Turinys
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įžanginis žodis...........................................................................3
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įžanginis žodis.............................................5
1. Trumpa Lietuvos ryšių sektoriaus apžvalga...............................................................................................7
2. Elektroninių ryšių rinka...........................................................................................................................11
2.1. Elektroninių ryšių sektoriaus plėtros prielaidos..........................................................................11
			
2.1.1. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra..............................................................................11
			
2.1.2. Rinkos dalyviai, jų finansiniai rezultatai ir paskatos investuoti..................................18
			
2.1.3. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai............................................................................22
2.2. Mažmeninės elektroninių ryšių paslaugos....................................................................................29
			
2.2.1. Balso paslaugos........................................................................................................29
			
2.2.2. SMS ir MMS..............................................................................................................42
			
2.2.3. Interneto prieigos ir kitos duomenų perdavimo paslaugos.......................................46
			
2.2.4. Televizijos paslaugos.................................................................................................58
2.3. Didmeninės elektroninių ryšių paslaugos....................................................................................68
			
2.3.1. Didmeninė prieiga.....................................................................................................68
			
2.3.2. Tinklų sujungimo paslaugos......................................................................................73
			
2.3.3. Skirtosios linijos........................................................................................................80
			
2.3.4. Televizijos ir radijo programų siuntimo paslaugos ....................................................83
3. Pašto ir pasiuntinių rinka.........................................................................................................................88

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įžanginis žodis
2009-ieji metai Lietuvos ryšių sektoriui buvo kupini pokyčių,
kuriuos iš dalies galima pavadinti kontraversiškais. Viena vertus,
bendra šalies ekonominė padėtis neatrodė itin optimistiškai –
didėjo nedarbas, mažėjo vidaus paklausa, kiti šalies ekonominiai
rodikliai taip pat nedžiugino. Tai, be abejo, negalėjo neturėti įtakos
ryšių sektoriui – mažėjo rinkos dalyvių pajamos, investicijos į ryšių
infrastruktūrą, sumenko šalies gyventojų disponuojamos pajamos,
jų perkamoji galia, lėtėjo interneto ir plačiajuosčio ryšio skvarbos
augimas. Kita vertus, ryšių infrastruktūros vystymo prasme šie metai
buvo vieni sėkmingiausių – būtent 2009 m. Lietuva tarptautiniuose
šaltiniuose ne kartą paminėta kaip šalis, bene sparčiausiai vystanti
naujosios kartos šviesolaidinius prieigos tinklus ne tik Europoje, bet
ir pasaulyje. Lietuva jau dabar užima pirmą vietą Europoje ir penktą
pasaulyje pagal šviesolaidinio interneto paplitimą namų ūkiuose.
Organizacijos FTTH Council Europe duomenimis, 2009 m. pabaigoje
Lietuvoje 18 proc. namų ūkių naudojosi šviesolaidiniu internetu.
Pagal šį rodiklį Lietuva pirmauja Europoje, aplenkdama antroje vietoje esančią Švediją (12 proc.) bei trečią
vietą užimančią Norvegiją (11 proc.). Pasaulyje Lietuva yra penktoje vietoje – po Pietų Korėjos, Japonijos,
Honkongo ir Taivano. Tai – džiuginantys faktai, garsinantys Lietuvą.
Tačiau turime nepamiršti, jog ekonomikos atsigavimas šiandien tebėra labai trapus. Todėl Lietuvai,
kaip ir visai Europai, siekiant atkurti turėtą konkurencingumą bei užtikrinti tvarų ir ilgalaikį jo augimą, svarbu
pasirinkti tinkamus prioritetus. Europos Komisija komunikate „2020 m. Europa“ šalims narėms siūlo naująją
ES darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją grįsti trimis pagrindiniais prioritetais – tai pažangus
(žiniomis ir inovacijomis grįstas), tvarus (išteklius tausojantis ir ekologiškas) ir integralus (užtikrinantis
socialinę ir teritorinę sanglaudą) augimas. Akivaizdu, kad informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriui
čia atiteks svarus vaidmuo:
- Pažangus augimas reikalauja žinių ir inovacijų. „Tam būtina gerinti švietimo kokybę, stiprinti mokslinių
tyrimų rezultatus, skatinti inovacijų ir žinių sklaidą ES, efektyviai naudoti informacines ir ryšių technologijas“
(Europos Komisija, 2010). Tai savo ruožtu reiškia, jog privalome siekti, kad kuo daugiau žmonių galėtų
naudotis sparčiuoju internetu, turime skatinti teikti ir naudotis šiuolaikiškomis, patogiomis ir prieinamomis
elektroninėmis paslaugomis (pavyzdžiui, e. valdžia, e. sveikata, e. švietimas, e. verslas ir pan.).
- Informacinės ir ryšių technologijos sėkmingai gali prisidėti ir prie tvaraus augimo įgyvendinimo. Tam
turime sukurti paskatas naudoti IRT energijos taupymo ir aplinkosaugos tikslais, efektyviai išnaudoti jau
sukurtą elektroninių ryšių infrastruktūrą, taip pat kurti naujus, išteklius tausojančius ir ekologiškus procesus
ir technologijas.
- Galiausiai, IRT gali sudaryti prielaidas integraliam augimui. IRT – tai puiki terpė ekonominei ir socialinei
sanglaudai skatinti. Pavyzdžiui, plačiajuostis internetas turi didelį potencialą mažinti ES šalių atskirtį.
Šiame kontekste norisi paminėti tai, kad Lietuva jau ėmėsi žingsnių minėtiems prioritetams įgyvendinti.
2009 m. Lietuvoje pradėtas naujas Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN
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plėtros etapas, suteiksiantis galimybę 98 proc. šalies kaimiškųjų vietovių naudotis sparčiuoju interneto
ryšiu. Per 40 mėnesių bus nutiesta apie 4 400 km šviesolaidinio ryšio linijų, kurios pasieks 770 gyvenviečių.
Įgyvendinus antrąjį projekto RAIN etapą, šiuolaikiškos technologijos taps pasiekiamos dar beveik 700
tūkst. šalies gyventojų. Svarbu paminėti, kad vienas iš RAIN projekto tikslų yra sukurti sąlygas privačiam
sektoriui investuoti į plačiajuosčio ryšio tinklų „paskutinę mylią“ kaimiškosiose vietovėse ir, naudojantis
RAIN infrastruktūra, teikti elektroninių ryšių paslaugas galutiniams paslaugų gavėjams. Verslo atstovų
susidomėjimas projektu kartu su kaimiškųjų vietovių gyventojų skaitmeninio raštingumo didinimu leidžia
tikėtis džiuginančių rezultatų ateityje.
Šiandien Lietuvoje jau turime plačiai išvystytą elektroninių ryšių infrastruktūrą, o Lietuvos gyventojams
sudarytos galimybės naudotis pažangiausiomis elektroninių ryšių technologijomis: 2009 m. šviesolaidinio ryšio
linijos tapo dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo technologija; skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai
dengia beveik visą Lietuvos teritoriją (galimybė naudotis skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis
sudaryta 95 proc. Lietuvos gyventojų); didėja trečiosios judriojo telefono ryšio kartos tinklų padengimas.
Todėl artimiausiu metu svarbu efektyviai išnaudoti jau sukurtą elektroninių ryšių infrastruktūrą.
Neabejoju, kad bendromis valstybės institucijų, verslo bei vartotojų pastangomis sudarysime tinkamas
sąlygas Lietuvos gyventojams naudotis visomis informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis.
Kartu kryptingai eisime link bendro ES tikslo – didinti Europos konkurencingumą, našumą ir ekonomikos
augimo potencialą.

Susisiekimo ministras

Eligijus Masiulis
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
įžanginis žodis
Vertinant Lietuvos ryšių sektoriaus raidą 2009-siais metais, neabejotinai galima sakyti, jog 2009-ieji buvo išbandymų metai. Pasaulinis ekonominis nuosmukis, prasidėjęs 2008
m. ir tęsęsis visus 2009 m., neaplenkė ir Lietuvos ryšių sektoriaus:
elektroninių ryšių rinka, 2003–2008 m. laikotarpiu vidutiniškai
augusi apie 8 proc. kasmet, 2009 m. sumažėjo 7,7 proc. Mažėjo
elektroninių ryšių rinkos dalyvių investicijos į elektroninių ryšių
infrastruktūrą, sulėtėjo interneto ir plačiajuosčio ryšio skvarbos
augimas. Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka pagal gautas pajamas
2009 m., palyginti su 2008 m., sumažėjo 12,6 proc.
Vis tik žvelgiant į praėjusius metus, labiau norėtųsi
akcentuoti tai, jog 2009-ieji buvo ir naujų galimybių metai.
Sunkmečio sąlygomis rinkos dalyviai buvo priversti ieškoti
kūrybingų sprendimų, kaip prisiderinti prie besikeičiančios
aplinkos ir pajusti kuo mažesnį neigiamą jos poveikį. Dauguma
surado būdų, kaip sušvelninti susiklosčiusios situacijos poveikį,
ir sugebėjo išlikti rinkoje, o kai kuriems netgi pavyko pagerinti pelningumo rodiklius. Griežta veiklos
sąnaudų kontrolė, pajamų diversifikavimas, nauji rinkodaros sprendimai, mažinamos kainos ir pasirinkimas
kompensuoti didėjantį pridėtinės vertės mokestį (PVM) – tai tik keli pavyzdžiai, iliustruojantys rinkos dalyvių
lankstumą, verslumą ir pasiryžimą susidoroti su iškilusiais sunkumais.
Tačiau bene labiausiai 2009 m. džiugino elektroninių ryšių rinkos dalyvių investavimo prioritetų
pasirinkimas – mažesnes savo apimtimi investicijas jie nukreipė į naujosios kartos prieigos tinklų plėtrą,
t. y. į ateities vartotojų poreikius ir lūkesčius. Nors bendros visų elektroninių ryšių rinkos dalyvių investicijos
į elektroninių ryšių infrastruktūrą per 2009 m. sumažėjo, namų ūkių, prisijungusių prie interneto
šviesolaidinėmis ryšių linijomis, dalis smarkiai išaugo ir pasiekė 18 proc. Tai leido Lietuvai atsidurti pirmoje
vietoje tarp Europos šalių pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšių linijomis,
skvarbą.
Lietuva, kaip viena pirmaujančių valstybių plėtojant plačiajuosčio ryšio tinklus, yra gerai matoma ir
pasauliniame kontekste. Pavyzdžiui, Oksfordo universiteto atlikto plačiajuosčio ryšio tyrimo ataskaitoje,
analizuojančioje šalių pasirengimą ateityje patenkinti vartotojų lūkesčius gauti aukštos kokybės ir naujoviškas
paslaugas, kaip „pasiruošusios rytojui“ (angl. ready for tomorrow) praėjusiais metais buvo išskirtos 9 šalys iš
66. Šioje kategorijoje Lietuva buvo reitinguota kartu su tokiomis šalimis kaip Pietų Korėja, Japonija, Švedija
ir užėmė aukštą ketvirtą vietą. Pagal per metus padarytą pažangą Lietuva užėmė antrą vietą, nusileisdama
tik Pietų Korėjai.
Plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra Lietuvoje lėmė, jog net ir pasikeitusios ekonominės situacijos kontekste
interneto prieigos ir duomenų perdavimo paslaugų segmentai nesustodami augo: per 2009 metus interneto
prieigos rinka Lietuvoje išaugo 7,4 proc., kitų duomenų perdavimo rinka – net 20,6 proc. Interneto prieigos
abonentų skaičius išaugo 12,2 proc. Žinant, kad plačiajuosčio ryšio technologijomis Lietuvoje naudojasi
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absoliuti dauguma visų interneto prieigos abonentų, galima teigti, kad plačiajuostis internetas šiandien
tampa būtinybe ir gali pakeisti kitas komunikacijos priemones. Vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę, vis dažniau su klientais bendraujama internetu, vis plačiau naudojamos informacijos sklaidos
galimybės, teikiamos kitos elektroninių ryšių paslaugos.
Šiuo sunkiu Lietuvos ekonomikai laikotarpiu sparti plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra – dvigubas
pasiekimas. Juk jau ne kartą yra pripažinta, jog plačiajuostis ryšys yra plėtros variklis, įgalinantis sklandžiai
funkcionuoti šiuolaikinę visuomenę bei suteikiantis galimybę greičiau atsigauti recesijos kamuojamai
ekonomikai. Neveltui plačiajuostis ryšys ir jo plėtra tapo svarbia Europos ekonomikos atgaivinimo plano,
kurį 2008 metų gruodžio mėnesį priėmė ES valstybių ir vyriausybių vadovai, dalimi. Todėl džiugu, kad Lietuvoje plačiajuosčio ryšio potencialą atranda verslo atstovai ir kokybiškas plačiajuostis ryšys mūsų šalyje
sėkmingai plėtojamas privačių iniciatyvų dėka.
Orientacija į efektyvumą, kokybę ir papildomas paslaugas 2009 m. buvo būdinga ne tik elektroninių
ryšių sektoriui – daugėjant paslaugų elektroninėje erdvėje, inovatyvios ir naujos paslaugos tampa vis
reikšmingesnės ir pašto bei pasiuntinių sektoriuje. Šios naujovės įgyja dar didesnę svarbą ekonominio
nuosmukio laikotarpiu, kai pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos mažėja ir įmonėms tampa itin svarbu
atrasti naujus pajamų šaltinius. Kaip pavyzdį galima paminėti AB Lietuvos pašto verslo plėtrą į finansinio
tarpininkavimo rinką. Sulaukus deramo gyventojų susidomėjimo tokiomis paslaugomis, tai galėtų tapti
simboliška naujo pašto ir pasiuntinių sektoriaus plėtros etapo pradžia.
Taigi, apibendrinant galima sakyti, kad 2009-aisiais metais Lietuvos ryšių sektorius pademonstravo
santykinį atsparumą sunkioms ekonominio nuosmukio sąlygoms. O rinkos dalyvių investavimo prioritetų
pasirinkimas atskleidė rinkos strategines veiklos kryptis, orientaciją į ateitį, ateities vartotojus ir jų lūkesčius.
Tai investicijos, kurios, neabejoju, netruks atsipirkti.

Direktorius						

Tomas Barakauskas
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1. Trumpa Lietuvos ryšių sektoriaus apžvalga
„Mūsų gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo to, kiek investuojame į interneto prieigos
infrastruktūrą“ – N. Kroes, už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos narė
FTTH Council Europe duomenimis, 2009 m. pabaigoje Lietuva užėmė pirmą vietą Europoje ir penktą
vietą pasaulyje pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą
2009 m. šviesolaidinės ryšių linijos tapo dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo technologija Lietuvoje
Nors ekonominio sunkmečio sąlygomis bendra Lietuvos elektroninių ryšių rinka per 2009 m. sumažėjo
7,7 proc., interneto prieigos rinka per tą patį laikotarpį išaugo 7,4 proc., kitų duomenų perdavimo rinka
– net 20,6 proc.
2009 m. interneto skvarba pasiekė 55 proc. namų ūkių, 99,7 proc. jų internetą gavo plačiajuosčiu
ryšiu
2009-ieji metai visai Lietuvos ekonomikai tapo neįprastų išbandymų metais. Ekonominis nuosmukis,
prasidėjęs 2008 m. ir tęsęsis visus 2009 m., neaplenkė ir elektroninių ryšių rinkos: elektroninių ryšių sektorius,
2003–2008 m. laikotarpiu vidutiniškai augęs apie 8 proc. kasmet, 2009 m. sumažėjo 7,7 proc. Sunkmečio
sąlygomis rinkos dalyviai buvo priversti ieškoti kūrybingų sprendimų, kaip prisiderinti prie besikeičiančios
aplinkos ir pajusti kuo mažesnį neigiamą poveikį. Žinant, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas per
2009 m. sumažėjo 15 proc., vidutinis realusis darbo užmokestis (kartu ir šalies gyventojų perkamoji galia)
– 8,4 proc., o kai kurie ūkio sektoriai – beveik perpus, galima sakyti, kad elektroninių ryšių rinka pademonstravo
santykinį atsparumą sunkioms ekonominio nuosmukio sąlygoms (žr. 1 pav.).

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

2 pav. Pajamos iš interneto prieigos ir judriojo ryšio paslaugų teikimo, mln. Lt ir judriojo ryšio bei interneto prieigos skvarba Lietuvoje,
2005–2009 m.
Šaltinis: RRT

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

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

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

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

Šaltinis: FTTH Council Europe

Taigi, net ir tokiu sudėtingu laikotarpiu infrastruktūrinė konkurencija Lietuvos elektroninių ryšių
sektoriuje stiprėjo, o Lietuvos gyventojams sudarytos galimybės naudotis pažangiausiomis elektroninių
ryšių technologijomis: 2009 m. šviesolaidinio ryšio linijos tapo dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo
technologija; skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai dengia beveik visą Lietuvos teritoriją (galimybė
naudotis skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis sudaryta 95 proc. Lietuvos gyventojų); auga
trečiosios judriojo telefono ryšio kartos tinklų padengimas. Elektroninių ryšių rinkos lankstumą ir santykinai
mažesnį pažeidžiamumą rodo ir kompanijos IBM kartu su žurnalu „The Economist“ skaičiuotas e. pasirengimo
indeksas. Pagal jį Lietuva 2009 m. atsidūrė 32 vietoje (iš 70 vertintų šalių) ir, lyginant su 2008 m., pakilo per
6 pozicijas. E. pasirengimo indeksas buvo vertinamas pagal tokias sudėtines dalis: technologinę infrastruktūrą,
verslo aplinką, socialinę ir kultūrinę aplinką, teisinę aplinką, vyriausybinę politiką, verslo ir vartotojų
pasirinkimą.
Ekonominis nuosmukis neaplenkė ir pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos. Vertinant bendrą pašto
ir pasiuntinių paslaugų rinką pagal gautas pajamas, 2009 m., palyginti su 2008 m., ji sumažėjo 12,6 proc.
ir sudarė 226,1 mln. Lt. Vertinant pašto paslaugų ir pasiuntinių paslaugų rinkas atskirai, pašto paslaugų
rinka pagal gautas pajamas sumažėjo 0,7 proc., o pasiuntinių paslaugų rinka – 19,9 proc. AB Lietuvos pašto
bendros pajamos 2009 m., palyginus su 2008 m., sumažėjo 6,9 proc.
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2. Elektroninių ryšių rinka
2.1. Elektroninių ryšių sektoriaus plėtros prielaidos
Sąlygas elektroninių ryšių sektoriaus plėtrai formuoja kelios pagrindinės veiksnių grupės: technologijų
vystymasis ir jų sukurtos galimybės patenkinti nuolat augančius vartotojų poreikius, konkurencinė aplinka,
rinkos dalyvių skaičius, dydis, jų gebėjimas konkuruoti tarpusavyje ir, žinoma, vartotojai, jų poreikiai, lūkesčiai
ir galimybės. Jei technologijų vystymąsi diktuoja pasaulinės tendencijos, tai konkurencinę aplinką, vartotojų
poreikius bei galimybes daugiausia formuoja mūsų šalies ekonominės, socialinės realijos, reguliavimo
sprendimų adekvatumas.
Kadangi šiandienos visuomenė vis sunkiau įsivaizduojama be plačiajuosčio interneto, plačiajuostis
ryšys tampa ne tik būtinąja darbo, laisvalaikio, mokymosi priemone, bet ir ekonomikos atsigavimo, šalies
konkurencingumo didinimo strategijų pagrindu. Todėl pirmiausia šioje dalyje ir apžvelgiamos plačiajuosčio
ryšio plėtros tendencijos, t. y. kaip ir kokiomis technologijomis Lietuvoje teikiamas plačiajuostis ryšys, kokių
technologijų pagrindu plėtojama plačiajuosčio ryšio infrastruktūra. Toliau trumpai pateikiami elektroninių
ryšių rinkos struktūros pokyčiai, didžiųjų rinkos dalyvių finansiniai metų rezultatai, investicijų į elektroninių
ryšių infrastruktūrą pokyčiai. Ši Lietuvos ryšių sektoriaus apžvalgos dalis užbaigiama vartotojų poreikių bei
galimybių naudotis elektroninių ryšių paslaugomis apžvalga.
2.1.1. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra
2009-ieji metai Lietuvos elektroninių ryšių sektoriui buvo ypatingi ne tik dėl to, jog ekonominio
nuosmukio sąlygomis rinkos dalyviai buvo priversti ieškoti kūrybingų sprendimų, kaip prisiderinti prie
besikeičiančios aplinkos ir pajusti kuo mažesnį neigiamą poveikį. 2009-ieji Lietuvos elektroninių ryšių
sektoriui ypatingi dar ir dėl to, kad būtent 2009 m. Lietuva tarptautiniuose šaltiniuose ne kartą paminėta
kaip šalis, bene sparčiausiai vystanti naujosios kartos šviesolaidinius prieigos tinklus ne tik Europoje, bet ir
pasaulyje.
2010 m. vasario 25 d. organizacijos FTTH Council Europe paskelbtais duomenimis, Lietuva pagal namų
ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšių linijomis, skaičių pirmą kartą atsidūrė Europos šalių
viršūnėje. 2009 m. pabaigoje Lietuva, pasiekusi 18 proc. šviesolaidinio ryšio skvarbą, aplenkė anksčiau
dešimtuko aukščiausiose vietoje dominavusias valstybes – Švediją (12 proc.), Norvegiją (11 proc.), Slovėniją
(10 proc.) (žr. 5 pav.). Pasauliniu mastu Lietuva pagal šį rodiklį užima penktą vietą, nusileisdama tokioms
Azijos šalims, kaip Pietų Korėja, Japonija, Honkongas ir Taivanas1.
2 lentelė. Europos šalių reitingas pagal namų ūkių, prisijungusių prie
interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skvarbą, 2009 m.

5 pav. Europos šalių pasiskirstymas pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšių linijomis, skvarbą, proc.
Šaltinis: FTTH Council Europe

Šaltinis: FTTH Council Europe
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Organizacija FTTH Council pasaulio šalių pažangą plėtojant šviesolaidinius tinklus vertina periodiškai.
FTTH Council Europe 2008 m. gruodžio mėnesio ataskaitoje Lietuva pateko tarp 15 pasaulio valstybių,
turinčių didžiausią FTTH skvarbą, o FTTH Council Europe 2009 m. birželio duomenis, Lietuva užėmė 7 vietą
Europoje (žr. 2 lentelę). Į sparčią šviesolaidinių tinklų plėtrą mūsų šalyje dėmesį atkreipė ir Europos Komisija.
Europos Komisijos 14-oje bendrosios elektroninių ryšių rinkos pažangos ataskaitoje pažymėta, kad 2008 m.
pabaigoje iš Europos Sąjungos šalių narių didžiausia visų fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų, prisijungusių
prie interneto šviesolaidinėmis ryšių linijomis, dalis buvo Lietuvoje (26,7 proc.), Estijoje (20,6 proc.), Švedijoje
(18,5 proc.), Slovakijoje (11,3 proc.) ir Slovėnijoje (10,5 proc.).
Tarptautinės kompanijos Cisco užsakymu atliktas tyrimas taip pat parodė, jog Lietuvos plačiajuosčio
ryšio infrastruktūra pagal pasirengimą tenkinti ateities vartotojų lūkesčius yra tarp pasaulio lyderių.
Ataskaitoje, analizuojančioje šalių pasirengimą ateityje patenkinti vartotojų poreikius gauti aukštos kokybės
ir naujoviškas paslaugas, kaip „pasiruošusios rytojui“ (angl. ready for tomorrow) išskiriamos 9 šalys iš 66.
Į šią kategoriją patenka ir Lietuva kartu su tokiomis šalimis, kaip Pietų Korėja, Japonija ir Švedija. Tyrimo
rezultatai grindžiami 24 mln. plačiajuosčio interneto spartos tyrimų, atliktų 66 pasaulio šalyse, įvertinant
ir plačiajuosčio ryšio skvarbą kiekvienoje šalyje. Nustatyta, kad šiuo metu vidutinė parsiuntimo (angl.
download) sparta yra 4,75 Mbps (megabitų per sekundę), vidutinė įkėlimo (angl. upload) sparta – 1,3 Mbps,
tačiau siekiant užtikrinti vartotojų lūkesčių patenkinimą ateityje, vidutinė parsiuntimo sparta turėtų būti
11,24 Mbps, o vidutinė įkėlimo sparta – 5 Mbps. Cisco užsakymu tyrimą atliko Oksfordo universiteto verslo
mokykla Said kartu su Oviedo universiteto Taikomosios ekonomikos departamentu2.
Taigi, 2009-ieji metai Lietuvos elektroninių ryšių sektoriui buvo ne tik iššūkių, bet ir pasiekimų
metai. Tačiau šviesolaidinės ryšių linijos yra tik viena iš daugelio plačiajuosčio ryšio teikimo technologijų,
o konkurencija tarp skirtingų technologijų, kartu ir rinkos dalyvių, plėtojančių infrastruktūras skirtingų
technologijų pagrindu, Lietuvoje stebima jau ne vienerius metus.

Plačiajuostis ryšys fiksuotomis technologijomis

Ilgą laiką varinis prieigos tinklas, kurį sudaro vietinės metalinės vytos poros linijos, buvo kone
vienintelė alternatyva elektroninių ryšių (tuomet tik telefono ryšio) paslaugoms gauti. Tačiau šiandien
variniai prieigos tinklai tampa vis mažiau konkurencingi naujos kartos prieigos tinklų atžvilgiu: jų vystymo
kaštai neproporcingai aukšti, o teikiamų paslaugų kokybė neprilygsta šviesolaidinių ryšių linijų tinklams.
Todėl vietinių metalinės vytos poros linijų, naudojamų elektroninių ryšių paslaugomas teikti ir gauti, skaičius
Lietuvoje nuolat mažėja: nuo 2006 m. iki 2009 m. pabaigos bendras naudojamų vietinių metalinių vytos
poros linijų skaičius sumažėjo 7,1 proc. (nuo 722 249 iki 670 937)i. Kartu mažėja ir plačiajuosčio ryšio prieigų,
teikiamų per varinę liniją (naudojant xDSL technologiją), o jų vietą užima kitos – efektyvesnės, pigesnės,
patrauklesnės – plačiajuosčio ryšio teikimo technologijos. Kadangi bendras plačiajuosčio ryšio abonentų
skaičius Lietuvoje nuolat auga, galima pastebėti keletą pagrindinių pastarųjų metų fiksuoto plačiajuosčio
ryšio technologijų kaitos tendencijų:
Mažėja xDSL linijų, kuriomis teikiamos plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos, skaičius. Įdomu
pastebėti, kad xDSL ilgą laiką buvusi pagrindine fiksuoto plačiajuosčio interneto teikimo technologija,
2009 m. paskutinį ketvirtį vietą užleido šviesolaidiniam ryšiui. Jei 2009 m. III ketvirtį tiek xDSL, tiek
šviesolaidinio ryšio technologijomis naudojosi panašus plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius – 38 proc. visų
fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų, tai IV ketvirtį xDSL dalis sumažėjo iki 36 proc., o šviesolaidinių ryšių
linijų dalis išaugo iki 40 proc. (žr. 6 pav.).
i
2009 m. pabaigoje 98,17 proc. šių linijų priklausė istoriniam viešojo fiksuotojo telefono ryšio
operatoriui TEO LT, AB.
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Istorinis operatorius TEO LT, AB, taip pat skelbia, kad 2009 m. interneto teikimą per xDSL prieigą
sparčiai keitė šviesolaidine prieiga. 2009 m. pabaigoje beveik 20 proc. TEO LT, AB, plačiajuosčio interneto
paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą. Per metus TEO LT, AB, šviesolaidinių
prieigų iki galutinio paslaugų gavėjo patalpos (angl. Fibre to the Home, FTTH) skaičius padidėjo 3,5 karto
– iki 50,9 tūkst., o šviesolaidinių prieigų iki pastato (angl. Fibre to the Building, FTTB) padidėjo 25,2 proc.
– iki 11,6 tūkst. Mažmeninių interneto prieigų, naudojant xDSL technologiją, skaičius per metus sumažėjo
8,9 proc.3. Bendras xDSL linijų skaičius 2009 m., palyginti su 2008 m., Lietuvoje sumažėjo 9,1 proc. – nuo
251 tūkst. iki 228 tūkst. linijų.

6 pav. Naudojamos fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijos interneto paslaugoms gauti 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Mažėja vietiniais (angl. Local Area Network, LAN) ir kabelinės televizijos (KTV) tinklais teikiamų
plačiajuosčio ryšio prieigų dalis. Lietuvoje prieigai prie plačiajuosčio interneto 2009 m. pabaigoje buvo
naudojamos 28 525 vietinės LAN linijos. Palyginti su 2008 m., šių linijų skaičius sumažėjo 1,7 karto. Istoriškai
nemaža dalis fiksuoto plačiajuosčio ryšio prieigų Lietuvoje teikiamos kabelinių televizijų tinklais (kartu su
televizijos ir fiksuoto telefono ryšio paslaugomis), t. y. bendraašio kabelio linijomis. 2009 m. pabaigoje
iš 398,7 tūkst. linijų, naudojamų kabelinės televizijos paslaugoms teikti, 52,8 tūkst. linijų (t. y. 13 proc.)
buvo naudojamos ir plačiajuosčio interneto paslaugoms, o 1,6 tūkst. linijų dar ir fiksuoto telefono ryšio
paslaugoms teikti. Tačiau pastaraisiais metais pastebimas ir šiais tinklais teikiamų plačiajuosčio ryšio prieigų
skaičiaus mažėjimas. Vis tik sakyti, kad kabelinės televizijos tinklai Lietuvoje praranda populiarumą, nebūtų
labai tikslu. Viena priežasčių, kodėl šis skaičius mažėja, tai kabelinių televizijų tinklų operatorių plėtojami
šviesolaidinio ryšio tinklai. Vis daugiau kabelinių televizijų tinklų operatorių investuoja į šviesolaidines ryšių
linijas, nutiestas iki galutinio paslaugų gavėjo pastato (FTTB).
Vis labiau populiarėja belaidžio ryšio linijomis teikiamas plačiajuostis ryšys. 2009 m., palyginti su
2008 m., belaidžio ryšio linijų, naudojamų plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti, skaičius išaugo 16,2 proc. Šis
augimas labiausiai yra susijęs su sparčiu WiMax (angl. Worldwide Interability Microwave Access) technologijos
populiarėjimu. 2009 m., palyginti su 2008 m., naudojant WiMax technologiją teikiamų plačiajuosčio
ryšio prieigų skaičius išaugo net 53 kartus. Naudojant WiFi technologiją teikiamų prieigų skaičius išaugo
3,6 proc., kitų belaidžių technologijų, skirtų interneto prieigai gauti, naudojimas 2009 m. sumažėjo 7,2 proc.
(žr. 3 lentelę).
WiMax technologijai įdiegti reikalingi radijo dažniai (kanalai) 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje
yra skirti viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams steigti. Leidimus naudoti šiuos radijo dažnius trims
laimėtojams – AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui (AB LRTC), UAB „Balticum TV“ ir UAB „Neltė“ – RRT
suteikė 2007 m. spalio mėn. Pirmosios WiMax technologijos stotys buvo įregistruotos 2009 m. I ketvirtį, o
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šiuo metu yra įregistruota daugiau nei 200 stočių. Dauguma jų eksploatuojamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose ir Panevėžyje.
3 lentelė. Abonentų, prisijungusių prie interneto belaidžio ryšio linijomis (išskyrus viešojo judriojo telefono ryšio tinklu), skaičius 2008–2009 m.

