos
Respublikos ekonomikos ir komunikacijos ministras Kristen Michal elektroniniu parašu
pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje.
Išduotų galiojančių elektroninio parašo kvalifikuotų sertifikatų skaičius išaugo 7,46 proc.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. RRT pradės vykdyti elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo
paslaugų priežiūros įstaigos 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. Išnagrinėjus kvalifikuotus sertifikatus sudarančių paslaugų teikėjų pateiktą informaciją, 2015 m.
pažeidimų nenustatyta.
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2015 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. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Gyventojų registro tarnybos sertifikavimo funkcijas perėmė Asmens dokumentų
išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris buvo įregistruotas kaip kvalifikuotus
sertifikatus sudarantis sertifikavimo paslaugų teikėjas.
Apibendrinus iš sertifikavimo paslaugų teikėjų gautus 2015 m. ir ankstesnių metų duomenis, matyti, kad,
palyginti su 2014 m., bendras Lietuvos sertifikavimo paslaugų teikėjų išduotų galiojančių kvalifikuotų sertifikatų
skaičius 2015 m. pab. padidėjo 7,45 proc. (2014 m. pab. buvo 894 672 galiojantys kvalifikuoti sertifikatai, o 2015
m. pab. – 961 345 galiojantys kvalifikuoti sertifikatai). Taip pat pastebėtina, kad 2015 m. sparčiausiai augo
kvalifikuotų sertifikatų, išduodamų kartu su SIM kortelėmis, skaičius (per 2015 metus tokių kvalifikuotų sertifikatų
skaičius padidėjo 60 proc.). Ši informacija parodo, kad Lietuvos gyventojai vis labiau aprūpinami elektroninio
parašo priemonėmis, o susidomėjimas elektroniniu parašu auga.
2015 m. RRT parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų
priežiūros įstaigos paskyrimo“ projektą, o nuo 2016 m. liepos 1 d. pradės vykdyti elektroninių operacijų
patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos funkcijas ir sudarys, tvarkys ir skelbs nacionalinį šių paslaugų
patikimąjį sąrašą.
Patikimumo užtikrinimo paslaugomis nuo 2016 m. liepos 1 d. bus vadinamos elektroninio parašo,
elektroninio spaudo, interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų, laiko žymų sudarymo, elektroninio parašo
galiojimo patvirtinimo, elektroninio parašo ilgalaikės apsaugos ir elektroninio registruoto pristatymo paslaugos,
apibrėžtos eIDAS reglamente, kuris pakeis elektroninio parašo teisinį reguliavimą.
Skatindama elektroninio parašo naudojimą ir teikdama metodinę pagalbą, RRT konsultavo asmenis
elektroninio parašo naudojimo klausimais, tobulino Elektroninio parašo nuotolinio mokymą sistemą
www.elektroninisparasas.lt, kuria 2015 m. naudojosi 4 298 vartotojai. Taip pat parengtos instrukcijos,
padedančios vartotojams paruošti kompiuterį ir pasirašyti elektroninį dokumentą (pasiekiamos internete adresu
www.rrt.lt/failai/atmintine, taip pat interneto svetainėje www.elektroninisparasas.lt).
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7 3 Tikslas. INVESTICIJŲ SKATINIMAS IR PAŽANGIŲ IRT
PLĖTRA
Jau keletą metų pagrindine investicijų į elektroninių ryšių sektorių skatinimo priemone išlieka naujos kartos
plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklų plėtros sąlygų užtikrinimas.
Plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklų plėtra daugiausia vykdoma naudojant UMTS, WiMAX ir LTE
technologijas. 2015 m. pabaigoje plačiajuostės belaidės prieigos judriojo radijo ryšio tinklai, diegiami naudojant
UMTS (angl. Universal Mobile Telecommunications System), WiMAX (angl. Worldwide Interoperability for
Microwave Access) ir LTE (angl. Long-Term Evolution) technologijas, dengė 99 proc. Lietuvos Respublikos
teritorijos.

2016 m. pradžioje įvykęs radijo dažnių aukcionas Lietuvai užtikrins galimybes toliau siekti
pačios aukščiausios technologinės pažangos ir paslaugų kokybės. Radijo spektro priežiūra,
nuoseklus radijo dažnių planavimas ir toliau išlieka prioritetiniu RRT uždaviniu, siekiant kuo
geresnių rezultatų tiek rinkai, tiek galutiniam paslaugų vartotojui.
2015 m. RRT atliko parengiamuosius darbus ir 2016 m. surengė aukcioną suteikti teisę naudoti radijo
dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – 900 MHz radijo
dažnių juosta) bei iš 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – 1800 MHz
radijo dažnių juosta). Aukciono laimėtojams suteikta teisė naudoti radijo dažnius iš minėtų radijo dažnių juostų
nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2032 m. spalio 31 d. Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 900 MHz ir 1800
MHz radijo dažnių juostų technologijų ir paslaugų prasme neutralūs, todėl šios radijo dažnių juostos bus tinkamos
pažangių naujos kartos technologijų plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklams diegti. Aukciono laimėtojai privalės
užtikrinti, kad per 3 metus nuo leidimo išdavimo dienos teritorija, kurioje bus teikiamos viešosios judriojo telefono
ryšio paslaugos, t. y. visuomenei prieinamos paslaugos, skirtos nacionaliniams arba nacionaliniams ir
tarptautiniams skambučiams tiesiogiai arba netiesiogiai siųsti ir gauti naudojant atitinkamą telefono ryšio numerį
ar numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane, teikiamos viešuoju judriojo ryšio tinklu,
aprėptų ne mažiau kaip 98 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos. Kiekvienas leidimo turėtojas taip pat privalės
užtikrinti, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. spartusis belaidis plačiajuostis ryšys (30 Mb/s ir daugiau) su 85 proc.
priėmimo tikimybe aprėptų teritoriją, kurioje gyvens ne mažiau kaip 85 proc. Lietuvos Respublikos gyventojų.
Elektroninių ryšių sektoriaus vystymo ilgalaikiai planai Europos Sąjungoje daugiausia siejami su antrojo
skaitmeninio dividendo (694–790 MHz) diegimu. Šis klausimas tapo ypač aktualus, kai 2015 m. vasario 19 d.
Radijo spektro politikos grupė patvirtino UHF radijo dažnių juostos (470–790 MHz) tolesnio naudojimo Europos
Sąjungoje ilgalaikę strategiją (RSPG15-595). Joje valstybėms narėms rekomenduojama 694–790 MHz radijo
dažnių juostą atlaisvinti plačiajuosčio belaidžio ryšio sistemoms iki 2020 m. pabaigos, paliekant teisę atidėti šį
terminą iki dvejų metų, ir kuo greičiau pradėti dvišales derybas su ES nepriklausančiomis valstybėmis dėl
tarptautinio koordinavimo susitarimų. Priėmus minėtą dokumentą, tapo labai svarbu suplanuoti TV transliavimo
perkėlimą į 470–694 MHz radijo dažnių juostą. Šio TV transliavimo perkėlimo tikslu gali priereikti ne vien
perplanuoti radijo dažnius (kanalus), bet ir keisti TV programų siuntimo ir priėmimo įrangą.
Pažangių IRT plėtra ES pasienio valstybėse ženkliai priklauso nuo ES nepriklausančių valstybių radijo
dažnių naudojimo planų, kadangi, jeigu nepavyks suderinti skirtingų radijo ryšio sistemų bendro naudojimo
sąlygų, Lietuvos Respublikos pasienio teritorijos gali tapti buferinėmis zonomis su labai ribotomis galybėmis
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naudoti ES mastu harmonizuotas radijo dažnių juostas. Vadovaudamasi Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos
(toliau – ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (toliau – CEPT) Elektroninių ryšių
komiteto (toliau – ECC) darbo grupių paruoštomis ataskaitomis ir rekomendacijomis dėl dažnių naudojimo, RRT
kasmet inicijuoja judriojo ryšio stočių koordinavimo sąlygų nustatymo pasienio teritorijose tarptautines derybas su
kaimyninėmis šalimis. 2015 m. rugpjūčio 25–27 d. Vilniuje vyko tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos
tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos ryšių administracijų atstovų. Susitikimo metu suderintas ir
pasirašytas susitarimas dėl antžeminių plačiajuosčių judriosios tarnybos stočių (MFCN) naudojimo sąlygų
pasienio teritorijose 2300–2390 MHz dažnių juostoje. 2015 m. lapkričio 3 d. su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos
Respublikos ryšių administracijų atstovais pasirašyti tarptautiniai susitarimai dėl 694−790 MHz radijo dažnių
juostoje veikiančių sausumos judriosios tarnybos radijo ryšio stočių ir oreivystės radijo navigacijos tarnybų radijo
ryšio stočių koordinavimo.

7.1 Moderniųjų technologijų diegimas – LTE tinklai
LTE

technologijos tinklai yra pagrindinė

priemonė, suteikianti Lietuvos gyventojams galimybę
gauti ketvirtosios kartos, arba 4G, judriojo radijo ryšio
paslaugas.
2015

m.

LTE

technologijos

tinklus

intensyviausiai diegė ir teikė naujos kartos mobiliojo
duomenų perdavimo paslaugas judriojo radijo ryšio
operatoriai, kuriems 2013 m. aukciono būdu buvo
suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 800
MHz (791–821 MHz ir 832–862 MHz) radijo dažnių
juostos. 2015 m. pabaigoje jau buvo įregistruota 2271
LTE (4G) bazinė stotis, veikianti 800 MHz, 1800 MHz
(1710–1785 MHz bei 1805–1880 MHz) ir 2600 MHz

30 pav. LTE (4G) bazinės stotys, užregistruotos 800
MHz, 1800 MHz ir 2600 MHz radijo dažnių juostose (2015
m. pab.)

(2500–2560 MHz ir 2620–2690 MHz) radijo dažnių juostose.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2015 m. irgi pradėjo diegti LTE technologijos tinklą naudodama

RRT atliko LTE judriojo radijo ryšio tinklų tikėtinų aprėpties zonų skaičiavimus, kurie
suteikia galimybę kiekvienam vartotojui įvertinti judriojo ryšio paslaugų kokybę jų
gyvenamojoje aplinkoje.
2310–2390 MHz radijo dažnių juostą – metų pabaigoje ši bendrovė turėjo įregistravusi 29 LTE radijo ryšio stotis.
2015 m. pirmą kartą atlikti judriojo radijo ryšio operatorių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“
LTE judriojo radijo ryšio tinklų tikėtinų aprėpties zonų skaičiavimai ir 2015 m. gruodžio mėn. paskelbti RRT
svetainėje http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/, kurioje iki tol buvo skelbiamos operatorių GSM ir UMTS judriojo radijo
ryšio tinklų aprėpties zonos.
Tinklų tikėtinos aprėpties zonos suskaičiuotos pagal tris skirtingus signalo lygius. Paslaugų gavėjai,
pasinaudoję minėtoje svetainėje pateiktais žemėlapiais, konkrečioje Lietuvos Respublikos vietovėje gali įvertinti,
kokios radijo ryšio kokybės gali tikėtis: 1) ryšys galimas tik atvirose vietovėse, kai signalo lygis yra −115 dBm; 2)
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radijo ryšys įmanomas automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse esant

−105

dBm signalo lygiui; 3) esant −95 dBm, ryšys galimas visur 1,5 m aukštyje. Atlikti skaičiavimai parodė, kad
skirtingų operatorių LTE judriojo radijo ryšio tinklų tikėtinos aprėpties zonos labai skiriasi (žr. 31 pav).
16,0%
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31 pav. LTE judriojo ryšio tinklų tikėtina aprėptis, proc. Lietuvos Respublikos teritorijos

2015 m. RRT dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inicijuotą priemonę
„Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtra“. Tarnybos uždavinys buvo suskaičiuoti judriojo radijo ryšio
operatorių LTE technologijos aprėptis pagal jų pateiktus LTE plėtros planus 2020 metams ir nustatyti teritorijas,
kuriose, tikėtina, iki 2020 metų nebus prieinamas 30 Mb/s spartos ryšys. Tarnyba, atlikdama skaičiavimus,
nagrinėjo kraštutinius atvejus, pasirinkdama optimistiškiausią bei pesimistiškiausią aprėpčių vertinimo scenarijų.
Rezultatai parodė, kad iki 2020 m. judriojo radijo ryšio operatoriai, naudodami turimus radijo dažnius, 30 Mb/s
spartos ryšio zonos padengs nuo 42 procentų (visiškai apkrautas tinklas esant 95 procentų priėmimo tikimybei) iki
92 procentų (neapkrautas tinklas esant 50 procentų priėmimo tikimybei) Lietuvos Respublikos teritorijos. Taip pat
nustatyta, kad skaičiavimų rezultatai labai priklauso nuo pradinių sąlygų: padengimo tikimybės, tinklo apkrovimo,
antenos aukščio, stiprinimo bei kryptingumo, ir kad ateityje, rengiant prognozes dėl Lietuvos Respublikos
skaitmeninės darbotvarkės tikslų įgyvendinimo iki 2020 metų, būtina atsižvelgti į realų gyventojų pasiskirstymą, jų
duomenų srautų poreikius.

7.2 Skaitmeninė televizija ir radijas


Įrengta nauja skaitmeninės antžeminės televizijos stotis.



Pradėtas pasirengimas „Teo LT“ inicijuotam bendrovės valdomų trečiojo ir ketvirtojo
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų optimizavimui.



RRT pasiūlė televizijos transliavimui skirtų radijo dažnių perplanavimo variantus,
pagal kuriuos būtų atlaisvinta 30 proc. radijo dažnių juostos.
2015 m. pradžioje buvo gerinama pirmojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo, kuriuo siunčiamos

beveik visos nekoduotos (nemokamos) televizijos programos, aprėptis pasienio regionuose: padidinta Jurbarko,
Nidos, Tauragės, Ignalinos, Visagino stočių siųstuvų galia, įrengta nauja stotis Dieveniškėse. Nuo 2015 m. liepos
10 d. skaitmeninės antžeminės televizijos signalai, siunčiami
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Švenčionyse pradėtas naudoti aukštesnis anteninis stiebas (prieš tai antena buvo įrengta vandentiekio bokšte).
Šis sprendimas pagerino nekoduotų skaitmeninės antžeminės televizijos programų priėmimo galimybes ne tik
Švenčionių ir Molėtų rajonų, pasižyminčių radijo bangų sklidimui nepalankiu landšaftu, bei Dieveniškų
gyventojams, bet ir Baltarusijos Respublikos teritorijoje gyvenantiems žmonėms (žr. 32 ir 33 pav.).
Nauja skaitmeninės antžeminės televizijos stotis įrengta ir 2015 m. pastatytame Jonavos anteniniame
stiebe, siekiant pagerinti skaitmeninės antžeminės televizijos priėmimo sąlygas Jonavos rajone, ypač jo šiaurės
vakarinėje pusėje.
Įvertinus aukščiau minėtą plėtrą, 2015 m. pabaigoje skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose veikė 93
stotys: 36 – pirmajame tinkle, 27 – antrajame, 24 – trečiajame ir 6 – ketvirtajame.
2015 m. buvo pradėtas pasirengimas „Teo LT“ inicijuotam šios bendrovės valdomų trečiojo ir ketvirtojo
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų optimizavimui, kurį numatyta visiškai įgyvendinti 2016 m. pirmoje
pusėje.