Šaltinis: RRT

2009 m. daugiausia abonentų, gaunančių interneto prieigą naudojant WiMax technologija, turėjo
AB LRTC (87 proc.). Ši bendrovė WiMax technologija grįstą spartaus interneto paslaugą „Mezon“ pradėjo
teikti nuo 2009 m. kovo mėn. 2010 m. kovo mėn. „Mezon“ tinklas dengė teritoriją, kurioje gyvena apie
50 proc. Lietuvos gyventojų ir buvo pasiekiamas Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Šventosios,
Nidos, Palangos ir Tauragės gyventojams. AB LRTC duomenimis, tokiai tinklo aprėpčiai pasiekti prireikė
50 mln. Lt investicijų. Bendrovės vertinimu, dar tiek pat investicijų reikia siekiant padidinti tinklo padengimą
iki 70 proc. Lietuvos gyventojų. Nors iki ekonominio sunkmečio pradžios bendrovė planavo, kad 2010-ųjų
pabaigoje AB LRTC teikiamu sparčiuoju internetu nevaržomai bus galima naudotis beveik visoje Lietuvos
teritorijoje4, tačiau sunkmetis pakoregavo AB LRTC ateities investicijų į šio tinklo plėtrą planus ir investicijas
buvo nuspręsta atidėti5. Vis tik tikėtina, kad pagerėjus ekonominei situacijai šalyje, belaidžio ryšio linijomis
teikiamas plačiajuostis ryšys ir toliau populiarės, ypač kaimiškose vietovėse, kur laidinio ryšio diegimas yra
ekonomiškai nenaudingas.
Šviesolaidinės ryšių linijos tampa dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo technologija. 2009 m.
elektroninių ryšių paslaugos Lietuvoje buvo teikiamos tiek vietinėmis šviesolaidinėmis ryšių linijomis,
nutiestomis iki galutinio paslaugų gavėjo patalpos (FTTH), tiek ir šviesolaidinėmis ryšių linijomis, nutiestomis
iki galutinio paslaugų gavėjo pastato (FTTB). 2009 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 254 tūkst. vietinių šviesolaidinio
ryšių linijų. Palyginti su 2008 m., 2009 m. vietinių šviesolaidinių ryšių linijų skaičius išaugo 55,6 proc.
(žr. 7 pav.).

7 pav. Vietinių šviesolaidinių ryšių linijų skaičiaus pasiskirstymas pagal FTTH ir FTTB prisijungimo būdus 2005–2009 m.
* Prieiga FTTx būdu (neišskiriant FTTH ir FTTB atskirai)
Šaltinis: RRT
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RRT duomenimis, 2009 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 55 interneto paslaugų teikėjai, galintys pasiūlyti savo
abonentams prisijungti prie interneto šviesolaidine ryšių linija. Įdomu pastebėti, kad Lietuvoje alternatyvūs
elektroninių ryšių paslaugų teikėjai savo paslaugoms teikti vysto FTTB prieigos tinklą, o istorinis operatorius
TEO LT, AB, paslaugoms galutiniams paslaugų gavėjams teikti labiau plėtoja FTTH prieigos tinklą. 2009 m.
pabaigoje TEO LT, AB, turėjo 62 475 plačiajuosčio ryšio prieigas, teikiamas šviesolaidinio ryšio tinklais (tiek
FTTH, tiek FTTB būdu), t. y. ketvirtadalį visų šviesolaidinio ryšio prieigų6. TEO LT, AB duomenimis, bendrovė
į pagrindinio ir šviesolaidinio prieigos tinklo plėtrą 2009 m. investavo 100 mln. Lt7. 2010 m. planuojama
investuoti į FTTH technologiją dar daugiau nei 2009 metais8.
Kalbant apie šviesolaidinio ryšio infrastruktūrą Lietuvoje, svarbu paminėti ir Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuostį tinklą RAIN. Šį tinklą sudaro apie 3 000 km nuosavų bei dar tiek
pat nuomojamų šviesolaidinių kabelinių linijų, kurios sujungia visas šalies kaimiškąsias seniūnijas ir apie
350 mokyklų ir savivaldybių (žr. 8 pav.). RAIN tinklo infrastruktūra sukurta ne tik viešojo sektoriaus
organizacijoms – taip pat sudarytos sąlygos ir privačiam sektoriui naudotis RAIN infrastruktūra, investuoti
į plačiajuosčio ryšio tinklų „paskutinę mylią“ kaimiškosiose vietovėse ir teikti elektroninių ryšių paslaugas
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant sumažinti skaitmeninė atskirtį tarp kaimo ir miesto vietovių,
pradėtas ir antrasis RAIN plėtros etapas. Per 40 mėnesių bus nutiesta apie 4 400 km šviesolaidinio ryšio
linijų, kurios pasieks 770 gyvenviečių. Įgyvendinus antrąjį projekto RAIN etapą, šiuolaikiškos technologijos
taps pasiekiamos dar beveik 700 tūkst. šalies gyventojų9.

8 pav. RAIN tinklo aprėptis
Šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“10
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Plačiajuostis ryšys judriuoju telefono ryšio tinklu

Analizuojant infrastruktūrinę elektroninių ryšių situaciją Lietuvoje, svarbu paminėti ir tai, kad Lietuvoje
nuolat auga plačiajuosčio ryšio, teikiamo judriuoju telefono ryšio tinklu, abonentų skaičius. Jei prieš keletą
metų tokių abonentų bendroje plačiajuosčio ryšio abonentų struktūroje buvo mažiau nei dešimtadalis,
2009 m. jie jau sudarė 20 proc. visų Lietuvos plačiajuosčio ryšio abonentų (žr. 9 pav.). Šiam abonentų skaičiaus
augimui įtakos turi ne tik paslaugų patrauklumas vartotojams, bet ir atitinkamos infrastruktūros aprėptis.
Infrastruktūros plėtrą iliustruoja augantis UMTS (angl. Universal Mobile Telecommunications System) bazinių
stočių skaičius. UMTS paslaugos Lietuvoje pradėtos teikti 2006 m. pradžioje, todėl 2006–2008 m. laikotarpiu
vyko pagrindinė UMTS tinklų plėtra. Tačiau ir 2009 m., nepaisant ekonominio sunkmečio, operatoriai
išlaikė pakankamai aukštus šios infrastruktūros plėtros tempus. Per 2009 m. Lietuvos judriojo telefono
ryšio operatoriai gavo leidimus naudoti (arba užregistravo) 175 UMTS bazines stotis, t. y. bendras UMTS
bazinių stočių skaičius išaugo ketvirtadaliu. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. iš viso buvo išduoti leidimai naudoti
2 837 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis ir užregistruotos 903 UMTS bazinės stotys (žr. 4 lentelę).
4 lentelė. Judriojo ryšio bazinių stočių dinamika 2008–2009 m., vnt.

Šaltinis: RRT
9 pav. Plačiajuosčio ryšio abonentų pasiskirstymas pagal naudojamas
technologijas 2006–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos Lietuvoje, 2009 m. trečiosios kartos (3G) tinklų plėtrą
vykdė visi trys judriojo ryšio tinklų operatoriai (visi operatoriai leidimus naudoti radijo dažnius atitinkamoje
radijo dažnių juostoje gavo 2006 m. pradžioje):
2009 m. pabaigoje UAB „Bitė Lietuva“ skelbė, jog iki 2010 m. sausio vidurio Lietuvoje pradės veikti
10 naujų bendrovės 3G ryšio stočių. Po šio plėtros etapo UAB „Bitė Lietuva“ turės 201 3G stotį visoje
Lietuvoje, o bendrovės 3G ryšio tinklas bus prieinamas 64 proc. šalies gyventojų.11 (UAB „Bitė Lietuva“
3G ryšio aprėpties žemėlapis pateikiamas 10 pav.) Dėl įdiegtos HSDPA technologijos UAB „Bitė Lietuva“
3G tinklas užtikrina duomenų perdavimo greitaveiką iki 7,2 Mb/s. UAB „Bitė Lietuva“ skelbia, jog 2010 m.
planuoja išlaikyti panašų plėtros tempą12.
UAB „Omnitel“ 2010 m. pradžioje skelbė turinti 122 tūkst. plačiajuosčio mobiliojo interneto vartotojų.
85 proc. duomenų UAB „Omnitel“ vartotojai perduoda operatoriaus UMTS/HSDPA tinkle. Šis UAB „Omnitel“ tinklas veikia beveik 200 miestų ir gyvenviečių, kuriuose gyvena apie 80 proc. šalies gyventojų, ir yra
nuolat plečiamas13 (UAB „Omnitel“ 3G ryšio aprėpties žemėlapis pateikiamas 11 pav.).
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Nors UAB „Tele2“ 2009 m. 3G paslaugų dar neteikė, tačiau per metus įrengė 124 naujas UMTS bazines
stotis. Vien tik per pirmąjį 2009 m. pusmetį UAB „Tele2” 3G ryšio tinklą išplėtė daugiau nei trigubai – nuo
43 iki 140 bazinių stočių14. 2010 m. pradžioje bendrovė skelbė iš viso valdanti 814 GSM ir UMTS bazinių
stočių Lietuvoje15. UAB „Tele2“ teigia per 2009 m. Lietuvoje investavusi daugiausiai per visą veiklos šalyje
dešimtmetį – investicijos į judriojo ryšio tinklą sudarė 53,6 mln. Lt16.

10 pav. UAB „Bitė Lietuva“ 3G tinklo padengimo žemėlapis
Šaltinis: UAB „Bitė Lietuva“17

11 pav. UAB „Omnitel“ 3G tinklo padengimo žemėlapis
Šaltinis: UAB „Omnitel“18
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2.1.2. Rinkos dalyviai, jų finansiniai rezultatai ir paskatos investuoti
Elektroninių ryšių rinkos dalyviai

2009 m. pabaigoje Lietuvos elektroninių ryšių rinkoje veikė 159 rinkos dalyviai, besiverčiantys
skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis (2008 m. pabaigoje jų buvo 160). Didžiausias veiklą vykdančių
rinkos dalyvių skaičius buvo interneto prieigos rinkoje – čia veiklą vykdė 109 rinkos dalyviai. 2008–2009 m.
laikotarpiu įmonių, teikiančių interneto paslaugas, skaičius sumažėjo nuo 113 iki 109, tačiau interneto
abonentų skaičius tuo pat laikotarpiu augo. Tai reiškia, kad rinkos dalyvių kaita neigiamos įtakos šalies
interneto prieigos skvarbai neturėjo – veiklos nebevykdančios įmonės savo abonentus (o kai kuriais atvejais
ir infrastruktūrą) dažniausiai perdavė kitiems paslaugų teikėjams.
2009 m. pabaigoje judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla užsiėmė 13 ūkio
subjektų, fiksuoto telefono ryšio tinklus ir (arba) paslaugas teikė 48 ūkio subjektai, skirtųjų linijų paslaugų
teikimo veiklą vykdė 13 ūkio subjektų. Kabelinės televizijos ir MDTV paslaugas teikė 51 ūkio subjektas. Per
2009 m. iš elektroninių ryšių paslaugų teikimo rinkos pasitraukė vos keli nedideli rinkos dalyviai – galima
sakyti, kad ekonominis sunkmetis didelės įtakos rinkos struktūrai (vertinant pagal rinkos dalyvių skaičių)
neturėjo. Rinkos dalyvių skaičiaus dinamika pateikiama 12 pav.

12 pav. Rinkos dalyvių skaičiaus dinamika 2005–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

Pažvelgus į elektroninių ryšių rinkos struktūros pokyčius ir ją vertinat pagal pajamų pasiskirstymą,
galima sakyti, kad pagrindinių elektroninių ryšių sektoriaus rinkų dydis kito skirtingai (žr. 13 pav.):
2009 m. iš judriojo ryšio tinklų ir paslaugų teikimo gautos pajamos mažėjo 17,4 proc. Tai lėmė, jog bendroje pajamų struktūroje judriojo ryšio dalis per metus sumažėjo labiausiai – beveik 4,6 procentinio
punkto.
Pajamos iš fiksuoto ryšio tinklų ir paslaugų teikimo per 2009 m. mažėjo 11,2 proc., bendroje pajamų
struktūroje fiksuoto ryšio dalis per metus sumažėjo vos puse procentinio punkto.
Net ir pasikeitusios ekonominės situacijos kontekste interneto prieigos ir duomenų perdavimo paslaugų
segmentai nesustodami augo: per 2009 m. interneto prieigos rinka išaugo 7,4 proc., kitų duomenų
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perdavimo rinka – net 20,6 proc. Bendra interneto ir kitų duomenų perdavimo pajamų dalis bendroje
elektroninių ryšių pajamų struktūroje išaugo iki 17,4 proc. Žinant, kad plačiajuosčio ryšio technologijomis
naudojasi 99,7 proc. visų interneto prieigos paslaugų abonentų, matyt, galima teigti, kad plačiajuostis
internetas tampa būtinybe ir gali pakeisti kitas komunikacijos priemones.
Tinklų sujungimo rinkos dalis išliko pastovi.

13 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus pajamų pasiskirstymas pagal rinkas, proc.
Šaltinis: RRT

Didžiųjų rinkos dalyvių finansiniai 2009 m. veiklos rezultatai

Visada įdomu stebėti, kaip pasikeitusi ekonominė situacija darė įtaką rinkos dalyvių rezultatams ir
galimybėms investuoti. Nors bendros elektroninių ryšių rinkos pajamos per 2009 m. sumažėjo 7,7 proc.,
šis nuosmukis yra daug mažesnis nei vidutiniškai šalies ūkyje (-15 proc.) ir atskirose kitose ūkio šakose. Vis
tik, prie pasikeitusiosios aplinkos didieji šalies operatoriai prisitaikė skirtingai. Tai atspindi ir jų finansiniai
2009 m. rezultatai. 5 lentelėje matyti, kad visi operatoriai susidūrė su mažėjančiomis pajamomis, tačiau
kai kurie jų sugebėjo pasinaudoti susidariusia galimybe sumažinti sąnaudas ir tokiu būdu padidinti EBITDA
(pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą).
5 lentelė. Kai kurių elektroninių ryšių rinkos dalyvių finansiniai rodikliai, 2009 m.

Šaltinis: operatorių tinklalapiai

TEO LT, AB, teigia, kad jos veiklos rezultatus lėmė pasirinkta investicijų ir pajamų diversifikavimo
strategija. Siekdama padidinti savo verslo vertę, TEO LT, AB, daug investavo į naujosios kartos šviesolaidinį
tinklą (FTTH), kartu efektyviai mažindama sąnaudas. Bendrovė skaičiuoja, kad metų pabaigoje plačiajuosčio
ryšio klientų skaičius viršijo 300 tūkstančių, o televizijos paslaugų klientų skaičius – 100 tūkstančių19. Tokia
klientų bazė sudarė galimybes diversifikuoti bendrovės pajamas ir užtikrinti, kad mažėjančios pajamos iš
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fiksuoto telefono ryšio veiklos būtų kompensuotos pajamomis iš kitų elektroninių ryšių veiklų. TEO LT, AB,
pajamos 2009 m. sumažėjo santykinai nedaug – kiek daugiau nei 1 proc., o EBITDA išaugo 3,1 proc.
UAB „Tele2“ teigia, jog jos pajamų sumažėjimą lėmė 2009 m. pradžioje penktadaliu sumažintas
skambučių sujungimo mokestis ir bendrovės sprendimas kompensuoti vartotojams dalį išaugusio pridėtinės
vertės mokesčio (PVM). Sumažėjo ir bendras UAB „Tele2“ klientų skaičius (3,4 proc.) – jį mažino vartotojų
sprendimas atsisakyti perteklinių išankstinio mokėjimo kortelių. Bendrovės pelnas augo dėl sumažintų
bendrovės sąnaudų ir griežtesnės jų kontrolės. UAB „Tele2“ pajamos 2009 m. sumažėjo 5,3 proc. iki
544,2 mln. Lt, tačiau EBITDA išaugo 10,7 proc. ir pasiekė 192,2 mln. Lt20.
Ekonominė situacija šalyje bene didžiausios neigiamos įtakos turėjo finansiniams UAB „Bitė Lietuva“
rezultatams – bendrovės pajamos, lyginant su 2008 metais, sumažėjo 18 proc. iki 587,2 mln. Lt. Bendrovės
EBITDA siekė 154,9 mln. Lt, t. y. 14 proc. mažiau nei 2008 m. Pasak UAB „Bitė Lietuva“, nepaisant ekonomikos
sąstingio šalyje, judriojo ryšio vartotojų įpročiai per metus reikšmingai nesikeitė, o kai kurių paslaugų, tokių
kaip pokalbiai telefonu, vartojimas ir trukmė augo. Tam įtakos turėjo ir sumažėjusios pokalbių kainos21.
Skirtingai nei kitų judriojo ryšio operatorių, UAB „Bitė Lietuva“ abonentų skaičius išaugo (6 proc.). Pasak
bendrovės, tokį augimą lėmė padidėjęs privačių klientų skaičius ir 40 proc. išaugusi bendrovės judriojo
interneto vartotojų bazė22.
UAB „Omnitel“ 2009 metais uždirbo 722 mln. Lt, t. y. 26 proc. mažiau nei 2008 m. Bendrovė taip pat
skelbia išlaikiusi stabilią EBITDA maržą – 34,6 proc. 23. Pasak UAB „Omnitel”, pajamų mažėjimas buvo nulemtas
mažesnių, palyginti su 2008 m., nešiojamųjų kompiuterių bei mobiliųjų telefonų pardavimų, taip pat stipriai
sumažėjusių pajamų iš tarptautinio ir tarptinklinio ryšio (dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio tarifų reguliavimo
ES šalyse) bei iš verslo klientų. Sumažėjo ir išankstinio mokėjimo kortelių skaičius, daliai vartotojų sunkmečiu
atsisakant antros savo naudotos kortelės ir pasiliekant tik pagrindinę, reguliaraus mokėjimo kortelę.

Investicijos

Akivaizdu, jog ekonomikos sunkmečiu mažėjančios elektroninių ryšių pajamos, mažinamos veiklos
sąnaudos negalėjo neturėti įtakos rinkos dalyvių investiciniams planams ir jų įgyvendinimui. Vertinant atskirų
ūkio subjektų investicijas, pastebima, kad ekonominė situacija bendrovių planus veikė skirtingai:
TEO LT, AB, daug investavo į naujosios kartos šviesolaidinį tinklą (FTTH). Kaip jau minėta, bendrovė į
pagrindinio ir šviesolaidinio prieigos tinklo plėtrą 2009 m. investavo 100 mln. Lt, o 2010 m. planuoja
investuoti dar daugiau24. Be to TEO LT, AB, 2010 m. pradžioje pasiūlė itin didelės spartos (200 Mb/s)
interneto planus.
Išskirtiniai metai investicijų prasme buvo ir UAB „Tele2“: 2009 m. bendrovė Lietuvoje investavo daugiausiai per visą veiklos šalyje dešimtmetį – investicijos į judriojo ryšio tinklą sudarė 53,6 mln. Lt25.
AB LRTC, pastaraisiais metais į WiMax tinklo plėtrą investavusi 50 mln. Lt, 2010 m. kovo pradžioje pranešė,
kad tolesni tinklo plėtros planai nukeliami vėlesniam laikui26.
UAB „Bitė Lietuva“ skelbia, jog 2010 m. planuoja išlaikyti panašų plėtros tempą, kaip ir 2009 m.27. Tačiau
pastarasis buvo ne toks spartus investicijų prasme, kaip kad, pavyzdžiui, 2008 m.
UAB „Omnitel“ vertinimu, 2009 m. dėl didelės konkurencijos judriojo ryšio rinkoje toliau mažėjo kainos ir visos bendrovės atsisakė tokios prabangos investuoti, kokia buvo anksčiau28. Todėl natūralu, kad
2009 m. investuota mažiau.
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Visų elektroninių ryšių rinkos dalyvių investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą 2009 m. sudarė
299,5 mln. Lt ir, palyginus su praeitais metais, sumažėjo 20,2 proc. Bendros rinkos pajamos sumažėjo
7,7 proc. (žr. 14 pav.).

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

Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. pradžioje sukauptos tiesioginės užsienio investicijos
(TUI) informacinių technologijų (IT) sektoriuje Lietuvoje sudarė 4 316,2 mln. Lt ir tai sudarė 13,7 proc. visų
TUI Lietuvoje. Daugiausia į šį sektorių investavo Švedija – 36 proc., Latvija – 27 proc., Danija – 13,3 proc.
(žr. 15 pav.) Dėl pastaraisiais metais vykusių kai kurių elektroninių ryšių rinkos dalyvių savininkų pasikeitimo,
pasikeitė ir pagrindinės investuotojos į Lietuvos IT sektorių ir jų procentinės investicijų dalys: išaugo švediško,
latviško kapitalo dalis, sumažėjo – daniško. Didžioji tiesioginių užsienio investicijų dalis (92 proc. visų
IT sektoriaus investicijų) tenka telekomunikacijų įmonėms (žr. 16 pav.).

15 pav. Pagrindinės šalys investuotojos į Lietuvos informacinių technologijų
sektorių, 2006–2009 m., proc.
Šaltinis. Statistikos departamentas

16 pav. TUI pasiskirstymas Lietuvos informacinių technologijų
sektoriuje, 2006–2009 m., proc.
Šaltinis. Statistikos departamentas
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2.1.3. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai
Elektroninių ryšių rinkos vystymąsi, jo tempą ir mastą lemia ne tik pasiūlos (tinklų plėtros, paslaugų
prieinamumo, konkurencijos vystymosi), bet ir paklausos veiksniai. Socialinių ir ekonominių veiksnių
analizė parodo vartotojų galimybes ir norą naudotis ryšių paslaugomis bei galimus ryšių sektoriaus plėtros
barjerus.

Namų ūkiai

Apsirūpinimas galiniais įrenginiais. Pagrindiniai šiuolaikiniai įrenginiai elektroninių ryšių paslaugoms
gauti, be abejo, yra kompiuteriai (tiek staliniai, tiek nešiojami) ir judriojo ryšio telefonai. Analizuojant, kaip
gyventojai yra apsirūpinę reikalinga įranga elektroninių ryšių paslaugoms gauti, tikslinga paminėti, kad
Lietuvoje vis daugiau gyventojų namuose turi kompiuterius. Remiantis Statistikos departamento duomenimis,
kompiuterį namuose 2000 m. turėjo vidutiniškai vienas iš 20 namų ūkių, 2006 m. I ketvirtį – kas trečias,
o 2009 m. I ketvirtį – daugiau nei pusė visų namų ūkių turėjo asmeninį kompiuterį. 2009 m. I ketvirčio
duomenimis, mieste kompiuterį turėjo 1,6 karto daugiau namų ūkių (59,5 proc.) nei kaime (37,3 proc.).
Namų ūkių apsirūpinimas kompiuteriais 2009 m. augo šiek tiek lėčiau nei ankstesniais metais (2004–
2008 m. laikotarpiu vidutinis namų ūkių apsirūpinimo kompiuteriais pokytis buvo 6 procentiniai punktai, o
2009 m. – 4 procentiniai punktai) (žr. 17 pav.). Tam, be abejo, įtakos turėjo ekonominė situacija šalyje. Kita
priežastis, kuri galėjo turėti įtakos lėtesniam augimui, tai nuo 2009 m. sausio 1 d. fizinių asmenų pajamų
mokesčio lengvatos panaikinimas fiziniams asmenims, įsigyjantiems asmeninį kompiuterį. Vis tik, manytina,
kad tikrasis šios lengvatos panaikinimo poveikis bus jaučiamas vėlesniais metais.
Judriojo telefono ryšio aparatą Lietuvoje 2009 m. I ketv. turėjo 85 proc. visų namų ūkių, o tai yra 3
procentiniais punktais daugiau nei prieš metus.

17 pav. Namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais, proc.
Šaltinis: Informacinės technologijos Lietuvoje, Statistikos departamentas, Vilnius 2009
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Namų ūkių naudojimasis elektroninių ryšių paslaugomis. Namų ūkiuose, augant kompiuterių ir
judriojo ryšio telefonų skaičiui, auga ir poreikis naudotis internetu. Remiantis Statistikos departamento
duomenimis, interneto prieigą namuose 2009 m. I ketvirtį turėjo 54 proc. visų namų ūkių, mieste interneto
prieigą turėjo 1,5 karto daugiau namų ūkių (61,5 proc.) nei kaime (40,8 proc.) Palyginus namų ūkių
apsirūpinimo kompiuteriais ir namų ūkių, turinčių interneto prieigą namuose, statistiką, matyti, jog namų
ūkių apsirūpinusių kompiuteriais yra mažiau nei tų, kurie turi interneto prieigą. Tai tik patvirtina faktą, jog
Lietuvoje egzistuoja infrastruktūrinė konkurencija ir neretu atveju, norint naršyti internete, kompiuteris nėra
būtinas. Tam užtenka ir judriojo ryšio telefono. Statistikos departamento duomenimis, 52 proc. namų ūkių
naršyti internete naudojo judriojo ryšio telefoną29. Tai taip pat gali reikšti, kad vartotojų poreikis naudotis
internetu nuolat auga, tačiau ne visuomet potencialus paslaugos vartotojas turi galimybę įsigyti kompiuterį
ir juo naudotis namuose.

18 pav. Interneto prieigą namuose turintys namų ūkiai, proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas, Vilnius

Lyginant, kiek namų ūkių ES valstybėse naudojosi interneto prieiga, Lietuvoje šis rodiklis, Eurostat
duomenimis, 2009 m. I ketvirtį buvo mažesnis nei ES vidurkis (žr. 19 pav.) – 100 šalies namų ūkių teko
60 interneto prieigų. Tačiau interneto naudojimo mastas mūsų šalies namų ūkuose gana sparčiai
auga: 2007–2009 m. interneto prieigos skvarba Lietuvoje vidutiniškai augo 8 procentiniais punktais
kasmet, kai interneto naudojimas tarp namų ūkių ES didėjo vidutiniškai 5 procentiniais punktais kasmet
(žr. 19 pav.). Panašios yra ir interneto per plačiajuostę prieigą naudojimo tendencijos, nes didžioji dalis
interneto vartotojų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose ES šalyse naudojasi internetu per plačiajuostę prieigą
(žr. 20 pav.).
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19 pav. Interneto naudojimas namų ūkiuose ES šalyse
2007–2009 m., namų ūkių dalis, proc.
Šaltinis: Eurostat

20 pav. Internetu per plačiajuostę prieigą besinaudojančių
namų ūkių dalis ES 2007–2009 m., proc.
Šaltinis: Eurostat

Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. I ketvirtį Lietuvoje internetu naudojosi 58,1 proc.
16–74 metų amžiaus asmenų. Iš jų 94,1 proc. 16–24 amžiaus asmenų, 79,7 proc. 25–34 amžiaus asmenų,
66,2 proc. 35–44 amžiaus asmenų. 73 procentai šių asmenų internetu naudojosi kasdien, kas penktas
(22 proc.) bent kartą per savaitę30.
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Eurostat duomenimis, 2009 m. beveik kas antras ES pilietis internetu naudojosi kasdien arba beveik
kasdien (ES-27 vidurkis 48 proc.) (žr. 21 pav.), Lietuvoje tai darė 43 proc. visų Lietuvos gyventojų. Internet
World Stats duomenimis, 2000–2009 m. pagal interneto vartotojų skaičiaus augimą Lietuva padarė didžiausią
pažangą (834,9 proc.) iš visų ES šalių narių31.

21 pav. Internetu kasdien arba beveik kasdien besinaudojančių gyventojų dalis ES šalyse, 2009 m., proc.
Šaltinis: Eurostat

Dažniausiai internetas naudojamas ryšiams palaikyti (nurodė 50,4 proc. respondentų), skaityti, siųstis
naujienas, laikraščius, žurnalus (48,7 proc.), taip pat informacijai apie prekes ir paslaugas gauti (43,9 proc.)32.
Kad naujienos internetu tapo populiaresnės už dienraščių skaitymą, pastebėta ir JAV. Tai rodo tyrimų
agentūros Pew Research Center atlikta apklausa: 61 proc. apklaustųjų sakė, kad dienos naujienas paprastai
sužino internetu, 78 proc. per vietinę, o 71 proc. per nacionalinę televiziją33.
Papildomai reikėtų pažymėti, kad Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. 62 proc. namų ūkių,
kurie nesinaudojo internetu, tam neturėjo poreikio. Kitaip tariant, pagrindinis interneto skvarbos Lietuvoje
barjeras – paklausos apimtis, t. y. nepakankamai didelė šių paslaugų paklausa.
Namų ūkių gebėjimas mokėti už paslaugas. Namų ūkių apsirūpinimas galiniais įrenginiais tiesiogiai
priklauso nuo namų ūkio pajamų. Iš namų ūkių, kurių mėnesinės pajamos viršijo 3 000 litų, asmeninį
kompiuterį turėjo 96 proc., interneto prieigą – 95 proc. namų ūkių (žr. 22 pav.).

22 pav. Kompiuterį ir interneto prieigą namuose turintys namų ūkiai pagal pajamas litais vienam namų ūkiui per mėnesį 2009 m., proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas
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Lietuvoje, Statistikos departamento duomenimis, vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2006 m. teko
680,8 Lt, 2007 m. – 859,3 Lt, 2008 m. – 986,8 Lt pajamų. Žinant, kad vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis
šalies ūkyje per 2009 m. sumažėjo 7,1 proc. (2009 m. IV ketv. sudarė 1 647,5 Lt), tikėtina, kad pajamos,
tenkančios vienam namų ūkio nariui, taip pat sumažėjo. Vidutinės išlaidos ryšiams vienam gyventojui
2008 ir 2007 m. buvo 35,8 Lt ir visų išlaidų dalyje sudarė atitinkamai 5,23 ir 4,88 proc. (žr. 23 pav.).

23 pav. Namų ūkių išlaidų ryšių paslaugoms bei išlaidų dalies, tenkančios ryšių paslaugoms, bendroje namų ūkių išlaidų struktūroje kaita
2002–2008 m.
Šaltiniai: Statistikos departamentas

Statistikos departamento duomenimis, ryšių paslaugų kainos, apskaičiuotos pagal suderintą vartotojų
kainų indeksą, 2009 m. gruodžio mėn., palyginti su 2008 m. gruodžio mėn., sumažėjo 2,7 proc. Lyginant
vidutinį metinį kainų kitimą 2008–2009 gruodžio mėn. ir 2007–2008 gruodžio mėn. laikotarpiais, ryšių
paslaugų kainos sumažėjo 1 proc. Kadangi 2009 m. ryšių paslaugų kainos mažėjo lėčiau nei šalies gyventojų
pajamos, tai, be abejo, turėjo neigiamos įtakos elektroninių ryšių rinkai ir jos dydžiui.

Įmonės

Analizuojant Lietuvos įmonių naudojimosi kompiuteriais ir internetu dinamiką, galima sakyti, kad
palaipsniui artėjama prie situacijos, kuomet visose Lietuvos įmonėse bus naudojamasi tiek kompiuteriais,
tiek internetu. 2009 m. pradžioje 96,1 proc. gamybos ir paslaugų įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau
darbuotojų, darbe naudojosi kompiuteriais, 95 proc. – internetu (žr. 24 pav.). Šį augimą, matyt, skatina
tai, jog vis daugiau paslaugų (tiek komercinių, tiek viešųjų institucijų) yra perkeliama į elektroninę erdvę.
Pagal įmonių naudojimąsi internetu, Lietuva ES-27 vidurkį pasiekė 2008 m., o 2009 m. ES-27 vidurkį viršijo
1 procentiniu punktu (žr. 25 pav.).

24 pav. Kompiuterių ir interneto naudojimas Lietuvos įmonėse, proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas
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25 pav. Įmonių naudojimasis internetu ES, 2009 m., proc.
Šaltinis: Eurostat

Įmonėse internetas daugiausiai naudojamas banko ir finansinėms paslaugoms gauti (nurodė
97,5 proc. internetą turinčių įmonių) bei bendravimui su valstybės institucijomis (nurodė 95,2 proc. internetą turinčių įmonių). Lietuvos įmonės taip pat santykinai dažnai naudojasi elektroninės komercijos paslaugomis. Europos Komisijos Skaitmeninio raštingumo vertinimo ataskaitoje pastebėta, kad 2008 m. 22 proc.
Lietuvos įmonių pardavė prekes ir paslaugas internetu (ES-27 vidurkis 16 proc.) ir pagal šį rodiklį buvo
4 vietoje ES. 25 proc. Lietuvos įmonių pirko prekes ir paslaugas internetu ir tai leido pasiekti 9 vietą tarp ES
šalių34.
Augant naudojimuisi elektroninių ryšių paslaugomis, ypač svarbi tampa nusikaltimų virtualioje
erdvėje prevencija. 2009 m. RRT užsakymu atlikto kasmetinio įmonių saugumo internete tyrimo rezultatai
parodė, kad dažniausiai pasitaikantys tinklų ir informacijos saugumo incidentai, su kuriais susiduria įmonės,
yra nepageidaujami elektroninio pašto laiškai (angl. spam) bei kompiuterių virusai35 (žr. 26 pav.). Su
nepageidaujamais laiškais susidūrė 69,8 proc. įmonių, o kompiuterių virusus kaip didžiausią grėsmę nurodė
50,9 proc. apklaustų įmonių atstovų. Palyginti su 2008 m. analogiško tyrimo rezultatais, su kompiuteriniais
virusais susiduriančių įmonių skaičius sumažėjo 2,1 procentinio punkto, o susiduriančių su nepageidaujamais
elektroninio pašto laiškas – 5,4 procentinio punkto.

26 pav. Tinklų ir informacijos saugumo pažeidimo atvejai Lietuvos įmonėse 2008–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT // Esaugumas
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Duomenims apsaugoti 96 proc. įmonių nurodė naudojančios antivirusinę programinę įrangą, kas antra
įmonė (49,4 proc.) duomenų apsaugai daro atsargines duomenų kopijas, kas trečia (30,1 proc.) – bendrai
vidinio tinklo apsaugai yra įdiegus užkardą (angl. firewall). Kita dažnai naudojama apsaugos priemonė –
nepageidaujamų elektroninių laiškų blokavimas – buvo nurodyta 30 proc. apklaustųjų – tai yra 8 proc.
daugiau nei 2008 m.

Apibendrinant elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą įtakojančių veiksnių apžvalgą, galima teigti, kad
2009 m. ekonomikos nuosmukis pakoregavo kone visus rodiklius: vienus koregavo neigiama linkme – mažėjo
elektroninių ryšių rinkos dalyvių pajamos, investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą, sumenko šalies
gyventojų disponuojamos pajamos, jų perkamoji galia, o kiti rodikliai tiesiog sulėtino augimo tempus –
sulėtėjo interneto ir plačiajuosčio ryšio skverbies augimas. Vis tik dauguma elektroninių ryšių rinkos dalyvių
surado būdą, kaip sumažinti neigiamas pasekmes (griežta veiklos kaštų kontrolė, pajamų diversifikavimas
ir pan.) ir sugebėjo išlikti rinkoje sunkiomis ekonomikos nuosmukio sąlygomis. Tačiau labiausiai džiugina
elektroninių ryšių rinkos dalyvių investavimo prioritetų pasirinkimas – mažesnes savo apimtimi investicijas
jie nukreipė į naujosios kartos prieigos tinklų plėtrą, t. y. į ateities vartotojus ir jų lūkesčius. Tai leido Lietuvai
atsidurti pirmoje vietoje tarp Europos šalių pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis
ryšio linijomis, skaičių. Elektroninių ryšių rinkos lankstumą ir santykinai mažesnį pažeidžiamumą rodo ir
kompanijos IBM kartu su žurnalu „The Economist“ skaičiuotas e. pasirengimo indeksas. Pagal jį Lietuva
2009 m. atsidūrė 32 vietoje (iš 70 vertintų šalių), ir, lyginant su 2008 m., pakilo per 6 pozicijas. E. pasirengimo
indeksas buvo vertinamas pagal tokias sudėtines dalis: technologinę infrastruktūrą, verslo aplinką, socialinę
ir kultūrinę aplinką, teisinę aplinką, vyriausybinę politiką, verslo ir vartotojų pasirinkimą36. Todėl neabejotinai
galima sakyti, 2009-ieji metai Lietuvos elektroninių ryšių sektoriui buvo ne tik iššūkių, bet ir pasiekimų
metai.
Pastaba: ataskaitoje nurodyti Interneto šaltiniai žiūrėti 2010 m. kovo – balandžio mėn.
FTTH Council Europe. 2010. The League of top European FTTH economies welcomes France, Portugal, Czech Republic and Bulgaria.
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2.2. Mažmeninės elektroninių ryšių paslaugos
2.2.1. Balso paslaugos
Ilgą laiką balso perdavimo paslaugos buvo bene vienintelė telefono ryšio tinklais teikiama paslauga.
Šiandien, kai naudodamiesi naujomis technologijomis vartotojai gali gauti daug įvairių papildomų paslaugų,
balso paslaugos vis dar išlieka vienos svarbiausių elektroninių ryšių paslaugų ir vienas pagrindinių pajamų
generavimo šaltinių. Šioje ataskaitos dalyje pateikiama bendroji balso paslaugų rinkos, matuojant pajamomis
ir pokalbių trukme, dydžio bei struktūros apžvalga, detaliau nagrinėjamos balso paslaugų, teikiamų fiksuoto
ir judriojo telefono ryšio tinklu, rinkos, atskleidžiant pagrindines tendencijas, jų pokyčius, įvykusius per
2009 m.

Bendroji rinkos apžvalga

2009 m. pabaigoje balso paslaugas teikė 61 teikėjas, 13 iš jų teikė viešojo judriojo telefono ryšio balso
paslaugas ir 48 – viešojo fiksuoto telefono ryšio balso paslaugas. Balso paslaugų teikėjai sudarė 30,2 proc.
visų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų (159 teikėjai).
2006–2009 m. laikotarpiu pastebimas tiek balso paslaugų rinkos (matuojant pajamomis), tiek jos
dalies bendroje elektroninių ryšių rinkoje mažėjimas (žr. 27 pav.). Visų 61 balso paslaugų teikėjo pajamos,
gautos už mažmenines balso paslaugas 2009 m. sudarė 37,8 proc. bendrojoje elektroninių ryšių pajamų
struktūroje. Balso paslaugų rinkos dalis, palyginus su 2008 m., sumažėjo 5,8 procentinio punkto. Per 2009 m.
balso paslaugų sektoriaus pajamos sumažėjo 20,1 proc. ir sudarė 1 089,1 mln. Lt. Šis mažėjimas, matyt, yra
nulemtas kelių veiksnių. Visų pirma, ekonominės situacijos pablogėjimas šalyje lėmė, kad vartotojai ėmė labiau
kontroliuoti savo išlaidas, įskaitant ir išlaidas elektroninių ryšių paslaugoms. Antra, vystantis technologijoms
vis daugiau balso paslaugų yra perduodama naudojant IP technologijas, todėl balso perdavimas pamažu
tampa duomenų perdavimu.

27 pav. Pajamų už balso paslaugas dinamika 2006–2009 m., mln. Lt
Šaltinis: RRT

2006–2009 m. laikotarpiu pajamos, gautos už judriojo telefono ryšio balso paslaugas, sudarė didžiąją
bendrųjų pajamų už mažmenines balso paslaugas dalį (žr. 28 pav.), tačiau šios dalies dydis turėjo tendenciją
mažėti nuo 2007 m., kuomet pajamos už judriojo telefono ryšio balso paslaugas sudarė 72,5 proc., 2008 m.
– 71,2 proc., 2009 m. – 68,2 proc. bendrųjų pajamų. Bendrosios pajamos už balso paslaugas 2007–2009 m.
laikotarpiu mažėjo tiek dėl judriojo, tiek dėl fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų pajamų mažėjimo. Tačiau
pajamos iš judriojo balso paslaugų mažėjo sparčiau nei fiksuoto. 2009 m. pajamos už judriojo ryšio balso
paslaugas sumažėjo 23,5 proc., o už fiksuoto ryšio paslaugas – 11,6 proc.

29

28 pav. Balso paslaugų sektoriaus struktūra, matuojant pajamomis už judriojo telefono ryšio ir fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimą,
2007–2009 m., mln. Lt
Šaltinis: RRT

Balso paslaugų rinka, matuojant judriojo ir fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų
inicijuotų pokalbių (įskaitant Lietuvos operatorių abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis,
pokalbius) trukme, 2009 m. išlaikė augimo tendenciją (žr. 29 pav.). Per 2003–2009 m laikotarpį pokalbių
trukmė išaugo 2,3 karto – nuo 3 330,8 mln. min. iki 7 551,2 mln. min. Kiekvienais 2003–2009 m. laikotarpio
metais inicijuotų skambučių trukmė buvo didesnė nei ankstesniais metais, tačiau augimo tempai lėtėjo.
Mažmeninių skambučių trukmė 2004–2008 m. laikotarpiu vidutiniškai augo po 16,4 proc. kasmet, o per
2009 m. augo mažiausiai nuo 2004 m., t. y. 6,3 proc.

29 pav. Balso paslaugų rinkos, matuojant pokalbių trukme, dydžio dinamika 2003–2009 m., mln. min.
Šaltinis: RRT

Vertinant 2003–2009 m. balso paslaugų rinkos struktūrą pagal skambučių trukmę, matyti, kad
kiekvienais laikotarpio metais vis daugiau skambučių inicijuojama viešuosiuose judriojo telefono ryšio
tinkluose. Judriojo telefono ryšio inicijuotų balso skambučių srautas 2009 m. sudarė 78,9 proc. visų šiais
metais inicijuotų balso skambučių (žr. 30 pav.). 2009 m., palyginus su 2008 m., inicijuotų pokalbių trukmė
judriojo telefono ryšio tinkluose išaugo 9,5 proc., o fiksuoto telefono ryšio tinkle pokalbių trukmė sumažėjo
– 4,2 proc.
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30 pav. Balso paslaugų sektoriaus struktūra, matuojant pokalbių trukme, 2003–2009 m., mln. min.
Šaltinis: RRT

Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos pajamų mažėjimas 2009 m., net ir didėjant inicijuotų skambučių
srautui, leidžia manyti, kad judriojo ryšio pokalbių kainos šalyje sumažėjo. Vidutinė judriojo telefono ryšio
pokalbio minutės kaina 2009 m. krito 30,1 proc. – nuo 17,8 ct/min. iki 12,5 ct/min. Pajamos už fiksuoto
telefono ryšio balso paslaugas per 2009 m. mažėjo 11,6 proc., kiek mažiau sutrumpėjo fiksuoto telefono
ryšio pokalbių trukmė – 4,2 proc. Todėl vidutinė fiksuoto ryšio pokalbio minutės kaina krito 7,7 proc. – nuo
24 ct/min. (2008 m.) iki 22 ct/min. (2009 m.).

Viešojo judriojo telefono ryšio balso paslaugos

2009 m. Lietuvoje pirmą kartą po ilgalaikio nenutraukiamo augimo sumažėjo judriojo telefono ryšio
abonentų skaičius ir skvarba (žr. 31 pav.). Gyventojai, siekdami labiau kontroliuoti savo asmenines išlaidas,
atsisakė perteklinių judriojo telefono ryšio kortelių. Viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų 2009 m.
pabaigoje buvo beveik 5 mln., t. y. apie 1 proc. mažiau negu 2008 m. Viešojo judriojo telefono ryšio skvarba
pagal aktyvius abonentus per 2009 m. sumažėjo 1 procentiniu punktu, 2009 m. pabaigoje 100 gyventojų
teko 149 abonentai.

31 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius 100 gyventojų, 2004–2009 m.
Šaltinis: RRT
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Leidinio „Rytų Europos Statistika ir Prognozės 2004–2013“ (angl. Eastern Europe Statistics and
Forecasts 2004-2013) duomenimis, 2009 m. pabaigoje viešojo judriojo telefono ryšio skvarba Lietuvoje
buvo aukščiausia Rytų Europoje ir siekė 148,4 (RRT duomenimis – 149) abonento 100 gyventojų. Antrą ir
trečią vietas dalinosi Rusija ir Bulgarija, kurių judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius, tenkantis
100 gyventojų, buvo atitinkamai lygūs 147,2 ir 147,4 abonento1.
Vidutinės pajamos, gautos iš vieno abonento per mėnesį (ARPU, angl. Average Revenue per User)
už mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio balso paslaugas, 2009 m. sudarė 12,5 Lt, o tai 22,5 proc.
mažiau nei analogiškos pajamos 2008 m. Bendros (t. y. ne tik iš balso paslaugų) judriojo telefono ryšio
pajamos, gaunamos iš vieno abonento per mėnesį, 2009 m. siekė 18,9 Lt (t. y. buvo 34 proc. didesnės nei
balso paslaugų ARPU) ir per metus sumažėjo 16,4 proc. Tai rodo, kad pajamos už balso paslaugas krito labiau
nei pajamos už kitas judriojo ryšio paslaugas (žr. 32 pav.).

32 pav. ARPU už mažmenines judriojo telefono ryšio balso paslaugas ir už judriojo telefono ryšio paslaugas dinamika 2006–2009 m., Lt
Šaltinis: RRT

Per 2009 m. judriojo ryšio operatorių abonentai 99,1 proc. visų judriojo ryšio balso skambučių
inicijavo Lietuvos Respublikos teritorijoje, kiti skambučiai buvo inicijuoti užsienio šalyse, kuomet Lietuvos
judriojo telefono ryšio operatoriaus abonentas naudojosi tarptinklinio ryšio paslaugomis. Tai rodo, jog mūsų
šalies gyventojai vis dar santykinai nedrąsiai naudojasi tarptinklinio ryšio paslaugomis, nors tokių skambučių
kainos ES mastu 2009 m. jau buvo mažinamos antrą kartą.
Viešojo judriojo telefono ryšio Lietuvos Respublikos teritorijoje inicijuotų skambučių trukmės 2004–
2009 m. dinamika rodo Lietuvos judriojo telefono ryšio vartotojų vis dar augantį poreikį naudotis balso
paslaugomis (žr. 33 pav.). Lietuvos Respublikos teritorijoje per 2009 m. inicijuota 9,7 proc. daugiau judriojo
ryšio skambučių nei 2008 m. – tai sudarė 5 905,9 mln. min. Tačiau nuo 2007 m. inicijuotų pokalbių trukmė,
lyginant su ankstesniais metais, kasmet augo vidutiniškai po 5,9 procentinio punkto mažiau.

33 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio Lietuvos Respublikos teritorijoje inicijuoto srauto
dinamika 2004–2009 m., mln. min.
Šaltinis: RRT
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Lietuvos judriojo telefono ryšio balso paslaugų vartotojų, išvykusių į užsienį, inicijuotų ir priimtų
pokalbių trukmė 2009 m. siekė 52,6 mln. min., kas sudarė beveik 1 proc. visų judriojo ryšio skambučių srauto
(žr. 34 pav.). Šių tarptinklinio ryšio pokalbių trukmė nuo 2005 m. iki 2008 m. kasmet augo vidutiniškai po
23,2 proc., o per 2009 m. sumažėjo 8,9 proc.

34 pav. Lietuvos judriojo telefono ryšio balso paslaugų vartotojų, išvykusių į užsienį, pokalbių trukmė, 2004–2009 m., mln. min.
Šaltinis: RRT

Viešojo judriojo telefono ryšio Lietuvos Respublikos teritorijoje inicijuoto srauto struktūra apima
skambučius, kurie buvo užbaigti: savame tinkle, kituose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose,
viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose bei užsienio operatorių tinkluose.
Vertinant 2009 m. Lietuvos Respublikos teritorijoje inicijuotų judriojo ryšio srautų struktūrą, matyti,
kad viešųjų judriojo telefono ryšio balso paslaugų vartojimo augimą (žr. 35 pav.) lėmė pokalbių savame tinkle
trukmės augimas. Savame tinkle iš viso užbaigta 74,5 proc. visų judriojo ryšio skambučių. Šių skambučių
trukmė per metus išaugo 11,7 proc., skambučių į kitus judriojo ryšio tinklus trukmė augo 6,5 proc., į fiksuoto
telefono ryšio tinklus mažėjo – 2,3 proc., o į užsienio šalių tinklus mažėjo 18,3 proc. Tendenciją, kai didžioji
dalis visų judriojo ryšio tinkluose inicijuotų skambučių užbaigiama savame tinkle, paaiškina judriojo telefono
ryšio operatorių taikoma kainodara, kai pokalbiams tinklo viduje yra taikomi žemesni tarifai, nei skambinant
į kitus tinklus. Nuo 2004 m. iki 2009 m. vidinių skambučių trukmė augo vidutiniškai po 24,4 proc. kasmet,
tačiau nuo 2006–2009 m. pastebimas pokalbių savame tinkle trukmės augimo lėtėjimas – per šį laikotarpį
vidinių skambučių trukmės augimas sumažėjo 30,6 procentinio punkto.

35 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio Lietuvos Respublikos teritorijoje inicijuoto srauto
struktūrinė dinamika 2003–2009 m., mln. min.
Šaltinis: RRT
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2009 m. kituose judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigti skambučiai sudarė 22,5 proc. viso judriojo
telefono ryšio Lietuvos Respublikos teritorijoje inicijuoto srauto. Fiksuoto telefono ryšio tinkluose užbaigti
skambučiai sudarė 1,9 proc. judriojo ryšio tinkluose inicijuotų skambučių, tačiau dar mažiau Lietuvos judriojo
ryšio vartotojai kalbėjo su užsienio operatorių abonentais – šie skambučiai sudarė apie 1 proc. visų judriojo
ryšio skambučių.
Nagrinėjant konkurencinius judriojo telefono ryšio mažmeninių balso paslaugų rinkos aspektus,
tikslinga įvertinti atskiriems judriojo telefono ryšio teikėjams tenkančių rinkos dalių dinamiką, rinkos dalis
matuojant pajamomis ir pokalbių trukme. 2009 m. judriojo telefono ryšio balso paslaugas teikė 13 ūkio
subjektų: 4 operatoriai (UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Mediafon“i), 4 paslaugų
teikėjai, neturintys savo tinklo, bei 5 paslaugų perpardavėjai.
2009 m. judriojo ryšio balso paslaugų teikėjų užimamos rinkos dalys, matuojant pajamomis ir pokalbių
trukme, pasiskirstė nevienodai. Daugiausia pajamų už balso paslaugas (įskaitant pajamas už pokalbius
abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis) 2009 m. gavo UAB „Omnitel“. Šios pajamos
sudarė 45 proc. visų pajamų, gautų už mažmenines judriojo telefono ryšio balso paslaugas. UAB „Tele2”
užėmė 28,9 proc., o UAB „Bitė Lietuva“ – 23,3 proc. atitinkamos rinkos. Kiti 4 paslaugų teikėjai, teikiantys
mažmenines judriojo ryšio balso paslaugas kitų operatorių tinkluose, kartu per 2009 m. gavo 2,8 proc. visų
pajamų už judriojo ryšio balso paslaugas.
Daugiausia judriojo ryšio skambučių (įskaitant į užsienį išvykusių abonentų inicijuotus ir priimtus
skambučius) 2009 m. inicijavo UAB „Tele2“ abonentai, kas sudarė beveik 38 proc. judriojo ryšio balso
paslaugų rinkos (žr. 36 pav.). UAB „Omnitel“ abonentai per 2009 m. inicijavo 2 163,5 mln. min., t. y. 36,3 proc.
visų per 2009 m. inicijuotų judriojo ryšio balso skambučių, UAB „Bitė Lietuva“ abonentų inicijuotų skambučių
trukmė sudarė 22,8 proc., o kiti 4 paslaugų teikėjai, teikiantys mažmenines judriojo ryšio balso paslaugas
kitų operatorių tinkluose, dalinosi 3 proc. atitinkamos rinkos. 2009 m., palyginti su 2008 m., UAB „Tele2“
užimama judriojo ryšio balso paslaugų rinkos dalis augo 2,1 procentinio punkto, UAB „Bitė Lietuva“ dalis
mažėjo 1,6 procentinio punkto, o UAB „Omnitel“ užimama rinkos dalis beveik nekito.

36 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio operatorių užimamos rinkos, matuojant pokalbių trukme, dalys 2006–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Tokį judriojo ryšio balso paslaugų rinkos, matuojant pajamomis ir pokalbių trukme, struktūrų skirtumą
gali paaiškinti operatorių kainų skirtumai. Vidutinė UAB „Tele2“ balso skambučių kaina (apskaičiuota kaip
pajamų ir minučių santykis) buvo 9 ct/min., UAB „Omnitel“ – 15 ct/min., UAB „Bitė Lietuva“ – 13 ct/min. Kiti
judriojo ryšio teikėjai taikė 11 ct/min. vidutinę skambučių kainą.
Didžiausias Lietuvos judriojo telefono ryšio operatorių ir paslaugų teikėjų užimamas balso paslaugų
rinkos, matuojant pokalbių trukme, dalis pagal skambučių kilmę (neįskaitant į užsienį išvykusių abonentų
skambučių)ii 2009 m. dalinosi UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“. Per šiuos metus daugiausia savo tinkle

i
2009 m. spalio 19 d. UAB „Mediafon“ pateikė pranešimą apie viešojo judriojo telefono ryšio
tinklo teikimą. 2009 m. viešajame judriojo telefono ryšio tinkle teikė tik didmenines paslaugas.
ii
Duomenys apie Lietuvos judriojo telefono ryšio balso paslaugų vartotojų, išvykusių į užsienį,
pokalbius nėra struktūrizuojami pagal tai, kur yra užbaigiamas skambutis.
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(kai skambutis vyksta tarp to paties balso paslaugos teikėjo abonentų) kalbėjo UAB „Tele2” abonentai – tai
sudarė 41,7 proc. vidinių skambučių rinkos (žr. 37 pav.). Pažymėtina, kad šie skambučiai sudarė 81,5 proc. visų
UAB „Tele2” tinkle inicijuotų skambučių. UAB „Omnitel“ abonentams teko 35,5 proc. visų vidinių skambučių
– tai sudarė 69 proc. visų UAB „Omnitel“ tinkle inicijuotų skambučių. UAB „Bitė Lietuva“ užėmė 20,9 proc.
atitinkamos rinkos. Didžiausią dalį kituose tinkluose užbaigtų skambučių 2009 m. sudarė skambučiai,
inicijuoti operatoriaus UAB „Omnitel“ tinkle, kuriame per 2009 m. inicijuota 38,6 proc. visų kituose judriojo
ryšio tinkluose užbaigtų skambučių, 38,5 proc. visų fiksuoto ryšio tinkluose užbaigtų skambučių ir 34,4 proc.
visų užsienio operatorių tinkluose užbaigtų skambučių. UAB „Bitė Lietuva“ visuose segmentuose 2009 m.
užėmė vidutiniškai ketvirtadalį atitinkamos rinkos.

37 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio operatorių užimamos rinkos, matuojant pokalbių trukme, dalys pagal skambučių kryptį 2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Judriojo ryšio balso paslaugų rinkos struktūra vis dar nėra nusistovėjusi, todėl kaip ir kasmet, taip ir
2009 m. didžiųjų judriojo telefono ryšio operatorių užimamos vidinių skambučių rinkos dalys, matuojant
skambučių trukme, išlaikė kitimo tendenciją. Tačiau matyti, kad 2009 m. poslinkiai rinkos struktūroje buvo
mažesni nei 2008 m. (žr. 38 pav.). Nuo 2005 m. iki 2009 m. stipriausiai augo (17,9 procentinio punkto)
UAB „Tele2“ vidinių skambučių rinkos dalis, o labiausiai mažėjo (14,9 procentinio punkto) UAB „Omnitel“
vidinių skambučių rinkos dalis, UAB „Bitė Lietuva“ užimama rinkos dalis mažėjo 5 procentiniais punktais.

38 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos operatorių vidinių skambučių rinkos dalys 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Tarptinklinio ryšio paslaugų, kai abonentas yra užsienio šalyje, lyderė 2009 m. buvo UAB „Omnitel“,
užėmusi 43,4 proc. tarptinklinio ryšio paslaugų rinkos. UAB „Bitė Lietuva“ abonentai, 2009 m. viešėdami
užsienyje, prakalbėjo 38,8 proc. visų per 2009 m. tarptinklinio ryšio pokalbių minučių. UAB „Tele2“ užėmė
15,4 proc. atitinkamos rinkos.
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Per 2009 m., lyginant su 2008 m., visų judriojo ryšio tinklų ir (arba) paslaugų teikėjų abonentai
per mėnesį vidutiniškai ėmė kalbėti daugiau (žr. 39 pav.). Labiausiai išaugo UAB „Tele2“ (18,5 proc.) ir
UAB „Omnitel“ (10,63 proc.) vieno aktyvaus abonento per mėnesį prakalbama vidutinė skambučių trukmė.
Nepaisant to, kad UAB „Bitė Lietuva“ šio rodiklio augimas per 2009 m. buvo mažiausias (1,9 proc.), tačiau
UAB „Bitė Lietuva“ aktyvus abonentas per mėnesį kalbėjo daugiausiai ( vidutiniškai 111,4 min./mėn.).
UAB „Bitė Lietuva“ šią tendenciją išlaikė nuo 2007 m. Lyginant trijų didžiųjų Lietuvos judriojo telefono
ryšio operatorių atitinkamų rodiklių kitimą 2006–2009 m. laikotarpiu, UAB „Bitė Lietuva“ vieno abonento
per mėnesį prakalbamų minučių skaičius augo vidutiniškai po 18,3 proc., o UAB „Tele2“ – po 25,4 proc.
kasmet. UAB „Omnitel“ vieno aktyvaus abonento per mėnesį inicijuotų skambučių trukmė kasmet mažėjo iki
2008 m., o 2009 m. augo, tačiau šiais metais AB „Omnitel“ abonentas per mėnesį kalbėjo mažiausiai
(vidutiniškai 90,5 min./mėn.).