32 pav. 28-to televizijos kanalo aprėpties pokytis

33 pav. 57-to televizijos kanalo aprėpties pokytis

Optimizavimo esmė – suvienodinti trečiojo ir ketvirtojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų aprėptį,
dalį ketvirtojo tinklo stočių panaudojant trečiajame tinkle. Tam, kad planuojami pakeitimai neturėtų poveikio
nekoduotų televizijos programų priėmimui, „Lietuvos rytas.tv“ televizijos programa, ankščiau transliuota „Teo LT“
valdomu trečiuoju skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu, nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. transliuojama AB
Lietuvos radijo ir televizijos centro antruoju skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu. Siekiant sudaryti galimybę
„Teo LT“ vykdyti ketvirtojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo plėtrą Alytaus, Telšių, Utenos ir Tauragės
regionuose, RRT direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1V-1156 buvo patvirtintas atitinkamas
Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano pakeitimas. Jo pagrindu 2015 m. lapkričio 23 d. tarnyba „Teo
LT“ išdavė leidimą Nr. (15.7) 9R-1073 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos
tinkluose. Šis leidimas suteikė teisę greta jau naudojamų dažnių naudoti 23-ią televizijos kanalą (490 MHz)
Alytaus ir Tauragės dažnių paskirstymo zonose, 30-tą televizijos kanalą (546 MHz) Utenos dažnių paskirstymo
zonoje ir 56-tą televizijos kanalą (754 MHz) − Telšių paskirstymo zonoje.
„Teo LT“ sprendimu 2015 m. nutrauktas šios bendrovės retransliuotų koduotų (mokamų) raiškiosios
televizijos programų („National Geographic HD“, „Discovery HD Showcase“ ir „Eurosport HD“)

perdavimas

skaitmeninės antžeminės stotimis Vilniuje (nuo balandžio 1 d.) ir Kaune (nuo birželio 1 d.). Išjungus šias stotis,
Lietuvoje liko 14 veikiančių vietinių skaitmeninės antžeminės televizijos stočių. 2015 m. vasarą buvo pakeista
Plungės vietinės skaitmeninės antžeminės televizijos stoties vieta: stotis perkelta iš Truikių k., Plungės r. esančio
anteninio stiebo į Plungės mieste esantį (adresu: Salantų g. 16, Plungė) statinį.
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RRT yra aktyviai įsitraukusi į regioniniu mastu vykdomą televizijos transliavimui skirtų radijo dažnių
perplanavimo veiklą. Perplanavimo poreikis atsirado dėl numatomo 694–790 MHz radijo dažnių juostos
panaudojimo plačiajuosčio judriojo radijo ryšio sistemoms, kurios ilgainiui iš šios juostos turės išstumti televizijos
transliavimo sistemas. Nors pagal ES priimtus teisės aktus 694–790 MHz radijo dažnių juostą planuojama
atlaisvinti nuo skaitmeninės antžeminės televizijos tik 2020–2022 m., Europoje, ypač jos vakarinėje dalyje,
perplanavimo procesas vyksta jau keletą metų. Šiuo metu televizijos transliavimo dažniai naudojami pagal
Ženevoje 2006 m. pasirašytą dažnių planą. Turint omenyje, kad rengiant Ženevos 2006 m. planą, daugeliu atvejų
buvo pasiektos efektyvaus dažnių panaudojimo galimybių ribos, naujų dažnių suradimas ar esamų dažnių
panaudojimo zonų išplėtimas, siekiant atstatyti prarandamus 694–790 MHz radijo dažnių juostos resursus, yra
didelis iššūkis, sunkiai įmanomas be didelių spinduliuotės parametrų apribojimų arba padidėjusių stočių
tarpusavio trukdžių. Nežiūrint į tai, RRT sugebėjo pasiūlyti perplanavimo variantus, pagal kuriuos, net atlaisvinus
30 proc. dabar naudojamos radijo dažnių juostos, išliktų galimybė vystyti tiek pat tinklų (7 vnt.), kiek jų galima
vystyti pagal šiuo metu išduotus leidimus (toks rezultatas pasiekiamas, jei 5-se iš 7-ių tinklų būtų pakeistas
antžeminio skaitmeninio transliavimo standartas iš DVB-T į DVB-T2). Perspektyviniai dažnių planai ir
skaitmeninės antžeminės televizijos ateities vizija buvo pristatyti ir aptariami 2015 m. rudenį vykusiame susitikime
su transliavimo rinkos dalyviais.
2015 m. pabaigoje veikė 12 nacionalinės aprėpties antžeminio radijo tinklų, kuriuos sudarė 192
ultratrumpųjų bangų radijo stotys, dar 84 stotimis buvo transliuojamos vietinės ir regioninės radijo programos.
2015 m. pradėjo veikti 12 naujų radijo transliavimo stočių įvairiose Lietuvos vietovėse, pakeistos 3 radijo dažnių
naudojimo sąlygos, o dėl šių pakeitimų pagerėjo radijo programų transliavimo sąlygos ir jų priėmimo galimybės.
Taip pat buvo priimti sprendimai pakeisti 6-ių radijo dažnių naudojimo sąlygas, leidžiantys transliuotojams
efektyviau suprojektuoti radijo stotis. Šiauliuose naudotas radijo dažnis pakeistas kitu, sukuriant galimybes
atsilaisvinusį radijo dažnį skirti didesnės aprėpties radijo transliavimo stočiai.

7.3 Judrusis radijo ryšys


2015 m. bazinių stočių skaičius padidėjo 20,15 proc.



Judriojo radijo ryšio operatorių GSM, UMTS ir LTE judriojo radijo ryšio tinklų tikėtinų
aprėpties zonų skaičiavimų pagrindu sukurti žemėlapiai skelbiami RRT tinklalapyje
adresu http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis.
Jau keleris metus sparčiai auga LTE tinklų bazinių stočių skaičius. Ypač augo 790–862 MHz radijo dažnių

juostoje veikiančių radijo ryšio stočių skaičius. 2015 m. pabaigoje skirtose radijo dažnių juostose veikė 10 647
bazinės stotys, priklausančios viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų operatoriams (žr. 34 pav.). Palyginti su 2014
metais, bendras bazinių stočių skaičius padidėjo 20,15 proc.
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34 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinių stočių augimas 2012−2015 m.

2015 m. 400 MHz radijo dažnių juostoje buvo plėtojamas viešojo NEXEDGE technologijos skaitmeninio
radijo ryšio tinklas. Išduoti 5 leidimai steigti siaurajuosčių kamieninių sistemų viešuosius radijo ryšio tinklus
atskirose Lietuvos savivaldybių teritorijose. Jų pagrindu operatorius įsteigė 6 naujas bazines stotis ir metų
pabaigoje šiame radijo ryšio tinkle iš viso buvo įregistruotos 69 bazinės stotys. Be to, 400 MHz radijo dažnių
juostoje pradėtos diegti skaitmeninio judriojo radijo (DMR) standarto stotys. 2015 m. buvo užregistruotos 3 naujos
DMR standarto skaitmeninio radijo ryšio stotys. Išlieka poreikis radijo ryšio tinklų, kuriuose radijo dažniai
naudojami vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti. Naujiems tinklams steigti 2015 m. išduota 40 leidimų
naudoti radijo dažnius (kanalus). Tačiau bendras vidaus radijo ryšio tinklų skaičius nedidėja, nes dalis radijo
dažnių naudotojų atsisakė ar nepratęsė leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus).
2015 m. RRT buvo pateikti 1277 prašymai ir paklausimai judriojo radijo ryšio naudojimo klausimais. Juos
išnagrinėjus, buvo parengti 607 atsakymai, užregistruotos 2899 naujos radijo ryšio tinklų stotys ir radijo stotys,
kurių naudojimo sąlygos buvo pakeistos, išduota 311 leidimų naudoti judriosios tarnybos radijo dažnius, 383
leidimai naudoti laivo stotis ir 193 leidimai naudoti orlaivio stotis − iš viso apie 4 tūkst. leidimų.
2015 m. RRT vykdė judriajam radijo ryšiui skirtų radijo dažnių priežiūrą, kuriais veikė 1400 vidaus radijo
ryšio tinklų, 124 oreivystės judriosios tarnybos antžeminės stotys ir 488 orlaivio stotys, 36 jūros judriosios
tarnybos kranto stotys ir 1008 laivo stotys.
2015 m. viešųjų judriojo radijo ryšio sistemų GSM (GSM-900 ir GSM-1800), UMTS, LTE ir WiMAX tinklų
operatoriai užregistravo 2086 bazines stotis ir metų pabaigoje iš viso naudojo 10 864 bazines stotis. Payginti su
2014 m., GSM-900 bazinių stočių skaičius išaugo 5,71 proc., GSM-1800 bazinių stočių skaičius išaugo
21,72 proc., UMTS bazinių stočių skaičius išaugo 18,03 proc., WiMAX (judriojo radijo ryšio) judriųjų stočių
skaičius išaugo 4,5 proc., o LTE bazinių stočių skaičius išaugo beveik 2 kartus (35 pav.).
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35 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinės stotys 2008−2015 m.

2015 m. sparčiausiai didėjo UMTS 900 MHz dažnių juostoje, LTE 800 MHz dažnių juostoje ir 1800 MHz
dažnių juostoje veikiančių bazinių stočių skaičius. RRT užregistravo 377 UMTS bazines stotis, veikiančias 900
MHz dažnių juostoje, 355 LTE bazines stotis, veikiančias 1800 MHz dažnių juostoje, ir 720 LTE bazinių stočių,
veikiančių 800 MHz dažnių juostoje (36 pav.).

UMTS

3718

GSM 900

3387

LTE

2300

GSM 1800

832

WiMAX

627
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

36 pav. Bazinių stočių skaičius 2015 m. pabaigoje.

2015 m. operatoriai taip pat aktyviai keitė bazinių stočių naudojimo sąlygas. Per metus naujos naudojimo
sąlygos nustatytos: 533 UMTS stočių, 146 GSM-900 stočių, 96 GSM-1800 stočių ir 38 LTE stočių.
2015 m. skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinkle, skirtame veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos
palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga ir valstybės saugumu, buvo naudojamos
228 bazinės stotys, viešojo radijo ryšio tinklo TETRA technologijos tinkle buvo naudojama 13 bazinių stočių.
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Nuolat vykdomas kaimyninių šalių oreivystės judriosios tarnybos radijo dažnių koordinavimui teikiamų
paraiškų suderinamumo įvertinimas Europos oro navigacijos saugumo organizacijos EUROCONTROL
administruojamoje radijo dažnių koordinavimo sistemoje. 2015 metais buvo pateikta 1291 paraiška, kiekviena jų
buvo peržiūrėta ir įvertinta. Lietuvos naudotojams sėkmingai sukoordinuota 11 naujų radijo dažnių.
2015 metais RRT atlikto judriojo radijo ryšio operatorių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“
GSM, UMTS ir LTE judriojo radijo ryšio tinklų tikėtinų aprėpties zonų skaičiavimus ir jų pagrindu sukūrė
žemėlapius, kurie skelbiami RRT tinklalapyje adresu http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/. Judriojo radijo ryšio tinklų
tikėtinų aprėpties zonų skaičiavimai atlikti tais pačiais metodais visiems operatoriams, pasirinkus vienodą
skaičiavimo modelį, įvertinant vietovės reljefą ir miškų įtaką. Pasirinkto skaičiavimo modelio patikimumas
patikrintas atliekant veikiančių radijo ryšio stočių matavimus. Svarbu pažymėti, kad GSM ir UMTS judriojo radijo
ryšio tinklai, kuriuose palaikomas labai stiprus (daugiau kaip 90 dBm) signalo lygis, jau dengia beveik visą
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7.4 Fiksuotasis radijo ryšys
Linijos, skirtos radijo ryšiui tarp nejudančių tiksliai nustatytų punktų užmegzti, vadinamos radiorelinėmis
linijomis (toliau – RRL). Pastaraisiais metais RRL stočių skaičius auga (žr. 39 pav.).
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RRL augimą galima paaiškinti bendrąja judriojo radijo ryšio tinklų plėtra, išaugusiais duomenų perdavimo
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
2015 m., kaip ir praėjusiais 2014 metais, toliau buvo atsisakoma 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.
Vyravo tendencija mažinti sąnaudas didinant naudojamos įrangos efektyvumą.
2015 m. RRT išdavė 530 leidimų naudoti radiorelinių stočių. 2015 m. operatoriai atsisakė naudoti dažnius
(kanalus), skirtus 366 RRL stočių.
2015 m. augo susidomėjimas radijo ryšio perdavimo sistemomis, kurių naudojamas dažnis yra aukštesnis
nei 40 GHz. Tokios RRL naudojamos nedideliais atstumais, bet duomenų perdavimo pralaida prilygsta
šviesolaidinėms duomenų perdavimo linijoms. Gali būti, kad ateityje rasis daug tokių pastoviai veikiančių sistemų,
kadangi leidimų jas naudoti išdavimo tvarka yra nesudėtinga, o tokių RRL eksploatacijos mokesčiai labai maži.
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. Šiuo metu daugėja
gamintojų, kurie gali teikti tokio tipo radijo ryšio įrangą aukščiau paminėtose radijo dažnių juostose.
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.
Kad Lietuvos fiksuotosios radijo ryšio tarnybos naudotojai būtų apsaugoti tarptautiniu mastu nuo žalingų
trukdžių ir be priekaištų veiktų efektyviai, visos naujai pastatytos fiksuotosios tarnybos stotys yra koordinuojamos
su kaimyninėmis šalimis ir notifikuojamos ITU tarptautiniame radijo dažnių registre. Taip pat buvo koordinuojamos
ir kaimyninių šalių fiksuotosios tarnybos stotys. Per praėjusius metus buvo sukoordinuotos 482 fiksuotosios
tarnybos stotys su Baltarusijos Respublikos ryšių administracija, 342 stotys su Latvijos Respublikos ryšių
administracija, 396 stotys su Lenkijos Respublikos ryšių administracija ir 344 stotys su Rusijos Federacijos ryšių
administracija (40 pav.). Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos tarptautiniame radijo dažnių registre notifikuota
310 fiksuotosios tarnybos stočių, kurios prieš tai buvo sukoordinuotos su visomis kaimyninėmis šalimis.
Kaimyninės šalys RRT siunčia prašymus koordinuoti jų fiksuotosios tarnybos stotis: Baltarusijos Respublikai
sukoordinuota – 460, Latvijos Respublikai – 372, Lenkijos Respublikai – 422, Rusijos Federacijai – 494
fiksuotosios tarnybos stočių (41 pav.).
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Fiksuotosios tarnybos stotys koordinuojamos pagal tarptautinius dvišalius arba daugiašalius susitarimus
tarp valstybių, o notifikuojamos Tarptautiniame radijo dažnių registre pagal ITU taisykles.

7.5 Palydovinio radijo ryšio tinklai


2015 m. pradėta tarptautinė palydovinio tinklo „Lituanicasat-2“ orbitinių išteklių
koordinavimo procedūra.



RRT sukoordinavo Rusijos Federacijos palydovinio radijo ryšio Žemės stotį,
veikiančią 6 GHz juostoje, ir atsisakė koordinuoti stotį 5 GHz juostoje.
2015 m. RRT pradėjo tarptautinę palydovinio tinklo „Lituanicasat-2“ orbitinių išteklių koordinavimo

procedūrą. Koordinavimo paraiška publikuota Tarptautiniame dažnių informaciniame aplinkraštyje. Prašymus
„Lituanicasat-2“ palydovinį tinklą koordinuoti su kitais palydoviniais arba antžeminiais tinklais pateikė devynios
valstybės. Gauti Vokietijos, Egipto, Indonezijos, Irano, Kataro, Korėjos, Rusijos, Vietnamo ir JAV ryšių
administracijų prašymai koordinuoti Lietuvos nanopalydovo „Lituanicasat-2“ tinklui skiriamus orbitinius išteklius.
Vadovaujantis Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionariojoje orbitoje, valdymo, skyrimo ir naudojimo
taisyklėmis, RRT „Lituanicasat-2“ tinklo operatoriui skyrė orbitinius išteklius, kuriuos jis galės pradėti naudoti tik
įvykdęs nustatytas sąlygas.
Lietuva toliau bendradarbiauja su atrinktais operatoriais ES mastu teikti palydovinio judriojo radijo ryšio
(MSS) paslaugas 2 GHz juostoje. RRT atstovai susitikimo su „Inmarsat“ ir „Echostar“ atstovais metu buvo
supažindinti su palydovų gamybos eiga bei paleidimo datomis. RRT pateikė savo reikalavimus dėl radijo spektro
naudojimo ir papildomų antžeminių komponenčių veikimo sąlygų. Taip pat RRT pateikė savo nuomonę EK Ryšių
komitetui dėl „Inmarsat“ planuojamų naudoti antžeminių komponenčių sąlygų. Operatoriai planuoja pradėti teikti
paslaugas 2016 metais – kaip nustatyta naujose šių operatorių sistemų įgyvendinimo gairėse.
Palydovinio radijo ryšio tinklų koordinavimas. 2015 m. RRT išnagrinėti

ITU palydovinių tarnybų 26

tarptautiniai dažnių informaciniai aplinkraščiai (angl. BRIFIC Space Services). Taip pat buvo išsiųsti sutikimai JAV
ryšių administracijai, kad ji gali naudoti palydovinius tinklus nustatytomis sąlygomis neplaninėse juostose, išsiųsti
palydovinių tinklų koordinavimo paklausimai Malaizijos, Papua Naujosios Gvinėjos, Norvegijos, JAV, Egipto ir
Švedijos ryšių administracijoms.
2015 m. buvo gauti prašymai ir išsiųsti atsakymai Kipro, Rusijos, Kazachstano, Švedijos, Baltarusijos,
Graikijos ryšių administracijoms dėl šalių teritorijų įtraukimo į palydovinių tinklų aptarnavimo zonas.
Žemės stočių koordinavimas ir naudojimas. RRT sukoordinavo vieną Rusijos palydovinio radijo ryšio
Žemės stotį, veikiančią 6 GHz juostoje, ir atsisakė koordinuoti stotį, kuri buvo numatyta veikti 5 GHz juostoje.
Gautas Baltarusijos administracijos prašymas koordinuoti Žemės stotį, o JAV ir Azerbaidžano ambasadoms buvo
išduoti leidimai naudoti Žemės stotis. Baigta Žemės stoties VIL01_LRT tarptautinė koordinavimo procedūra ir
dažnių priskyrimai įrašyti į Pagrindinį tarptautinį dažnių registrą. RRT nustatytė sąlygas 29,5–30 GHz ir 19,7–20,2
GHz juostose be leidimų naudoti ESOMP (angl. Earth station on mobile platform) – ant judančių platformų
įrengtas Žemės stotis, veikiančias palydovinės fiksuotosios tarnybos tinkluose ir naudojančias kryptines antenas.
RRT skyrė Lietuvoje naudoti dažnius palydovinio radijo ryšio tinklui, kuriuo bus teikiamas plačiajuostis
palydovinis radijo ryšys naudojant žemos orbitos palydovus. Šiuo ambicingu projektu, panaudojant 900 km
aukštyje skriejančių 700 palydovų , bendrovė „OneWeb“ siekia užtikrinti plačiajuostį ryšį bet kuriame žemės taške,
kur to neįmanoma pasiekti antžeminėmis radijo ryšio infrastruktūromis. Kadangi šis tinklas naudos Ku juostos
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dažnius, kuriais Žemės stotys su geostacionariaisiais palydovais gali veikti be leidimų, RRT, siekdama
paprastesnio naudojimo režimo, pasiūlė operatoriui Europos mastu nustatyti harmonizuotą Žemės stočių,
veikiančių su negeostacionariaisiais palydovais, režimą.

7.6 Radijo mėgėjų veikla
Lietuvoje 2015 m. buvo registruotos 725 radijo mėgėjų stotys (42 pav.), turinčios galiojančius leidimus
(710 individualių stočių ir 15 radijo mėgėjų klubų).



Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje pasiekta, kad radijo mėgėjams būtų skirta
papildomų išteklių iš 5 MHz dažnių juostos.



2015 m. sudaryta galimybė naudoti radijo mėgėjų veiklai 70 MHz pločio dažnių juostą.
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2015 m. radijo mėgėjų registre registruoti 796 leidimai – 475 A klasės CEPT leidimai radijo mėgėjų veiklai,
235 – B klasės, t. y. 181 CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo (naujo pavyzdžio) ir 54 nacionalinės klasės (seno
pavyzdžio) leidimai radijo mėgėjų veiklai, taip pat 86 leidimai naudoti radijo šaukinį, iš jų 71 yra skirtas
individualioms stotims ir 15 ‒ 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 leidimą radijo mėgėjų veiklai ir pagal CEPT rekomendaciją
T/R 61-02 išduodamus darniuosius radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimus (HAREC).
Radijo mėgėjų egzaminas. 2015 m. kvalifikacinius egzaminus laikė 25 asmenys, juos išlaikė ir tapo radijo
mėgėjais 19 asmenų.
2015 m. išnagrinėti 222 radijo mėgėjų prašymai, parengta 230 įsakymų: 167 dėl leidimų radijo mėgėjų
veiklai išdavimo ar panaikinimo, 63 dėl leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimo ir (ar) panaikinimo. Taip pat buvo
išduoti 227 leidimai: 166 leidimai radijo mėgėjų veiklai (102 yra A klasės ir 64 yra B klasės CEPT pradedančiojo
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radijo mėgėjo leidimai) ir 61 leidimas naudoti radijo šaukinį, iš kurių − 23 naudoti proginius radijo šaukinius. Buvo
išduoti ir 24 darnieji radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimai (HAREC).
RRT delegacija, dalyvaudama 2015 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje, kartu su kitomis
delegacijomis pasiekė, kad radijo mėgėjams būtų skirta dar viena dalis 5 MHz dažnių juostos (tikslios juostos
ribos bus nurodytos, Tarnybai patvirtinus dažnių naudojimo plano naują redakciją). 2015 m. sudaryta galimybė
naudoti radijo mėgėjų veiklai 70 MHz pločio juostą.

7.7 Radijo spektro stebėsena

Atlikti 1 099 radijo
dažnio nuokrypio
matavimai

Atlikti 126 antžeminės
televizijos signalų
parametrų
patikrinimai

Atlikti 777 dažnio
moduliavimo galios
matavimai

Siekiant užtikrinti transliuojamų radijo programų kokybę ir išvengti radijo trukdžių, kuriuos gali kelti dažnio
moduliavimo radijo programų transliavimo stotys, 2015 metais buvo atlikti 1 099 radijo dažnio nuokrypio ir 777
dažnio moduliavimo galios matavimai bei 126 antžeminės televizijos signalų parametrų ir kiti matavimai.
Nuolatinis dėmesys dažnio moduliavimo programų transliavimo stočių signalų kokybei skiriamas dėl to,
kad dažnai tokios stotys, spinduliuodamos netinkamos kokybės signalus, sukeldavo radijo trukdžius ne tik kitoms
programas transliuojančioms stotims, bet ir oreivystės tarnyboms. Žvelgiant į kelerių metų statistinius duomenis
(43 pav.), pastebima, kas tokių pažeidimų, kai signalo normos neatitinka galiojančių techninių reikalavimų,
skaičius mažėja. Tai pasiekta nuolatinio, kryptingo RRT darbo šioje srityje dėka. Visi 2015 m. nustatyti radijo
dažnio nuokrypio normų pažeidimai buvo pašalinti.
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43 pav. Radijo dažnių nuokrypio matavimų rezultatų statistika 2011–2015 m., proc.
Šaltinis: RRT

Siekiant užtikrinti tarptautiniuose susitarimuose nustatytus tarpvalstybinius įsipareigojimus, pasienio su
kitomis valstybėmis zonose buvo nuolat atliekami Lietuvos ir užsienio operatoriams priklausančių bazinių judriojo
ryšio stočių sukuriamų elektromagnetinių laukų stiprio matavimai. Matavimai atlikti 33 pasienio taškuose, jų metu
nustatyti 74 mūsų šalies judriojo ryšio operatorių leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) sąlygų pažeidimai ir 78
atvejais užfiksuota, kad kaimyninės valstybės pažeidė tarptautinius susitarimus. Visi minėti pažeidimai buvo
pašalinti. Pažeidimams nustatyti buvo naudojama nauja RRT įsigyta Vokietijos gamintojo „Rohde & Schwarz“
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įranga ROMES, skirta viešojo judriojo ryšio tinklų parametrų matavimams atlikti. Ši įranga buvo sumontuota RRT
judriojoje radijo stebėsenos stotyje.
2015 m. visoje Lietuvoje vykdant neteisėtai naudojamų radijo dažnių ir jų naudotojų paiešką, buvo nustatyti
59 neteisėtai naudojami radijo dažniai (44 pav.). Sėkmingai ištirti – 52 atvejai. 7 atvejais naudotojai nebuvo
nustatyti nutrūkus dažnių naudojimui. Didžioji dauguma neteisėto radijo dažnių naudojimo atvejų užfiksuota
aukštesniais kaip 1000 MHz dažniais − 43 atvejais nustatyta, kad neteisėtai veikė viešojo judriojo ryšio
radiorelinės stotys, o 8 atvejais buvo naudojamos balso perdavimo radijo ryšio stotys.
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44 pav. Nustatytų neteisėtai naudojamų radijo dažnių atvejų statistika 2011–2015 m., vnt.

7.8 Radijo ryšio tinklų ir stočių inspektavimas
Radijo ryšio stotys ir tinklai inspektuojami siekiant užtikrinti jų tarpusavio elektromagnetinį suderinamumą ir
atliekant radijo trukdžių prevenciją, tikrinama, ar laikomasi projekte ir RRT leidimuose nustatytų radijo dažnių
naudojimo sąlygų. Patikrinimai atliekami nuvykus į vietą, kur yra įrengtas tikrinamas radijo objektas.
2015 m. atlikta 160 planinių vidaus radijo ryšio tinklų patikrinimų, iš šių tinklų 7 buvo naujai pradedami
eksploatuoti, taip pat atlikti 29 planiniai radijo ir televizijos programų transliavimo stočių patikrinimai, iš šių stočių
27 – naujai pradedamos eksploatuoti. Buvo nustatyta, kad dažnių naudojimo sąlygų neatitiko 16,9 proc. vidaus
radijo ryšio tinklų ir 7,1 proc. transliavimo stočių. 45 pav. iliustruoja, kiek objektų neatitiko radijo dažnių naudojimo
sąlygų, palyginti su visais patikrintais.

Neatitikimų nerasta

Nustatyti neatitikimai

Vidaus radijo ryšio tinklai

83,1%

16,9%

Neatitikimų nerasta

Nustatyti neatikimai

92,9%

7,1%

RTV transliavimo stotys

45 pav. 2015 m. patikrinimų dėl atitikties projektui ir (arba) leidime nurodytoms sąlygoms rezultatai
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Tikrinant vidaus radijo ryšio tinklus, nustatyti 29 pažeidimai. Dažniausiai pasitaikantis pažeidimas – per
didelė efektyvioji spinduliavimo galia (13 atvejų), antroje vietoje – fiksuotoji stotis buvo įrengta kitoje geografinėje
vietoje, nei leista. Taip pat pasitaikydavo ir kitų pažeidimų – buvo naudojami neleidžiami radijo dažniai, ne visos
tinklo stotys buvo registruotos, naudojamas neleidžiamas antenos tipas arba buvo netinkamai įrengta antena ir kt.
Tikrinant radijo ir televizijos programų transliavimo stotis, buvo nustatyti 4 pažeidimai, tarp kurių buvo
siųstuvo išėjimo galios neatitiktis leidimo sąlygoms, naudojamas neleidžiamas antenos tipas arba buvo
netinkamai įrengta antena. Visi nustatyti pažeidimai buvo pašalinti.

7.9 Kitų išteklių valdymas
Telefono ryšio numerių valdymas. RRT 2015 m. toliau vykdė Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano
priežiūrą ir skyrė telefono ryšio numerius (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. 2015 m. išduotų (panaikintų) leidimų naudoti telefono ryšio numerius suvestinė
Numerių paskirtis

Suteikta teisė (paskirta
numerių)

Panaikinta teisė (atsisakyta
numerių)

Paskirta numerių, iš viso

Trumpieji numeriai 10XX

0

3

16

Trumpieji numeriai 18XX

3

2

51

Trumpieji numeriai 19XXX

0

0

38

Trumpieji numeriai 116 XXX

0

0

3

Viešųjų fiksuotojo telefono
ryšio paslaugų numeriai

14639

62501

942246

Viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų numeriai

21846

0

6885355 9

Paslaugų numeriai 7XX
XXXXX, 8XXXXXXX ir
9XXXXXXX

23977

36381

64702

Tinklų identifikatorių valdymas. 2015 m. buvo paskirti 3 nacionaliniai signalizacijos taškų kodai ir 2
tarptautiniai signalizacijos taško kodai, 1 nacionalinis signalizacijos taško kodas buvo panaikintas.
Bendras nuo 2004 m. paskirtų signalizacijos taškų skaičius pavaizduotas 46 pav.
Nacionalinių signalizacijos taškų kodai

104

Numerio perkėlimo paslaugos identifikatoriai

35

Tarptautiniai signalizacijos taškų kodai

29

Skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklų ir…

9

Viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai

7

Viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodai

2
0

20

46 pav. Signalizacijos taškų skaičiaus statistika
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Interneto adresai. Nuo 2009 m. pabaigos

(47 pav.) RRT

įgaliota išduoti leidimus asmenims vartoti Lietuvos vardą prieš
aukščiausiojo lygio domeną „.lt“. RRT suteikti įgaliojimai užtikrina,
kad Lietuvos vardas bus vartojamas tinkamai ir Lietuva bus deramai
reprezentuojama internete. Lietuvos vardas – oficialusis ilgasis ar
trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas – „Lietuvos Respublika“
ar „Lietuva“ – visomis oficialiomis ES kalbomis ir visomis šių kalbų
gramatinėmis formomis.
Svetainių pavyzdžiai pateikti dešinėje.
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47 pav. Aukščiausiojo lygio domeno „.lt“ suteiktų leidimų statistika
Pastaba. RRT šią funkciją pradėjo vykdyti 2009 m. pabaigoje, tai lėmė mažą išduotų leidimų skaičių 2009 m .

RRT 2015 m. išdavė 32 leidimus, suteikiančius teisę pareiškėjams vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio
domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“. RRT gautas paraiškas nagrinėja vadovaudamasi jų gavimo
ir registravimo RRT laiko eiliškumo kriterijumi. 2015 m. RRT atsisakė išduoti vieną leidimą, nes buvo gautos dvi
paraiškos dėl to paties domeno vardo.
RRT leidimus išduoda neribotam laikui. Jei paraiška atitinka visus nustatytus reikalavimus, RRT leidimą
išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
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8 4 Tikslas. DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS ES IR
INTEGRACIJA Į TARPTAUTINĘ REGULIAVIMO ERDVĘ
Lietuvos institucijų pastangomis, prie kurių prisidėjo ir RRT atstovai, Lietuva buvo išrinkta į
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Tarybą 2015−2018 m. kadencijai. RRT atstovai
aktyviai dalyvauja ITU Tarybos darbe ir renginiuose, skirtuose ITU Tarybos posėdžiams
pasirengti, siekdama užtikrinti Lietuvos interesų atstovavimą, jos matomumą ir žinomumą
tarptautiniame forume.
RRT 2015 m. pirmininkavo Europos pašto reguliuotojų grupei ir jos svarbiausiems
susitikimams (plenariniams, kontaktinio tinklo ir valdymo komiteto posėdžiams).
RRT 2015 m. buvo susiję su naujais iššūkiais, nes Lietuva 2014 m. pirmą kartą buvo išrinkta į Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos (ITU) Tarybą 2015−2018 m. kadencijai. ITU Taryba yra ITU valdymo organas, kuris
užtikrina ITU veiklos valdymą tarp aukščiausiųjų plenarinių konferencijų (angl. Plenipotentiary Conference, PP),
vykstančių kas 4 m. ITU Tarybai suteikti platūs įgaliojimai telekomunikacijų srityje užtikrinant tinkamas ITU
veiklos, politikos ir strategines gaires, kurios turi atspindėti greitus šių dienų telekomunikacijų srities pokyčius. ITU
organizuoja svarbius globalaus masto renginius, tokius kaip Pasaulinė radijo ryšio konferencija (angl. World
Radiocommunication Conference, WRC), kurių metu tarptautiniu mastu skirstomas radijo dažnių spektras ir
geostacionariųjų palydovų pozicijos – riboti ištekliai, be kurių neįmanoma telekomunikacijų veikla, rengiami
elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros planai ir pan.
ES kontekste paminėtina, kad RRT 2015 m. primą kartą pirmininkavo Europos pašto reguliuotojų grupei
(angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP). RRT vadovas Feliksas Dobrovolskis pirmininkavo
dviem ERGP plenariniams posėdžiams, kuriuose dalyvavo visų ES pašto sektoriaus nacionalinių reguliuotojų
vadovai ‒ vienas iš posėdžių vyko Vilniuje, bei kitiems svarbiems ERGP susitikimams.
Paminėtinas ir RRT indėlis prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento Nr. 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo
iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius
judriojo ryšio tinklus Sąjungoje, (toliau ‒ Reglamentas Nr. 2015/2120), priimto 2015 m. lapkričio 25 d., nuostatų.
Reglamente numatytos nuostatos, susijusios su bendromis taisyklėmis, kurios turi užtikrinti vienodas ir
nediskriminuojančias sąlygas (srauto atžvilgiu) interneto prieigos paslaugoms teikti. Taip pat reglamentu nustatomas
naujas reguliuojamų tarptinklinio ryšio Sąjungos mastu paslaugų mažmeninių kainų nustatymo mechanizmas siekiant
panaikinti mažmeninėms tarptinklinio ryšio paslaugoms taikomus papildomus mokesčius ir neiškraipant Europos šalių
rinkų.

Atsižvelgiant į naująjį reglamentą, nuo 2016 m. balandžio 30 d. įsigalios pereinamasis laikotarpis, kurio
metu tarptinklinio ryšio kainos turėtų ženkliai sumažėti – jos turėtų mažėti iki 4 kartų, palyginti su šiuo metu
taikomomis kainomis. Reglamentas taip pat nustatė nuo 2016 m. balandžio mėn. 30 d. įsigaliosiančius naujus
reikalavimus paslaugų teikėjams, su susijusius interneto prieiga arba tinklų neutralumu. Minėti reikalavimai
užtikrintų galutinių paslaugų gavėjų teisę į prieigą prie informacijos ir turinio, nepriklausomai nuo pasaugų gavėjo
ar paslaugų teikėjo vietos arba informacijos, turinio, paslaugų kilmės ar paskirties vietos.
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8.1 ES Tarybos darbo grupėse svarstyti dokumentai
RRT atstovai teikė informaciją, pagal kurią buvo formuojama Lietuvos pozicija
diskutuojant dėl dviejų ES teisės aktų nuostatų.