39 pav. Vieno viešojo judriojo telefono ryšio abonento per mėnesį inicijuoto srauto vidurkis 2006–2009 m., min./mėn.
Šaltinis: RRT

Judriojo telefono ryšio operatorių konkurencingumą lemia ir teikiamų balso paslaugų kokybė.
RRT 2009 m. balso telefonijos paslaugų kokybę vertino atsižvelgdama į šiuos kriterijus: balso telefonijos
nesėkmingų kvietimų dalįi, skambučio sujungimo trukmęii, balso perdavimo kokybęiii bei nutrūkusių
skambučių dalįiv.
Balso paslaugų kokybę vertinant pagal nesėkmingus kvietimus UMTS (3G) ryšio sistemoje, aukščiausia
kokybe pasižymėjo UAB „Omnitel“ paslaugos, o GSM ryšio sistemoje – UAB „Bitė Lietuva“ teikiamos
paslaugos (žr. 40 pav.). Trumpiausia sujungimo trukme pasižymėjo UAB „Bitė Lietuva“ teiktos balso paslaugos,
o geriausia balso perdavimo kokybe – UAB „Omnitel“ paslaugos tiek GSM, tiek UMTS ryšio sistemoje.
Nutrūkusių skambučių atvejų tyrimo metu nenustatyta. Vienareikšmiškai įvertinti, kurioje ryšio sistemoje
– GSM ar UMTS (3G) – teikiamų balso paslaugų kokybė 2009 m. buvo geresnė – sudėtinga. Visų trijų operatorių
UMTS ryšio sistemoje teikiamos paslaugos, vertinant pagal sujungimo trukmę, pasižymėjo aukštesne kokybe
nei GSM ryšio sistemoje teiktos paslaugos, tačiau vertinant pagal balso perdavimo kokybę, geresne kokybe
pasižymėjo visų operatorių GSM ryšio sistemoje teiktos paslaugos. Analizuojant nesėkmingų kvietimų rodiklį,
GSM ryšio sistemoje UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė Lietuva“ teiktos balso paslaugos pasižymėjo daug aukštesne

Nesėkmingas kvietimas – kai surinkus teisingą abonentinį numerį ir paspaudus galinio
įrenginio kvietimo mygtuką, per 20 sekundžių laikotarpį nebuvo gauta kvietimo signalo,
išskyrus tuos atvejus, kai skambinama abonentui, kuris yra nepasiekiamas arba užimtas ne
dėl tinklo nesklandumų.
i

ii
Skambučio sujungimo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai skambinantis galinis įrenginys
inicijuoja kito galinio įrenginio kvietimą, iki momento, kai įvyksta sėkmingas sujungimas tarp
abiejų galinių įrenginių.
iii
Balso perdavimo kokybė – skaičius, parodantis balso, perduodamo tinklu, kokybę sėkmingo
skambučio metu, išreikštą MOS-LQO balais. MOS-LQO vertinimas atliekamas naudojant
specialią programinę įrangą, įdiegtą RRT matavimo įrangoje. Kuo didesnis MOS-LQO balas, tuo
balso perdavimo kokybės įvertinimas geresnis.
iv
Nutrūkusių skambučių dalis – nutrūkusių skambučių procentinė dalis nuo visų sėkmingai
pradėtų skambučių. Nutrūkęs skambutis – kai tinkle sukurtas sujungimas tarp paslaugų gavėjų
yra nutraukiamas ne vieno iš paslaugų gavėjų iniciatyva, o dėl kitų priežasčių.
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kokybe, lyginant su šių operatorių GSM ryšio sistemoje teiktomis paslaugomis. Vertinant UAB „Omnitel“
teiktas balso paslaugas, daugiau įvykusių nesėkmingų kvietimų užfiksuota GSM ryšio sistemoje, nei UMTS.

40 pav. Judriojo telefono ryšio operatorių balso paslaugų kokybės vertinimas 2009 m.
Šaltinis: RRT

Analizuojant, kaip taikyta kainodara ir paslaugos kokybė darė įtaką vieno aktyvaus abonento vidutiniškai
per mėnesį suvartotam paslaugos kiekiui (matuojant trukme ir pajamomis), matyti, kad skirtingų operatorių
abonentų apsisprendimą vartoti daugiau lėmė skirtingi motyvai ir kaina nebuvo vienodai svarus veiksnys,
skatinantis vartoti daugiau ar mažiau. UAB „Tele2” abonentas per mėnesį kalbėjo 9,1 proc. mažiau nei
UAB „Bitė Lietuva“ abonentas, nors UAB „Tele2“ vidutinė skambučio kaina buvo žemesnė nei UAB „Bitė
Lietuva“. UAB „Omnitel“ abonentas vidutiniškai per mėnesį kalbėjo mažiausiai, tačiau UAB „Omnitel“ ARPU
(14,17 Lt) už mažmenines balso paslaugas buvo tik 1,5 proc. mažesnis už UAB „Bitė Lietuva“ ARPU (14,22 Lt)
už mažmenines balso paslaugas, kuris buvo aukščiausias rinkoje.
Abonentų pasirinkimus vertinti galima ir analizuojant numerių perkėlimo iš vieno operatoriaus
tinklo į kito operatoriaus tinklą srautus (žr. 6 lentelę). Nuo 2006 m. Lietuvos judriojo telefono ryšio
vartotojai gali pasinaudoti numerio perkėlimo paslauga. Iki 2009 m. numerio perkėlimo paslauga judriojo
telefono ryšio tinkluose buvo pasinaudoję 428,2 tūkst. abonentų. Per 2009 m. šia paslauga pasinaudojo
127,4 tūkst. abonentų. Didžioji dalis (59,5 proc.) visų per 2009 m. perkeltų numerių buvo iš UAB „Omnitel“
tinklo – tai sudarė 75,9 tūkst. numerių, iš UAB „Bitė Lietuva“ tinklo 2009 m. perkelta 22,8 proc. visų į kitą
tinklą perkeltų numerių (29,1 tūkst.), o iš UAB „Tele2“ – 11 proc. visų pasinaudojusių numerio perkėlimo
paslauga (13,9 tūkst. numerių).
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6 lentelė. Numerių perkėlimo srautai tarp viešojo judriojo telefono ryšio operatorių 2009 m., proc.

Šaltinis: RRT

Daugiausia (54 proc.) UAB „Omnitel“ tinklo vartotojų 2009 m., pasinaudojusių numerio perkėlimo
paslauga, pasirinko UAB „Tele2“ paslaugas, tačiau didelė dalis (41,1 proc.) UAB „Omnitel“ abonentų pasirinko
pirkti UAB „Bitė Lietuva“ paslaugas. UAB „Bitė Lietuva“ 58,7 proc. abonentų, keitusių operatorių, rinkosi tapti
UAB „Omnitel“ tinklo abonentu. Įdomu, kad didžioji dauguma vartotojų, perkėlusių numerius (55,7 proc.) iš
UAB „Tele2” tinklo, rinkosi būti UAB „Omnitel“ abonentu. UAB „Tele2” buvo tas operatorius, kurio daugiausia
(10,9 proc.) apsisprendusiųjų perkelti savo judriojo ryšio numerį į kitą tinklą abonentų rinkosi ne didžiųjų, o
kitų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų paslaugas.

Viešojo fiksuoto telefono ryšio balso paslaugos

Per 2009 m. fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo apie 4,8 proc., o 100 gyventojų teko
22,5 fiksuoto telefono ryšio linijų ir, palyginus su 2008 m., fiksuoto ryšio skvarba, sumažėjo 0,9 procentinio
punkto (žr. 41 pav.).

41 pav. Fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius, tūkst. Lt ir skvarba, proc. 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT

ARPU už mažmenines viešąsias fiksuoto telefono ryšio balso paslaugas 2009 m. sudarė 38,7 Lt,
t. y. per metus sumažėjo 7,1 proc. Pajamos, gautos iš vieno abonento per mėnesį už visas fiksuoto telefono
ryšio paslaugas, per tą patį laikotarpį sumažėjo 6,7 proc. (žr. 42 pav.).
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42 pav. ARPU už mažmenines fiksuoto judriojo ryšio balso paslaugas ir už fiksuoto telefono ryšio paslaugas dinamika 2006–2009 m., Lt
Šaltinis: RRT

Viešojo fiksuoto telefono ryšio vartotojų inicijuotų skambučių trukmė (įskaitant ir fiksuoto telefono
ryšio balso paslaugas, teikiamas per IP protokolą) 2003–2009 m. laikotarpiu kito nevienodai: 2003–2005 m.
fiksuoto ryšio skambučių trukmė turėjo tendenciją augti, tačiau nuo 2006 m. iki 2009 m. mažėjo vidutiniškai
po 2,6 proc. kasmet. 2009 m., lyginant su 2008 m., fiksuoto ryšio pokalbių trukmė sumažėjo 4,2 proc. ir siekė
1 592,7 mln. min. (žr. 30 pav.).
Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos (įskaitant ir fiksuoto telefono ryšio balso paslaugas, teikiamas
per IP protokolą), matuojant pokalbių trukme, struktūra apima skambučius, kurie buvo užbaigti: savame
tinkle, viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, kituose viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose
bei užsienio operatorių tinkluose.
Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos inicijuotų srautų (įskaitant ir fiksuoto telefono ryšio balso
paslaugas, teikiamas per IP protokolą) struktūroje didžiausią visų inicijuotų skambučių dalį užima skambučiai,
užbaigti savame tinkle. 2009 m. jie sudarė 90,9 proc. rinkos. Fiksuoto telefono ryšio vidinių skambučių trukmė
apima: vietinių bei tarpmiestinių pokalbių trukmę, taip pat ir pokalbių trumpaisiais telefono ryšio numeriais
(išskyrus skambučius su išankstinio pasirinkimo numeriais 10XX) trukmę. Bendras fiksuoto ryšio vidinių
skambučių srautas per 2009 m. sumažėjo 3,77 proc. Viešojo fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuoti srautai
į kitus tinklus kito nevienodai (žr. 43 pav.). Daugiausia (18,3 proc.) mažėjo skambučių į judriojo telefono ryšio
tinklus trukmė, kartu 0,7 procentinio punkto mažėjo ir šio srauto dalis bendroje fiksuoto telefono ryšio
tinkluose inicijuotų pokalbių struktūroje – nuo 4,6 proc. iki 3,9 proc. Skambučių į užsienio operatorių tinklus
trukmė per 2009 m. mažėjo 6,33 proc. ir sudarė 3 proc. visų fiksuoto ryšio inicijuotų skambučių. Fiksuoto
telefono ryšio srautas į kitus fiksuoto ryšio tinklus per šiuos metus augo 14,52 proc. ir sudarė 2,2 proc. visų
fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuotų skambučių.
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43 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos inicijuotų srautų struktūrinė dinamika 2004–2009 m., mln. min.
Šaltinis: RRT

Nagrinėjant konkurencinius aspektus viešojo fiksuoto telefono ryšio mažmeninių balso paslaugų
rinkoje, tikslinga įvertinti istoriniam operatoriui TEO LT, AB, bei kitiems fiksuoto telefono ryšio teikėjams
tenkančios rinkos dalių dinamiką, rinkos dalis matuojant pajamomis ir pokalbių trukme. 2009 m. viešojo
fiksuoto telefono ryšio balso paslaugas teikė 48 ūkio subjektai. 32 ūkio subjektai nurodė, kad viešąsias fiksuoto
telefono ryšio paslaugas teikė, naudodami IP protokolą (15 iš jų teikė UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“ paslaugas kabelinės televizijos ir duomenų perdavimo tinklais).
95,5 proc. visų per 2009 m. už mažmenines balso paslaugas gautų pajamų teko TEO LT, AB – tai sudarė
331 mln. Lt. Tačiau pažymėtina, kad 95,7 proc. pajamų už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą gavo
kiti fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų teikėjai, kurie taip pat pasidalino ir 19,6 proc. visų pajamų, gautų
pardavus išankstinio mokėjimo korteles, įskaitant pajamas už pokalbius taksofonu.
2009 m. TEO LT, AB, abonentai inicijavo 1 532,4 mln. fiksuoto telefono ryšio skambučių, kas sudarė
96,2 proc. visų mažmeninių fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų ir 20,3 proc. visų per 2009 m. suteiktų
fiksuoto ir judriojo telefono ryšio balso paslaugų. 2008 m. TEO LT, AB, užimama fiksuoto telefono ryšio balso
paslaugų rinkos dalis sudarė 96,4 proc., o 2007 m. – 96,6 proc. Fiksuoto telefono ryšio skambučių savame
tinkle rinkos lyderė 2009 m. taip pat buvo TEO LT, AB, (žr. 44 pav.) ir užėmė 99,2 proc. rinkos. Kiti fiksuoto
telefono ryšio paslaugų teikėjai savo tinkluose inicijavo 31,4 proc. tarptautinių pokalbių rinkos, o tai sudarė
24,5 proc. kitų teikėjų inicijuotų skambučių srauto. Kiti paslaugų teikėjai užėmė didžiąją 73,1 proc. fiksuoto
ryšio skambučių į kitus fiksuoto ryšio tinklus rinkos dalį. 2009 m., palyginti su 2008 m., kitų fiksuoto telefono
ryšio paslaugų teikėjų skambučių į judriojo telefono ryšio tinklus rinkos dalis augo 2,1 procentinio punkto ir
sudarė 12,6 proc. visų fiksuoto ryšio tinkluose inicijuotų ir judriojo ryšio tinkluose užbaigtų skambučių.
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44 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų rinkos dalių dinamika pagal inicijuotų skambučių srautus, 2007–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Numerio perkėlimo viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle paslauga iki 2009 m. sausio 1 d. buvo
pasinaudota 17,9 tūkst. kartų. Per 2009 m. ši paslauga buvo suteikta 5,3 tūkst. kartų. Daugiausiai numerių
buvo perkelta į UAB „Mediafon“, UAB „Eurocom SIP“, UAB „CSC Telecom“, TEO LT, AB, ir UAB „Nacionalinis
telekomunikacijų tinklas“ tinklus.
Apibendrinant darytina išvada, kad TEO LT, AB, išlieka lyderė daugelyje fiksuoto telefono ryšio balso
paslaugų rinkos segmentų, kiti fiksuoto telefono ryšio operatoriai stengiasi konkuruoti su TEO LT, AB, teikdami
IP telefonijos paslaugas.
Apibendrinimas

Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos pajamų mažėjimas 2009 m. (20,1 proc.), net ir didėjant inicijuotų
skambučių srautui (6,3 proc.), leidžia manyti, kad judriojo ryšio pokalbių kainos šalyje sumažėjo.
2009 m. pabaigoje viešojo judriojo telefono ryšio skvarba Lietuvoje buvo aukščiausia Rytų Europoje
ir siekė 149 abonentų 100 gyventojų, t. y. vienu abonentu mažiau nei 2008 m. 2009 m. pabaigoje
100 gyventojų teko 22,5 viešojo fiksuoto telefono ryšio linijos, t. y. 0,9 procentinio punkto mažiau nei
2008 m.
Du trečdalius judriojo ryšio ARPU (18,92 Lt) sudarė pajamos už judriojo telefono ryšio balso paslaugas, o
fiksuoto ryšio ARPU (39,59 Lt) buvo beveik lygus mažmeninėms fiksuoto ryšio pajamoms.
Vertinant balso paslaugų rinkos konkurencinius aspektus, pažymėtina, kad daugiausia judriojo ryšio
skambučių (38 proc.) savo tinkle 2009 m. inicijavo UAB „Tele2“, daugiausia pajamų (45 proc.) už
judriojo ryšio balso skambučius gavo UAB „Omnitel“. TEO LT, AB, 2009 m. inicijuoti fiksuoto telefono ryšio
skambučiai sudarė 96,2 proc. visų mažmeninių fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų ir 20,3 proc. visų
fiksuoto ir judriojo telefono ryšio balso paslaugų.

1

http://www.pr-inside.com/research-and-markets-eastern-europe-s-mobile-r1731582.htm
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2.2.2. SMS ir MMS
Trumposios tekstinės žinutės – SMS

Dar visai neseniai trumposios tekstinės žinutės (SMS – angl. Short Message Service) buvo laikomos
tiesiog papildoma, dažnai net nemokama paslauga. Bet požiūris į tekstines žinutes šiandien labai pasikeitė –
jos tapo bene populiariausia judriojo ryšio operatorių teikiama paslauga. Paslaugų teikėjo Acison duomenimis,
vien Naujųjų metų sutikimo dieną pasaulyje yra išsiunčiama 43 mlrd. SMS1. O kompanijos Airwide Solutions
studija rodo, jog pasaulinio ekonominio nuosmukio kontekste SMS skaičius Europos šalyse ne tik nemažėja,
bet pakankamai sparčiai auga2.
Lietuvoje trumpųjų tekstinių žinučių paslauga 2009 m. išliko populiari. Per 2009 m. išsiųsta 9,2 mlrd.
trumpųjų tekstinių žinučių, t. y. vos 1,5 proc. mažiau nei 2008 m. Vidinės tinklų žinutės, t. y. to paties viešojo
judriojo telefono ryšio tinklo abonentų išsiųstos ir gautos žinutės, sudarė 87,3 proc. visų per 2009 m.
metus išsiųstų žinučių. Vienas aktyvus judriojo telefono ryšio abonentas 2009 m. kiekvieną mėnesį išsiuntė
vidutiniškai 155 trumpąsias tekstines žinutes, t. y. vos 1 SMS mažiau nei 2008 m. (žr. 45 pav.). Galima sakyti,
kad ekonominė situacija šalyje SMS žinučių paklausai įtakos beveik neturėjo.

45 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje išsiųstų SMS skaičiaus dinamika 2004–2009 m., mln. vnt.
Šaltinis: RRT

Per 2009 m. gautos pajamos už išsiųstas SMS žinutes, lyginant su 2008 m., sumažėjo 13,2 proc. ir
sudarė 131 mln. Lt (be PVM) arba 11,6 proc. bendrųjų pajamų už judriojo ryšio paslaugas (žr. 46 pav.).
Ši judriojo ryšio pajamų struktūros dalis per 2005–2009 m. laikotarpį kito nežymiai, per 2009 m. augo vos
puse procentinio punkto.

46 pav. Pajamos, gautos už išsiųstas SMS, mln. Lt (be PVM), ir jų dalis judriojo ryšio pajamų struktūroje, proc., 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT
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Nuo 2007 m. iki 2009 m. daugiausia visų SMS kasmet išsiunčia UAB „Tele2“ abonentai (žr. 47 pav.).
Per 2009 m. UAB „Tele2“ abonentai išsiuntė 3,7 mlrd. SMS (beveik 6 proc. mažiau nei pernai), kas sudarė
39,6 proc. visų per 2009 m. išsiųstų SMS. UAB „Omnitel“ abonentai išsiuntė 16,7 proc. mažiau SMS nei
UAB „Tele2“, t. y. 3,1 mlrd. SMS. 2009 m. mažiausia (27,1 proc.) trumpųjų tekstinių žinučių rinkos dalis
teko UAB „Bitė Lietuva“, tačiau UAB „Bitė Lietuva“ užimama atitinkamos rinkos dalis per šiuos metus augo
stipriausiai (3,2 procentinio punkto), o UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ užimamos SMS rinkos dalys mažėjo
– atitinkamai 1,4 ir 1,9 procentinio punkto. UAB „Omnitel“ užimama bendros trumpųjų tekstinių žinučių
rinkos dalis nuo 2006 m. mažėjo vidutiniškai po pusę procentinio punkto kasmet, UAB „Bitė Lietuva“ rinkos
dalis mažėjo vidutiniškai po 2,3 procentinio punkto, o UAB „Tele2“ – augo beveik po 3 procentinius punktus
kasmet.

47 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio operatorių abonentų išsiųstų SMS skaičiaus dinamika 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Analizuojant, kiek vidutiniškai vienas konkretaus operatoriaus abonentas per mėnesį išsiunčia SMS,
matyti, kad: 2009 m. vienam UAB „Bitė Lietuva“ abonentui teko daugiausia išsiųstų trumpųjų žinučių –
vidutiniškai 206 žinutės per mėnesį (2008 m. – 194 žinutės per mėnesį), vienas UAB „Omnitel“ abonentas
vidutiniškai per mėnesį išsiuntė 128 žinutes (2008 m. – 134 žinutes per mėnesį), o UAB „Tele2“ vienas
abonentas vidutiniškai per mėnesį išsiųsdavo 164 žinutes (2008 m. – 169 žinutes per mėnesį).
2009 m. RRT įvertino ir siųstų trumpųjų tekstinių žinučių siuntimo paslaugos kokybę. Vertinimui buvo
naudojami šie rodikliai: nesėkmingų siuntimų į SMS centrą dalisi, siuntimo į SMS centrą trukmėii, nesėkmingų
SMS pristatymų dalisiii ir SMS pristatymo trukmėiv.

i
Nesėkmingų siuntimų į SMS centrą dalis – nesėkmingų bandymų pasinaudoti SMS paslaugomis
procentinė dalis nuo visų bandymų pasinaudoti SMS paslaugomis. Nesėkmingas bandymas
pasinaudoti SMS paslaugomis – kai nuspaudus galinio įrenginio SMS siuntimo mygtuką, per
65 sekundes nėra gaunamas patvirtinimas iš SMS centro, kad SMS yra sėkmingai išsiųsta.

Siuntimo į SMS centrą trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai parašyta SMS yra išsiunčiama
į SMS centrą, iki tol, kol iš SMS centro gaunamas pranešimas, patvirtinantis, kad SMS yra
sėkmingai išsiųsta.

ii

iii
Nesėkmingų SMS pristatymų dalis – nesėkmingai pristatytų SMS procentinė dalis nuo visų
sėkmingai išsiųstų SMS skaičiaus. Nesėkmingai pristatyta SMS – kai sėkmingai išsiųsta SMS nėra
pristatoma adresatui per 175 sekundes arba kai pristatyta SMS yra iškraipyta, t. y. pristatytoje
SMS yra nors vieno bito klaida, palyginti su išsiųstąja. Pakartotinai gauta SMS nėra traktuojama
kaip sėkmingai pristatyta SMS.
iv
SMS pristatymo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai parašyta SMS yra išsiunčiama į SMS
centrą, iki to momento, kai išsiųsta SMS yra sėkmingai pristatoma adresatui.
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2009 m., vertinant pagal SMS pristatymo trukmę ir pagal siuntimo į SMS centrą trukmę, geriausios
kokybės SMS siuntimo paslaugas tiek GSM, tiek UMTS ryšio sistemoje teikė UAB „Omnitel“, tačiau nesėkmingų
SMS pristatymų GSM ryšio sistemoje UAB „Omnitel“ dalis buvo 2,7 procentinio punkto didesnė nei UAB „Bitė
Lietuva“ ir UAB „Tele2“ (žr. 48 pav.). Taip pat pažymėtina, kad UMTS ryšio sistemoje teiktos SMS siuntimo
paslaugos pasižymėjo žymiai aukštesnės kokybės parametrais, lyginant su atitinkamomis paslaugomis
GSM ryšio sistemoje.

48 pav. 2009 m. teiktų SMS siuntimo paslaugų kokybės vertinimas
Šaltinis: RRT

Vaizdo žinutės – MMS

Vaizdo žinučių (MMS – angl. Multimedia Messaging Service), siunčiamų judriojo telefono ryšio
tinkluose, populiarumas Lietuvoje augo iki 2007 m. Nuo 2005 m. iki 2007 m. judriojo ryšio abonentai
trumpųjų vaizdo žinučių kasmet išsiųsdavo vidutiniškai po 30,6 proc. daugiau nei ankstesniais metais, o nuo
2007 m. MMS rinka stabilizavosi ir vėlesniais metais ėmė mažėti: atitinkamai 2,5 proc. (2008 m.) ir 1,7 proc.
(2009 m.). Šiam mažėjimui, matyt, įtakos turėjo tai, kad savo funkcionalumu, naudojimo sudėtingumu bei
kaina MMS neprilygsta SMS. Siekdami kontroliuoti asmenines išlaidas, judriojo telefono ryšio abonentai,
ko gero, pirmenybę teikė paprastesnei, pigesnei ir specialių telefono aparato kokybinių parametrų
nereikalaujančiai paslaugai.
Per 2009 m. iš viso išsiųsta 5,5 mln. MMS (2008 m. – 5,6 mln.) (žr. 49 pav.). 2009 m. vienam aktyviam
judriojo ryšio abonentui per mėnesį vidutiniškai teko 0,093 MMS, arba kas vienuoliktas aktyvus abonentas
per mėnesį išsiųsdavo 1 vaizdo žinutę, t. y. tiek pat kaip ir 2008 m. Be to, 84,38 proc. visų per 2009 m. išsiųstų
MMS siuntėjų ir gavėjų buvo to paties viešojo judriojo telefono ryšio tinklo abonentai.
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49 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje išsiųstų MMS skaičiaus dinamika 2004–2009 m., tūkst. vnt.
Šaltinis: RRT

Per 2009 m. daugiausia vaizdo žinučių išsiuntė viešojo judriojo telefono ryšio operatoriaus
UAB „Tele2“ abonentai (3,29 mln. MMS, kai iš viso išsiųsta 5,5 mln. MMS). Šio operatoriaus rinkos dalis
išaugo 11,6 procentinio punkto ir sudarė 57,5 proc. UAB „Omnitel“ išsiųstų vaizdo žinučių rinkos dalis, jos
dydį matuojant pagal išsiųstų MMS skaičių, sumažėjo 6,2 procentinio punkto ir 2009 m. pabaigoje siekė
22,8 proc., o UAB „Bitė Lietuva“ rinkos dalis mažėjo nuo 24,2 proc. (2008 m.) iki 18,9 proc. (2009 m.).
Už išsiųstas MMS žinutes per 2009 m. gauta 1,3 mln. Lt pajamų, t. y. tiek pat kaip 2007 m. ir
7,5 proc. daugiau nei 2008 m. (žr. 50 pav.). Nepaisant to, kad daugiausia vaizdo žinučių išsiuntė UAB „Tele2“
abonentai, didžiausia dalis (45,2 proc.) per 2009 m. už MMS žinutes gautų pajamų teko UAB „Bitė Lietuva“,
kurios abonentai išsiuntė mažiausiai vaizdo žinučių (1 mln. MMS).

50 pav. Pajamos, gautos už išsiųstas MMS 2005–2009 m., mln. Lt be PVM
Šaltinis: RRT

Apibendrinimas

Per 2009 m. gautos pajamos už išsiųstas SMS žinutes, lyginant su 2008 m., sumažėjo 13,2 proc. ir sudarė
131 mln., Lt (be PVM). Tačiau trumpųjų tekstinių žinučių paslauga išliko populiari ir 2009 m. – šiais metais
išsiųsta 9,24 mlrd. SMS, t. y. vos 1,5 proc. mažiau nei 2008 m. Galima spręsti, kad sunkmetis šios paslaugos vartojimui įtakos neturėjo.
Daugiausia – 39,6 proc. visų per metus išsiųstų SMS išsiuntė UAB „Tele2“ abonentai, kas sudarė 3,7 mlrd.
SMS. 2009 m. mažiausia (27,1 proc.) SMS rinkos dalis teko UAB „Bitė Lietuva“, o UAB „Omnitel“ abonentai
išsiuntė 33 proc. visų SMS.
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Vienas aktyvus judriojo telefono ryšio abonentas 2009 m. kiekvieną mėnesį išsiuntė vidutiniškai
155 SMS. Vienam UAB „Bitė Lietuva“ abonentui teko daugiausia išsiųstų trumpųjų žinučių – vidutiniškai
206 žinutės per mėnesį, UAB „Omnitel“ abonentui – 128 žinutės per mėnesį, o UAB „Tele2“ vienas abonentas vidutiniškai per mėnesį išsiųsdavo 164 SMS.
Per 2009 m. iš viso išsiųsta 5,5 mln. MMS (2008 m. – 5,6 mln.), t. y. tik kas vienuoliktas aktyvus abonentas
per mėnesį išsiųsdavo 1 vaizdo žinutę.
Per 2009 m. daugiausia (57,5 proc.) vaizdo žinučių išsiuntė viešojo judriojo telefono ryšio operatoriaus
UAB „Tele2“ abonentai.
Už išsiųstas MMS žinutes per 2009 m. buvo gauta 1,3 mln. Lt pajamų, t. y. 7,5 proc. daugiau nei 2008 m.
1
2

http://www.itu.int/ITU-D/ict/newslog/An+Estimated+43+Billion+Text+Messages+Were+Sent+Globally+On+New+Years+Eve.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ict/newslog/Mobile+Messaging+Revenues+To+Defy+Economic+Downturn.aspx

2.2.3. Interneto prieigos ir kitos duomenų perdavimo paslaugos
Interneto reikšmė kasdieniame gyvenime tampa vis didesnė – juo naudodamiesi keičiamės informacija,
gauname vis daugiau paslaugų. Šį teiginį puikiai patvirtina faktas, jog net ir pasikeitusios ekonominės situacijos
kontekste, kai kiti elektroninių ryšių rinkos segmentai traukėsi, interneto prieigos ir duomenų perdavimo
paslaugų segmentai nesustodami augo: per 2009 m. interneto prieigos rinka išaugo 7,4 proc., kitų duomenų
perdavimo rinka – net 20,6 proc. Interneto prieigos abonentų skaičius per metus išaugo 12,2 proc., o žinant,
kad plačiajuosčio ryšio technologijomis naudojasi 99,7 proc. visų interneto prieigos paslaugų abonentų, tai
aiškiai suponuoja mintį, jog didelės spartos internetas jau tapo būtinybe daugeliui šalies gyventojų ir savo
funkcionalumu gali pakeisti kitas komunikacijos priemones.
Dar 2008 m. pabaigoje V. Reding (EK narė, tuomet atsakinga už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą)
sakė: „Didelės spartos plačiajuostis interneto ryšys yra plėtros variklis, suteikiantis galimybę greičiau atsigauti
recesijos kamuojamai ekonomikai. Jis lemia naujų darbo vietų, įgūdžių ir rinkų atsiradimą. Plačiajuostis
internetas yra itin svarbus verslui, taip pat teikiant viešąsias paslaugas (mokykloms, ligoninėms, valdžios
institucijoms ir t. t.) ir įgalina sklandžiai funkcionuoti šiuolaikinę ekonomiką“1. Kadangi Lietuvos ekonomika
yra viena iš labiausiai ES pajutusių pasaulinio ekonominio nuosmukio pasekmes, plačiajuostis internetas ir jo
plėtra mūsų šalyje įgyja dvigubą svarbą.