2015 m. Telekomunikacijų ir pašto atašė, kuri atstovauja Lietuvai ES Tarybos Telekomunikacijų ir
informacinės visuomenės darbo grupėje, buvo teikiama informacija, kurios pagrindu buvo formuojama Lietuvos
pozicija dėl Reglamento Nr. 2015/2120 nuostatų, dėl kurių ES institucijos derėjosi nuo 2014 m. RRT atstovai,
teikdami savo nuomonę dėl šio reglamento sutiko, kad tarptinklinio ryšio paslaugos kainos (už pokalbių minutes,
trumpąsias žinutes (SMS) ir duomenų perdavimą) turi artėti prie nacionalinių kainų, tačiau siekė, kad teikdami
šias paslaugas operatoriai nepatirtų nuostolių, t. y., kad teisės akto nuostatos operatoriams nenumatytų
įpareigojimų teikti tarptinklinio ryšio paslaugas žemesnėmis kainomis, nei yra jų savikaina. Taip pat buvo siekiama
numatyti nuostatas, kurios užtikrintų, kad vartotojai sąžiningai naudotųsi šiomis paslaugomis. Reglamentas Nr.
2015/2120 įsigalioja 2016 m. balandžio mėn. 30 d., ir pereinamuoju laikotarpiu tarptinklinio ryšio kainos turėtų
mažėti iki 4 kartų, palyginti su šiuo metu taikomomis kainomis. Taip pat RRT atstovai teikė savo nuomonę dėl šio
reglamento tinklų neutralumo nuostatų, kurios susijusios su atvirosios interneto prieigos užtikrinimu ir skaidrumo
priemonėmis šiai prieigai užtikrinti.
Kitas svarbus teisės aktas, kuris 2015 m. buvo svarstytas ES institucijose – Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti
(toliau – NIS direktyva). RRT, teikdama savo nuomonę dėl NIS direktyvos nuostatų, siekė, kad NIS direktyva
užtikrintų aukštą debesų kompiuterijos paslaugų saugumo lygį bei operatyvų ir efektyvų incidentų tyrimą. 2015 m.
pabaigoje buvo pasiektas galutinis susitarimas dėl NIS direktyvos nuostatų, numatytos bendros priemonės, kurios
užtikrintų pakankamą tinklų ir informacijos saugumo lygį Europos Sąjungoje.
Paminėtina, kad 2016 m. Europos Komisija planuoja pateikti teisės aktą, kuriuo bus siekiama iš esmės
peržiūrėti 2009 m. el. ryšių sektoriaus reguliavimą. Taip pat 2016 m. bus siekiama peržiūrėti ES sąrangos ir
sąveikos aspektus (tarp ES institucijų (Komisijos, ES komitologijos komitetų, ES agentūros (BEREC)

ir

nacionalinių reguliuotojų), kurie leistų efektyviau kurti ir įgyvendinti el. ryšių politiką. Europos Komisijos planuose
yra ir el. komercijos srities reguliavimo peržiūra, kurios tikslas – kad būtų pašalintos kliūtys el. prekybos būdu
pirktoms prekėms pristatyti ES teritorijoje, taip pat planuojama peržiūrėti ir tokiu būdu pirktų prekių pristatymo
(pašto) paslaugų kainų konkurencingumo klausimą. Kai bus pateikti šie dokumentai, prasidės nacionalinių
pozicijų ES valstybėse narėse formavimas ir derybos ES institucijose dėl šių pasiūlymų.
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8.2 Europos Komisijos (EK) komitetuose ir darbo grupėse nagrinėti
klausimai
Parengtas svarbus dokumentas Lietuvai dėl UHF (470–790 MHz) radijo dažnių juostos
naudojimo.
2016 m. tikslas – pasirašyti susitarimus su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos
Respublikos telekomunikacijų administracijomis, leisiančius naudoti 1452–1492 MHz
radijo dažnių juostą tam tikrai paskirčiai kuo didesnėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

RRT atstovai 2015 m. dalyvavo Radijo spektro komiteto (RSCOM) ir Radijo spektro politikos grupės (RSPG)
veikloje. Šiame komitete ir darbo grupėje svarstomi radijo ryšio suderinimo klausimai ES mastu, rengiamos
išvados aktualiais radijo dažnių valdymo ir naudojimo klausimais.
2015 m. parengta RSPG išvada dėl bendrųjų strateginių tikslų 2015 m. Pasaulinei radijo ryšio konferencijai
ir RSPG išvada dėl UHF (470–790 MHz) radijo dažnių juostos tolesnio naudojimo ES ilgalaikės strategijos. RSPG
išvada dėl UHF labai svarbi Lietuvai, kadangi joje 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 694‒790 MHz radijo dažnių juostos
priskyrimo plačiajuostei belaidei prieigai data.
Lietuvai labai svarbu pasiekti, kad plačiajuosčio radijo ryšio plėtros planai ES pasienio valstybėse tiesiogiai
būtų siejami su valstybių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai (ir ypač kurios ribojasi su Lietuvos Respublika),
planais šią radijo dažnių juostą naudoti televizijos programų transliavimui.
RRT aktyviai dalyvavo RSCOM rengiant ir priimant Europos Komisijos 2015 m. gegužės 8 d. įgyvendinimo
sprendimą 2015/750/ES dėl 1452–1492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms
elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje. Šiuo sprendimu numatyta, kad iki 2015 m. spalio 8 d. valstybės
privalėjo paskirti 1452–1492 MHz dažnių juostą ir sudaryti galimybę ją naudoti antžeminėms sistemoms, kuriomis
galima teikti elektroninio ryšio paslaugas. Deja, dėl Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje šioje radijo
dažnių juostoje veikiančių aeronautikos radijo navigacijos sistemų, Lietuva turėjo pasinaudoti sprendime numatyta
išimtimi, kad valstybės narės neprivalo įgyvendinti nustatytų įpareigojimų geografinėse vietovėse, kuriose dėl
koordinavimo su trečiosiomis šalimis joms būtina nukrypti nuo šio sprendimo priede nustatytų parametrų. RRT
sieks, kad 2016 m. su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos telekomunikacijų administracijomis būtų
pasirašomi susitarimai, leisiantys naudoti 1452–1492 MHz radijo dažnių juostą sprendime nurodytai paskirčiai kuo
didesnėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2015 m. taip pat dalyvauta teikiant pasiūlymus RSCOM sprendimo dėl 694–790 MHz radijo dažnių juostos
harmonizavimo elektroninių ryšių sistemoms ir kitokio naudojimo Europos Sąjungoje projektui. Projekte numatyta,
kad 703–733 MHz ir 758–788 MHz radijo dažnių juostos bus skirtos elektroninių ryšių sistemoms, tačiau vyksta
intensyvios diskusijos, kam ir kokiomis sąlygomis skirti likusiąją šios radijo dažnių juostos dalį. Šį sprendimą
RSCOM planuoja patvirtinti 2016 m. pradžioje.
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8.3 Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)
EK prašymu, BEREC parengė svarbią el. ryšių reguliavimo sistemos analizę apie
galimus jos pokyčius. Ši analizė turės įtakos Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos
įgyvendinimo priemonių projekto rengimui 2016 m.
RRT atstovai aktyviai prisidėjo prie BEREC darbo grupių veiklos.

RRT atstovai aktyviai dalyvauja Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (toliau – BEREC)
veikloje. BEREC sudaro 28-ių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, Europos ekonominės erdvės (EEE)
valstybių ir valstybių ES kandidačių nacionalinės el. ryšių reguliavimo institucijos, atstovaujamos jų vadovų.
Atsižvelgiant į BEREC reglamento21 1211/2009 5 straipsnio 4 dalį, BEREC Reguliuotojų valdyba, kurią sudaro
nacionalinių reguliavimo institucijų vadovai, iki kiekvienų metų pabaigos patvirtina ateinančių metų darbo
programą. 2015 m. darbo programoje22 numatyti šie strateginiai prioritetai: i) konkurencijos ir investicijos
skatinimas; ii) Europos vidaus rinkos plėtra; ir iii) galių suteikimas vartotojams ir jų apsauga.
Šie BEREC 2015 m. darbo programos tikslai yra skirti ateities iššūkiams pasiruošti, kuriuos lemia rinkos,
technologijų plėtros pokyčiai bei ES politikos tikslai ir gairės. Šiuos strateginius prioritetus įgyvendina 9 BEREC
darbo grupės (Reguliavimo, Ekonominės ir rinkos analizės, Vartotojų, Tarptinklinio ryšio, Tinklų neutralumo ir kt.),
kurių veikla organizuojama pagal 27 patvirtintas veiklos gaires (angl. Project Requirement Document),
atitinkančias darbo programos nuostatas. Visų BEREC narių (nacionalinių reguliavimo institucijų) atstovai sudaro
šias darbo grupes.
Europos Komisija 2015 m. gegužės mėn. patvirtino Vidaus skaitmeninės rinkos strategiją, kurios trys
pagrindiniai ramsčiai: i) užtikrinti geresnę prieigą prie skaitmeninių produktų ir paslaugų Europos vartotojams ir
verslui; ii) sukurti tinkamas sąlygas skaitmeninių tinklų, paslaugų ir inovacijos plėtrai; iii) sukurti maksimalias
galimybes skaitmeninės ekonomikos augimui. 2015 m. birželio mėn. Europos Komisija pateikė BEREC
klausimus, susijusius su el. ryšių reguliavimo peržiūra ir analize, kuri yra neatsiejama norint parengti Vidaus
skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo priemones. BEREC darbo grupė parengė nuomonę 23 dėl el. ryšių
reguliavimo nuostatų peržiūros, o 2015 m. gruodžio 10 d. ją patvirtinus BEREC nariams, dokumentas buvo
pateiktas Europos Komisijai. Ši nuomonė ‒ tai visų BEREC narių įdirbis ir bendra nuomonė, kurioje siūloma
išlaikyti pusiausvyrą tarp ES privalomųjų nuostatų ir nacionalinių reguliuotojų diskrecijai priskirtino reguliavimo
praktinio taikymo. Šis kompetencijų balansas užtikrina galimybes ES reguliuotojams siekti – kryptingai ir efektyviai
– Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje numatytų tikslų, kadangi ES nacionalinių rinkų plėtros procesai yra
skirtingi, turi nacionalinių ypatumų.
Be to, RRT atstovai 2015 m. aktyviai dalyvavo BEREC ekspertų darbo grupėse rengiant dokumentus ir
teikiant pastabas. RRT atstovas dalyvauja rengiant dokumentą dėl oligopolijų apraiškų analizės ir reguliavimo ES,
kuris yra svarbus ES šalims, kuriose keli rinkos žaidėjai tiesiogiai arba netiesiogiai daro poveikį rinkos plėtrai.

21

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1211&from=LT
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/annual_work_programmes/4779-work-programme-2015-berec-boardof-regulators
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Dokumentu siekiama ieškoti sprendimų, kaip tam tikroje el. ryšių rinkoje pripažinti kelis operatorius turinčiais
didelę įtaką rinkoje, kad būtų sudarytos sąžiningos veiklos sąlygos visiems rinkos dalyviams. RRT atstovai
dalyvauja darbo grupės veikloje rengiant dokumentą (diskutuojant ir teikiant pastabas) dėl naujos kartos tinklų
plėtros, siekiant pereiti prie visų IP adresais pagrįstų paslaugų (angl. all IP-based services). Taip pat dalyvaujama
tinklų neutralumo darbo grupėje – RRT atstovas 2015 m. prisidėjo rengiant dokumentą dėl interneto prieigos
paslaugų kokybės stebėsenos tinklų neutralumo kontekste, siekiant užtikrinti interneto paslaugų kokybę ir
kokybės priežiūrą, taip pat nuo 2015 m. rudens yra vienas iš Tinklų darbo grupės paskirtų rengėjų Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų, susijusių su tinklų neutralumu, įgyvendinimo
gairėms parengti, užtikrinsiančioms tinkamą Reglamento (ES) 2015/2120 vykdymą (gaires BEREC planuoja
patvirtinti iki 2016 m. rugpjūčio 30 d.).

8.4 Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (ERGP)
2015 m. ERGP grupės plenariniams posėdžiams pirmininkavo RRT direktorius Feliksas
Dobrovolskis.
Direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė pirmininkavo ERGP specialios paskirties darbo
grupei.
Parengti ir priimti 4 svarbūs dokumentai, susiję su ES pašto rinka, jos pokyčiais.
2015 m. RRT pirmininkavo Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupei (angl. European Regulators Group
for Postal Services, ERGP)24 ir rengė svarbius dokumentus, kurie turės tiesioginės įtakos pašto sektoriaus
reguliavimui ir plėtrai ES.
RRT atstovė pirmininkavo ERGP specialios paskirties darbo grupei (angl. Task Force), kuri Europos
Komisijos prašymu nagrinėjo dabartinę situaciją ES valstybėse narėse ir galimą Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo sprendimo byloje C-340/13 poveikį Pašto direktyvos 12 straipsnio nuostatų taikymui. Ši darbo grupė
parengė ERGP ataskaitą dėl galimos Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendimo byloje C-340/13 įtakos
Pašto direktyvos 12 straipsnio taikymui (angl. ERGP Report on the Possible Impact of Article 12 Application after
ECJ C-340/13). Ataskaitoje buvo išanalizuota ES valstybėse narėse universaliosios pašto paslaugos teikėjų
taikomų nuolaidų didelių kiekių siuntėjams praktika ir suteikiamų nuolaidų sąlygos, apibendrintas ES šalių požiūris
dėl galimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-340/13 įtakos universaliosios pašto
paslaugos teikėjų veiksmams.
ERGP 4 darbo grupėse – Sąnaudų apskaitos ir kainų reguliavimo (angl. Subgroup on Regulatory
Accounting and Price Regulation), Universaliosios pašto paslaugos įpareigojimo įgyvendinimo ir evoliucijos (angl.
Subgroup on Implementation and Evolution of the USO), Galutinių vartotojų ir rinkos priežiūros (angl. Subgroup
on End-User Satisfaction and Monitoring of Market Outcomes), Tarptautinių siuntinių pristatymo e. komercijos
tikslais (angl. Subgroup on Regulatory Cross-Border Parcels Delivery for e-Commerce Purposes) – per 2015 m.

24

Europos pašto reguliuotojų grupę sudaro 28-ių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių ir
valstybių ES kandidačių nacionalinės pašto reguliavimo institucijos, atstovaujamos jų vadovų. Liberalizuojant pašto rinką ir atveriant ją
konkurencijai, ES tapo būtina stiprinti koordinavimą, bendradarbiavimą ir konsultavimąsi tarp nacionalinių pašto reguliavimo institucijų. ERGP
tikslas – pagal kompetenciją patarti ir padėti Europos Komisijai konsoliduojant ES pašto rinką.
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buvo parengti svarbūs dokumentai25 ir ataskaitos, analizuojantys ES pašto rinką, jos pokyčius, tendencijas ir
plėtros galimybes:
ERGP ataskaita dėl paslaugų kokybės, vartotojų apsaugos ir skundų nagrinėjimo (angl. ERGP Report on the Quality of
Service, Consumer Protection and Complaint Handling 2014 – an Analysis of Trends).
ERGP ataskaita dėl pagrindinių Europos pašto rinkos stebėjimo rodiklių (angl. ERGP Report on Core Indicators for
Monitoring the European Postal Market).
ERGP ataskaita dėl teisinių režimų, taikomų Europos vidaus ir tarptautiniams siuntiniams (angl. ERGP Report on Legal
Regimes Applicable to European Domestic or Cross-Border e-Commerce Parcels Delivery and, particularly, any
Provisions that Could Be in Conflict with Each Other).
ERGP ataskaita dėl viešosios konsultacijos dėl įpareigojimo teikti universaliąją pašto paslaugą vystymo (angl. ERGP
Report on the Outcome of the Public Consultation on the Evolution of the Universal Service Obligation).

Be to, 2015 m. gruodžio mėn. Briuselyje vykusio ERGP plenarinio posėdžio metu ERGP patvirtino
jungtinės ERGP ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC), atsižvelgiant į Europos Komisijos
prašymą, parengtą dokumentą (angl. BEREC-ERGP opinion on price transparency and regulatory oversight of
cross-border parcels delivery, taking into account possible regulatory insights from the electronic communications
sector), kuriame Europos Komisijai pateikiamos įžvalgos apie galimybes elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo
patirtį pritaikyti pašto ir elektroninės prekybos sektoriuose. Tokiu reguliavimu būtų siekiama suteikti daugiau galių
nacionalinėms reguliavimo institucijoms imtis priemonių, siekiant užtikrinti tarptautinių siuntinių pristatymo kokybę,
kainų skaidrumą ir prieinamumą.
RRT 2016 m. perdavė pirmininkavimo ERGP teisę Bulgarijos nacionalinei reguliavimo institucijai ir kartu su
Italijos nacionalinės pašto reguliavimo institucija atstovais eis ERGP vicepirmininkų pareigas.

8.5 Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)
WRC-15 konferencijoje RRT su Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos ryšių
administracijomis pasirašė susitarimus dėl judriosios tarnybos ir oreivystės judriosios
tarnybos naudojimo 694–790 MHz juostoje sąlygų.
Kaip visateisė narė RRT dalyvavo ITU Tarybos posėdyje, teikė pasiūlymą dėl Tarybos
darbo grupių veiklos efektyvumo.