Bendroji rinkos apžvalga

Interneto prieigos paslaugas 2009 m. pabaigoje Lietuvoje teikė 109 teikėjai. 2008–2009 m. laikotarpiu
įmonių, teikiančių interneto paslaugas, skaičius sumažėjo nuo 113 iki 109, tačiau interneto abonentų skaičius
tuo pat laikotarpiu augo. Tai reiškia, kad rinkos dalyvių kaita neigiamos įtakos šalies interneto prieigos
skvarbai neturėjo – veiklos nebevykdančios įmonės savo abonentus (o kai kuriais atvejais ir infrastruktūrą)
dažniausiai perdavė kitiems paslaugų teikėjams.
Bendros rinkos dalyvių pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo (didmeninių ir mažmeninių)
2009 m. siekė 412,5 mln. litų ir, palyginti su 2008 m., išaugo 7,4 proc. (žr. 51 pav.). Pajamos iš mažmeninių
interneto prieigos paslaugų teikimo sudarė 378,7 mln. Lt ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo
5,6 proc. Bendrame elektroninių ryšių paslaugų kontekste pajamos iš interneto prieigos teikimo sudarė
14,3 proc. visų elektroninių ryšių paslaugų pajamų (2008 m. ši dalis buvo 12,3 proc.).
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51 pav. Interneto prieigos paslaugų rinkos pajamų dinamika, mln. Lt ir dalis elektroninių ryšių rinkoje, proc. 2003–2009 m.
Šaltinis: RRT

Bendras interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius per metus išaugo 12,2 proc. ir pasiekė
796,1 tūkst. (žr. 52 pav.). Didėjant interneto prieigos paslaugų abonentų skaičiui, 2009 m. augo ir interneto
prieigos skvarba, skaičiuojant prieigų skaičių, tenkantį 100 gyventojui. Per 2009 m. ši skvarba išaugo
2,7 procentinio punkto iki 23,9 proc.
Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. interneto prieigą namuose turėjo 54,7 proc. visų
Lietuvos namų ūkių (2008 m. – 47,1 proc.) ir, palyginti su 2008 m., prieigą turinčių namų ūkių skaičius
padidėjo 7,6 procentinio punkto2. RRT skaičiavimu, baigiantis 2009 m. tokių namų ūkių jau buvo 57 proc.
2009 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu atlikto šalies gyventojų naudojimosi internetu tyrimo
duomenimis, 60 proc. respondentų nurodė, kad internetu naudojosi namie3. Nesinaudojantys internetu
respondentai nurodė, kad tam nebuvo poreikio (64 proc.). 36 proc. iš nesinaudojusių internetu nurodė, kad
neturi kompiuterio arba jis jiems per brangus įsigyti, 14 proc. teigė, kad interneto paslauga yra per brangi.

52 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičiaus, tūkst. ir skvarbos, proc. dinamika 2003–2009 m.
Šaltinis: RRT
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To paties tyrimo duomenimis, dažniausiai paminėtas interneto teikėjas buvo TEO LT, AB. Tai patvirtina
ir pajamų iš mažmeninių interneto prieigos paslaugų pasiskirstymas pagal teikėjus. Beveik 42 proc. visų
pajamų gavo TEO LT, AB (žr. 53 pav.). 69 proc. interneto prieigą namuose turinčių vartotojų teigė, jog jų
gyvenamojoje vietovėje yra keletas alternatyvių interneto prieigos paslaugų teikėjų, 7 proc. teigė, jog toks
yra tik vienas, o 18 proc. prisipažino apie alternatyvius šios paslaugos teikėjus nieko negirdėję.

53 pav. Pajamų iš mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimo pasiskirstymas pagal teikėjus, proc. (bendros mažmeninių interneto prieigos
paslaugų pajamos 2009 m., 378,7 mln. Lt)
Šaltinis: RRT

Analizuojant interneto prieigos paslaugas pagal naudojamas technologijas pastebėta, kad 2009 m.,
palyginti su 2008 m., augo naudojimasis šviesolaidinėmis, belaidėmis technologijomis bei judriuoju telefono
ryšio tinklu. Naudojimasis kitomis technologijomis (xDSL linijomis, kabelinės televizijos, vietiniais (LAN)
tinklais) per tą patį laikotarpį sumažėjo (žr. 54 pav.).

54 pav. Naudojamų technologijų* interneto prieigai (naudojant kompiuterį) gauti pokytis 2009 m., palyginti su 2008 m. proc.
*technologijų naudojimo vertinimas atliktas, remiantis abonentų, naudojusių skirtingas technologijas, skaičiumi
Šaltinis: RRT

48

Vidutinės pajamos iš vieno abonento, gaunančio interneto prieigos paslaugas (įskaitant visus
prijungimo būdus), per mėnesį 2009 m. pabaigoje sudarė 39 Lt. Daugiausia pajamų iš vieno abonento per
mėnesį apytiksliai buvo gauta iš abonento, prisijungusio skirtąja linija – 804 Lt, belaidžio ryšio linijomis
– 37 Lt, judriojo ryšio tinklais (naudojant kompiuterį) – 36 Lt, xDSL linijomis – 46 Lt, šviesolaidinėmis ryšių
linijomis – 33 Lt, vietiniais tinklais (LAN) – 39 Lt, kabelinės televizijos tinklu – 31 Lt, komutuojamomis linijomis
– 21 Lt. 2009 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu atlikto šalies gyventojų naudojimosi internetu tyrimo metu
89 proc. apklaustųjų nurodė, kad už interneto paslaugas moka iki 50 Lt.
Analizuojant interneto paslaugų plėtrą mūsų šalyje, įdomu pastebėti, kad Internet World Stats
2009 m. kovo mėn. duomenimis, Lietuva pateko tarp 49 pasaulio šalių, kurios turėjo aukščiausią (didesnę
nei 50 proc.) interneto vartotojų skvarbą4. Pažymėtina, kad interneto vartotojų skaičius paprastai yra didesnis nei interneto prieigos abonentų skaičius, nes internetu galima naudotis ir įvairiuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose (pavyzdžiui, bibliotekose, mokyklose), nebūtinai turint interneto prieigą namuose.
Internet World Stats taip pat pateikė minėtus duomenis ir ES-27 šalių kontekste, kuriame Lietuva, 2009 m.
gruodžio 31 d. turėdama jau 59,2 proc. skvarbą, lenkė tokias ES šalis kaip Bulgarija, Lenkija, Kipras, Čekija,
Graikija, Italija, Malta, Portugalija bei Rumunija5.

Plačiajuosčio ryšio prieiga

2009 m. pabaigoje Lietuvoje 99,7 proc. visų interneto prieigos abonentų interneto prieigai naudojo
plačiajuosčio ryšio technologijas (2008 m. buvo 99,5 proc. tokių abonentų)6. Iš viso plačiajuosčio ryšio
technologijomis 2009 m. pabaigoje naudojosi 793,9 tūkst. abonentų ir, palyginti su 2008 m., šių abonentų
skaičius išaugo 12,5 proc. Plačiajuosčio ryšio skvarba 2009 m. pabaigoje siekė 23,8 proc., t. y. buvo
2,7 procentinio punkto didesnė nei 2008 m. (žr. 55 pav.).

55 pav. Plačiajuosčio ryšio paslaugų skvarbos, proc. ir abonentų skaičiaus, tūkst. dinamika 2003–2009 m.
Šaltinis: RRT

Vertinant abonentų pasiskirstymą pagal naudojamas plačiajuosčio ryšio technologijas, 2009 m. iš
bendro interneto abonentų skaičiaus 79,9 proc. interneto prieigai gauti naudojo fiksuotas plačiajuosčio ryšio
technologijas, o 20,1 proc. buvo prisijungę judriojo plačiajuosčio ryšio tinklu, naudojant kompiuterį.
Fiksuotas plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius per 2009 m. išaugo
7,4 proc. ir metų gale siekė 633,8 tūkst. Abonentų, prisijungusių prie interneto judriuoju plačiajuosčiu
ryšio tinklu, skaičius didėjo sparčiau: per metus išaugo 38,1 proc. ir 2009 m. pabaigoje siekė 160,1 tūkst.
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Jei vertintume fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio skvarbą atskirai, tai 2009 m. fiksuotu plačiajuosčiu ryšiu
teikiamos interneto prieigos skvarba Lietuvoje buvo 19 proc. (2008 m. – 17,6 proc.), o judriojo telefono ryšio
tinklu teikiama plačiajuosčio ryšio skvarba siekė 4,8 proc. (2008 m. – 3,5 proc.).

Plačiajuostis ryšys, naudojant fiksuotas technologijas

2009 m. plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje augo, tačiau augimas dėl ekonominio nuosmukio buvo
lėtesnis nei ankstesniais metais: 2009 m., palyginti su 2008 m., fiksuoto plačiajuosčio ryšio skvarba išaugo
1,4 procentinio punkto iki 19 proc., o 2008 m., palyginti su 2007 m., skvarba didėjo 2,5 procentinio punkto
(žr. 56 pav.). Bendros pajamos iš abonentų, naudojančių plačiajuosčio ryšio fiksuotas technologijas, 2009 m.
gruodžio 31 d. sudarė 314,4 mln. Lt, iš jų 50,2 proc. teko TEO LT, AB.

56 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius, tūkst. ir skvarba, proc., 2003–2009 m.
Šaltinis: RRT

Kompanijos Point Topic‘s World duomenimis, fiksuoto plačiajuosčio ryšio skvarba atskirose ES šalyse
narėse 2009 m. pabaigoje siekė nuo 12,4 iki 41,6 prijungimo 100 gyventojų (žr. 57 pav.).

57 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio skvarba Europos šalyse narėse 2009 m., proc.
Šaltinis: Point Topic
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Remiantis Europos Komisijos plačiajuosčio ryšio ES šalyse ataskaitos duomenimis, 2009 m. liepos
mėn. ES-27 šalyse narėse per dieną buvo prijungiama 32 401 fiksuoto plačiajuosčio ryšio linija, tačiau tai yra
15 000 linijų mažiau nei 2008 m. liepos mėn. Lietuva tarp ES-27 šalių pagal per vieną dieną prijungiamų
naujų fiksuoto plačiajuosčio ryšio linijų skaičių, tenkantį 100 gyventojų, užėmė 14 vietą (žr. 58 pav.).

58 pav. ES šalių pasiskirstymas pagal per vieną dieną prijungiamų naujų fiksuoto plačiajuosčio ryšio linijų skaičių, tenkantį 100 gyventojų, 2009 m.
liepos mėn., vnt. per dieną

59 pav. Naudojamos fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijos interneto paslaugoms gauti 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Stebint fiksuoto plačiajuosčio ryšio prieigai teikti naudojamų technologijų kaitą Lietuvoje, galima
išskirti šias tendencijas, vyravusias 2009 m. (žr. 59 pav.):
Mažėja xDSL linijų, kuriomis teikiamos plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos, skaičius.
xDSL ilgą laiką buvusi pagrindine fiksuoto plačiajuosčio interneto teikimo technologija,
2009 m. paskutinį ketvirtį vietą užleido šviesolaidiniam ryšiui. Jei 2009 m. III ketvirtį tiek xDSL, tiek
šviesolaidinio ryšio technologijomis naudojosi panašus plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius – 38 proc. visų
fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų – tai paskutinį ketvirtį xDSL dalis sumažėjo iki 36 proc., o šviesolaidinio
ryšio dalis išaugo iki 40 proc. Europos Komisijos parengtoje plačiajuosčio ryšio ES ataskaitoje 7 matyti, kad
Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, kuriose xDSL technologija nebėra dominuojanti kitų
technologijų atžvilgiu. Be Lietuvos tokia situacija buvo Estijoje, Slovakijoje, Vengrijoje bei Čekijoje.
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Mažėja vietiniais (angl. Local Area Network, LAN) ir kabelinės televizijos (KTV) tinklais teikiamų
plačiajuosčio ryšio prieigų dalis. Lietuvoje prieigai prie plačiajuosčio interneto 2009 m. pabaigoje buvo
naudojamos 28 525 vietinės LAN linijos. Palyginti su 2008 m., šių linijų skaičius sumažėjo 1,7 karto. Kabelinės
televizijos tinklais teikiamas fiksuotas plačiajuostis ryšys bendroje naudojamo fiksuoto plačiajuosčio ryšio
struktūroje 2008–2009 m. laikotarpiu atitinkamai mažėjo nuo 11,1 proc. iki 8,3 proc.
Auga plačiajuosčių prieigų, teikiamų belaidžio ryšio linijomis, dalis. Naudojimasis plačiajuosčiu ryšiu
belaidžiais prieigos tinklais išaugo 0,9 procentinio punkto nuo 10,1 proc. 2008 m. pabaigoje iki 11 proc. 2009
m. pabaigoje.
Šviesolaidinės ryšių linijos tampa dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo technologija. 2009 m.
elektroninių ryšių paslaugos Lietuvoje buvo teikiamos tiek vietinėmis šviesolaidinėmis ryšių linijomis,
nutiestomis iki galutinio paslaugų gavėjo patalpos (FTTH), tiek ir šviesolaidinėmis ryšių linijomis, nutiestomis
iki galutinio paslaugų gavėjo pastato (FTTB). 2009 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 254 tūkst. vietinių šviesolaidinių
ryšių linijų. Palyginti su 2008 m., 2009 m. vietinių šviesolaidinių ryšių linijų skaičius išaugo 55,6 proc.
(žr. 60 pav.)

60 pav. Vietinių šviesolaidinių ryšių linijų skaičiaus pasiskirstymas pagal FTTH ir FTTB prisijungimo būdus 2005–2009 m.
* Prieiga FTTx būdu (neišskiriant FTTH ir FTTB atskirai)
Šaltinis: RRT

Tyrimų agentūros Point Topic duomenimis8, 2009 m. pasaulinėje rinkoje vyravo tendencijos, kad dėl
naudojamų plačiajuosčio ryšio prieigos technologijų augimo rinkos dalis praranda xDSL ir kabelinės TV tinklų
technologijos, užleisdamos vietą belaidžiui, palydoviniam ryšiui bei FTTx technologiniams sprendimams
(žr. 61 pav.).

61 pav. Plačiajuosčio ryšio prieigos technologijų augimas pasaulinėje rinkoje 2009 m., proc.
Šaltinis: Point Topic
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Kalbant apie fiksuoto plačiajuosčio ryšio spartą, Lietuvoje didžioji dalis fiksuoto plačiajuosčio ryšio
abonentų (37,7 proc.) rinkosi nuo 2 Mb/s iki 10 Mb/s spartos interneto paslaugas, o 25,8 proc. abonentų
naudojosi daugiau kaip 10 Mb/s spartos interneto paslaugomis (2008 m. tokia sparta naudojosi 14,6 proc.
interneto prieigos abonentų) (žr. 62 pav.). Siekdami gauti didesnės nei 10 Mb/s spartos internetą, vartotojai
rinkosi šviesolaidines ryšių linijas. xDSL technologiją buvo renkamasi norint gauti nuo 144 iki 512 Kb/s spartos
paslaugas ir iki 144 Kb/s spartos paslaugas belaidžiais tinklais (žr. 63 pav.).

62 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų pasiskirstymas pagal duomenų priėmimo spartą 2009 m., proc. (bendras interneto abonentų skaičius
– 633 779)
Šaltinis: RRT

63 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų, prisijungusių prie interneto naudojant skirtingas technologijas, pasiskirstymas pagal duomenų
priėmimo spartą 2009 m. pabaigoje, proc. (bendras interneto abonentų skaičius 633 779)
Šaltinis: RRT

RRT užsakymu atliktas šalies gyventojų naudojimosi internetu tyrimas parodė, kad 80 proc. apklaustų
interneto namuose vartotojų buvo patenkinti interneto ryšio sparta. Vertindami savo poreikius ateityje,
21 proc. apklaustųjų teigė, jog jiems artimu laiku reikės didesnės spartos interneto ryšio.
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Plačiajuostis ryšys judriuoju telefono ryšio tinklu

Vertinant abonentų, prisijungusių prie interneto judriuoju plačiajuosčio ryšio tinklu, skaičių, matyti,
kad nuo 2006 m. pabaigos iki 2009 m. gruodžio 31 d. šis skaičius padidėjo daugiau nei 4 kartus ir 2009 m.
pabaigoje siekė 160,1 tūkst. (žr. 64 pav.) Šie abonentai prie interneto judriuoju plačiajuosčiu ryšiu jungėsi
naudodami kompiuterį ir mokėjo už interneto paslaugas pagal mokėjimo planus, skirtus naudotis internetu
(pavyzdžiui, Omni Connect, Vodafone Mobile Connect paslaugos). Šios paslaugos 2009 m. gruodžio 31 d.
buvo teikiamos UAB „Omnitel“ bei UAB „Bitė Lietuva“ tinklais, taip pat be šių minimų bendrovių judriojo
plačiajuosčio ryšio paslaugas Klaipėdoje 2009 m. pabaigoje pradėjo siūlyti ir UAB „Tele2“.
2009 m. pabaigoje 59,5 proc. judriojo plačiajuosčio ryšio abonentų naudojosi UAB „Omnitel“
paslaugomis, 40,1 proc. – UAB „Bitė Lietuva“ bei 0,4 proc. abonentų naudojosi paslaugų teikėjų, teikiančių
paslaugas UAB „Bitė Lietuva“ tinklu, paslaugomis. Bendros pajamos iš judriojo plačiajuosčio ryšio veiklos
2009 m. 31 d. sudarė 63,2 mln. Lt ir, palyginti su 2008 m., išaugo 11 proc., iš kurių didžiausia dalis
– 56,8 proc. – priklausė UAB „Omnitel“.

64 pav. Judriojo plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius ir skvarba 2006–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

Remiantis Europos Komisijos 2009 m. lapkričio mėn. publikuotos plačiajuosčio ryšio ES ataskaitos
duomenimis, vidutinė judriojo plačiajuosčio ryšio svarba ES-269 narėse šalyse 2009 m. liepos mėn. buvo
4,2 proc. (2009 m. sausio mėn. 2,8 proc.)10. Šiuo laikotarpiu Lietuvos judriojo plačiajuosčio ryšio skvarba
0,2 procentinio punkto viršijo bendrą ES šalių skvarbos vidurkį ir sudarė 4,4 proc. (žr. 65 pav.).

65 pav. Judriojo plačiajuosčio ryšio skvarba ES-26 šalyse narėse 2009 m. liepos mėn., proc.
Šaltinis: Europos Komisija
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Plačiajuosčio ryšio kokybiniai parametrai

2009 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu atliktas šalies gyventojų naudojimosi internetu tyrimas
parodė, jog pagrindinis interneto paslaugų teikėjo pasirinkimo kriterijus yra interneto greitaveika (47 proc.),
30 proc. respondentų kaip pagrindinį kriterijų įvardijo mėnesio užmokesčio dydį, 14 proc. – interneto ryšio
nepertraukiamumą.
SpeedTest.Net organizacijos duomenimis, 2009 m. pabaigoje Lietuva pasižymėjo kaip šalis, kuri pagal
priėmimo iš interneto spartą iš 181 pasaulio šalies užėmė 1 vietą, o pagal siuntimo iš interneto spartą
– 6 vietą (žr. 7 lentelę)11.

7 lentelė. Šalių, turinčių didžiausią priėmimo ir siuntimo iš interneto spartą dešimtukas 2009 m. pabaigoje

Šaltinis: SpeedTest.Net

Svarbu paminėti tai, kad 2009 m. Lietuva pasižymėjo kaip viena iš šalių, kurioje plačiajuosčio ryšio
kokybė yra ypač aukšta. Kompanijos Cisco duomenimis12, 2009 m. spalio mėn. buvo paskelbta Oksfordo
universiteto atlikta metinė pasaulinio masto plačiajuosčio ryšio kokybės tyrimo ataskaita. Šioje ataskaitoje
paskelbti plačiajuosčio ryšio kokybės rezultatai parodė, kad 62 iš 66 pasaulio šalių plačiajuosčio ryšio kokybė
2009 m., palyginti su ankstesniais metais, pagerėjo. Tarp Europos šalių geriausia plačiajuosčio ryšio kokybe
pasižymėjo Švedija. Lietuva, Bulgarija ir Latvija sekė po Švedijos kaip šalys, pagerinusios plačiajuosčio
ryšio kokybę vystant šviesolaidinius ir kabelinės televizijos prieigos tinklus didžiuosiuose miestuose
(žr. 8 lentelę). Lietuva taip pat buvo paminėta kaip viena iš devynių pasaulio šalių (į devintuką įeina:
Pietų Korėja, Japonija, Švedija, Bulgarija, Latvija, Nyderlandai, Danija ir Rumunija), turinčių pakankamus
plačiajuosčio ryšio kokybinius parametrus, kurie tenkintų ateities kokybinius reikalavimus, skirtus IPTV ar
aukštos kokybės video ryšių paslaugoms užtikrinti. Žemiau pateikiami minėtoje ataskaitoje nurodyti miestai
tų šalių, kurios turi aukščiausią plačiajuosčio ryšio kokybės indeksą (angl. Broadband Quality Score, BQS).
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8 lentelė. Miestai šalių, turėjusių aukščiausią plačiajuosčio ryšio kokybės indeksą, bei miestai šalių, tenkinančių ateities plačiajuosčio ryšio kokybinius
reikalavimus, 2009 m. spalio mėn.

Šaltinis: CISCO

Kitos duomenų perdavimo (neįskaitant interneto prieigos) paslaugos

Šiame ataskaitos skyriuje apžvelgiamos duomenų perdavimo paslaugos (išskyrus interneto prieigos
paslaugas), teikiamos naudojantis VPN, IP, Frame Relay, Ethernet, Ethernet VLAN ir kitomis technologijomis.
Šias paslaugas 2009 m. pabaigoje teikė 14 ūkio subjektų, t. y. tiek pat, kaip ir 2008 m. pabaigoje (2005 m.i
tokias paslaugas teikė 9 ūkio subjektai).
Bendra duomenų perdavimo rinka, apimanti tiek didmenines, tiek mažmenines duomenų perdavimo
paslaugas, 2009 m. augo 20,6 proc., o šiame ataskaitos skyriuje nagrinėjama mažmeninių duomenų perdavimo
paslaugų rinka – 5,3 proc., kas sudarė beveik 67 mln. Lt (žr. 66 pav.). Ši rinka 2006–2008 m. laikotarpiu augo
vidutiniškai po 19,2 proc. kasmet.

66 pav. Pajamų iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo dinamika 2005–2009 m., mln. Lt
Šaltinis: RRT

Abonentų, kuriems teikiamos mažmeninės duomenų perdavimo paslaugos, skaičius per 2009 m.
sumažėjo 36,9 proc. ir metų gale siekė 13,1 tūkst. abonentų (žr. 67 pav.), o nuo 2006 m. iki 2008 m. šių
abonentų skaičius kasmet augo vidutiniškai po 57,3 proc.

i

2005 m. RRT pradėjo rinkti duomenis apie šias duomenų perdavimo paslaugas.
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67 pav. Abonentų, kuriems teikiamos mažmeninės duomenų perdavimo paslaugos, skaičiaus kaita 2005–2009 m., tūkst. vnt.
Šaltinis: RRT

2009 m. pagrindiniai dalyviai duomenų perdavimo rinkoje išliko tie patys: TEO LT, AB, UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir VĮ „Infostruktūra“. 2009 m. TEO LT, AB, užimama mažmeninė duomenų perdavimo
paslaugų rinkos dalis, matuojant pajamomis, didėjo 6,1 procentinio punkto – nuo 33,5 mln. Lt. (2008 m.) iki
39,3 mln. Lt. (2009 m.) (žr. 68 pav.). VĮ „Infostruktūra“ užimama atitinkamos rinkos dalis per 2009 m. augo
3,7 proc. – nuo 7,1 mln. Lt. iki 9,9 mln. Lt. UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ užimamos rinkos dalys per
2009 m. sumažėjo atitinkamai 3,5 ir 1,4 procentinio punkto ir siekė atitinkamai 7,5 mln. Lt ir 6,5 mln. Lt.

68 pav. Mažmeninės duomenų perdavimo paslaugų rinkos struktūra pagal pajamas 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Apibendrinimas

Net ir sudėtingos ekonominės situacijos kontekste, kai kiti elektroninių ryšių rinkos segmentai traukėsi,
interneto prieigos ir duomenų perdavimo paslaugų segmentai nesustodami augo: per 2009 m. interneto
prieigos rinka išaugo 7,4 proc., kitų duomenų perdavimo rinka – net 20,6 proc.
Šiek tiek lėčiau nei ankstesniais metais, tačiau 2009 m. interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius ir
skvarba augo: palyginti su 2008 m., 2009 m. abonentų skaičius padidėjo 12,2 proc. ir siekė 796,1 tūkst., o
skvarbos rodiklis pasiekė 23,9 proc.
2009 m. interneto prieigą namuose turėjo ne mažiau nei 55 proc. visų Lietuvos namų ūkių (2008 m.
– 47,1 proc.), 99,7 proc. jų internetą gavo plačiajuosčiu ryšiu.
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2009 m. šviesolaidinis ryšys tapo dominuojančia plačiajuosčio ryšio teikimo technologija Lietuvoje.
World Stats 2009 m. kovo mėn. duomenimis, Lietuva pateko tarp 49 pasaulio šalių, kurios turėjo
aukščiausią (didesnę nei 50 proc.) interneto vartotojų skvarbą ir tarp ES-27 šalių, 2009 m. gruodžio 31 d.
turėdama jau 59,2 proc. skvarbą, lenkė tokias ES šalis kaip Bulgarija, Lenkija, Kipras, Čekija, Graikija,
Italija, Malta, Portugalija bei Rumunija.
Lietuva tarptautiniuose šaltiniuose 2009 m. minima ne tik kaip pirmaujanti pagal šviesolaidinio ryšio
skvarbą Europoje, bet ir kaip turinti vienus geriausių kokybinius ryšio parametrus. Oksfordo universiteto
atliktos ataskaitos duomenimis, Lietuva taip pat pateko į pasaulio šalių, turinčių pakankamus plačiajuosčio
ryšio kokybinius parametrus, kurie tenkintų ateities kokybinius reikalavimus, skirtus IPTV ar aukštos
kokybės vaizdo ryšių paslaugoms užtikrinti, devintuką. SpeedTest.Net organizacijos duomenimis, 2009 m.
pabaigoje Lietuva pagal priėmimo iš interneto spartą iš 181 pasaulio šalies užėmė 1 vietą, o pagal siuntimo iš interneto spartą – 6 vietą.
Mažmeninės pajamos, gautos iš kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimo, per 2009 m. augo 5,3 proc.
ir sudarė 66,9 mln. Lt.
Abonentų, kuriems teikiamos kitos duomenų perdavimo paslaugos, skaičius per metus sumažėjo
36,9 proc. ir siekė 13,1 tūkst.
Didžiausią (58,8 proc.) kitų duomenų perdavimo paslaugų rinkos, matuojant pajamomis, dalį (39,3 mln.
Lt) 2009 m. užėmė TEO LT, AB.
http://ziniatinklis.eversus.lt/naujienos/969
Informacinės technologijos Lietuvoje 2009 // Statistikos departamentas, Vilnius 2009.
3
Tyrimas buvo atliktas 2009 m. gruodžio 2–16 dienomis, Omnibus metodu. Tyrimo metu buvo apklausti 1 006 respondentai visoje šalies teritorijoje nuo
16 iki 74 metų amžiaus.
4
http://www.internetworldstats.com/list4.htm
5
http://www.internetworldstats.com/stats9.htm
6
Neįskaičiuoti abonentai, gaunantys interneto prieigos paslaugas viešojo judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje (WAP).
7
European Commission, Communications Committee Working document: Broadband Access in the EU: situation at 1July 2009, Brussels, 18 November
2009, DG INFSO/C4, COCOM09-29 FINAL
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/interinstitutional/cocom_broadband_july09.pdf
8
http://point-topic.com/content/dslanalysis/BBAbbq409.html
9
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2.2.4. Televizijos paslaugos
Pastaraisiais dešimtmečiais pakankamai smarkiai pasikeitė kasdienės informacijos gavimo būdai. Jei
anksčiau didžiąją dalį informacijos gaudavome per spaudą, radiją bei televiziją, tai šiandien ji vis dažniau
mus pasiekia kitais kanalais – internetu, judriojo ryšio telefonu ir pan. Dėl technologinių pokyčių didėja
prieinamos informacijos kiekis, jos įvairovė bei vartotojo galimybės pasirinkti jam svarbią informaciją.
Tačiau neabejotinai televizija vis dar yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, o naujos technologijos (įvairios
skaitmeninės televizijos formos, televizijos interaktyvumas ir pan.) leidžia mums naujai atrasti televizijos
teikiamus privalumus.
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Bendroji rinkos apžvalga

2009 m. Lietuvoje buvo teikiamos tiek mokamos, tiek nemokamos televizijos paslaugos. Mokamos
televizijos paslaugos buvo teikiamos kabelinės televizijos, mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV),
interneto protokolo technologijomis pagrįstos televizijos (IPTV), skaitmeninės antžeminės televizijos
(DVB-T) bei palydovinės televizijos tinklais, o nemokama televizija – analoginės bei skaitmeninės antžeminės
televizijos tinklais. Paminėtina, kad 2009 m. Lietuvos gyventojai galėjo matyti 14 nemokamų (nekoduotų)
skaitmeninių televizijos programų: 12 iš jų transliavo Lietuvos transliuotojai ir 2 buvo retransliuojamos
TEO LT, AB.
Gauti tikslius duomenis apie nemokamos televizijos vartotojų skaičių nėra paprasta, nes paprastai
vienas namų ūkis turi daugiau nei vieną televizorių ir televizijos paslaugas gauna daugiau nei vienu priėmimo
būdu. RRT renka duomenis tik apie mokamos televizijos formų abonentus (2008–2009 m. duomenys pateikti
9 lentelėje). Darant prielaidą, kad vienas televizijos abonentas prilygsta vienam namų ūkiui, galima teigti, kad
2009 m. pabaigoje 53 proc. namų ūkių Lietuvoje naudojosi kitomis nei analoginės antžeminės televizijos ar
nemokamos skaitmeninės antžeminės televizijos priėmimo paslaugomis. Kitaip tariant, apie 47 proc. namų
ūkių naudojosi nemokama televizija.
Šiuos skaičiavimus patvirtina ir 2010 m. sausio mėn. RRT užsakymu atliktas šalies gyventojų naudojimosi
skaitmenine televizija tyrimas, kuris parodė, kad nemokamos televizijos paslaugomis naudojosi 47 proc.
respondentų, 49 proc. respondentų šiuo metu moka už televiziją, o 4 proc. turi tiek mokamą, tiek nemokamą
televiziją1. Tai reiškia, kad daugiau nei pusė šalies namų ūkių moka už televiziją, t. y. už pageidaujamą turinį ir
jo įvairovę. RRT duomenimis, 2009 m. pabaigoje iš viso buvo 599,3 tūkst. abonentų, kurie naudojosi mokamų
televizijų paslaugomis.
9 lentelė. Mokamos televizijos paslaugų abonentų skaičius ir pokytis, 2008–2009 m., proc.

Šaltinis: RRT

Stebint mokamos televizijos kaitos tendencijas galima sakyti, kad per 2009 m. smarkiai išaugęs
skaitmeninės kabelinės, skaitmeninės antžeminės, IPTV televizijų vartotojų skaičius bei naudojimasis
palydovinės televizijos paslaugomis yra sietinas su skaitmeninės televizijos Lietuvoje plėtra bei artėjančiu
visišku analoginės antžeminės televizijos transliavimo atsisakymu. Lietuvos gyventojai vis dažniau pasirenka
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vieną iš mokamos televizijos formų. 2009 m. pabaigoje populiariausia mokamos televizijos forma buvo
kabelinė televizija, antrą vietą užėmė palydovinė televiziją, o trečioji buvo IPTV (žr. 69 pav.).

69 pav. Mokamos televizijos abonentų pasiskirstymas pagal naudojamą televizijos rūšį, 2008–2009 m., proc. (bendras skaičius – 599,3 tūkst.)
*duomenys apie palydovinės televizijos abonentus RRT pradėti rinkti nuo 2009 m. III ketv.
Šaltinis: RRT

RRT duomenimis, pajamos iš kabelinės televizijos, MDTV, IPTV, DVB-T bei palydovinės televizijos
paslaugų teikimo 2009 m., palyginti su 2008 m., išaugo 42,1 proc. – nuo 89,5 mln. Lt iki 127,2 mln. Lt2.
70 paveiksle pateikiamas pajamų, gautų iš abonentų už suteiktas televizijos paslaugas per 2009 m.,
pasiskirstymas pagal atskiras televizijos rūšis. Pajamų pasiskirstymas yra analogiškas abonentų pasiskirstymui:
didžiausią dalį pajamų uždirbo kabelinė televizija, antroje vietoje buvo palydovinė televizija, o trečioji –
IPTV.
Didžiausia mokamos televizijos pajamų dalis (18,5 proc.) teko TEO LT, AB (bendrovė teikia tiek IPTV,
tiek DVB-T paslaugas), AS „Viasat“ (palydovinės televizijos teikėja) užėmė antrąją vietą (15,4 proc.), o
trečią vietą – UAB „Balticum TV“ (analoginės ir skaitmeninės kabelinės, DVB-T ir MDTV televizijų teikėja)
(10,1 proc.).

70 pav. Pajamų iš mokamos televizijos veiklos pasiskirstymas pagal atskiras televizijos rūšis, 2009 m., proc. (bendros pajamos 127,2 mln. Lt*)
*pajamos už palydovinės televizijos paslaugas įskaičiuotos už 2009 m. III–IV ketv., pajamos už DVB-T paslaugas įskaičiuotos už 2009 m. II–IV ketv.
laikotarpį.
Šaltinis: RRT
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Mokamos televizijos abonentų pasiskirstymas Lietuvoje atitinka pasaulio šalių mokamos televizijos
(angl. Pay-TV) rinkose vyraujančias tendencijas. Konsultacinės kompanijos IDATE duomenimis, kabelinė
televizija išlieka pagrindine televizijos forma daugelyje pasaulio šalių3. Palydovinė televizija pagal naudojimąsi
ja užima antrą vietą, IPTV mokamos televizijos segmente užima trečią, o skaitmeninės antžeminės televizijos
paslaugos – ketvirtą vietą. Tiek IPTV, tiek skaitmeninei antžeminei televizijai prognozuojama, kad per
ateinančius keletą metų jų rinkos dalys turėtų smarkiai padidėti, vertinant tiek pagal abonentų skaičių, tiek
pagal pajamas.
Kalbant apie mokamos televizijos plėtros tendencijas, verta paminėti ir tai, kad daugelyje pasaulio
šalių vis labiau populiarėja paslaugų paketai, kuriuose yra įtraukta ir televizijos paslauga. Paslaugų paketai
(angl. Bundled Offers) tai vieno operatoriaus ar paslaugų teikėjo teikiamos dvi ar daugiau paslaugų už vieną
kainą.
2009 m. pabaigoje Lietuvoje paslaugų paketus teikė 15 elektroninių ryšių paslaugų teikėjų: 14 siūlė
dviejų paslaugų paketus ir 5 bendrovės – 3 paslaugų paketus (4 bendrovės teikė ir dviejų ir trijų paslaugų
paketus). 2009 m. labiausiai naudotasi dviejų paslaugų paketais. Kaip matyti iš 10 lentelės, tarp dviejų
paslaugų paketų vartotojų didžiausią dalį (86,7 proc.) sudarė abonentai, kurie naudojosi paketais „plačiajuostis
internetas ir televizija“. Tokių abonentų skaičius per metus išaugo beveik 75, proc. ir jų buvo 66,4 tūkst.
Daugiau nei 3 kartus – iki 9,9 tūkst. – išaugo vartotojų, kurie naudojosi paslaugų paketu „judrusis telefono
ryšys ir internetas“, skaičius. Šie vartotojai bendroje dviejų paslaugų paketų vartotojų dalyje sudarė beveik
13 proc. Mažiausiai būta paslaugų paketo „fiksuotas telefono ryšys ir televizija“ abonentų. Nors 2009 m.
dviejų paslaugų vartotojų skaičius augo, tačiau daugiau nei 10 proc. sumažėjo trijų paslaugų paketų „fiksuotas
telefono ryšys, plačiajuostis internetas ir televizija“ vartojimas. Ši tendencija gali būti siejama su kasmet
mažėjančiu fiksuoto telefono ryšio naudojimu ir kasmet augančia interneto prieigos skvarba. Vis dažniau
elektroninių ryšių paslaugų gavėjai atranda, kad fiksuoto telefono ryšio paslaugos gali būti pakeičiamomis
paslaugomis, gaunamomis per internetą (pavyzdžiui, Skype).
10 lentelė. Abonentų, kurie naudojasi dviejų ir daugiau paslaugų paketais, skaičius bei pokytis, proc., 2009 m.

Šaltinis: RRT

Panašios paslaugų paketų naudojimo tendencijos užfiksuotos ir 2009 m. gruodžio mėn. atlikus šalies
gyventojų naudojimosi internetu tyrimą. Jo duomenimis, 47 proc. vartotojų teigė, jog iš interneto paslaugų
teikėjo perka dviejų paslaugų paketą „plačiajuostis internetas ir televizija“4. Trijų paslaugų „fiksuotas telefono
ryšys, plačiajuostis internetas ir televizija“ paketą perkantys paminėjo 11 proc. vartotojų. Dažniausiai vienas
teikėjas kelioms elektroninių ryšių paslaugoms pasirenkamas dėl patogumo (49 proc.), 24 proc. atvejų
– dėl to, jog teikėjas interneto paslaugas teikia tik kartu su kitomis paslaugomis, ir 19 proc. – dėl mažesnės
kainos.
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Analoginė televizija

Analoginė antžeminė televizija

Analoginė antžeminė televizija yra istoriškai išsivysčiusi nemokamos televizijos forma, todėl nėra
tikslių duomenų apie šios televizijos naudojimąsi bei jos abonentus. Be to, kaip jau minėta, paprastai vienas
namų ūkis turi daugiau nei vieną televizorių ir televizijos paslaugas gauna daugiau nei vienu priėmimo būdu.
RRT skaičiavimais, apie 47 proc. namų ūkių Lietuvoje naudojosi nemokama televizija, tačiau tai gali būti
tiek analoginė, tiek skaitmeninė televizija. 2009 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu atlikto šalies gyventojų
naudojimosi skaitmenine televizija tyrimo rezultatai parodė, kad analogine antžemine televizija naudojosi
47 proc. respondentų ir ši televizijos forma buvo labiausiai paplitusi rajonų savivaldybėse. Daugiausiai šia
televizijos forma naudojosi: Ukmergės rajono (90 proc.), Šilalės rajono (89 proc.), Alytaus rajono (89 proc.),
Skuodo rajono (80 proc.), Vilniaus rajono (80 proc.), Vilkaviškio rajono (79 proc.), Panevėžio rajono (78 proc.)
savivaldybių gyventojai. Mažiausiai šis televizijos priėmimo būdas buvo paplitęs didžiuosiuose miestuose
(Vilniuje – 19 proc., Kaune – 21 proc., Klaipėdoje – 29 proc., Šiauliuose – 29 proc., Alytuje – 30 proc.) bei
Visagino savivaldybėje (16 proc.).

2009 m. pabaigoje analoginės kabelinės televizijos paslaugų teikimu vertėsi 47 ūkio subjektai.
Analoginės kabelinės televizijos abonentų skaičius per 2009 m. sumažėjo 2,2 proc. ir siekė 372,5 tūkst.
(2008 m. buvo 380,9 tūkst.). Tačiau analoginės kabelinės televizijos rinkos pajamos per 2009 m. išaugo
beveik 6 proc. ir siekė 72,2 mln. Lt.
Daugiausia šios televizijos abonentų turėjo UAB „Vinita“ (19 proc. analoginės kabelinės televizijos
abonentų), UAB „Balticum TV“ (14,1 proc.) ir UAB „Mikrovisatos TV“ (10,4 proc.) (žr. 71 pav).

71 pav. Analoginės kabelinės televizijos rinkos struktūra pagal abonentų skaičių 2009 m., proc. (bendras skaičius 372,5 tūkst.)
Šaltinis: RRT
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Skaitmeninė televizija

Analoginės antžeminės televizijos atsisakymo ir visiško perėjimo prie antžeminės skaitmeninės
televizijos Lietuvoje data yra 2012 m. spalio 29 d. Tai yra numatyta Analoginės antžeminės televizijos
išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje programoje, kurią 2008 m. rugsėjo 24 d.
nutarimu Nr. 969 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Praėjus metams nuo Analoginės antžeminės
televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje programos patvirtinimo RRT užsakymu
2009 m. pabaigoje buvo atlikta Lietuvos gyventojų apklausa, kurios metu buvo siekiama sužinoti visuomenės informuotumą ir pasirengimą pereiti prie skaitmeninės antžeminės televizijos naudojimo. Apklausa
parodė, kad:
Analoginės antžeminės televizijos išjungimo Lietuvoje datą žinojo 41 proc. respondentų, o didžioji dalis
respondentų (46 proc.) pripažino tikslios datos nežinantys.
83 proc. apklaustų respondentų nurodė žinantys, jog norint žiūrėti skaitmeninės televizijos programas,
būtina turėti tam pritaikytą televizorių arba skaitmeninės televizijos priedėlį (angl. Set-Top-Box). Tačiau
tik 11 proc. jų jau turi tokį televizorių arba priedėlį, priimantį skaitmeninę televiziją.
Priedėliams įsigyti didžioji dalis (37 proc.) respondentų galėtų skirti iki 50 Lt, 17 proc. už šią įrangą sutiktų
mokėti 50–100 Lt. Daugiau nei 100 Lt mokėtų 14 proc. respondentų, o 7 proc. apklaustų namų ūkių
nurodė, jog įsigytų televizorių su skaitmeninės televizijos atkodavimo sistema.
Apklausos duomenimis, 40 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų manė, jog informacijos apie
perėjimą prie skaitmeninės televizijos Lietuvoje buvo pakankama. Populiariausi informacijos apie
skaitmeninę televiziją ar perėjimą prie jos šaltiniai yra: televizija (nurodė 59 proc. respondentų), internetas (33 proc.) bei spauda (26 proc.) . Radiją paminėjo 11 proc. apklaustų namų ūkių atstovų.
Artėjimą prie visiško analoginės televizijos Lietuvoje atsisakymo rodo per 2009 m. metus 44,4 proc.
išaugęs mokamos skaitmeninės televizijos paslaugų vartojimas5. 2009 m. pabaigoje mokamos skaitmeninės
televizijos paslaugomis naudojosi 226,9 tūkst. Lietuvos gyventojų (37,9 proc. mokamos televizijos abonentų
arba 16,1 proc. Lietuvos namų ūkių). 2009 m. populiariausia Lietuvoje mokamos skaitmeninės televizijos
forma buvo skaitmeninė palydovinė televizija (žr. 72 pav.).

72 pav. Mokamos skaitmeninės televizijos abonentų pasiskirstymas pagal prijungimo būdus 2009 m., proc. (bendras mokamos skaitmeninės televizijos abonentų skaičius 226,9 tūkst.)
Šaltinis: RRT
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Vertinant mokamos skaitmeninės televizijos rinką pajamomis, gautomis iš šios televizijos veiklos,
nustatyta, kad 2009 m. pajamos iš mokamos skaitmeninės televizijos veiklos siekė 55 mln. Lt ir tai sudarė
43,3 proc. bendrų mokamos televizijos pajamų6. Atsižvelgiant į tai, kad RRT 2009 m. I pusmetį nekaupė
duomenų apie pajamas, gautas iš palydovinės televizijos veiklos, žemiau esantis paveikslas (žr. 73 pav.)
vaizduoja tik 2009 m. II pusmečio pajamų (39,8 mln. Lt), gautų iš mokamos skaitmeninės televizijos veiklos,
pasiskirstymą pagal operatorius. Daugiausia pajamų iš skaitmeninės mokamos televizijos teikimo gavo
AS „Viasat“.

73 pav. Pajamų iš mokamos skaitmeninės televizijos veiklos pasiskirstymas pagal operatorius, 2009 m. II pusmetį, proc. (bendros pajamos 39,8 mln. Lt)
Šaltinis: RRT

Skaitmeninė antžeminė televizija

2009 m. pabaigoje mokamas skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugas, naudojant
MPEG-4 standartą, Lietuvoje teikė TEO LT, AB, ir UAB „Balticum TV“.
DVB-T televizijos abonentų skaičius nuo 2008 m. IV ketvirčio iki 2009 m. IV ketvirčio vidutiniškai
augo 15,6 proc. ir 2009 m. pabaigoje siekė 46,7 tūkst. (žr. 74 pav.) Per metus šių abonentų skaičius išaugo
76,9 proc. Informaciją apie pajamas iš DVB-T veiklos RRT pradėjo kaupti nuo 2009 m. II ketvirčio ir, turimais
duomenimis, metų pabaigoje jos siekė 8,6 mln. Lt, iš kurių 99,9 proc. sudarė TEO LT, AB, pajamos.

74 pav. DVB-T mokamos televizijos abonentų skaičiaus dinamika, vnt.
Šaltinis: RRT
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Žinant tai, kad 2012 m. spalio 29 d. bus visiškai pereita nuo analoginės antžeminės televizijos prie
skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo, paminėtina, kad skaitmeninės antžeminės DVB-T televizijos
tinklų aprėptis 2009 m. pabaigoje siekė 92 proc. Lietuvos teritorijos ir 95 proc. Lietuvos gyventojų.

Skaitmeninė kabelinė ir mikrobangų daugiakanalė televizija

2009 m. pabaigoje skaitmeninės televizijos paslaugas kabelinės televizijos ir MDTV tinklais teikė
17 paslaugų teikėjų (16 teikė kabelinės televizijos tinklais, 4 – MDTV tinklaisi). Skaitmeninė kabelinė
televizija buvo transliuojama DVB-C standartu, o MDTV transliavimui operatoriai buvo pasirinkę DVB-C ir
DVB-T standartus. Belaidėmis technologijomis teikiama MDTV, kuri yra alternatyva kabelinei televizijai, buvo
prieinama Lietuvos didžiųjų miestų gyventojams. Pažymėtina, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. MDTV operatoriai
savo programas pradėjo transliuoti tik skaitmeniniu būdu.
2009 m. pabaigoje skaitmeninės kabelinės televizijos abonentų skaičius siekė 26,6 tūkst. ir per metus
išaugo 42,1 proc., skaitmeninės MDTV paslaugų abonentų skaičius per 2009 m. padidėjo 9,9 proc. ir metų
pabaigoje siekė 21,1 tūkst. (žr. 75 pav.).

75 pav. Skaitmeninės kabelinės televizijos ir skaitmeninės MDTV abonentų skaičius 2008–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

Augant skaitmeninės kabelinės televizijos abonentų skaičiui, pajamos iš šios televizijos teikimo veiklos
2009 m., palyginti su 2008 m., išaugo 53,3 proc. iki 4,8 mln. Lt. Pajamos iš skaitmeninės MDTV televizijos
veiklos 2009 m. pabaigoje siekė 6,8 mln. Lt ir, palyginti su ankstesnių metų pajamomis, padidėjo 46,5 proc.

Skaitmeninė palydovinė televizija

Lietuvos mokamos skaitmeninės televizijos rinkoje pagal abonentų skaičių pirmauja skaitmeninė
palydovinė televizija. Ji yra siunčiama iš palydovo „Sirius-4“, aprėpiančio visą Lietuvos teritoriją. Lietuvoje
vienintelė bendrovė AS „Viasat“ transliuoja ir retransliuoja palydovinę televiziją skaitmeniniu formatu.
Ši bendrovė mokamas palydovinės televizijos paslaugas Lietuvoje teikia nuo 2002 m. vasario 1 d. ir 2009
m. gruodžio 31 d. turėjo apie 74,5 tūkst. abonentų. AS „Viasat“ be kanalų retransliavimo taip pat formavo
savo autorinius kanalus (iš viso 9 autoriniai kanalai), kuriuos buvo galima žiūrėti lietuviškai arba su vertimu
į lietuvių kalbą.
iš jų 3 teikėjai teikė ir skaitmeninės kabelinės televizijos ir MDTV paslaugas bei vienas teikėjas
teikė tik MDTV paslaugas

i
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Vienas palydovinės televizijos privalumų – žymiai didesnė talpa perduodant raiškiuosius HDTV
televizijos kanalus. Nors vis labiau Lietuvoje populiarėjančią raiškiąją HDTV televiziją galima perduoti
kabeliniais, IPTV, DVB-T tinklais, tačiau HDTV televizijos perdavimas minimais tinklais yra labiau ribotas
(t. y. gali būti perduotas santykinai mažesnis HDTV kanalų skaičius) dėl tokiai televizijai perduoti reikalingų
ribotų radijo dažnių (kanalų) skaičiaus.

IPTV

Lietuvoje 2009 m. pabaigoje IPTV paslaugas teikė 7 bendrovės: TEO LT, AB, UAB „Penkių kontinentų
komunikacijos centras“, UAB „Transteleservis“, UAB „Miesto tinklas“, UAB „Alpha Komunikacijos-1“,
UAB „Horda“ ir UAB „Kavamedia”. IPTV paslaugos buvo prieinamos didžiųjų Lietuvos miestų ir rajonų
gyventojams. Remiantis IDATE atliktu televizijos paslaugų rinkos tyrimu, IPTV paslaugos yra viena priežasčių,
dėl ko operatoriai siekia didinti interneto spartą ir investuoja į šviesolaidinius prieigos tinklus . IPTV paslaugos,
lyginant su skaitmenine antžemine, kabeline ar palydovine televizija, yra pranašesnės tuo, jog pasižymi
interaktyvumu, leidžiančiu galutiniams vartotojams gauti papildomas paslaugas, pavyzdžiui: vaizdo įrašų
nuomos, žaidimų, galimybę nusistatyti norimos žiūrėti laidos ar filmo laiką ir pan. Tačiau pabrėžiama, kad
FTTx technologijos nedaro įtakos pačiai IPTV rinkai – jos tiesiog stiprina operatorių pozicijas IPTV rinkoje.
Per praėjusius metus Lietuvoje IPTV vartotojų skaičius išaugo 40,7 proc. – nuo 41,1 tūkst. 2008 m.
pabaigoje iki 57,8 tūkst. (žr. 76 pav.). 2009 m. pabaigoje. Didžioji dalis (96,7 proc.) IPTV abonentų priklauso
TEO LT, AB. 2009 m. augant IPTV abonentų skaičiui, didėjo ir pajamos iš šios televizijos teikimo. Pajamos už
IPTV paslaugų teikimą per metus padidėjo 32,68 proc. ir sudarė 15,1 mln. Lt.

76 pav. IPTV televizijos abonentų skaičiaus dinamika 2008–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

Raiškioji televizija

Lietuvoje vis populiarėjančią raiškiąją televiziją (angl. High Definition Television, HDTV) galima perduoti
DVB-T, kabeliniais, IPTV bei palydoviniais tinklais.
Daugiausia DVB-T ir IPTV abonentų Lietuvoje turinti TEO LT, AB, 2009 m. abiejų ryšių televizijų
abonentams pasiūlė HDTV paslaugas. DVB-T abonentams bendrovė siūlė 3 raiškiosios televizijos kanalus:
„National Geographic Channel HD“, „Discovery HD Showcase“ ir „Eurosport HD“. Bendrovės IPTV abonentai
nuo 2009 m. vidurio galėjo matyti 4 raiškiosios HDTV televizijos kanalus: „National Geographic Channel HD“,
„Discovery HD Showcase“, „Rush HD“ ir „Eurosport HD“8. TEO LT, AB, teisę į šių kanalų retransliavimą
DVB-T ir IPTV tinklais įgijo laimėjusi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos konkursus HDTV programoms
retransliuoti.
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AS „Viasat“, teikianti televizijos paslaugas palydoviniu ryšiu, nuo 2009 m. vidurio raiškiuoju HDTV
kanalu transliavo „National Geographic Channel HD“, o vėliau ir „MTVN HD“ programas.
Viešai prieinamų šaltinių duomenimis , kiti televizijos paslaugų teikėjai savo žiūrovams siūlė ir aukščiau
minėtas, ir kitas raiškiosios televizijos programas, tokias kaip: „I-Concerts HD“, „Bebe TV HD“, „Rush HD“,
„HD1“, „MyZen TV HD“, „Luxe TV HD“, „Arte HD“, „ZDF HD“, „Astra Promo HD“, „Anixe HD“, „Das Erste HD“ ir
kt. Paminėtina, kad HDTV programų skaičių savo abonentams nusprendžia televizijos paslaugų teikėjai, nes
tai yra individualus kiekvieno jų komercinis sprendimas.

Apibendrinimas

Apibendrinant televizijos plėtrą Lietuvoje, 2009 m. buvo stebimas mokamos televizijos (įskaitant
skaitmeninę televiziją) abonentų skaičiaus augimas: per metus šių abonentų skaičius išaugo 22,5 proc. ir
siekė 599,3 tūkst.
RRT užsakymu atliktas šalies gyventojų naudojimosi skaitmenine televizija tyrimas parodė, kad nemokamos televizijos paslaugomis naudojosi 47 proc. respondentų, 4 proc. turėjo tiek mokamą, tiek nemokamą
televiziją.
2009 m. pabaigoje populiariausia mokamos televizijos forma buvo kabelinė televizija – šią televiziją
rinkosi 66,6 proc. visų mokamos televizijos abonentų, antroje vietoje buvo palydovinė televizija
(12,4 proc.) ir trečioje – IPTV televizija (9,7 proc.).
Palyginti su 2008 m. turėtais duomenimis, 2009 m. labiausiai išaugo naudojimasis DVB-T, skaitmeninės
kabelinės bei IPTV televizijų paslaugomis, tai rodo, kad nauji mokamos televizijos abonentai labiau renkasi skaitmeninės televizijos paslaugas, nei analoginės kabelinės televizijos, nes pastarosios televizijos
abonentų skaičius per metus nors ir nežymiai, tačiau mažėjo.
Augant mokamos televizijos abonentų skaičiui, didėjo ir mokamos televizijos teikėjų pajamos: 2009 m.,
palyginti su 2008 m., mokamos televizijos teikėjų pajamos išaugo 42,1 proc. – nuo 89,5 mln. Lt iki
127,2 mln. Lt. Didžiausia mokamos televizijos pajamų dalis (18,5 proc.) teko TEO LT, AB, antrąją vietą
užėmė palydovinės televizijos teikėja AS „Viasat“ (15,4 proc.) ir trečią vietą – UAB „Balticum TV“
(10,1 proc.).
2009 m. Lietuvoje televizijos paslaugų teikėjai savo abonentams pradėjo siūlyti ir HDTV kanalus, taip
sudarydami galimybę skaitmeninės televizijos abonentams dar labiau pajusti tokios televizijos teikiamus
privalumus.
Tyrimas buvo atliekamas nuo 2009 m. gruodžio 2 d. iki 2010 m. sausio 22 d. Omnibus metodu. Tyrimo metu buvo apklausti 6 004 respondentai visoje
šalies teritorijoje nuo 16 iki 74 metų amžiaus.
2
2009 metais įsigaliojo Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo pakeitimas. Į elektroninių ryšių veiklų, kurioms verčiantis RRT būtina
pateikti pranešimą, sąrašą buvo įtrauktas palydovinio ryšio paslaugų ir tinklų teikimas.
3
www.idate.org „TV 2010 Markets & Trends, Facts & Figures”
4
Tyrimas buvo atliekamas 2009 m. gruodžio 2–16 dienomis Omnibus metodu. Tyrimo metu buvo apklausti 1 006 respondentai visoje šalies teritorijoje
nuo 16 iki 74 metų amžiaus.
5
Į 2009 m. skaitmeninės televizijos abonentų pokyčio palyginimą su 2008 m. nėra įtraukti palydovinės televizijos abonentai, kadangi RRT neturi duomenų
apie 2008 m. buvusį šių abonentų skaičių.
6
2009 m. pabaigoje bendros pajamos iš mokamos televizijos veiklos sudarė 127,2 mln. Lt.
7
www.idate.org „TV 2010 Markets & Trends, Facts & Figures”.
8
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/Rezultatai/2009_12_menesiu_rezultatai.pdf
9
Televizijos teikėjų duomenys: http://www.gala.lt/skaitmenine/kanalai/kanalai_40; http://www.viasat.lt/tv-kanalai/national-geography/ ;
http://www.balticum.lt/?lt=1253600888; http://www.mvisata.lt/lt/tv/tv/hdtv/
1
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2.3. Didmeninės elektroninių ryšių paslaugos
2.3.1. Didmeninė prieiga
Didmeninė prieiga – tai paslauga, kuomet ūkio subjektas, turintis nuosavą elektroninių ryšių tinklą,
leidžia kitam ūkio subjektui naudotis jo tinklo infrastruktūra mažmeninėms elektroninių ryšių paslaugoms
teikti. Didmeninės prieigos paslaugos yra svarbios tiems ūkio subjektams, kurie (ypač savo veiklos pradžioje)
negali skirti daug lėšų nuosavai infrastruktūrai išplėtoti. Šios paslaugos palengvina naujų rinkos dalyvių įėjimą
į rinką, todėl neretai ūkio subjektai, jau turintys išvystytą infrastruktūrą, didmenines prieigos paslaugas teikia
tik įsikišus reguliavimo institucijai (t. y. nustačius atitinkamus įpareigojimus didelę įtaką atitinkamose rinkose
turintiems ūkio subjektams).

Atsieta prieiga

Atsietos prieigos paslaugos susideda iš pagrindinės paslaugos (visiškai atsietos prieigos ar iš dalies
atsietos prieigos) bei susijusių paslaugų (pavyzdžiui: dažnių skirstytuvų, jungiamųjų kabelių, vietos
technologinėse patalpose nuomos ir pan.). Per visiškai atsietą prieigą prie metalinės vytos poros linijos
tokios prieigos gavėjai savo galutiniams paslaugų vartotojams gali siūlyti mažmenines balso ir plačiajuosčio
ryšio paslaugas, o per iš dalies atsietą prieigą – plačiajuosčio ryšio paslaugas. TEO LT, AB, turinti didelę
įtaką didmeninės atsietos prieigos prie metalinės vytos poros linijos rinkoje, yra vienintelė atsietos prieigos
teikėja Lietuvoje. 2009 m. gruodžio 31 d. TEO LT, AB, teikė atsietą prieigą prie 615 vietinių metalinės vytos
poros linijų (visiškai atsietą prieigą prie 121 ir iš dalies atsietą prieigą prie 494 vietinių linijų). TEO LT, AB, yra
įpareigota teikti atsietą prieigą prie vietinės metalinės vytos poros linijos vadovaudamasi prieigos, įskaitant
tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklėmis, patvirtintomis RRT direktoriaus 2005 m. lapkričio 4 d.
įsakymu Nr. 1V-941 (Žin., 2005, Nr. 133-4812), ir operatoriaus, įpareigoto suteikti atsietą prieigą prie vietinės
metalinės vytos poros linijos, standartinio pasiūlymo paskelbimo sąlygų aprašu, patvirtintu RRT direktoriaus
2005 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 1V-942 (Žin., 2005, Nr. 133-4813). Remdamasi šiais dokumentais,
TEO LT, AB, skelbia standartinį pasiūlymą, kuriame viešai teikia visiškai ir iš dalies atsietos prieigos prie
vietinės metalinės vytos poros linijos teikimo reikalavimus, tvarką bei sąlygas.
2009 m. TEO LT, AB, buvo sudariusi dvi sutartis dėl atsietos prieigos teikimo. Suteiktų atsietos prieigos
linijų skaičius per metus išaugo 28,7 proc. 77 paveiksle pateikiama TEO LT, AB, suteiktų atsietų prieigų prie
vietinės metalinės vytos poros linijų skaičius 2006–2009 m.