Viena svarbių ITU veiklos sričių yra radijo dažnių – riboto valstybių resurso ‒ paskirstymo ir naudojimo
suderinimas visame pasaulyje. 2015 m. lapkričio mėn. Ženevoje vyko svarbiausias ITU Radijo sektoriaus
tarptautinis renginys – Pasaulinė radijo ryšio konferencija (WRC-15). WRC-15 sprendimai turi įtakos
antžeminėms bei palydovinėms radijo ryšio paslaugoms: judriajam ryšiui, oro navigacijos ir ryšio sistemoms,
palydovinėms bei meteorologijos paslaugoms, jūrų navigacijai, skaitmeniniam transliavimui ir kt.
WRC-15 konferencijoje buvo svarstomi tiesiogiai Lietuvos el. ryšių rinkai didelę svarbą turintys klausimai.
Lietuvos delegacija aktyviai bendradarbiavo pasirengimo konferencijai stadijoje ir tvirtai laikėsi suderintų pozicijų
konferencijos metu, kiekvienu darbotvarkės klausimu aktyviai siekė apginti Lietuvos radijo ryšio naudotojų bei
NATO gynybinius interesus. RRT atstovai buvo paskirti CEPT grupės WRC-15 darbotvarkės 9.1.5 klausimo
koordinatoriumi ir CPG PTD preliminarios studijos pogrupio pirmininku.
25

ERGP ataskaitos skelbiamos: http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp/index_en.htm
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Vienas svarbesnių WRC-15 klausimų buvo 694–790 MHz radijo dažnių juostos priskyrimas judriajai,
išskyrus oreivystės judriąją, tarnybai pirmine teise ir suderinamumas su kitomis tarnybomis. Konferencijoje
Lietuva su Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijomis pasirašė susitarimus dėl
judriosios tarnybos ir oreivystės judriosios tarnybos naudojimo 694–790 MHz juostoje sąlygų. Tokius susitarimus
sudarė ir kitos CEPT šalys, besiribojančios su Europos Sąjungai nepriklausančiomis šalimis, naudojančiomis
oreivystės judriąją tarnybą šioje radijo dažnių juostoje.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas papildomų radijo dažnių išteklių paieškoms judriosios tarnybos
reikmėms. 470–960 MHz radijo dažnių juostos galimo naudojimo judriajai tarnybai klausimas įtrauktas į WRC-23
preliminarią darbotvarkę. Lietuva kartu su daugeliu CEPT šalių palaikė 1427–1518 MHz ir 3400–3800 MHz radijo
dažnių juostų skyrimą IMT sistemoms.
Konferencijoje daug dėmesio buvo skirta plačiajuosčių sistemų pagalbos tarnyboms (PPDR) poreikiams.
Lietuvoje ieškoma galimybių skirti dalį spektro plačiajuosčių PPDR sistemų reikmėms iš 694–791 MHz juostos.
Tai jau pradėta rengiant susitarimą su Rusijos Federacijos administracija, pradedant koordinuoti PPDR sistemai
2x5MHz + 2x3 MHz spektro dalį. Administracijos raginamos apsvarstyti galimybę skirti plačiajuostėms PPDR
sistemoms dalį spektro iš 694–894 MHz radijo dažnių juostos globaliu mastu ir 380–470 MHz ITU 1-ame regione,
laikantis kanalų paskirstymo specifikacijų regioninėms ir nacionalinėms reikmėms pagal ITU-R Rekomendaciją
M.2015.
Radijo mėgėjų veiklai priskirta nauja 5351,5–5366,5 kHz radijo dažnių juosta. Radijo mėgėjai galės naudoti
radijo dažnius iš šios radijo dažnių juostos antrine teise (nekeldami trukdžių kitiems naudotojams ir
nereikalaudami apsaugos) su sąlyga, kad radijo stočių spinduliuotės galia e.i.r.p. neviršys 15 W.
Konferencijoje nuspręsta 4200–4400 MHz radijo dažnių juostą skirti belaidžių avionikos įrenginių orlaivio
vidiniam ryšiui (angl. wireless avionics intra-communications, WAIC).
Vienas labai opus klausimas buvo iškeltas po „Malaysia Airlines“ lėktuvo „Boeing 777-200“ reiso MH370
dingimo 2014 m. su 239 keleiviais. Šios problemos sprendimui buvo pasirengta skubos tvarka. Konferencija
nutarė 1087,7–1092,3 MHz radijo dažnių juostą pirmine teise priskirti oreivystės palydovinei tarnybai pranešimų
perdavimui iš orlaivio į palydovą. Tokiu būdu ICAO sudarytos sąlygos orlaivių sekimo sistemos (angl. Global
Flight Tracking, GFT) standartams kurti ir šiai sistemai diegti.
Taip pat buvo išnagrinėti pasiūlymai busimų konferencijų dienotvarkei. Svarbesni iš jų skirti artimiausioms
WRC-19 ir WRC-23 konferencijoms: naujų radijo dažnių juostų skyrimas IMT sistemoms (galimiems 5G
technologijos poreikiams) 24–86 GHz diapazone, radijo dažnių juostų poreikis iki 1 GHz veikiantiems mažiesiems
palydovams, fiksuotosios palydovinės tarnybos negeostacionarių orbitų palydovų, veikiančių 3700–4200 MHz,
4500–4800 MHz, 5925–6425 MHz ir 6725–7025 MHz juostose, techniniai, veikimo ir reguliavimo klausimai,
suborbitiniams skrydžiams naudojamų radijo dažnių reglamentavimas bei daug kitų klausimų.

ITU Taryba. Lietuva 2014 m. pirmą kartą buvo išrinkta į ITU Tarybą (2015‒2018 m. kadencijai).
Dalyvavimas ITU Taryboje Lietuvai sudaro galimybę būti matomai tarp ITU narių ir siekti tolesnio įsitvirtinimo ITU
forume. Be to, dalyvavimas ITU veikloje yra būtinas šaliai, aktyviai vystančiai elektroninius ryšius, kuriančiai
žinioms imlią informacinę visuomenę.
RRT atstovai 2015 m. gegužės mėn. vykusioje ITU Taryboje kartu su kitomis Europos šalimis (Bulgarijos,
Šveicarijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Danijos ir Lenkijos) pateikė Rezoliucijos Nr. 1333 dėl ITU Tarybos darbo
grupių veiklos pakeitimo projektą. Panašų pasiūlymą pateikė ir Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai. Lietuvos ir
JAV pakeitimų esmė buvo panaši ‒ naujomis nuostatomis siekiama pakeisti nusistovėjusią ir neefektyvią
Tarnybos darbo grupių pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo tvarką, kadangi šiuo metu ITU Tarybos darbo
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grupėms ilgai pirmininkauja tie patys asmenys, kai kurie ir apie 10 metų. Sutarta dėl gairių, kurios bus
naudojamos keičiant Tarybos darbo grupių pirmininkų ir vicepirmininkų skyrimo tvarką, kad pirmininkų ir
vicepirmininkų kadencijos terminas būtų 4 m. be pratęsimo galimybės, tačiau po kadencijos pirmininkui nebūtų
draudžiama tapti kitos Tarybos darbo grupės pirmininku.
RRT planuoja ir 2016 m. aktyviai ruoštis ITU Tarybai ir joje dalyvauti, taip pat diskutuojama su ITU
atstovais dėl bendro svarbių ITU renginių (tokių kaip „Regional Development Forum“ ir „Regional Preparatory
Meeting“) organizavimo 2017 m. balandžio mėn. Vilniuje.

8.6 Europos telekomunikacijų ir pašto administracijų konferencija (CEPT)
Ratifikavusi ECO konvenciją 2015 m. vasario 1 d., Lietuva tapo CEPT ECO nare, todėl
Lietuvos atstovai galės naudotis ECO duomenų bazėmis, o Lietuvos piliečiai gali darbintis
ECO.

Europos mastu suderinto radijo dažnių panaudojimo planavimo ir kitos įvairios radijo spektro valdymo bei
telekomunikacijų ir pašto reguliavimo problemos sprendžiamos Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų
konferencijoje (CEPT), konkrečiau – per jos komitetų (Elektroninių ryšių komiteto (ECC), Europos pašto
reguliavimo komiteto (CERP) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) politikos komiteto (Com-ITU)) bei jų
darbo grupių veiklą. Visas šias veiklas koordinuoja nuolatinis Europos radijo ryšio biuras (ECO). Lietuva,
ratifikavusi ECO konvenciją, 2015 m. vasario d. tapo ECO nare.
Ratifikavus ECO konvenciją, Lietuvos institucijų atstovams sudaryta galimybė ne tik naudotis, bet ir prisidėti
prie ECO administruojamų duomenų bazių ir sistemų palaikymo. Pažymėtina, kad ECO administruojamų
Elektromagnetinio suderinamumo programos SEAMCAT (angl. Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo
Analysis Tool) ir Europos radijo dažnių informacinės sistemos (angl. European Frequency Information System,
EFIS) palaikymas ir sukūrimas reikalauja nemažų finansinių resursų. SEAMCAT programa naudojama
skaičiuojant trukdžių poveikį ir sprendžiant sudėtingas radijo spektro inžinerijos bei radijo sistemų suderinamumo
problemas, ji leidžia modeliuoti skirtingus radijo trukdžių tarp radijo ryšio sistemų scenarijus ir atlikti įvairių radijo
ryšio sistemų (GSM, UMTS, LTE ir kt.), veikiančių tose pačiose ar gretimose radijo dažnių juostose,
suderinamumo studijas. EFIS ‒ tai Europos radijo spektro informacinis portalas, kuriame verslui prieinama visa
informacija apie licencijavimą Europos mastu, jame skelbiama informacija apie radijo dažnius (kanalus) ir
licencijavimo sąlygas CEPT šalyse. Tad šių įrankių naudojimas atveria naujas galimybes verslui, investicijoms į
naujas, efektyvesnes technologijas, plačiajuosčio ryšio plėtrą ir padeda užtikrinti didesnę paslaugų įvairovę
elektroninių ryšių paslaugų vartotojui.
Narystė ECO taip pat sudaro galimybes balsuoti dėl sprendimų, susijusių su ECO veikla, bei Lietuvos
atstovams darbintis ECO biure, įkurtame Kopenhagoje.
CEPT užima aktyvią poziciją strateginio planavimo ir sprendimų priėmimo srityje, Europai rengiantis ITU
konferencijoms, čia formuojamos bendros Europos šalių pozicijos dėl pasaulinio masto elektroninių ryšių ir pašto
reguliavimo, technologijų plėtros, informacinės visuomenės pažangos klausimų. Todėl RRT atstovai aktyviai
dalyvauja CEPT komitetų bei jų darbo grupių veikloje:
Com-ITU komitete prieš ITU Tarybos susitikimus, Pasaulio telekomunikacijų plėtros konferenciją (WTDC17) ir kitus svarbius ITU renginius derinamos Europos šalių pozicijos ir svarstomas bendrų pozicijų teikimo
galimybės. Šiame komitete Lietuva pateikė aukščiau minėtą pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl ITU Tarybos darbo
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grupių veiklos pakeitimo projektą, kuris buvo vėliau buvo pateiktas ir nagrinėtas ITU Taryboje 2015 m. gegužės
mėn. RRT 2016 m. planuoja aktyviai prisidėti prie Com-ITU veiklos, skirtos pasirengimui WTDC-17 konferencijai,
todėl pateikė savo atstovo kandidatūrą į Com-ITU komiteto WTDC-17 darbo grupės pirmininko postą.
ECC. Rengiantis WRC-15, RRT tarnautojai aktyviai dalyvavo Elektroninių ryšių komiteto (toliau – ECC)
Pasirengimo konferencijai darbo grupės (angl. Conference Preparatory Group, CPG) ir jos pogrupių veikloje. Ši
darbo grupė rengė informaciją, studijas ir Europos bendruosius siūlymus (angl. European Common Proposals,
ECPs) kiekvienu WRC-15 darbotvarkės klausimu: dėl naujos kartos radijo ryšio sistemų diegimo sąlygų,
papildomų radijo dažnių nustatymo, dėl palydovinio radijo ryšio tinklų reguliavimo sąlygų, naujų technologijų
taikymo laivybos ir skrydžių saugumui užtikrinti ir kt. Visi šie klausimai yra Lietuvai aktualūs, 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.
ECC Radijo dažnių valdymo darbo grupėje ir pogrupiuose svarstyti su radijo dažnių valdymu susiję
klausimai: plačiajuosčio judriojo radijo ryšio bei kitų sistemų vystymo tendencijos, plačiajuosčių sistemų pagalbos
tarnyboms (toliau – PPDR) poreikis, mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimo galimybės. Ši darbo grupė
per 2015 m. parengė: 1) ECC rekomendaciją dėl judriojo ryšio (MFCN) tinklų ir PMSE (angl. Programme Making
and Special Events) sistemų bendro naudojimo 2300–2400 MHz radijo dažnių juostoje, 2) CEPT 57-tą ataskaitą
dėl belaidės prieigos sistemų, įskaitant RLAN, suderintų veikimo sąlygų 5350–5470 MHz ir 5725–5925 MHz radijo
dažnių juostose ir 3) ECC rekomendaciją dėl judriųjų ir fiksuotųjų radijo ryšio tinklų pasienio zonose koordinavimo
1452–1492 MHz, 3400–3600 MHz ir 3600–3800 MHz radijo dažnių juostose. Į šiuos dokumentus bus
atsižvelgiama rengiant ar keičiant Lietuvoje radijo ryšį reglamentuojančius teisės aktus, kadangi visos minėtos
radijo dažnių juostos, išskyrus 1452–1492 MHz, yra intensyviai naudojamos diegiant naujos kartos radijo ryšio ir
belaidės prieigos sistemų RLAN tinklus. Lietuva galės pasinaudoti ir ECC rekomendacijos dėl 1452–1492 MHz
radijo dažnių juostos pasienio zonose koordinavimo nuostatomis, spręsdama ginčytinus klausimus su Rusijos
Federacijos administracija.
RRT atstovas 2015 m. pirmininkavo CEPT ECC projektų rengimo darbo grupei (PT1). Ši darbo grupė
rengia dokumentus, susijusius su ITU radijo dažnių klausimais. 2015 m. buvo rengiamas dokumentas, nustatantis
technines sistemų veikimo sąlygas, nes, atsižvelgiant į WRC-15 Rezoliuciją Nr. 223, būtina atlikti suderinamumo
tarp judriosios palydovinės tarnybos, veikiančios 1518–1525 MHz dažnių juostoje, ir IMT sistemos, veikiančios
1492–1518 MHz dažnių juostoje, studijas. Ši veikla bus tęsiama ir 2016 m., planuojama užbaigti minėtą
dokumentą.
ECC Spektro inžinerijos darbo grupėje ir pogrupiuose svarstyti klausimai, susiję su judriojo ir fiksuotojo
radijo ryšio tinklų suderintu naudojimu 400 MHz, 700 MHz, 1350–1400 MHz ir 1492–1525 MHz radijo dažnių
juostose. Ginant Lietuvos interesus, yra būtina atsižvelgti į su išorine Europos Sąjungos siena besiribojančių ne
Europos Sąjungos šalių radijo spektro panaudojimo specifiką, varžančią Lietuvos galimybes naudoti radijo
dažnius (kanalus) Europos Sąjungoje nustatytai paskirčiai. Atsižvelgiant į šioje darbo grupėje (pogrupiuose)
parengtus dokumentus, Lietuvoje gali būti numatytos atitinkamos radijo dažnių juostos PPDR sistemų
naudotojams ir RLAN naudojamų radijo dažnių juosta išplėsta iki 6 GHz. Lietuvoje yra keliolika tūkstančių
judriosios ir fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stočių, todėl jų bendram veikimui užtikrinti būtina žinoti naujausias
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technologijų naujienas ir rekomendacijų bei sprendimų nuostatas, kad esant reikalui jos būtų perkeltos į
nacionalinius teisės aktus.

8.7 Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų
tinklas (EaPeReg)
Vilniuje įvyko EaPeReg techninis seminaras tinklų ir informacijos saugumo tema.
2015 m. įkurtos EaPeReg Tinklo spektro ir Palyginamosios analizės darbo grupės – jose
darbuosis ir RRT atstovai.
2012 m. įkurto Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų tinklo (toliau – EaPeReg
tinklas) tikslas – skatinti Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir
Ukrainos) bendradarbiavimą el. ryšių srityje, keistis patirtimi su ES nacionalinėmis reguliavimo institucijomis,
tobulinti teisinę sistemą, priartinant ją prie ES. 2015 m. įvyko 2 plenariniai posėdžiai ir 4 techniniai seminarai, 3 iš
jų – plačiajuosčio ryšio, tarifų reguliavimo ir 4G technologijų klausimais. Jų metu RRT atstovai skaitė pranešimus
ir pristatė Lietuvos gerąja praktiką.
Techninis seminaras kibernetinio saugumo tema buvo suorganizuotas 2015 m. Vilniuje. Jo tikslas –
pasidalyti Lietuvos ir tarptautine patirtimi tinklų ir informacijos saugumo srityje su Rytų partnerystės šalių
ekspertais, supažindinti juos su kibernetinio saugumo naujovėmis ir iššūkiais tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos
mastu. Seminaro metu buvo diskutuota kibernetinio saugumo strategijos, ypatingos svarbos infrastruktūros
apsaugos, incidentų tyrimo ir valdymo, debesų kompiuterijos, elektroninio parašo klausimais. Pranešimus skaitė
RRT, Krašto apsaugos ministerijos, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto,
Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) ir Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI)
kibernetinio saugumo ekspertai. Atstovas iš Švedijos pašto ir telekomunikacijų tarnybos pasidalijo krizių valdymo
sistemos ypatumais Švedijoje. Kibernetinio saugumo ekspertas iš Gruzijos duomenų apsikeitimo agentūros prie
Gruzijos teisingumo ministerijos pristatė seminaro dalyviams Gruzijos patirtį informacijos ir kibernetinio saugumo
srityje.
2015 m. buvo oficialiai įkurtos EaPeReg Tinklo spektro ir Palyginamosios analizės darbo grupės, į kurias
RRT paskyrė savo atstovus. 2015 m. pabaigoje vykusio plenarinio posėdžio metu Ukrainos nacionalinė ryšių ir
informacijos reguliavimo institucija iškėlė iniciatyvą sukurti bendrą Rytų partnerystės šalių tarptautinio tarptinklinio
ryšio erdvę, siekiant sumažinti tarptinklinio ryšio skambučių kainų skirtumus tarp Rytų partnerystės šalių ir vėliau
prisijungti prie Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio zonos. Šis klausimas yra ypač aktualus ir Lietuvai, nes su
daugeliu Rytų partnerystės šalių tarptinklinio ryšio paslaugų kainos yra gana didelės. 2016 m. planuojama įsteigti
trečią EaPeReg tinklo Tarptautinio tarptinklinio ryšio darbo grupę, į kurios veiklą yra tikslinga įsitraukti ir RRT.
2016 m. EaPeReg tinklui pirmininkaus Baltarusija, EaPeReg nare tapusi 2015 m., o vicepirmininko
pareigas eis Latvija.

8.8 Tarptautinė interneto karštųjų linijų asociacija INHOPE
2015 m. RRT atstovai dalyvavo 2-ose INHOPE Generalinėse Asamblėjose, kuriose nagrinėti INHOPE
tinklo plėtros, valdymo, INHOPE fondo ir asociacijos tolesnės veiklos ir finansavimo perspektyvos, glaudesnio
bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis, taip pat ir bendradarbiavimo su EUROPOL‘u ir INTERPOL‘u,
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naujos INHOPE pranešimų valdymo sistemos ir duomenų bazės ICCAM sukūrimo bei 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.

8.9 Europos elektroninio parašo priežiūros institucijų forumas (FESA)
RRT atstovas ėjo FESA pirmininko pareigas.
Svarstyti klausimai dėl elektroninės atpažinties
patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje.

ir

elektroninių

operacijų

Europos elektroninio parašo priežiūros institucijų forumo (FESA) nariai yra įstaigos, atsakingos už
elektroninio parašo priežiūrą. Šiuo metu FESA sudaro 29 nariai. FESA paskirtis – skatinti bendradarbiavimą tarp
elektroninio parašo priežiūros institucijų, harmonizuoti jų veiklas ir rengti bendras pozicijas.
2015 metais vykusių FESA susitikimų metu svarstyti Lietuvai aktualūs klausimai: pasirengimas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų
patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (toliau − eIDAS
reglamentas) įgyvendinimui; susijusių

standartų rengimas, patikimųjų sąrašų tvarkymo aspektai ir kt. Buvo

parengtos ir pateiktos FESA pastabos ENISA rengiamam dokumentui, kuriame pateikiamos gairės dėl eIDAS
reglamento 19 straipsnio reikalavimų įgyvendinimo (pranešimo apie incidentus). 2015 metais parengtas ir
patvirtintas FESA statuto pakeitimas, kuris atliktas siekiant prisitaikyti prie eIDAS reglamente nustatyto
reguliavimo ir naujos priežiūros institucijų rolės.
2015 metais Lietuvos atstovas ėjo Europos elektroninio parašo priežiūros institucijų forumo pirmininko
pareigas, į kurias dvejų metų kadencijai buvo išrinktas 2014 m.

8.10 Nepriklausomų reguliuotojų tinklų ir informacijos saugumo darbo
grupė
RRT atstovas ėjo šios darbo grupės pirmininko pareigas.
Svarstyti klausimai dėl didelio poveikio incidentų operatorių tinkluose, naujos ES
direktyvos įgyvendinimo ir k t.
Nepriklausomų reguliuotojų tinklų ir informacijos saugumo darbo grupė (IRG WG on NIS) Europoje turi
daugiausia patirties kibernetinio saugumo klausimais, nes reguliavimo institucijų veikla šioje grupėje reguliariai
vyksta nuo 2003 m.
2015 m. tarp svarstomų klausimų aktualiausi buvo: darbas su didelio poveikio incidentais operatorių
tinkluose, pasirengimas naujos ES tinklų ir informacijos saugumo direktyvos įgyvendinimui šalyse narėse,
reagavimo į kibernetinio saugumo incidentus pratybos, nacionalinių interneto tinklų topologijos sudarymo praktika
bei tinklų patikimumo tyrimai.
RRT atstovas pirmininkauja minėtao darbo grupei − Lietuva šiai tarptautinei darbo grupei pirmininkauja ir
užtikrina sekretoriavimą jau treti metai.
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9 5
Tikslas.
ĮPAREIGOJIMŲ
VALSTYBĖS
NACIONALINIO
SAUGUMO
IR
VIEŠOSIOS
PALAIKYMO VYKDYMAS

GYNYBOS,
TVARKOS

RRT pavesta įsigyti, valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti įrangą, naudojamą Lietuvos Respublikos elektroninių
ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais.
Valstybės investicijų 2015−2017 m. programoje buvo numatytas tęstinis (pradėtas vykdyti 2012 m.)
investicijų projektas „Specializuotos signalų apdorojimo ir dekodavimo programinės ir aparatinės įrangos
įdiegimas operatorių komutaciniuose mazguose“, kurio vertė − 1 274 328 Eur, iš jų 434 430 Eur yra valstybės
biudžeto lėšos. Šio investicijų projekto patikslinta 2015 m. vertė buvo 1 700 375 Eur, iš jų 1 274 328 Eur –
ataskaitinių metų lėšos ir 426 047 Eur – RRT ankstesniųjų metų viršplaninės ir nepanaudotos pajamų įmokos,
skirtos 2014 m. tiekėjų nebaigtų sutartinių įsipareigojimų apmokėjimui. Investicijų projektui panaudota 1 256
740,64 Eur (iš jų 434 430 Eur − valstybės biudžeto lėšos).
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas pagal pavedimo sutartis įvykdė pirkimų
procedūras 2015 m. numatytai specializuotai signalų apdorojimo ir dekodavimo programinei ir aparatinei įrangai
įsigyti, pasirašytos 3 sutartys dėl šios įrangos įsigijimo. Įsigyta įranga teisės aktų numatyta tvarka bus perduota
Valstybės saugumo departamentui pagal panaudos sutartis.
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10 STRATEGINIO TIKSLO
VYKDYMAS 2015 M.
Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

E-01-02

E-01-03

E-01-04

E-01-05

E-01-06

E-01-07

EFEKTO

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2015-ųjų
metų
planinės
reikšmės

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)

VERTINIMO

2015-ųjų
metų
faktinės
reikšmės

KRITERIJŲ

Kriterijaus
įvykdymo
procentas

95,0

99,0

104,2

40

39,2

98

4,2

2,5

59,5

97,0

100

103,1

70

51

127

3,5

10,0

286

5

7,45

149

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.) (48 pav.): 2015 m.
pabaigoje belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio tinklai dengė 99 proc. namų ūkių (vertinant pagal
registruotų LTE stočių apskaičiuotą signalo lygį ‒105 dBm, UMTS stočių apskaičiuotą signalo lygį ‒95 dBm ir
judriųjų WiMAX stočių apskaičiuotą signalo lygį). Kriterijus įvykdytas 104,2 proc.

70

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita

97,0%

2017 m.
96,0%

2016 m.
95,0%

2015 m.

99,0%
91,2%

2014 m.

94,9%
91,0%

2013 m.
86,0%

94,2%
88,0%

90,0%

92,0%

Planiniai duomenys

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

Faktiniai duomenys

48 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.) (49 pav.): 2015 m. pabaigoje gyventojų, kurie naudojasi 30 Mb/s ir spartesniu
plačiajuosčiu ryšiu (skaičiuojant visų šalies namų ūkių proc.) dalis siekė 39,2 proc. Kriterijus įvykdytas 98 proc.

43,0%

2017 m.

42,0%

2016 m.

40,0%
39,2%

2015 m.

38,0%

2014 m.

35,0%
30,0%
30,0%

2013 m.
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Planiniai duomenys

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Faktiniai duomenys

49 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) (50 pav.): alternatyvių tinklų ir paslaugų teikėjų (alternatyvių viešojo
fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų) 2015 m. 9 mėn. rinkos dalis (rinką vertinant pagal pajamas)
sudarė apie 2,5 proc. bendros rinkos vertės. Mažesnę, nei buvo planuota, alternatyvių tinklų ir paslaugų teikėjų
rinkos dalį lėmė mažėjančios paslaugų kainos vartotojams, didėjanti konkurencija tarp judriojo ryšio operatorių,
jų konkurencinis spaudimas fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjams, atsigaunančioje judriojo ryšio rinkoje
didžiųjų operatorių pajamos augo labiau nei kitų paslaugų teikėjų pajamos, taip pat tam įtakos turėjo paslaugų
teikėjų susijungimas. Kriterijus įvykdytas 59,5 proc.
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4,4%

2017 m.

4,3%

2016 m.

4,2%

2015 m.

2,50%
4,1%

2014 m.

2,73%
3,8%

2013 m.
0,0%

3,2%
0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Planiniai duomenys

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Faktiniai duomenys

50 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
atitikimas nustatytoms vertėms, proc.) (51 pav.): universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjos „Teo LT“,
AB, (toliau – „Teo LT“) 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 teikėjų paslaugų kokybės rodikliai neviršija nustatytų paslaugų kokybės rodiklių ribinių
verčių, RRT atlieka kokybės rodiklių matavimus paslaugų teikėjų tinkluose ir skelbia paslaugų kokybės rodiklių
įvertinimo ataskaitas RRT svetainėje. Atliktų matavimų rezultatai rodo, kad išmatuoti paslaugų kokybės
rodikliai neviršija nustatytų verčių. Kriterijus įvykdytas 103,1 proc.

98,0%

2017 m.
97,5%

2016 m.
97,0%

2015 m.

100,0%
96,6%

2014 m.

100,0%
96,5%

2013 m.
94,0%

100,0%
95,0%

96,0%

97,0%

Planiniai duomenys

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

Faktiniai duomenys

51 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.) (52 pav.): 51 proc. kenkimo
veikloje dalyvaujančių IP adresų yra pasikartojantys (2014 m. tokių pasikartojančių IP adresų dalis buvo 80
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proc., 2015 m. planuotas rodiklis buvo 70 proc.). Dažnai tai galiniai vartotojai, turintys maršruto parinktuvus,
kuriais naudojasi vartotojai, nesantys interneto prieigos teikėjų apskaitoje. Kriterijus įvykdytas 127 proc.
55,0%

2017 m.

60,0%

2016 m.

70,0%

2015 m.

51,0%
80,0%

2014 m.

47,0%
90,0%
93,0%

2013 m.
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Planiniai duomenys

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Faktiniai duomenys

52 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) (53 pav.): pašto rinka 2015 m. I‒III ketv. išaugo 10,0 proc., palyginti su tuo pačiu 2014
m. laikotarpiu (2014 m. – 77,7 mln. Eur; 2015 m. – 85,5 mln. Eur). Toks pašto paslaugos rinkos augimas
daugiausia susijęs su pajamų padidėjimu iš registruotųjų, pirmenybinių ir kitų pašto siuntų. Kriterijus įvykdytas
286 proc.

2017 m.

4,0%

2016 m.

4,0%
3,5%

2015 m.

10,0%

2014 m.

3,0%

2013 m.

3,0%

0,0%

6,2%
15,3%
2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Planiniai duomenys

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Faktiniai duomenys

53 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) (54 pav.): 2014 m. pabaigoje buvo sudaryta 894 672
galiojantys kvalifikuoti sertifikatai, o 2015 m. pabaigoje buvo sudaryti 961 345 galiojantys kvalifikuoti sertifikatai
‒ palyginti su 2014 m., sertifikatų skaičius išaugo 7,45 proc. Kriterijus įvykdytas 149 proc.
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54 pav. Sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičiaus augimas (proc., palyginti su praėjusiais
metais).
Šaltinis: RRT
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11 RRT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2015 M.
11.1 RRT valdymas

RRT vadovauja direktorius. Direktorių 5 metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro
Pirmininko teikimu. Direktorius sprendžia visus RRT kompetencijos klausimus, atstovauja RRT Lietuvos
Respublikoje ir užsienyje, tvirtina RRT struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir
aprašymus, priima ir atleidžia RRT valstybės tarnautojus ir darbuotojus, tvirtinta RRT strateginį veiklos planą,
pasirašo RRT Tarybos priimtus nutarimus, leidžia įsakymus, įsakymais tvirtina teisės aktus ir tikrina, kaip jie
vykdomi (2015 m. įsakymai pateikti 4 priede), teikia Seimui ir Vyriausybei ir paskelbia viešai RRT veiklos
ataskaitą, užtikrina, kad RRT būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Direktorius iki kovo 31 dienos pristato
RRT Tarybai, o iki gegužės 1 dienos – Seimui ir Vyriausybei ir paskelbia viešai rašytinę RRT veiklos ataskaitą.
RRT taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus RRT organas, sudarytas iš septynių narių, jos pirmininkas yra
RRT direktorius. Tarybą 5 metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Taryba
leidžia nutarimus. 2015 m. įvyko 8 Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo suderinti RRT direktoriaus įsakymais
tvirtinami teisės aktų projektai, 2015 m. RRT Programos sąmatos pakeitimai, 2015 m. RRT Programos sąmata
(finansuojama iš RRT ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų pajamų įmokų), 2016 m. RRT Programos
sąmata, RRT struktūros ir struktūrinių padalinių nuostatų pakeitimai, RRT vidaus darbo reglamento pakeitimai,
taip pat kitų RRT direktoriaus įsakymų projektai (dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo
stebėseną, tarifų koeficiento nustatymo, dėl Rinkos tyrimo taisyklių pakeitimo). 2015 m. Taryboje buvo
apsvarstyta ir pritarta Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano pakeitimui, 2016–2018 m. RRT
strateginio veiklos plano projektui, taip pat išklausyta RRT 2014 m. veiklos ataskaita ir pritarta jos pateikimui
Seimui ir Vyriausybei, išklausyta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2014 m.
ataskaita, apsvarstyti ir pateikti pasiūlymai dėl ekonominių sankcijų skyrimo.
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11.2 Žmogiškieji ištekliai

67 moterys

RRT dirbo

163

96 vyrai

2015 m. RRT dirbo 162 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir 1 valstybės
pareigūnas – RRT direktorius. Vidutinis RRT darbuotojų amžius ‒ 44 metai. 55 pav. pateikiamas RRT personalo
išsilavinimas pagal studijų kryptis. 7 RRT darbuotojai turi mokslų daktaro laipsnį.
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55 pav. 2015 m. RRT personalo išsilavinimas

RRT socialinė veikla. 2015 metus RRT pradėjo sausio 13-ąją minėdama Laisvės gynėjų dienos 25-ąsias
metines. Uždegdami atminimo žvakutę languose, kartu su kitomis institucijomis ir Lietuvos gyventojais RRT
darbuotojai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Pavasarį RRT kolektyvas, kaip ir kasmet, dalyvavo
aplinkos tvarkymo projekte „DAROM“. Artėjant Kalėdoms, RRT kolektyvas prisidėjo prie socialinės paramos
akcijos „Mūsų maži darbai – didelis džiaugsmas kitiems“: RRT darbuotojų paaukotomis lėšomis buvo išpildytos 6
negalią turinčių vaikučių svajonės, paskelbtos labdaros ir paramos fondo svetainėje www.algojimas.lt.
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11.3 Kvalifikacijos kėlimas


Kelta IRT srities dalykinė kompetencija



Stiprintos ryšių
kompetencijos



Tęsta RRT savanoriška vidaus mokymų iniciatyva „RRT tarnautojai ‒ RRT tarnautojams“

sektoriaus

rinkos

reguliavimo

ir

priežiūros

srities

bendrosios

2015 m. suorganizuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skirtuose su institucijos strateginių tikslų
įgyvendinimu susijusiems įgūdžiams tobulinti ir darbuotojų specialiosioms reguliavimo srities žinioms plėtoti,
dalyvavo 149 RRT darbuotojai.
Plėtojant personalo IRT srities dalykinę kompetenciją, įvyko mokymai „Fiksuotojo ryšio, judriojo ryšio,
duomenų perdavimo tinklai“ (dalyvavo 68 darbuotojai); mokymai „Mažieji palydovai, ryšio, navigacijos, sekimo ir
kitos šiuolaikinės kosmoso technologijos“ (dalyvavo 34 darbuotojai), mokymai „Naujosios fizikos pasiekimai ir jų
panaudojimas“ (dalyvavo 27 darbuotojai).
Stiprinant tarnautojų ryšių sektoriaus rinkos reguliavimo ir priežiūros srities bendrąsias kompetencijas,
įvairiuose seminaruose dalyvavo 69 darbuotojai.
60 valstybės tarnautojų tobulino ES darbinių kalbų žinias, kurios itin aktualios RRT aktyviai dalyvaujant ES
institucijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, pristatant Lietuvos pozicijas, dalijantis tarpvalstybine ir tarpinstitucine
patirtimi.
Tobulinti tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, orientavimosi į klientą gebėjimai ir įgūdžiai
(dalyvavo 26 darbuotojai), plėtotos žinios profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje (10 darbuotojų), taip
pat vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimų tobulinimo (65 darbuotojai).
2015 m., tęsiant savanorišką darbuotojų vidaus mokymų iniciatyvą „RRT tarnautojai ‒ RRT tarnautojams“,
patys RRT darbuotojai organizavo mokymus ir pristatė aktualias temas kolegoms: organizuotas RRT sukurtos
belaidės interneto prieigos stebėsenos sistemos pristatymas, dalytasi žiniomis, kaip galima efektyvinti savo
asmeninę veiklą naudojantis dokumentų valdymo sistema, surengti mokymai „Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) reglamento priežiūra, darnieji standartai, EMS bandymai“.
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12 RRT VEIKLOS PRIORITETAI 2016 M.
RRT, tęsdama ankstesniais metais pradėtus darbus, 2016 metams iškėlė šiuos veiklos prioritetus:

1. Elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų bei radijo ryšio ir galinių įrenginių
naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga
2. Elektroninių ryšių tinklų ir jais teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimas bei kibernetinių
ir saugumo incidentų prevencija
3. Investicijų į naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų ir
paslaugų darnios plėtros skatinimas

Elektroninių ryšių ir pašto paslaugų vartotojų bei radijo ryšio ir galinių įrenginių naudotojų
teisių ir teisėtų interesų apsauga
Pagrindinis tikslas – galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, teisių ir teisėtų interesų apsauga,
susijusi su paslaugų gavėjų skundų nagrinėjimu, universaliųjų paslaugų teikimo priežiūra.
Įgyvendinant šį prioritetą, 2016 m. RRT vykdys šias veiklas (darbus):
2016 m. didelį dėmesį planuojama skirti plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugų kokybei, įskaitant
duomenų perdavimo judriojo telefono ryšio tinklais problemas, ir bendradarbiavimui su paslaugas teikiančiomis
bendrovėmis bei kitomis vartotojų teises ginančiomis institucijomis gerinti. RRT vykdo belaidžio interneto
prieigos paslaugų kokybės rodiklių stebėseną. Naudojant RRT turimą įrangą, atliekami kontroliniai matavimai
(rezultatai skelbiami RRT svetainėje http://matavimai.rrt.lt/), siekiant palyginti paslaugų teikėjų AB Lietuvos
radijo ir televizijos centro, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ siūlomas paslaugas realiomis
sąlygomis. Nuo 2016 m. iki 2018 m. dėmesys bus sutelktas į duomenų perdavimo spartos matavimus judant,
kai matavimai atliekami važiuojant miestų gatvėmis ir keliais. Taip geriausiai matomi paslaugų kokybės rodiklių
pokyčiai, atsižvelgiant į vartotojo buvimo vietą ir judumą.
2016 m. RRT numato stiprinti radijo ryšio ir galinių įrenginių, aparatūros ir įrenginių rinkos priežiūrą 26,
siekiant užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje būtų naudojami kokybiški, ES reikalavimus atitinkantys įrenginiai.
Bus tikrinama, ar įrenginiai atitinka ES nustatytus techninius reikalavimus, keliama RRT darbuotojų techninė
kvalifikacija, planuojama įsigyti naują techninę įrangą, pradėti taikyti naujus bandymų metodus.
Pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga ir toliau išliks svarbia RRT veiklos sritimi.
Siekiant efektyvaus pašto infrastruktūros funkcionavimo, didesnis dėmesys bus skiriamas nuolatinei prieigos
prie pašto tinklo priežiūrai, kad būtų sudarytos sąlygos pašto paslaugos teikėjams skaidriomis ir
nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis AB Lietuvos pašto valdomu pašto tinklu.