77 pav. TEO LT, AB, suteiktų atsietų prieigų prie vietinės metalinės vytos poros linijų skaičius, 2006–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT
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2009 m. balandžio 1 d. TEO LT, AB, atnaujino standartinį pasiūlymą ir sumažino visiškai atsietos prieigos
prie vietinės metalinės vytos poros linijos mėnesinį mokestįi bei techninių galimybių tyrimo ir įdiegimo
mokesčius. Iš dalies atsietos prieigos mėnesinis mokestis išliko nepakitęs (žr. 11 lentelę).
11 lentelė. TEO LT, AB, atsietos prieigos prie vietinės metalinės vytos poros linijos standartinės kainos 2005–2009 m., Lt be PVM

Šaltinis: TEO LT, AB, standartinis prieigos paslaugų pasiūlymas

Interneto prieiga

Didmeninė interneto prieigos paslauga yra apibrėžiama kaip interneto srauto (angl. Bitstream) ir (ar)
didmeninės prieigos prie vietinės linijosi suteikimas kitiems interneto paslaugų tiekėjams, kurie šių paslaugų
pagrindu teikia paslaugas savo galutiniams paslaugų gavėjams. Jei mažmeninių interneto prieigos paslaugų
teikėjas turi nuosavas vietines linijas, didmeninė interneto prieigos paslauga gali apimti tik interneto srauto
suteikimo paslaugą. RRT, kaupdama informaciją apie pajamas, gautas iš didmeninių interneto prieigos
paslaugų teikimo, neprašo šių paslaugų teikėjų detalizuoti, kokias didmenines interneto (srauto ar linijų)
prieigos paslaugas jie teikia, todėl turimais duomenimis, bendros pajamos iš didmeninės interneto prieigos
veiklos 2009 m. pabaigoje sudarė 33,7 mln. ir per metus išaugo 33,4 proc. Vertinant operatorių pasiskirstymą
pagal pajamas, kurios buvo gautos iš didmeninių interneto paslaugų teikimo, 2009 m. pabaigoje didžiausias
pajamų dalis turėjo UAB „Satgate“ (52,5 proc.), TEO LT, AB, (29,2 proc.) ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinkas“ (8,9 proc.) (žr. 78 pav.).

78 pav. Pajamų iš didmeninių interneto prieigos paslaugų teikimo pasiskirstymas pagal
teikėjus, proc. (bendros didmeninės interneto prieigos paslaugų pajamos 33,7 mln. Lt)
2009 m.
Šaltinis: RRT
i

Lietuvos Respublikoje didmeniškai yra teikiamos vietinės metalinės vytos poros linijos.
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RRT turima informacija, 2009 m. pabaigoje didmenines xDSL prieigos paslaugas kitiems interneto
prieigos teikėjams teikė TEO LT, AB. Šia paslauga naudojosi 9 ūkio subjektai. 2009 m. pabaigoje TEO LT, AB,
didmeniškai kitiems interneto prieigos teikėjams pardavė 1 606 xDSL prieigas, t. y. 27,6 proc. mažiau nei
2008 m. (2008 m. 2 217 xDSL prieigų). Palyginimui, 79 paveikslas vaizduoja TEO LT, AB, suteiktų didmeninių
xDSL prieigų kiekį 2005–2009 m. laikotarpiu. Suteiktų prieigų skaičius nuo 2005 m. iki 2009 m. sumažėjo
40,1 proc. Tokia situacija gali būti aiškinama tuo, jog operatoriai yra linkę vystyti nuosavus kitomis
technologijomis grįstus prieigos tinklus, nes bendras xDSL skaičius Lietuvoje kasmet mažėja.

79 pav. TEO LT, AB, suteiktų didmeninių xDSL prieigų apimtis 2005–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

Prieiga prie šviesolaidinių linijų skaidulų

Prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų (angl. Dark Fibre) teikimu 2009 m. gruodžio 31 d. vertėsi
9 bendrovės. Prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų teikėjai informaciją apie suteiktas šviesolaidines linijų
skaidulas ir gaunamas pajamas RRT pradėjo teikti nuo 2006 m. IV ketvirčio – nuo šio laikotarpio iki 2009 m.
pabaigos šviesolaidinių linijų skaidulų teikėjų suteiktų skaidulų skaičius išaugo 4,6 karto iki 2 257 vnt.
(žr. 80 pav.). 2009 m., palyginti su 2008 m., suteiktų šviesolaidinių linijų skaidulų skaičius išaugo 22,1 proc.,
o kiekvieną 2009 m. ketvirtį suteiktų skaidulų skaičius vidutiniškai didėjo 5,2 proc.

80 pav. Suteiktų šviesolaidinių linijų skaidulų skaičiaus dinamika 2006–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

Analizuojant suteiktų prieigų prie šviesolaidinių linijų skaidulų skaičiaus pasiskirstymą pagal teikėjus
(žr. 81 pav.) matyti, kad nuo 2006 m. iki 2009 m. pabaigos TEO LT, AB, užimama rinkos dalis sumažėjo
3,3 procentinio punkto – nuo 51,94 iki 47,9 proc., tačiau per 2009 m., palyginti su 2008 m., TEO LT, AB, dalis
padidėjo 7,7 procentinio punkto – nuo 40,2 iki 47,9 proc.
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81 pav. TEO LT, AB, ir kitų šviesolaidinių linijų skaidulų teikėjų suteiktų šviesolaidinių linijų skaidulų skaičiaus struktūra 2006–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Bendros prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų teikėjų pajamos iš šviesolaidinių linijų skaidulų
teikimo veiklos 2009 m. pabaigoje sudarė 20,9 mln. Lt ir per metus padidėjo 24,1 proc. 82 paveiksle
pateikiamas pajamų pasiskirstymas pagal teikėjus. Be TEO LT, AB, pagal gaunamas pajamas pirmavo
UAB „Skaidula“ (26,2 proc. bendrų pajamų) bei Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (13 proc.).

82 pav. Šviesolaidinių linijų skaidulų teikėjų rinkos dalys pagal gautas pajamas 2009 m., proc. (bendros pajamos, 20,9 mln. Lt)
Šaltinis: RRT

Prieiga prie ryšių kabelių kanalų

Prieigos prie ryšių kabelių teikimas Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojamas Elektroninių ryšių
įstatymo 39 straipsniu, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis
RRT direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-562 (Žin., 2005, Nr. 76-2786). Vadovaujantis šių
taisyklių nuostatomis, asmenys, valdantys elektroninių ryšių ir kitą tinkamą infrastruktūrą, turi leisti bendrai
ja naudotis, jei tenkinamos minėtose taisyklėse nurodytos sąlygos. Operatoriams vystant nuosavus prieigos
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tinklus, t. y. tiesiant nuosavas vietines linijas, galimybė pasinaudoti esama prieiga prie ryšių kabelių kanalų
leidžia smarkiai sumažinant inžinerinių darbų išlaidas. RRT duomenimis, TEO LT, AB, yra vienintelė elektroninių
ryšių paslaugų teikėja, turinti plačiai teritorinio padengimo prasme išvystytą prieigą prie ryšių kabelių
kanalų sistemų ir 2009 m. elektroninių ryšių paslaugų teikėjams teikė šią prieigą 12 lentelėje nurodytomis
standartinėmis kainomis2.
12 lentelė. TEO LT, AB, teiktos prieigos prie ryšių kabelių kanalų standartinės kainos Lt, be PVM ir taikytos nuolaidos, proc., 2009 m.

Pastaba. L(m) – vieno ištirto RKK ilgis, m
Šaltinis: TEO LT, AB, duomenys

Apibendrinimas

2009 m., palyginti su 2008 m., TEO LT, AB, suteiktų atsietos prieigos linijų skaičius išaugo 28,7 proc. iki
615 vnt. 2009 m., kaip ir ankstesniais metais, TEO LT, AB, šias prieigas teikė 2 ūkio subjektams.
Pajamos, gautos iš didmeninių interneto prieigos paslaugų teikimo, per 2009 m. išaugo 33,4 proc. ir
sudarė 33,7 mln. Lt, o vertinant pajamomis, gautomis iš didmeninių interneto paslaugų teikimo,
52,5 proc. turėjo UAB „Satgate“, 29,2 proc. – TEO LT, AB, ir 8,9 proc. – UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinkas“.
2009 m. 22,1 proc. išaugo prieigos prie šviesolaidinių linijų skaidulų naudojimas. 2009 m. pabaigoje
buvo suteikta 2 257 vnt. šviesolaidinių linijų skaidulų, o pajamos iš šios veiklos siekė 20,9 Lt ir per metus
padidėjo 24,1 proc. Didžiausias dalis pagal suteiktų šviesolaidinių linijų skaidulų skaičių (47,9 proc.) ir
pagal pajamas (50 proc.) 2009 m. turėjo TEO LT, AB.
Lietuvos Respublikoje elektroninių ryšių paslaugų teikėjai dažniausiai naudojasi TEO LT, AB, ryšių kabelių
kanalų prieiga.

1
2

http://www.rrt.lt/index.php?-2049138173
http://www.rrt.lt/index.php?-1569082413
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2.3.2. Tinklų sujungimo paslaugos
Kai kalbame apie tinklų sujungimo rinką, neišvengiamai kalbame ir apie balso paslaugas. Šių rinkų
sąsajumas kyla iš būtinybės sujungti operatorių viešuosius telefono ryšio tinklus, jei vieno operatoriaus
abonentas nori paskambinti kito operatoriaus abonentui. Sujungę tinklus operatoriai vienas kitam gali
teikti šias didmenines tinklų sujungimo paslaugas: skambučių inicijavimo, skambučių tranzito, skambučių
užbaigimo.

Bendroji rinkos apžvalga

Tinklų sujungimo rinka ir 2009 m. išliko viena reikšmingiausių elektroninių ryšių rinkos dalių. Tačiau
2009 m. tinklų sujungimo rinka, matuojant pajamomis, mažėjo pirmą kartą nuo 2004 m. Iš dalies tai galėjo
lemti tiek judriojo, tiek fiksuoto ryšio skambučių užbaigimo paslaugų kainų (žr. 88 ir 89 pav.) ir skambučių
į kitus tinklus srauto mažėjimas (žr. 35 ir 43 pav.). Pajamos iš tinklų sujungimo veiklos 2009 m. sudarė
676,9 mln. Lt ir, palyginti su 2008 m., sumažėjo 7,3 proc. (žr. 83 pav.). Tačiau bendroje sektoriaus pajamų
struktūroje tinklų sujungimo rinkos dalis 2009 m. pabaigoje sudarė 23,5 proc. visų elektroninių ryšių
sektoriaus pajamų ir, palyginus su 2008 m., beveik nekito. Tinklų sujungimo rinka 2009 m. smuko tiek pat,
kaip ir visa elektroninių ryšių rinka.

83 pav. Tinklų sujungimo rinkos pajamų, mln. Lt dinamika ir dalis bendrųjų elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje, proc., 2004–2009 m.
Šaltinis: RRT

2009 m. trijų viešojo judriojo telefono ryšio operatorių (UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir
UAB „Tele2“) bei istorinio viešojo fiksuoto ryšio operatoriaus (TEO LT, AB) kartu užimama rinkos dalis pagal
pajamas sudarė 88 proc. (žr. 84 pav.). 2008 m. atitinkama rinkos dalis buvo 8 procentiniais punktais didesnė
ir siekė 96 proc. 2009 m. judriojo ryšio operatoriai pasidalino vidutiniškai po 23,3 proc. tinklų sujungimo
rinkos, didžiausią – beveik 24 proc. dydžio – tinklų sujungimo rinkos dalį užėmė UAB „Omnitel“. Per 2009 m.
labiausiai mažėjo UAB „Bitė Lietuva“ užimama rinkos dalis (5 procentiniais punktais), kuri sudarė 22,2 proc.
UAB „Tele2“ užimama atitinkamos rinkos dalis šiuo laikotarpiu beveik nekito ir siekė 23,7 proc. Stipriausiai
augo kitų judriojo ir fiksuoto telefono ryšio tinklų operatorių, kartu ir TEO LT, AB, užimamos tinklų sujungimo
rinkos dalys, atitinkamai 8 ir 1,18 procentinio punkto. TEO LT, AB, per 2009 m. gavo 18,1 proc., kiti tinklų
sujungimo paslaugų teikėjai – 12 proc. visų pajamų už tinklų sujungimo paslaugas. Pažymėtina, kad daugiau
nei pusė, t. y. 6,7 proc. iš 12 proc., kitiems tinklų sujungimo paslaugų teikėjams tenkančios rinkos dalies teko
UAB „Mediafon“.
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84 pav. Tinklų sujungimo rinkos struktūra pagal pajamas 2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Skambučių užbaigimo paslaugos

Skambučių užbaigimo paslaugas sudaro Lietuvos ir užsienio šalių operatorių tinkluose inicijuoti
skambučiai, kurie buvo užbaigti Lietuvos operatorių viešuosiuose judriojo bei fiksuoto telefono ryšio
tinkluosei. Didžioji dauguma (68,3 proc.) tinklų sujungimo rinkos pajamų 2009 m. buvo gauta už skambučių
užbaigimo paslaugas. 91,6 proc. skambučių užbaigimo pajamų per šiuos metus gavo judriojo telefono ryšio
operatoriai.
Skambučių užbaigimo paslaugų rinkos dydis, matuojant operatorių tinkluose užbaigtų pokalbių
(išskyrus pokalbius tinklo viduje) trukme, per 2009 m. augo 3,4 proc. ir sudarė 1 819,7 mln. min. (žr. 85 pav.).
Šiais metais judriojo ryšio tinkluose užbaigta beveik 5 kartus daugiau skambučių nei fiksuoto ryšio tinkluose,
t. y. daug dažniau buvo skambinama kitiems judriojo telefono ryšio abonentams, nei fiksuoto telefono ryšio
abonentams. Pokalbių trukmė, kai skambučiai užbaigiami viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, per
2009 m. augo 3,5 proc. ir sudarė 83 proc. (1 512,1 mln. min.) visų Lietuvos operatorių tinkluose užbaigtų
skambučių. Pokalbių, kai skambučiai užbaigiami fiksuoto telefono ryšio tinkluose, trukmė per metus augo
3 proc. ir siekė 307,5 mln. min.

85 pav. Fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigtų skambučių trukmės dinamika 2005–2009 m., mln. min.
Šaltinis: RRT

i
Šiame ataskaitos skyriuje nagrinėjama skambučių užbaigimo paslaugų rinka, kuri apima
skambučius iš kitų tinklų, įskaitant pokalbius, kai skambučiai priimami į Lietuvos Respubliką
atvykusių užsienio šalių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų, tačiau vidiniai skambučiai nėra vertinami.
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Vertinant Lietuvos viešųjų judriojo ir fiksuoto telefono ryšio tinklų operatorių abonentų užbaigtų
skambučių trukmę, atsižvelgiant į skambučių kilmę, išskiriami skambučiai, inicijuoti judriojo telefono ryšio
tinkluose, fiksuoto telefono ryšio tinkluose bei užsienio šalių tinkluose. Didžiausia – 84,9 proc. – dalis
(1 284,1 mln. min.) per 2009 m. judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigtų skambučių buvo inicijuota kituose
judriojo ryšio tinkluose (žr. 86 pav.). Didžiausia dalis (41,3 proc. arba 126,9 mln. min.) fiksuoto telefono ryšio
tinkluose užbaigtų skambučių buvo inicijuoti užsienio šalių tinkluose. O mažiausia dalis tiek fiksuoto telefono
ryšio tinkluose, tiek judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigtų skambučių buvo inicijuoti fiksuoto ryšio
tinkluose (atitinkamai 3,9 proc. ir 20,5 proc.). Įdomu, kad per 2009 m. labiausiai augo (60,4 proc.) fiksuoto
ryšio tinkluose užbaigtų skambučių, kurie buvo inicijuoti kituose fiksuoto ryšio tinkluose, trukmė – nuo
39,4 mln. min. (2008 m.) iki 63,2 mln. min. (2009 m.), kas paaiškintų didžiausią (8 proc.) kitų fiksuoto telefono
ryšio operatorių bendrų pajamų už skambučių užbaigimo paslaugas augimą. Per 2009 m. stipriausiai mažėjo
(18,5 proc.) fiksuoto ryšio skambučių į judriojo ryšio tinklus trukmė – nuo 70,3 mln. min. (2008 m.) iki
57,3 mln. min. (2009 m.).

86 pav. Lietuvos viešųjų judriojo ir fiksuoto telefono ryšio tinklų operatorių abonentų užbaigtų skambučių trukmės dinamika pagal skambučių kilmę,
2004–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

2009 m. skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos struktūra pagal
viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų operatorių užimamas rinkos dalis, matuojamas pokalbių trukme, rodo,
kad daugiausia skambučių (545,9 mln. min.) buvo užbaigiama UAB „Tele2“ tinkle, t. y. dažniausiai iš kitų
telefono ryšio tinklų buvo skambinama į UAB „Tele2“ tinklą (žr. 87 pav.). Per 2009 m. UAB „Tele2“ skambučių
užbaigimo rinkos dydis augo (3,2 procentinio punkto), o UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ užimamos rinkos
dalys mažėjo atitinkamai 2,2 ir 0,9 procentinio punkto. UAB „Tele2“ rinkos dalis pagal užbaigtų skambučių
trukmę 2000–2009 m. laikotarpiu padidėjo 5 kartus – nuo 7,2 proc. iki 36,6 proc. UAB „Omnitel“ užimama
atitinkamos rinkos dalis nuo 2000 m. sumažėjo 2,2 karto. 2009 m. UAB „Bitė Lietuva“ užbaigė 29 proc.
(431,7 mln. min.) visų per 2009 m. Lietuvos judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose užbaigtų skambučių. Nuo 2000 m. UAB „Bitė Lietuva“ užbaigtų skambučių dalis augo 10,4 procentinio punkto.
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87 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigtų skambučių trukmės struktūra 2000–2009 m., proc.
*UAB „Mediafon“ užimama skambučių užbaigimo rinkos dalis sudarė 18,1 tūkst. min.
Šaltinis: RRT

2009 m., kaip ir anksčiau, Lietuvos viešojo judriojo ir viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriai
už skambučių užbaigimo paslaugas taikė skambučių užbaigimo kainas už pokalbio min. bei periodinius
(mėnesinius) ir metinius užmokesčius už su skambučių užbaigimo teikimu (t. y. su tinklų sujungimu)
susijusias priemones. Viešojo judriojo ryšio operatoriai ir viešojo fiksuoto ryšio operatoriai taikė skirtingas
skambučių užbaigimo kainas tiek dydžiu, tiek kainų struktūra. 2009 m. judriojo telefono ryšio operatoriai
taikė skirtingas skambučių užbaigimo kainas piko laiku (nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis) ir ne piko
laiku (nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis), fiksuoto telefono ryšio
operatoriai taikė skirtingas skambučių užbaigimo kainas piko laiku (nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis)
ir ne piko laiku (nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis) bei skambučio
sudarymo kainą. Tiek viešojo judriojo ryšio operatoriai, tiek viešojo fiksuoto ryšio operatoriai 2009 m., kaip
ir ankstesniais metais, taikė užmokesčius už su balso skambučių užbaigimu viešajame judriojo telefono ryšio
tinkle susijusias priemones, kurias sudaro: tinklų sujungimo taško įrengimas (vienkartinis bei periodiniai
(kas mėnesį) užmokesčiai) bei talpos tinklų sujungimo taškuose suteikimas (vienkartinis bei periodiniai
(kas mėnesį) užmokesčiai už 2 Mb/s prievadą), tačiau skirtingo dydžio.
2009 m. viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų operatoriai savo tinkluose taikė tokias skambučių
užbaigimo kainas: 28,8 ct/min. (be PVM) piko laiku ir 14,4 ct/min. (be PVM) ne piko laiku. Šios kainos buvo
20 proc. žemesnės nei 2008 m. taikytos kainos, kurios atitinkamai buvo lygios 36 ct/min. (be PVM) piko
laiku ir 18 ct/min. (be PVM) ne piko laiku. 2009 m. judriojo ryšio operatorių taikytos skambučių užbaigimo
kainos atitiko RRT direktoriaus 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1V–1024 „Dėl ūkio subjektų UAB „Tele2“,
UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo
telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausios kainų ribos nustatymo“ (Informaciniai pranešimai,
2008, Nr. 91–1189) nustatytą ūkio subjektų UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ teikiamų balso
skambučių užbaigimo atitinkamuose tinkluose aukščiausią kainų ribą. 2009 m. gruodžio 24 d. RRT, atlikusi
skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos tyrimą, viešųjų
judriojo telefono ryšio tinklų operatorius įpareigojo nuo 2010 m. sausio 1 d. sumažinti skambučių užbaigimo
paslaugų, teikiamų konkretaus operatoriaus tinkle, kainas, taip pat numatė palaipsniui mažinti kainas
2011 ir 2012 m. (žr. 88 pav.).
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88 pav. Skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainų dinamika 2004 – 2012 m., ct/min. be PVM
Šaltinis: RRT

Kaip nurodoma leidinyje „Judriojo ryšio skambučių užbaigimo kainos Europoje – 2009“ (angl. Mobile
Termination Rates – Europe – 2009), 2009 m. liepos mėn. duomenimis, Europoje taikytų skambučių
užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkle, kai skambutis inicijuojamas fiksuoto telefono ryšio tinkle, (angl.
Fixed to Mobile Calls) kainų vidurkis buvo 23,5 ct/min. (0,068 EURc/min.). Iki 2009 m. pabaigos tokios
šalys kaip Austrija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Vengrija, Rumunija ir Slovėnija planavo pasiekti žemesnes
kainas1. Vadovaujantis Europos Komisijos 2009 m. gegužės 7 d. rekomendacija 2009/396/EB dėl skambučių
užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo ES, nacionalinės reguliavimo institucijos iki
2012 m. pabaigos turėtų nustatyti skambučių užbaigimo tarifus, pagrįstus efektyviai veikiančio operatoriaus
patirtomis sąnaudomis. Šia metodika paskaičiuotos fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuotų skambučių
užbaigimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainos 2012 m. pabaigoje siektų nuo 5,18 ct/min.
(0,015 EURc/min.) iki 10,36 ct/min. (0,03 EURc/min.). Lietuvos operatoriams 2012 m. nustatytos taikytinos
skambučių užbaigimo kainos – 6,99 ct/min. (be PVM) piko laiku ir 6,26 ct/min. (be PVM) ne piko laiku.
2009 m. pradžioje skambučių užbaigimui viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose taikytos dviejų
dydžių kainos: 6 ct/min. piko laiku, 3,6 ct/min. ne piko laiku, 3,6 ct skambučio sudarymo kaina ir 40 proc.
aukštesnės kainos – 10 ct/min. piko laiku, 6 ct/min. ne piko laiku, 6 ct skambučio sudarymo kaina. Nuo
2009 m. balandžio 24 d., atlikus skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose,
teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą, vykdydami RRT direktoriaus įsakymuose nustatytus kainų
kontrolės įpareigojimus, visi skambučių užbaigimo paslaugų viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose
teikėjai turėjo taikyti vienodas skambučių užbaigimo kainas. 2009 m. gruodžio 24 d. RRT, atlikusi skambučių
užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkų tyrimą,
priėmė sprendimus laipsniškai mažinti skambučių užbaigimo paslaugų, teikiamų konkretaus operatoriaus
tinkle, kainas, 2010–2012 m. (žr. 89 pav.).
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89 pav. Skambučių užbaigimo viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainų dinamika 2005–2012 m., ct/min. be PVM,
*šiuo laikotarpiu kai kurie operatoriai taikė 2007 m. nurodytas skambučių užbaigimo kainas.
Šaltinis: RRT

2009 m. užmokesčius už su skambučių užbaigimo paslaugų teikimu susijusias priemones kitiems
operatoriams taikė UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir TEO LT, AB. Tačiau judriojo ryšio
operatoriai taikė skirtingo dydžio užmokesčius nei TEO LT, AB (žr. 13 lentelę). Taip pat pažymėtina, kad, kaip
nurodė judriojo ryšio operatoriai, dėl didelių tarpusavio skambučių srautų apimčių tarpusavio atsiskaitymai
už su skambučių užbaigimo paslaugų teikimu susijusias priemones tarp UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Tele2“ ir TEO LT, AB, nevyko.

13 lentelė. Su skambučių užbaigimo teikimu susijusių priemonių užmokesčiai 2008–2009 m.

Šaltinis: RRT
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2009 m. taikyti užmokesčiai už su skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugos
teikimu susijusias priemones buvo gerokai didesni už užmokesčius už su skambučių užbaigimo TEO LT, AB,
tinkle paslaugos teikimu susijusias priemones. 2009 m. taikytus užmokesčių dydžius lyginant su analogiškais
2008 m. užmokesčiais, TEO LT, AB, taikyti užmokesčiai už su skambučių užbaigimo teikimu susijusias priemones
nesikeitė, o užmokesčiai už su skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugos teikimu
susijusias priemones – kito. Vienkartiniai užmokesčiai stipriai mažėjo, o periodiniai užmokesčiai padidėjo.
RRT, vadovaudamasi Europos reguliuotojų grupės (ERG (07) 83 final 080312) bendrąją poziciją dėl
skambučių užbaigimo fiksuoto telefono ryšio tinkluose ir judriojo telefono ryšio tinkluose kainų simetrijos,
priimtuose sprendimuose įtvirtino skambučių užbaigimo kainų simetrijos principą, užtikrinsiantį sąlygas
efektyviai konkurencijai ilguoju laikotarpiu, kas savo ruožtu lems naudą paslaugų gavėjams dėl padidėjusio
paslaugų pasirinkimo ir (ar) mažesnių paslaugų kainų. Šiais sprendimais RRT taip pat nustatė kainų mažėjimą
nuo 2011 m. ir nuo 2012 m. bei naują su skambučių užbaigimo paslaugos teikimu susijusių priemonių
kainodarą.

Apibendrinimas

2009 m. UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir TEO LT, AB, kartu užimama tinklų sujungimo
rinkos dalis, matuojant pagal operatorių gautas pajamas, sudarė 88 proc. ir siekė 676,9 mln. Lt 2009 m.
UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ pasidalino vidutiniškai po 23 proc. tinklų sujungimo
rinkos, o TEO LT, AB, per 2009 m. gavo 18,1 proc. visų rinkos pajamų.
Skambučių užbaigimo rinkos dydis, matuojamas operatorių tinkluose užbaigtų pokalbių trukme, per
2009 m. augo 3,4 proc. ir sudarė 1 819,7 mln. min., iš kurių 83,1 proc. skambučių (1 512,1 mln. min.) buvo
užbaigti viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose.
Didžiausia – 84,9 proc. – dalis (1 284,1 mln. min.) per 2009 m. judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigtų
skambučių buvo inicijuoti judriojo ryšio tinkluose, o didžiausia – 41,3 proc. – dalis (126,9 mln. min.) fiksuoto telefono ryšio tinkluose užbaigtų skambučių buvo inicijuoti užsienio šalių tinkluose.
36,6 proc. visų per 2009 m. viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigtų skambučių buvo
užbaigta UAB „Tele2“ tinkle, UAB „Omnitel“ tinkle užbaigta 34,4 proc. visų skambučių, o UAB „Bitė
Lietuva“ – 29 proc.
2009 m. viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų operatoriai savo tinkluose taikė tokias skambučių užbaigimo
kainas: 28,8 ct/min. (be PVM) piko laiku ir 14,4 ct/min. (be PVM) ne piko laiku.
2009 m. tiek judriojo, tiek fiksuoto telefono ryšio tinklų operatorių taikytos skambučių užbaigimo kainos
atitiko RRT nustatytas atitinkamų paslaugų kainas. RRT 2009 m. pabaigoje priimtais sprendimais įtvirtino
skambučių užbaigimo kainų simetrijos principą taip pat nustatė kainų mažinimo etapus nuo 2010 m.,
2011 m. ir nuo 2012 m. bei naują su skambučių užbaigimo paslaugos teikimu susijusių priemonių
kainodarą.
2009 m. UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ taikyti užmokesčiai už su balso skambučių
užbaigimo paslaugos teikimu susijusias priemones buvo gerokai didesni už TEO LT, AB, taikytus užmokesčius
už su skambučių užbaigimo paslaugos teikimu susijusias priemones.
1

http://www.thefreelibrary.com/Research+and+Markets:+Mobile+Termination+Rates+–+Europe+2009+–+Issue...–a0207344697
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2.3.3. Skirtosios linijos
Skirtosios linijos paslauga – tai elektroninių ryšių paslauga, suteikianti balso ir duomenų perdavimo tarp
elektroninių ryšių tinklo galinių taškų galimybę be elektroninių ryšių paslaugų gavėjo valdomo komutavimo.
Pirminė skirtosios analoginės linijos paskirtis yra balso signalo perdavimas, tačiau nėra ribojimų linijas
panaudoti ir pagal kitokią paskirtį. Skaitmenine skirtąja linija vienodai kokybiškai galima perduoti balsą,
vaizdą, duomenis ir tekstą.
Didmeninių skaitmeninių skirtųjų linijų paslauga skirta interneto paslaugų teikėjams, fiksuoto ir
mobiliojo ryšio operatoriams bei kitiems telekomunikacijų paslaugų teikėjams tam, kad savo klientams
teiktų telekomunikacijų paslaugas. Skirtosios linijos paslauga leidžia sujungti vietinius kompiuterių tinklus
(LAN), sujungti žinybines telefono stoteles, prijungti žinybines stoteles (PBX) prie bendro naudojimo telefono
tinklų, prijungti vietinį tinklą (LAN) prie interneto, taip pat prijungti vietinį tinklą prie interneto, rengti vaizdo
konferencijas, perduoti duomenis. Skirtosiomis linijomis sukurtos prieigos privalumas tas, kad ji yra patikima
ir saugi – skirta tik konkrečiam prieigos gavėjų ratui, be to, turi simetrišką duomenų perdavimo greitį bei
galimybę pasirinkti poreikius tenkinančią interneto spartą.
Daugiausia operatoriai teikia skirtąsias linijas naudodami savo tinklo resursus ir tik 8,4 proc. linijų
2009 m. pabaigoje buvo antrinės, t. y. perparduodamos kito ūkio subjekto skirtosios linijos.
Skirtųjų linijų paslaugas 2009 m. pabaigoje teikė 13 ūkio subjektų: TEO LT, AB, AB LRTC, AB „Lietuvos
energija“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Bitė Lietuva“, VĮ „Infostruktūra“, UAB „Cubio“, Lattelekom SIA filialas,
AB Rytų skirtomieji tinklai, VĮ „Plačiajuostis internetas“, UAB „Dicto Citius“, UAB „Linx telecommunications“,
UAB „Ektra“. Nuo 2003 m. iki 2009 m. didžiausias skirtųjų linijų teikėjų skaičius buvo 2005 m. pabaigoje – 17,
nuo 2008 m. antros pusės iki 2009 m. pabaigos skirtųjų linijų teikėjų skaičius išliko tas pats – 13.
Skirtųjų linijų paslaugų teikimo rinkos pajamos 2009 m., lyginant su 2008 m., išaugo 15,5 proc. ir
siekė 44,4 mln. Lt (žr. 90 pav.). Bendroje elektroninių ryšių pajamų struktūroje ši rinka 2009 m. sudarė tik
1,5 proc.