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

26

2014 m. vasario 26 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su
elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo 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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Pagrindinis šios prioritetinės veiklos tikslas – užtikrinti tinklų ir informacijos saugumą, kuris būtinas
elektroninių paslaugų plėtrai.
Vadovaudamasi šiuo prioritetu, 2016 m. RRT vykdys šias veiklas (darbus):
Vienas iš svarbiausių 2016 m. darbų – kibernetinių ir saugumo incidentų prevencija. Šią veiklą vykdo
RRT CERT-LT padalinys. CERT-LT veiklos tikslas yra operatyviai reaguoti į saugumo incidentus Lietuvos
viešuosiuose ryšių tinkluose ir koordinuoti veiksmus šalinant juos, ypač kai yra potenciali rizika viešųjų ryšių
tinklų vientisumui, šiais tinklais teikiamų paslaugų funkcionalumui ar duomenų saugumui.
IRT srityje populiarėjant debesų kompiuterijos koncepcijai, kurios pagrindu kuriama ir teikiama vis
daugiau pažangių elektroninės informacijos prieglobos paslaugų (pvz., interneto svetainių priegloba,
informacijos saugojimas virtualiose duomenų saugyklose, virtualios dokumentų valdymo sistemos), artimiausiu
laikotarpiu debesų kompiuterijos paslaugų saugumas taps vienu opiausių kibernetinio saugumo klausimų.
2016 m. svetainėje www.esaugumas.lt RRT toliau informuos paslaugų naudotojus apie debesų kompiuterijos
paslaugas, teiks rekomendacijas, kaip saugiai tomis paslaugomis naudotis.
Kibernetinių incidentų ir saugumo pažeidimų prevencija bus vykdoma bendradarbiavimo principu.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymui, Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų
tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos yra pavesta vykdyti minėtame įstatyme nurodyto Nacionalinio
kibernetinio saugumo centro (toliau – NKSC) funkcijas. RRT tęs bendradarbiavimą su NKSC, kiek tai susiję su
CERT-LT veikla, keisis technine informacija apie incidentus, susijusius su ypatingos svarbos informacinėmis
infrastruktūromis.

Investicijų į naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklus, pažangių technologijų ir
paslaugų darnios plėtros skatinimas
Pagrindinis šios prioritetinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas naujos kartos plačiajuosčio belaidžio ryšio
tinklams vystyti sprendžiant elektromagnetinio suderinamumo problemas, koordinuojant veiksmus su
kaimyninėmis valstybėmis, perkeliant ES teisės aktų nuostatas į nacionalinės teisės sistemą.
Įgyvendindama šį prioritetą, 2016 m. RRT vykdys šias veiklas (darbus):
Atsirandant naujoms radijo ryšio technologijoms, operatoriai intensyviai plėtoja naujos kartos viešojo
judriojo ryšio sistemas 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz radijo dažnių juostose. Šioms sistemoms
veikiant, nuolat iškyla elektromagnetinio suderinamumo su veikiančiais skaitmeninės antžeminės televizijos,
UMTS, GSM tinklais problemos, kurias RRT reikia neatidėliotinai spręsti.
Dėl kaimyninių valstybių radionavigacijos sistemų apsaugos ribojamas LTE tinklų, veikiančių 800 MHz
radijo dažnių juostoje, stočių išdėstymo tankis. Vystant LTE 700 MHz radijo dažnių juostoje, LTE sistemoms
ims trukdyti kaimyninėse valstybėse minėtoje dažnių juostoje tebeveikiančios didelio galingumo antžeminės
televizijos stotys. Dėl to mažės LTE bazinių stočių aptarnavimo teritorijos ir didės LTE tinklų vystymo kaina.
LTE stočių išdėstymo tankio apribojimai bus taikomi ir 700 MHz radijo dažnių juostoje. Konkretūs apribojimai
paaiškės pasirašius koordinavimo susitarimus su kaimyninėmis valstybėmis. Siekiant spręsti išvardytas
problemas, RRT aktyviai dirbs su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos ryšių administracijomis.
Prioritetas bus įgyvendinamas ir perkeliant privalomų įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas į Lietuvos
Respublikos nacionalinės teisės sistemą ir tobulinant nacionalinį teisinį reguliavimą, už kurio priežiūrą ir
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įgyvendinimą yra atsakinga RRT. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 910/201427 dėl
elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, 2016 m. bus
tęsiamas ankstesniais metais pradėtas elektroninio parašo nacionalinio teisinio reguliavimo tobulinimas.
Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 585/2014/ES28 dėl sąveikios visos ES pagalbos
iškvietos paslaugos „eCall“ diegimo, 2016 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. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES 29, taip pat
siekiant veiksmingo ir suderinto radijo dažnių (kanalų) valdymo bei naudojimo ES ir tarptautiniu lygiais, 2016–
2017 m. bus parengti teisės aktų projektai ir priimti teisės aktai, kuriais siekiama įgyvendinti daugiametę radijo
spektro politikos programą. Įgyvendinant ES Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1079/201230, kuriuo
nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai ir pagal kurį
valstybės narės privalo užtikrinti, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. visi radijo dažnių (kanalų) paskyrimai būtų
pakeisti į tokius, kuriems taikomas 8,33 kHz kanalų išskirstymas, 2016–2018 m. bus parengti šias nuostatas
įgyvendinantys teisės aktai.
RRT, siekdama užtikrinti efektyvią konkurenciją elektroninių ryšių rinkose, 2016 m. planuoja vykdyti 3
elektroninių ryšių rinkų tyrimus: Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams
vartotojams teikti, rinkos tyrimą, Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimą ir Skambučių
inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo procedūros pirmąjį etapą.
2016 m. RRT veiklos prioritetų schema pateikiama žemiau.

Vartotojų apsauga

Tinklų saugumas

Pažangos skatinimas

Nuo 2016 m. liepos 1 d. turės būti taikomos 2014 m. liepos 23 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl
elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB27,
(toliau – Reglamentas Nr. 910/2014) nuostatos.
28
2014 m. gegužės 15 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 585/2014/ES
29
2012m. kovo 14 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES
30
2012 m. lapkričio 16 d. priimtas ES Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. 1079/2012
27

80

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita

1 PRIEDAS. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO
KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS 2015 M.
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

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

R-01-81-01-01

1. Alternatyvių viešųjų fiksuotojo telefono
ryšio tinklų ir paslaugų teikėjų rinkos dalis
(proc., rinką vertinant pagal abonentų
(paslaugų gavėjų) skaičių)

10,5

10,1*

96

R-01-81-01-02

2. Pašto paslaugos teikėjų (išskyrus AB
Lietuvos paštą) rinkos dalis (proc., rinką
vertinant pagal pajamas)

62

59*

95

R-01-81-01-03

3. Pagal RRT kompetenciją nustatytais
terminais perkeltų į nacionalinę teisę ir
įgyvendintų ES teisės aktų dalis (proc. nuo
reikalingų perkelti ir įgyvendinti)

98

100

102

R-01-81-01-04

4. Elektroninės informacinės ryšių kabelių
kanalų sistemos ir sąsajų su Lietuvos
savivaldybėmis sistemos funkcionalumas
(prijungtų savivaldybių skaičius)

4

4

100

P-01-81-01-01-01

1. Atliktų patikrinimų, kaip didelę įtaką
rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems
nustatytų įpareigojimų, skaičius (proc. nuo
nustatytų įpareigojimų)

100

100

100

P-01-81-01-01-02

2. Konkurencijos intensyvumo pašto rinkoje
indeksas HHI

2100

2035

103

P-01-81-01-01-03

3. Pagal Europos Komisijos rekomendaciją
2014/710/ES ir kitų rinkų, kurioms gali būti
taikomas ex ante reguliavimas, atliktų
tyrimų skaičius

2

3

150

P-01-81-01-01-04

4. Abonentų, pasinaudojusių numerio
perkeliamumo galimybe, skaičius (proc. nuo
aktyvių abonentų skaičiaus)

>13,5

>22

163

P-01-81-01-01-05

5. Išnagrinėtų pranešimų dėl elektroninių
ryšių infrastruktūros statybos, įrengimo ir
naudojimo pažeidimų skaičius (proc. nuo
gautų pranešimų apie pažeidimus)

100

100

100

25

25

100

1 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti, kad
elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose
nebūtų konkurencijos iškraipymų ir
ribojimų

1 tikslo 2 uždavinys – atlikti ūkio
subjektų vykdomos elektroninių ryšių ir
pašto veiklos priežiūrą, užtikrinant šios
veiklos efektyvumą
P-01-81-01-02-01

1. Atliktų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

planinių patikrinimų skaičius
P-01-81-01-02-02

2. Atliktų pašto paslaugos teikėjų, įskaitant
jų skyrius, planinių patikrinimų skaičius

25

25

100

P-01-81-01-02-03

3. Suteikta metodinės pagalbos ūkio
subjektams RRT kompetencijos klausimais
(proc. nuo gautų paklausimų)

100

100

100

2 tikslas – pagal RRT kompetenciją
užtikrinta IRT ir pašto paslaugų gavėjų
teisių ir teisėtų interesų apsauga

R-01-81-02-01

1. Vartotojų pasitenkinimo IRT ir pašto
paslaugomis indeksas (teigiamai vertinančių
paslaugų kokybę, dalis, proc.)

97/77

91/0**

94/0

R-01-81-02-02

2. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių
įrenginių
tipų,
atitinkančių
Reglamento administracinius reikalavimus
dalis (proc. nuo patikrintų įrenginių tipų)

75

68

91

R-01-81-02-03

3. Įrenginių tipų, atitinkančių EMS
reglamento administracinius reikalavimus
dalis (proc. nuo patikrintų įrenginių tipų)

75

88

117

2 tikslo 1 uždavinys – stiprinti
elektroninių ryšių tinklų ir informacijos
saugumą, elektroninių ryšių tinklų
patikimumą ir atsparumą

P-01-81-02-01-01

1. Ištirtų elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo incidentų skaičius
(proc. nuo gautų pranešimų apie incidentus)

100

100

100

P-01-81-02-01-02

2. Viešai paskelbtų pranešimų elektroninių
ryšių tinklų ir informacijos saugumo
klausimais skaičius

30

43

143

P-01-81-02-01-03

3. Ištirtų pranešimų apie interneto
svetaines,
platinančias
neskelbtiną
informaciją arba pažeidžiančias ribojamos
informacijos platinimo tvarką, skaičius (proc.
nuo gautų pranešimų į interneto karštąją
liniją)

100

100

100

4. Viešai paskelbtų pranešimų apie viešo
naudojimo
kompiuterių
tinkluose
neskelbtinos informacijos kontrolės ir
ribojamos viešosios informacijos platinimo
tvarkos pažeidimus skaičius

4

4

100

100

-

-

P-01-81-02-01-04

P-01-81-02-01-05

5. Išnagrinėtų prašymų dėl filtravimo
priemonių aprobavimo skaičius (proc. nuo
gautų prašymų)

P-01-81-02-01-06

Pasirašytų bendradarbiavimo su kitų
valstybių CERT centrais susitarimų skaičius

5

-

-

P-01-81-02-01-07

Nuolat stebimų ypatingos svarbos Lietuvos
elektroninių ryšių ir interneto tinklų

95

100

105
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Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

infrastruktūros ir Lietuvos kibernetinės
erdvės elementų skaičius (proc. nuo visų)
2 tikslo 2 uždavinys – IRT ir pašto
paslaugų,
įskaitant
universaliąsias
paslaugas, teikimo priežiūra

P-01-81-02-02-01

1. Pagal RRT kompetenciją išnagrinėtų IRT
ir pašto paslaugų gavėjų, įskaitant
vartotojus, skundų skaičius (proc. nuo visų
gautų skundų)

100

100

100

P-01-81-02-02-02

2. Atliktų elektroninių ryšių tinklų ir linijų
techninių parametrų kontrolinių matavimų
skaičius (proc. nuo visų planuotų)

100

100

100

P-01-81-02-02-03

3. Atliktų elektroninių ryšių paslaugų
kokybės rodiklių kontrolinių matavimų
skaičius (proc. nuo visų planuotų)

100

100

100

P-01-81-02-03-01

1. Patikrintų radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių atitikties
Reglamento
administraciniams
reikalavimams tipų skaičius

70

74

106

P-01-81-02-03-02

2. Patikrintų įrenginių atitikties EMS
reglamento
administraciniams
reikalavimams tipų skaičius

30

34

113

P-01-81-02-03-03

3. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių, paimtų iš rinkos ir pateiktų
laboratoriniams
bandymams,
siekiant
nustatyti, ar tenkina Reglamento techninius
reikalavimus, tipų skaičius

25

25

100

P-01-81-02-03-04

4. Įrenginių, paimtų iš rinkos ir pateiktų
laboratoriniams
bandymams,
siekiant
nustatyti, ar tenkina EMS reglamento
techninius reikalavimus, tipų skaičius

15

19

127

P-01-81-02-03-05

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)

100

100

100

P-01-81-02-03-06

6. Išnagrinėtų pranešimų dėl radijo ryšio
įrenginių, priklausančių 2 aparatų klasei,
teikimo rinkai skaičius (proc. nuo visų gautų
pranešimų)

100

100

100

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

2 tikslo 4
elektroninio

uždavinys
parašo

–

vykdyti
priežiūros
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Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

institucijos funkcijas

P-01-81-02-04-01

1. Nuotolinės elektroninio parašo ir
elektroninio dokumento mokymo sistemos
vartotojų skaičiaus augimas (proc. palyginti
su ankstesniais metais)

10

42,7

427

P-01-81-02-04-02

2. Pagal RRT kompetenciją išnagrinėtų
asmenų pareiškimų dėl sertifikavimo
paslaugų teikėjų veiklos skaičius (proc. nuo
visų gautų pareiškimų)

100

100

100

P-01-81-02-04-03

3.
Suteiktos
metodinės
pagalbos
elektroninio parašo klausimais skaičius
(proc. nuo visų paklausimų)

100

100

100

R-01-81-03-01

1. Išduota leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus)
skaitmeninės
antžeminės
televizijos tinkluose (proc. nuo gautų
paraiškų)

75

100

133

R-01-81-03-02

2. Belaidės plačiajuostės prieigos judriojo
radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) tinklų
dengiamos Lietuvos Respublikos teritorijos
gyventojų dalis (proc.)

95,0

99,0

104

R-01-81-03-03

3. Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų
skaičius 100 gyventojų, proc.)

45

40,3*

90

3 tikslas – sudarytos sąlygos ilgalaikėms
investicijoms
į
elektroninių
ryšių
infrastruktūrą ir pažangi IRT plėtra

3 tikslo 1 uždavinys – vykdyti radijo
dažnių valdymą, jų naudojimo priežiūrą,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių
ryšių išteklių valdymą

P-01-81-03-01-01

1. Išduota leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) judriojo radijo ryšio vidaus
tinkluose (proc. nuo gautų prašymų)

95

99,2

104

P-01-81-03-01-02

2. Išduota leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) naujų radijo ryšio technologijų
tinkluose (radijo stotyse) (proc. nuo gautų
paraiškų)

80

80

100

P-01-81-03-01-03

3. Išduota leidimų eksperimentiniams radijo
ryšio tinklams steigti (proc. nuo gautų
paraiškų)

90

100

111

P-01-81-03-01-04

4. Naujai įrengtų radiofonijos ir televizijos
transliavimo stočių inspekcinių patikrinimų ir
kontrolinių matavimų skaičius (proc. nuo
naujai įrengtų stočių skaičiaus)

100

100

100

P-01-81-03-01-05

5. Radiofonijos transliavimo stočių, kurių
spinduliuotės parametrai tikrinami kas
ketvirtį, skaičius (proc. nuo įrengtų stočių)

100

100

100

P-01-81-03-01-06

6. Radiofonijos ir televizijos transliavimo
stočių inspekcinių patikrinimų skaičius

24

29

121

84
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Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

P-01-81-03-01-07

7. Vidinių radijo ryšio tinklų inspekcinių
patikrinimų skaičius

P-01-81-03-01-08

8. Lietuvoje įgyvendintų Europos ryšių
komiteto (ECC) sprendimų dėl radijo dažnių
(kanalų) dalis (proc.)

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

180

160

89

70

70

100

2015 m.
planas

4 tikslas – integracija į ES ir tarptautinę
reguliavimo erdvę ir efektyvi RRT veikla

R-01-81-04-01

1. Galimybė teikti RRT paslaugas ketvirtu
brandos lygiu (proc. dalis nuo Tarnybos
teikiamų paslaugų)

100

_

_

R-01-81-04-02

2. Vartotojų (paslaugų gavėjų), žinančių, kur
kreiptis dėl pažeistų teisių IRT ir pašto
paslaugų klausimais, dalis (proc.)

80

30**

38

P-01-81-04-01-01

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

35

80

229

P-01-81-04-01-02

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

20

26

130

4 tikslo 1 uždavinys – efektyvi integracija
į ES sprendimų priėmimo procesą

4 tikslo 2 uždavinys – efektyvus
Tarnybos veiklos organizavimas, veiklos
viešumas ir kontrolė

P-01-81-04-02-01

1. Valstybės tarnautojų, per ataskaitinius
metus dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, dalis (proc.)

80

92

115

P-01-81-04-02-02

2. Sukurtos Ryšių veiklos informacinės
sistemos (RVIS) dalis (proc.)

100

100

100

Taip

Taip

Taip

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
R-01-81-05-01

1. Užtikrintas su elektroninių ryšių srautų
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Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 m.
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

100

100

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

P-01-81-05-01-01

1. Įsigytos įrangos, naudojamos Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77
straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais
tikslais, dalis (proc. nuo reikalingos įsigyti)

100

2015 m. III ketv. duomenys:
**„Spinter tyrimai“ 2015 metų kovo 14–22 d. atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą, siekiant išsiaiškinti šalies
gyventojų naudojimosi elektroninių ryšių universaliosiomis paslaugomis (fiksuotas telefono ryšys, paslaugos teikiamos
taksofonais bei informavimo apie abonentus paslaugos), galimybės kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, turint skundų dėl
ryšių paslaugų žinomumą, teikiamų konsultacijų nemokamu telefonu žinomumą ir elektroninių ryšių (telefono ir prieigos
prie interneto) paslaugų kokybės vertinimą. Pašto paslaugos naudotojų apklausa 2015 m. nebuvo planuota

Kriterijų neįvykdymo priežastys:
Kriterijus R-01-81-01-01 įvykdytas 96 proc., t. y. iš esmės pasiektas. Alternatyvių viešųjų fiksuotojo
telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų skaičius 2015 m. III ketv. pabaigoje buvo 56,8 tūkst. ir per 2015 m. III
ketv. išaugo 0,7 proc. Palyginti su 2014 m. III ketv. pabaiga, alternatyvių viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų
teikėjų abonentų skaičius sumažėjo 2,4 proc. Alternatyvūs viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai 2015
m. III ketv. pabaigoje užėmė 10,10 proc. rinkos, vertinant pagal abonentų skaičių. Bendras fiksuotojo telefono
ryšio paslaugų abonentų skaičius 2015 m. III ketv. pabaigoje buvo 562,4 tūkst. (iš jų: 89,9 proc. – „Teo LT“
abonentai, 2,7 proc. – UAB „CSC Telecom“, 2,0 proc. – UAB „Baltnetos komunikacijos“, 2,8 proc. – visų UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ fiksuotojo telefono ryšio paslaugas teikiančių įmonių abonentai).
Kriterijus R-01-81-01-02 įvykdytas 95 proc. Pašto paslaugos teikėjų (išskyrus AB Lietuvos paštą) rinkos
dalis pagal pajamas, įvertinus 2015 m. trijų ketvirčių duomenis, sudarė 59 proc. Rodikliui įtakos turėjoęAB
Lietuvos pašto užimamos pašto paslaugų rinkos padidėjimas, kuris įvyko dėl naujų paslaugų, susijusių su
paštomatų rinka, įdiegimu bei dėl ženklaus tarptautinių siuntų skaičiaus augimo.
Kriterijus R-01-81-02-01 įvykdytas 94 proc. „Spinter tyrimai“ 2015 metų kovo 14–22 d. atliko
reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą. Jo tikslas − išsiaiškinti šalies gyventojų naudojimąsi elektroninių ryšių
universaliosiomis paslaugomis (fiksuotasis telefono ryšys, paslaugos, teikiamos taksofonais, bei informavimo apie
abonentus paslaugos), ar gyventojai žino, kad gali kreiptis į RRT su skundais dėl ryšių paslaugų, ar žinoma apie
teikiamas konsultacijas nemokamu telefonu ir kaip vertinama elektroninių ryšių (telefono ir prieigos prie interneto)
paslaugų kokybė. Telefono ryšio paslaugų kokybę teigiamai ar patenkinamai vertino 91 proc. respondentų, o
interneto paslaugų kokybę – 84 proc. respondentų. Tyrimas apėmė tik gyventojų naudojimąsi elektroninių ryšių
universaliosiomis paslaugomis, todėl negalima vertinti vartotojų pasitenkinimo visomis IRT paslaugomis. Pašto
paslaugos naudotojų apklausa 2015 m. nebuvo planuota.
Kriterijus R-01-81-02-02 įvykdytas 91 proc. Vertinant teikiamų rinkai radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių atitiktį Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio
reglamento administraciniams reikalavimams, patikrinti 74 tipų įrenginiai, iš jų 24 tipų įrenginiai neatitiko
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita
administracinių reikalavimų, t. y. nepateikta atitikties deklaracija. Po reikalavimo 22 tipų įrenginių deklaracijos
pateiktos, o 2 tipų įrenginių atitikties deklaracijos nepateiktos ir šie įrenginiai pašalinti iš rinkos. Didelis kiekis
įrenginių, netenkinančių administracinių reikalavimų, nustatytas vykdant kryptingus patikrinimus problemiškuose
rinkos segmentuose, t. y. radijo bangomis valdomi žaislai ir mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai. Šiuose rinkos
segmentuose ankstesniais metais taip pat buvo nustatoma daug Reglamento administracinių reikalavimų
pažeidimų (dažniausiai nepateiktos atitikties deklaracijos).
Kriterijus P-01-81-02-01-05 – prašymų dėl filtravimo priemonių aprobavimo 2015 m. negauta.
Kriterijus P-01-81-02-01-06 – dėl riboto CERT-LT padalinio tarnautojų dalyvavimo tarptautiniuose
renginiuose, bendradarbiavimo susitarimai su kitų valstybių CERT centrais 2015 m. nebuvo pasirašyti.
Pradėtas memorandumo su Gruzijos nacionaliniu CERT pasirašymo procesas.
Kriterijus R-01-81-03-03 įvykdytas 90 proc. Plačiajuosčio ryšio skvarba 2015 m. III ketv. pabaigoje siekė
40,3 proc., per trečiąjį ketvirtį išaugo 0,9 procentinio punkto, per metus – 2,9 procentinio punkto. Plačiajuosčio
ryšio technologijas (fiksuotojo ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2015 m. III
ketv. pabaigoje buvo 1 165,7 tūkst., iš jų 824,7 tūkst. (70,7 proc.) plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas
gavo viešaisiais fiksuotojo ryšio tinklais (tiek laidiniais, tiek belaidžiais), 341,0 tūkst. (29,3 proc.) – viešaisiais
judriojo ryšio tinklais, naudojant kompiuterį. 2015 m. III ketv. pabaigoje 70,1 proc. namų ūkių naudojosi
plačiajuosčio interneto prieigos paslaugomis.
Kriterijus P-01-81-03-01-07 įvykdytas 89 proc. Atlikta 160 vidaus radijo ryšio tinklų atitikties projektui ir
leidime naudoti dažnius (kanalus) nurodytoms sąlygoms patikrinimų – 7 naujai įvedamų į eksploataciją radijo ryšio
tinklų patikrinimai ir 153 planiniai veikiančių vidaus radijo ryšio tinklų patikrinimai. Šis rodiklis planuotas
atsižvelgiant į tai, kad vidutiniškai per metus pradedama eksploatuoti daugiau kaip 20 naujų vidaus radijo ryšio
tinklų, o 2015 m. pradėti eksploatuoti tik 7 nauji radijo ryšio tinklai.
Kriterijus R-01-81-04-01 neįvykdytas. Sukurta Ryšių veiklos informacinė sistema (RVIS), skirta RRT
paslaugoms elektroniniu būdu teikti, abipusio bendravimo kanalui tarp RRT ir fizinių bei juridinių asmenų
užtikrinti, elektroninių ryšių tinklų operatorių ir paslaugų teikėjų, pašto paslaugos teikėjų duomenų bazei
automatizuoti, statistinės informacijos apie elektroninių ryšių bei pašto sektorius surinkimo, perkėlimo į
elektroninę duomenų bazę, suvestinės parengimo bei duomenų pateikimo kitoms RRT funkcijoms atlikti
procesams automatizuoti. Dėl Valstybės kontrolės atlikto audito metu nustatytų RVIS įteisinimo trūkumų
sistema nėra pateikta viešai naudoti. Siekiant įteisinti RVIS, rengiami informacinės sistemos nuostatai ir
informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, kurie bus suderinti su atsakingomis institucijomis ir
patvirtinti iki 2016 m. birželio 1 d. Įteisinus RVIS, sistema bus pateikta viešai naudoti ir elektronines paslaugas
bus galima teikti ketvirtu brandos lygiu (šiuo metu paslaugos teikiamos trečiu brandos lygiu).
Kriterijus R-01-81-04-02 įvykdytas 30 proc. „Spinter tyrimai“ 2015 m. kovo 14–22 d. atliko
reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą. Jo tikslas − išsiaiškinti šalies gyventojų naudojimąsi elektroninių
ryšių universaliosiomis paslaugomis (fiksuotasis telefono ryšys, paslaugos, teikiamos taksofonais, bei
informavimo apie abonentus paslaugos), ar žinoma apie galimybę kreiptis į RRT su skundais dėl ryšių
paslaugų ir apie teikiamas konsultacijas nemokamu telefonu, taip pat kai pvertinama elektroninių ryšių
(telefono ir prieigos prie interneto) paslaugų kokybė. Apie galimybę kreiptis į RRT su skundais dėl ryšių
paslaugų žino 30 proc. respondentų, o 9 proc. žino, kad RRT teikia konsultacijas nemokamu pasitikėjimo ir
pagalbos telefonu 8 800 200 30. Tyrimas apėmė tik gyventojų naudojimąsi elektroninių ryšių universaliosiomis
paslaugomis, todėl negalima vertinti, ar visų IRT paslaugų vartotojai žino, kur kreiptis dėl pažeistų teisių ar dėl
paslaugų kokybės.
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2 PRIEDAS. RRT 2015 m. FINANSINĖ ATASKAITA
RRT veikla 2015 m. buvo finansuojama iš valstybės biudžeto ir atskiro RRT biudžeto, kurį sudaro pajamos,
gautos už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus.
RRT 2015 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Ryšių valdymo ir kontrolės programą

RRT pajamų grupės

Eil. Nr.

2015 m. pajamos
Eur

proc.

1.

Elektroninių
ryšių
laikymosi priežiūra

veiklos

sąlygų

24 691,81

0,37

2.

Pašto
paslaugos
laikymosi priežiūra

teikimo

sąlygų

19 116,24

0,29

3.

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

3 268,92

0,05

4.

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

99 170,01

1,51

5.

Radijo dažnių (kanalų) naudojimo
priežiūra, įskaitant radijo stebėseną

5 712 314,91

86,87

6.

Telefono
priežiūra

naudojimo

654 284,55

9,95

7.

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

62 472,62

0,95

333,12

0,01

6 575 652,18

100

ryšio

numerių

8.

Kitos

9.

IŠ VISO (1+2+3+4+5+6+7+8)

2015 m. RRT vykdė vieną − Ryšių valdymo ir kontrolės − programą, programos kodas 01.81.
Šiai programai finansuoti pagal Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą buvo numatyta 7 385 310 Eur bendrųjų asignavimų, iš jų darbo
užmokesčiui patvirtinta 2 751 390 Eur, turtui įsigyti – 2 461 770 Eur (iš jų 434 430 Eur buvo numatyta valstybės
biudžeto lėšų įrangai, nurodytai LR elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse, įsigyti).
Papildomai iš 2014 m. į 2015 m perkelta ankstesniųjų metų viršplaninių ir nepanaudotų pajamų įmokų į
valstybės biudžetą suma − 638 897 Eur, kuri

buvo naudojama RRT vykdomai Ryšių valdymo ir kontrolės

programai finansuoti, viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus bendrus asignavimus.
Todėl 2015 m. kovo 24 d. patvirtintoje sąmatoje RRT vykdomai Ryšių valdymo ir kontrolės programai
finansuoti 2015 m. iš viso numatyta 8 024 207 Eur (7 385 310 eurų + 638 897 eurų).
2015 m. RRT pajamų įmokų planas buvo 6 950 880 Eur. Įvertinus 2014 m. gautas pajamas bei
nepanaudotas lėšas ir vadovaujantis ERĮ nuostatomis dėl sąnaudų ir surinktų užmokesčių balansavimo, 2015 m.
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gegužės 25 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-642 buvo nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros,
įskaitant radijo stebėseną, ir telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros tarifų perskaičiavimo koeficientas 0,73,
kuris galiojo nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. Tarifų perskaičiavimo koeficiento taikymas leidžia
lanksčiai balansuoti RRT pajamas su išlaidomis, t. y. grąžinti rinkai jos permokas sumažinus tarifus, jei
einamaisiais metais pajamų buvo surinkta daugiau, nei numatyta. Taip įgyvendinamas principas, kad rinkos
dalyviai sumoka ne daugiau, nei yra reikalinga rinkai reguliuoti ir priežiūrai vykdyti.
Pritaikius balansavimo koeficientą, 2015 m. RRT iš viso į valstybės biudžetą pervedė 6 572 867,19 Eur
pajamų įmokų, kurios buvo panaudotos RRT veiklai finansuoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad RRT 2015 m.
pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Ryšių valdymo ir kontrolės programą yra RRT suteiktų
paslaugų ir atliktų darbų suma (dokumentuota vertė) iki jų įmokėjimo į valstybės biudžetą, o pajamų įmokos –
nustatyta tvarka ir terminais pervestos (įmokėtos) į valstybės biudžetą RRT pajamos (pinigine išraiška), todėl
ataskaitiniu laikotarpiu šios sumos skiriasi.
12.1.1.1.1.1

RRT 2015 m. vykdytos Ryšių valdymo ir kontrolės programos lėšų panaudojimas

Ryšių valdymo ir kontrolės programa

1.

Kasinės išlaidos
2015 m. (Eur)

Išlaidų pavadinimas

Eil. Nr.

Išlaidos iš viso

4 610 627,1

Iš jų:
darbo užmokestis

2 686 371,7

socialinio draudimo įmokos

847 620,1

išlaidos prekėms ir paslaugoms

1 056 117,1

socialinės išmokos (pašalpos)

20 125,0

kitos išlaidos (einamiesiems tikslams)

2.

393,2

Materialiojo ir nematerialiojo turto
išlaidos

2 356 167,9

Iš jų:
ilgalaikiam turtui įsigyti

2 356 167,9

IŠ VISO (1+2)

6 966 795,0*

* Iš jų 434 430 Eur buvo numatyta valstybės biudžeto lėšų įrangai, nurodytai LR elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir
(ar) 4 dalyse, įsigyti.
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3
PRIEDAS.
REGULIUOJAMOS
SEKTORIAUS RINKOS

ELEKTRONINIŲ

RYŠIŲ

1.;2. / 1. / n.

7. / n. / n.
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.

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

„Teo LT“, AB

X

X

X

X
X

„Teo LT“, AB

X

X

X

X

„Teo LT“, AB

X

X

X

X

X

X

X

„Teo LT“, AB

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

„Teo LT“, AB

X

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
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X

X

X

Viešųjų telefono
ryšio paslaugų
teikėjo
pasirinkimas

Didmeninės
linijos nuomos

Apskaitos
atskyrimo

Kainų kontrolės ir
sąnaudų
apskaitos

Skaidrumo

Ūkio subjektai, turintys didelę
įtaką rinkoje

Nediskriminavimo

Pavadinimas

Prieigos
suteikimo

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

X
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4 PRIEDAS. RRT DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
1. RRT direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 1V-37 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotų
pareigūnų surašomų dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“;
2. RRT direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1V-205 „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“;
3. RRT direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1V-284 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
4. RRT direktoriaus 2015 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 27 d įsakymo Nr. 1V-853 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“;
5. RRT direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1V-656 „Dėl Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus
su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinės sistemos nuostatų ir
Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo
administravimo informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“;
6. RRT direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1V-777 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
7. RRT direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1V-776 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-1013 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų
saugumo ir vientisumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
8. RRT direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 1V- 941 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 1V-311 „Dėl Elektromagnetinio lauko stiprio matavimo radijo stebėsenos
stotyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
9. RRT direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. 1V-1004 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
10. RRT direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1V-1156 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano
patvirtinimo“ pakeitimo“;
11. RRT direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1V-1257 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotų
pareigūnų surašomų dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“;
12. RRT direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1V-1291 „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“;
13. RRT direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1V-1292 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus)
iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos
radijo dažnių juostos sąlygų aprašo patvirtinimo“;
14. RRT direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1V-1422 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2006 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-282 „Dėl Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarkos patvirtinimo“
pakeitimo“;
15. RRT direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1V-1499 „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“.
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