90 pav. Skirtųjų linijų paslaugų rinkos pajamų dinamika 2001–2009 m., mln. Lt
Šaltinis: RRT

Daugiausiai pajamų iš skirtųjų linijų paslaugų veiklos 2009 m. gavo TEO LT, AB – 63 proc. visų
rinkos pajamų ir ši dalis per metus išaugo 2 procentiniais punktais. AB „Lietuvos energija“ skirtųjų linijų
rinkos pajamų dalis sumažėjo nuo 18 iki 15 proc., taip pat 3 procentiniais punktais sumažėjo AB „Lietuvos
geležinkeliai“ dalis – nuo 7 iki 4 proc. UAB „Bitė Lietuva“ teikiamos skirtųjų linijų paslaugos pagal gaunamas
pajamas sudarė 6 proc. ir, palyginus su 2008 m., išaugo 2 procentiniais punktais (žr. 91 pav.).
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91 pav. Skirtųjų linijų paslaugų rinkos pajamų struktūros dinamika 2001–2009 m., proc.
* I pusmečio duomenys
Šaltinis: RRT

Skirtųjų linijų, teikiamų kitiems ūkio subjektams, skaičius 2009 m. pabaigoje buvo 3 883 vnt. ir,
lyginant su 2008 m. pabaiga, kai linijų buvo 4 448, sumažėjo 12,7 proc. Tokį sumažėjimą lėmė vietinių linijų
(11,3 proc.) ir tarpmiestinių linijų (18,6 proc.) sumažėjimas. Didžiausią įtaką tam turėjo TEO LT, AB, teikiamų
skirtųjų linijų skaičiaus sumažėjimas. Tarptautinių linijų, teikiamų kitiems ūkio subjektams, skaičius išaugo
2,6 proc.: nuo 274 iki 281 linijos. (žr. 92 pav.)

92 pav. Skirtųjų linijų skaičiaus dinamika rinkoje 2004–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

2009 m. pabaigoje teikėjai nurodė, kad 60 proc. teikiamų skirtųjų linijų skaičiaus sudarė didmeninės
paslaugos, o 40 proc. – mažmeninės. Gautų pajamų iš mažmeninių ir didmeninių veiklų proporcija 2009 m.
buvo 47 ir 53 proc., o 2008 m. – 52 ir 48 proc.
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Toliau augo skaitmeninių skirtųjų linijų skaičiaus dalis bendroje struktūroje ir 2009 m. pabaigoje
analoginių skirtųjų linijų buvo 55,6 proc., o skaitmeninių – 44,4 proc. visų kitiems ūkio subjektams teikiamų
skirtųjų linijų skaičiaus (žr. 93 pav.).

93 pav. Skaitmeninių ir analoginių skirtųjų linijų rinkos dalis 2003–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Analizuojant skirtųjų linijų rinką pagal spartos charakteristikas matyti, kad per 2009 m. 6,2 proc.
išaugo didesnės nei 2 Mb/s spartos skirtųjų linijų skaičius – 2009 m. pabaigoje šių linijų buvo
836 (žr. 94 pav.). Didesnės spartos linijų naudojimas akivaizdžiai įrodo didėjantį spartaus duomenų perdavimo paslaugų poreikį.

94 pav. Didesnės nei 2 Mbps spartos skirtųjų linijų skaičiaus dinamika 2003–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT

Apibendrinant duomenis apie skirtųjų linijų rinką, galima daryti išvadą, kad nors 2009 m. vietinių ir
tarpmiestinių skirtųjų linijų, teikiamų kitiems ūkio subjektams, skaičius mažėjo, augo didesnės spartos ir
skaitmeninių skirtųjų linijų paklausa. Didžiausias skirtųjų linijų paslaugų teikėjas išliko TEO LT, AB.
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2.3.4. Televizijos ir radijo programų siuntimo paslaugos
Šiame skyriuje analizuojamos antžeminio radijo ir televizijos siuntimo paslaugos, t. y. su programų
transliavimu ir retransliavimu susijusi elektroninių ryšių veiklos sritis, apimanti progamos elekromagnetinių
signalų perdavimą elektroninių ryšių tinklais į galinius įrenginius.

Bendroji rinkos apžvalga

Bendroms ekonomikos nuosmukio tendencijoms Lietuvoje nepasidavė ir didmeninė radijo ir televizijos
programų siuntimo rinka. 2009 m. visos antžeminio radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų rinkos
pajamos sudarė 29,9 mln. Lt ir buvo 10 proc. didesnės nei 2008 m. Tokį pokytį lėmė ypač išaugusios
skaitmeninės antžeminės televizijos pajamos (84,1 proc.), kurios kasmet auga ruošiantis visiškai pereiti prie
skaitmeninio antžeminės televizijos transliavimo formato.
Antžeminio radijo ir antžeminės televizijos programų siuntimo rinką sudaro kitiems ūkio subjektams
teikiamos AB LRTC ir TEO LT, AB, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugos. Lietuvoje veikia vienintelis
antžeminio analoginio radijo ir antžeminės analoginės televizijos programų siuntėjas – AB LRTC. Skaitmeninės
antžeminės televizijos siuntimo paslaugas teikia AB LRTC ir TEO LT, AB.
Lietuvoje galima išskirti šias didmenines siuntimo paslaugas: analoginio antžeminio radijo programų
siuntimo paslaugas, analoginės antžeminės televizijos programų siuntimo paslaugas, skaitmeninio antžeminio
radijo programų siuntimo paslaugas, skaitmeninės antžeminės televizijos programų siuntimo paslaugas.
Pažymėtina, kad transliuotojai gali ne tik pirkti siuntimo paslaugas iš siuntėjų, bet ir teikti jas patys sau.
Tokios galimybės transliuotojams (t. y. pirkti transliacijų perdavimo paslaugas iš siuntėjų arba steigti savo
transliacijų perdavimo (siuntimo) paslaugų tinklą) reglamentuojamos LR Visuomenės informavimo įstatymo1
nustatyta tvarka ir yra nurodytos jiems suteiktose Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotose transliavimo
licencijose. Jei transliavimo licencijoje įrašyta sąlyga naudotis tik siuntėjo teikiamomis paslaugomis,
transliuotojas neturi kitos pasirinkimo galimybės kaip tik pirkti šią paslaugą iš nurodyto siuntėjo. Šiame
skyriuje aprašomos būtent šios antžeminio radijo ir antžeminės televizijos siuntimo paslaugos, teikiamos
siuntėjų AB LRTC ir TEO LT, AB.

Antžeminės televizijos programų siuntimas

Antžeminės televizijos programos Lietuvoje siunčiamos tiek analoginiu, tiek skaitmeniniu formatu.
Analoginės antžeminės televizijos programų siuntimo paslaugas kitiems ūkio subjektams teikia AB LRTC.
Pajamos už analoginės antžeminės televizijos programų siuntimą 2009 m. sudarė 16,2 mln. Lt ir nuo
2008 m. sumažėjo 4,9 proc. (žr. 95 pav.). Skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo paslaugas kitiems ūkio
subjektams teikė TEO LT, AB, ir AB LRTC. Visų šių siuntimo paslaugų dydis 2009 m. buvo 26,2 mln. Lt. Pajamos
už skaitmeninės antžeminės televizijos programų siuntimą 2009 m. sudarė 10 mln. Lt ir per metus išaugo
84,1 proc. Didesnę dalį pajamų iš skaitmeninės televizijos programų siuntimo gavo AB LRTC – 8,3 mln. Lt
(t. y. 83 proc.) (žr. 96 pav.). Tačiau pažymėtina, kad TEO LT, AB, teikia skaitmeninės antžeminės televizijos
transliacijų perdavimo paslaugą ir pati sau, kadangi kartu yra ir skaitmeninės antžeminės televizijos
retransliuotojas. Pajamos iš skaitmeninės televizijos sudarė 38,3 proc. visų pajamų, gautų iš antžeminės
televizijos programų siuntimo.
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95 pav. Pajamos už analoginės antžeminės televizijos
programų siuntimą 2008 ir 2009 m., tūkst. Lt
Šaltinis: RRT

96 pav. Pajamos už skaitmeninės antžeminės televizijos
programų siuntimą 2008 ir 2009 m., tūkst. Lt
Šaltinis: RRT

Lietuvoje 2009 m. pabaigoje veikė 126 analoginės antžeminės televizijos bei 79 skaitmeninės
antžeminės televizijos stotys. Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai dabar aprėpia apie 92 proc.
Lietuvos Respublikos teritorijos, o galimybę naudotis skaitmenine antžemine televizija turi 95 proc. Lietuvos
gyventojų. Skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB–T) tinklų tikėtinos aprėpties zonos pateikiamos šio
skyriaus pabaigoje (žr. 98–101 pav.). Po labai sparčios skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB–T) tinklų
plėtros, vykusios 2008 m., 2009 m. tinklų plėtra praktiškai nevyko, nes didžioji dalis gyventojų jau turi
galimybę naudotis skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis. 2009 m. Vilniuje buvo įrengta pirmoji
skaitmeninės antžeminės televizijos DVB–T stotis Lietuvoje, kuria pradėtos siųsti 3 raiškiosios televizijos
programos.

Antžeminio radijo programų siuntimas

Analoginio ir skaitmeninio antžeminio radijo transliacijų siuntimo paslaugas kitiems ūkio subjektams
teikė AB LRTC. Šios rinkos dydis 2009 m. sudarė 4,7 mln. Lt ir, palyginus su 2008 m., sumažėjo 22 proc.
(žr. 97 pav.) 2009 m. pajamos iš skaitmeninio radijo programų siuntimo sudarė nedidelę dalį (0,25 proc.) visų
pajamų, gautų iš radijo programų siuntimo, ir siekė tik 9,1 tūkst. Lt – palyginus su 2008 m., išaugo1,7 proc.
Šios rinkos dydis nėra didelis, kadangi kol kas transliuojamama tik vienu skaitmeniniu radijo kanalu Vilniuje.

97 pav. Pajamos iš analoginio antžeminio radijo programų siuntimo ir skaitmeninio radijo programų siuntimo, tūkst. Lt
Šaltinis: RRT
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Transliuotojų pajamos iš reklamos

Vertinant bendrą audiovizualinę rinką, būtina apžvelgti ir transliuotojų pajamų pokyčius per praėjusius
metus. Radijo ir televizijos transliuotojų pajamos iš reklamos 2009 m. sudarė 179,5 mln. Lt2 ir per metus
jos sumažėjo gana žymiai – 36 proc. Televizijos transliuotojų pajamos iš reklamos apėmė 84,2 proc. visos
rinkos – 151,1 mln. Lt (smuko 37,3 proc.). Radijo transliuotojų pajamos iš reklamos sudarė 28,4 mln. Lt ir
sumažėjo 27,7 proc., t. y. šiek tiek mažiau nei visos radijo ir televizijos transliuotojų pajamos. Analizuojant
šiuos duomenis, galima teigti, kad audiovizualinė rinka yra jautri bendrai ekonominei padėčiai. Radijo ir
televizijos transliuotojų reklamos rinkos susitraukimas (36 proc.) buvo stipresnis nei BVP nuosmukis
(15 proc.). Be to, transliuotojų reklamos rinkai įtakos turi ir tai, kad vis daugiau reklamos perkeliama į
interneto erdvę, taip atimant pajamas iš radijo ir televizijos transliuotojų.
Dėl gaunamų mažesnių pajamų iš reklamos transliuotojai stengėsi mažinti ir programų siuntimo
išlaidas. 2009 m. pirmoje pusėje transliuotojai prašė trumpinti programų trukmę dėl sunkios ekonominės
padėties, kadangi stipriai sumažėjo reklamos rinka ir krito jų pajamos bei pasidarė sunku išlaikyti daug
skaitmeninių televizijos kanalų. Skaitmeninių programų transliavimas, pasak transliuotojų, reikalauja daug
investicijų, tačiau kol kas dėl mažo žiūrimumo – nedidelio žiūrovų, įsigijusių skaitmeninės antžeminės
televizijos priedėlius, skaičiaus – neatneša papildomų pajamų. 2009 m. birželio mėnesį Lietuvos radijo ir
televizijos komisija kai kuriems transliuotojams (UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, UAB „Baltijos TV“
ir UAB „Tele–3“) sumažino skaitmeninės televizijos siuntimo paslaugų naštą ir laikinai sutrumpino kai kurių
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais transliuojamų programų trukmę iki 2010 m. birželio 15 d.3,
taip laikinai leisdami sumažinti siuntimo išlaidas. Toks sprendimas mažinti išlaidas yra laikinas, nes ilgainiui
analoginės antžeminės televizijos siuntimo paslaugų išlaidų išvis nebeliks. Kitokį sprendimą mažinti išlaidas
pasirinko VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kuri nuo 2009 m. gruodžio 1 d. nebetransliuoja LTV2
programos analoginiais siųstuvais ir dabar ši programa matoma tik per kabelinę arba skaitmeninę antžeminę
televiziją4. Pagal Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelį5, 2012 m. spalio 29 d. turėtų būti
išjungiama analoginė antžeminė televizija bei visiškai pereinama prie skaitmeninės antžeminės televizijos.
Apibendrininant radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų rinkos dinamiką 2009 m., būtina
pastebėti, kad rinka augo 10 proc., o metinės pajamos sudarė 29,9 mln. Lt. Tokį augimą lėmė smarkiai
išaugusios skaitmeninės antžeminės televizijos pajamos. Tačiau mažėjant transliuotojų pajamoms iš
reklamos rinkos, buvo atlikti sprendimai mažinti arba analoginės, arba skaitmeninės televizijos programų
siuntimo išlaidas. Problemos dėl pernelyg didelių išlaidų, kuomet transliuotojai turi mokėti ir už analoginės,
ir už skaitmeninės televizijos transliacijas, būtų išvengta palaipsniui iki 2012 m. spalio 29 d. visiškai pereinant
prie skaitmeninės antžeminės televizijos.

LR Visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71–1706)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350110&p_query=&p_tr2=
2
http://www.rtk.lt/lt/news2.php?strid=1005&id=33922
3
http://www.rtk.lt/lt/news2.php?strid=1005&id=33380
4
http://www.ve.lt/?data=2009–12–07&rub=1105891565&id=1260125443
5
2008 09 24 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 970 „Dėl skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 171–6336).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=328173&p_query=&p_tr2=
1
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DVB–T tinklų tikėtinos priėmimo zonos

98 pav. AB LRTC I tinklas
Šaltinis: RRT

99 pav. AB LRTC II tinklas
Šaltinis: RRT
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100 pav. TEO LT, AB I tinklas
Šaltinis: RRT

101 pav. TEO LT, AB II tinklas
Šaltinis: RRT
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3. Pašto ir pasiuntinių rinka
Daugelyje valstybių paštas vis dar turi didelę įtaką šalies plėtrai ir yra svarbi nacionalinės infrastruktūros
bei daugelio žmonių ir įmonių kasdieninio gyvenimo bei veiklos dalis. Tačiau vystantis elektroninių paslaugų
sektoriui, daugėjant paslaugų elektroninėje erdvėje, inovatyvios ir naujos paslaugos tampa vis reikšmingesnės
ir pašto bei pasiuntinių sektoriuje. Šios naujovės įgyja dar didesnę svarbą ekonominio nuosmukio laikotarpiu,
kai pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos mažėja, todėl įmonės stengiasi diferencijuoti pajamų šaltinius.
Kaip pavyzdį galima paminėti, kad 2010 m. pradžioje AB Lietuvos paštas, bendradarbiaudama su privačia
bendrove, viešosiose vietose įrengė mokomatus, kuriais gyventojai galės atsiskaityti už daugiau kaip 1 500
paslaugų. Taigi Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, vis dažniau pašto skyriuose teikiama finansinių ir
kitų paslaugų, taip pamažu rengiantis artėjančiam pašto liberalizavimui.
Jau kelerius metus Europos pašto sektoriuje vyrauja liberalizavimo nuotaikos. Šešios ES šalys narės,
kurių bendras pašto rinkos dydis sudaro daugiau kaip pusę ES pašto rinkos, jau yra visiškai liberalizavusios
savo pašto rinką: Suomija (1991 m.), Švedija (1992 m.), Jungtinė karalystė (2006 m.), Vokietija (2008 m.),
Estija ir Nyderlandai (2009 m.). Tačiau netgi de jure visiškai atvėrus rinką konkurencijai, gali būti taikomi
specialūs reikalavimai atskiriems pašto segmentams (taip yra Suomijoje ir Estijoje). Kelios Europos šalys
yra atvėrusios svarbių segmentų, tokių kaip reklaminio pašto, elektroninių sąskaitų pateikimo ir išsiuntimo
abonentams, rinkas. Be to, dauguma šalių, tarp jų ir Lietuva, vadovaudamosi antrąja Pašto direktyva 2002/39/
EB, sumažino svorio ir kainos ribas rezervuotajai sričiai.
Pagal 2008 m. išleistos Trečiosios pašto direktyvos 2008/6/EB reikalavimus daugelyje šalių iki 2010 m.
gruodžio 31 d. pašto rinka bus visiškai liberalizuota. Lietuva yra iš tų vienuolikos ES šalių narių, kurios pašto
rinką įsipareigojo liberalizuoti šiek tiek vėliau – iki 2012 m. gruodžio 31 d. Pašto rinkos atvėrimo žemėlapis
pateikiamas 102 pav.

102 pav. Pašto rinkos atvėrimas Europoje iki 2013 m.
Šaltinis: The evolution of the European Postal MArket since 1997, ITA Consulting and WIK consult. August, 2009
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Bendroji rinkos apžvalga

Vis tik ekonominio nuosmukio Lietuvoje padariniai neaplenkė ir pašto bei pasiuntinių rinkos. 2009 m.
Lietuvos pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos pajamos buvo 226,1 mln. Lt, o dalis BVP sudarė 0,2 proc. – tai
yra panašiai, kaip ir ankstesniais metais. O bendros pašto ir pasiuntinių rinkos pajamos per metus sumažėjo
12,6 proc. (žr. 103 pav.).

103 pav. Pašto ir pasiuntinių rinkos pajamų bei BVP metinių pokyčių palyginimas 2004–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT, Statistikos departamentas

Bendros pajamos iš pašto ir pasiuntinių rinkos 2009 m. buvo 226,1 mln. Lt. ir per metus sumažėjo
12,6 proc. (žr. 104 pav.). Didesnę dalį – 57 proc. – sudarė pajamos iš pasiuntinių rinkos. Šių pajamų dalis
bendroje struktūroje per metus sumažėjo 5 procentiniais punktais ir tai, be abejo, lėmė didesnis nei visos
rinkos pajamų iš pasiuntinių rinkos kritimas (19,9 proc.). Pajamos iš pašto rinkos sumažėjo tik 0,7 proc. ir
sudarė 97,7 mln. Lt. (žr. 105 pav.).

104 pav. Pajamų iš pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos apimties dinamika
2005–2009 m., mln. Lt
Šaltinis: RRT

105 pav. Pajamų iš pašto ir pasiuntinių paslaugų struktūros dinamika
2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Bendras pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų skaičius per 2009 m. išaugo nuo 80 iki 86. Iš jų 84 teikė
pasiuntinių paslaugas, 15 teikė pašto paslaugas (iš jų 13 teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas, o 2 tik pašto
paslaugas) (žr. 106 pav.).
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106 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų dinamika Lietuvoje 2005–2009 m.
Šaltinis: RRT

Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl
paslaugų vidaus rinkoje, nuo 2009 m. gruodžio mėnesio pašto ir pasiuntinių paslaugas galima teikti RRT
pateikus pranešimą, t. y. bendrojo leidimo principu. Tai supaprastino procedūrą, kadangi vykdyti pašto
ir pasiuntinių veiklą nebereikalingas specialus leidimas. Taigi, nuo 2009 m. RRT nebeišduoda išankstinių
leidimų pašto paslaugoms teikti, o pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų įrašymo į pašto ir (ar) pasiuntinių
paslaugų teikėjų sąrašą terminas sutrumpėjo nuo 15 iki 5 darbo dienų.

Pašto paslaugos

Pajamos iš pašto rinkos 2009 m. beveik nepakito – sumažėjo tik 0,7 proc. (žr. 107 pav.). Pašto paslaugų
rinkos struktūra yra monopolinio pobūdžio – absoliučią daugumą pajamų iš pašto paslaugų gauna AB Lietuvos
paštas (94,5 proc.) (žr. 108 pav.). Kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų rinkos dalis auga lėtai (2009 m.
sudarė 5,5 proc.), o spartesni pokyčiai tikėtini po pašto rinkos liberalizavimo, ypač dėl rezervuotosios srities
panaikinimo. Šiuo metu AB Lietuvos paštui suteikta rezervuotoji sritis, kurią sudaro vidaus korespondencijos
siuntos, reklaminio pašto, gaunamosios tarptautinės korespondencijos siuntos, kurių svoris mažesnis arba
lygus 50 g.

107 pav. Pajamų iš pašto paslaugų rinkos dinamika 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

108 pav. Pašto paslaugų rinkos struktūros dinamika pagal pajamas
2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT
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Lyginant su kitomis šalimis, Lietuva pasižymi mažomis pašto korespondencijos apimtimis. 2008 m.
Lietuvoje vienam gyventojui vidutiniškai teko tik 55 laiškai. Iš ES valstybių narių, pateikusių duomenis
(žr. 109 pav.), Lietuva laiškų skaičiumi aplenkė tik Rumuniją ir Bulgariją.

109 pav. Gaunamų pašto laiškų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, 2008 m.
Šaltinis: Universal Postal Union duomenų bazė

Tai patvirtina ir 2009 m. RRT užsakymu atliktas tyrimas, kurio rezultatai parodė, kad tik 53 proc. šalies
gyventojų naudojasi pašto ir pasiuntinių paslaugomis, o įmonių – 90 proc. Iš per 12 paskutinių mėnesių
besinaudojančių pašto paslaugomis dauguma gyventojų (67 proc.) atsakė, kad išsiuntė mažiau nei vieną
laišką per mėnesį, o 50 proc. atsakė, kad gavo mažiau nei vieną laišką per mėnesį. 17 proc. respondentų
išsiuntė nuo 1 iki 2 laiškų per mėnesį, o 25 proc. gavo vidutiniškai 1 arba 2 laiškus per mėnesį. Likusieji:
16 proc. siuntė ir 24 proc. gavo vidutiniškai daugiau nei 3 laiškus per mėnesį.

Pašto paslaugų teikimo tinklas

Viešasis pašto tinklas yra svarbi pašto infrastruktūra, kuria naudojasi universaliųjų pašto paslaugų
teikėjas, teikdamas pašto paslaugas. Siekdamas optimizuoti veiklos rezultatus, universaliųjų pašto paslaugų
teikėjas 2005–2009 m. laikotarpiu mažino nuostolingai veikiančių stacionariųjų paštų kiekį: 2006 m.
– 0,6 proc., 2007 m. – 3,5 proc., 2008 m. – 4,3 proc. ir 2009 m. – 14,6 proc., tačiau tuo pat metu steigė naujus
kilnojamuosius paštus, t. y. nustatytu laiku į gyvenvietes atvykstančius modernius automobilius, specialiai
pritaikytus korespondencijos siuntoms, siuntiniams pristatyti ir kitoms paslaugoms teikti. AB Lietuvos paštas
2006 m. įsteigė pirmuosius 6 kilnojamuosius paštus, o 2009 m. jau turėjo 28 (žr. 110 pav.).

110 pav. AB Lietuvos pašto stacionariųjų ir kilnojamųjų paštų kiekio dinamika 2005–2009 m., vnt.
Šaltinis: RRT
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Iš vadinamųjų rytų šalių narių, 2007 m. duomeminis, Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje yra vienas
mažiausių pašto skyrių skaičius, tenkantis vienam gyventojui. (žr. 111 pav.).

111 pav. Pašto skyrių skaičius 10 000 gyventojų (1998–2007 m.)
Pastaba pav.: Kipre 14,8 pašto skyriai tenkan 10 000 gyventojų 2007 (11,5 – 1998). BG – pirmieji duomenys 2002, RO – 2006.
Šaltinis: The evolution of the European Postal MArket since 1997, ITA Consulting and WIK cosult. August, 2009

Universaliosios paslaugos

Visos ES šalys narės, išskyrus Vokietiją, kuri visiškai atvėrė pašto rinką 2008 m. sausio 1 d.1, yra
pripažinusios nacionalinį pašto operatorių universaliųjų paslaugų teikėju. Universaliąsias pašto paslaugas
Lietuvoje teikia AB Lietuvos paštas, kuri užtikrina universaliųjų paslaugų teikimą visoje Lietuvos Respublikoje
kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias dienas per savaitę. Iki 2013 m. sausio 1 d. visiško pašto
rinkos liberalizavimo AB Lietuvos paštui suteikta ir rezervuotoji sritis.
2009 m. AB Lietuvos pašto gautos pajamos iš universaliųjų paslaugų, palyginus su 2008 m., sumažėjo
labai nežymiai – 0,8 proc. – nuo 86,6 mln. Lt iki 85,9 mln. Lt. Daugiausiai universaliųjų paslaugų pajamų
(53,4 proc.) AB Lietuvos paštas gavo iš pašto korespondencijos, tačiau šių paslaugų kiekis per metus sumažėjo
8,3 proc. Rezervuotųjų pašto paslaugų kiekis per metus sumažėjo 4,5 proc. (žr. 112 pav.).

112 pav. AB Lietuvos pašto universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų kiekio dinamika 2005–2009 m., mln. vnt.
Šaltinis: RRT
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2009 m. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti universaliųjų pašto
paslaugų didžiausi tarifai. 2009 m. išsiųsti nepirmenybinį laišką iki 20 g šalies viduje kainavo 1,35 Lt, o
pirmenybinį laišką – 1,55 Lt.
Lyginant su ES šalyse nustatytais universaliųjų pašto paslaugų tarifais, Lietuvoje galiojantis pirmosios
svorio pakopos (20 g) pirmenybinio laiško tarifas pagal kainos dydį (0,45 EUR) yra tik šiek tiek mažesnis už
ES vidurkį (0,46 EUR) (žr. 113 pav.). Tiek pat, kiek ir Lietuvoje, išsiųsti pirmosios svorio pakopos pirmenybinį
laišką kainuoja Jungtinėje Karalystėje ir Portugalijoje. 2009 m. duomenimis, didžiausias pirmosios svorio
pakopos pirmenybinio laiško tarifas galiojo Danijoje (0,74 EUR), o mažiausias – Maltoje (0,19 EUR).

113 pav. Pirmosios svorio pakopos (20 g) pirmenybinio laiško, siunčiamo šalies viduje, kaina ES šalyse 2009 m., EUR
Šaltinis: WIK ir ITA konsultacinių kompanijų studija, atlikta Europos Komisijos užsakymu, „Europos pašto rinkos evoliucija nuo 1997 m.“, 2009 m.

Pašto paslaugų kokybė

Vienas pagrindinių pašto paslaugų kokybės rodiklių yra laiško pristatymas laiku. Visos ES šalys narės yra
įvedusios pašto paslaugų, ypač universaliųjų pašto paslaugų, kokybės reguliavimą. Aukščiausi reikalavimai
yra D+1 kokybės standartui, kurį turi visos šalys, išskyrus Estiją. 8 šalys yra nustačiusios, kad kitą darbo dieną
turi būti pristatoma daugiau kaip 95 proc. laiškų, kitos šalys taiko žemesnį rodiklį. (žr. 114 pav.)

114 pav. D+1 kokybės rodikliai, nustatyti ES šalių narių, 2008 m.
Šaltinis: The evolution of the European Postal MArket since 1997, ITA Consulting and WIK
consult. August, 2009
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Pagal Lietuvoje nustatytus universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimus2 kitą darbo dieną turi
būti pristatoma ne mažiau kaip 85 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų. 2009 m. RRT, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos pašto įstatymu ir RRT direktoriaus įsakymu, atliko kasmetinį nepriklausomą AB Lietuvos
pašto teikiamų universaliųjų pašto paslaugų kokybės patikrinimą. Nustatyta, kad AB Lietuvos paštas kitą
darbo dieną pristatė 74,6 proc. pirmenybinių korespondencijos siuntų ir, palyginus su 2008 m., šis rodiklis
sumažėjo vienu procentiniu punktu (žr. 115 pav.). Laiško pristatymo kokybės rodiklis trečią dieną buvo
geresnis ir, kaip ir ankstesniais metais, viršijo nustatytą kokybės rodiklį (97 proc.): 2009 m. – 2,1 procentinio
punkto, 2008 m. – 1,9 procentinio punkto (žr. 116 pav.).

115 pav. Pristatytų laiškų kitą dieną (D+1) dalis, proc.
Šaltinis: RRT

116 pav. Pristatytų laiškų trečią dieną (D+3) dalis, proc.
Šaltinis: RRT

RRT užsakymu atlikto tyrimo metu gyventojai AB Lietuvos pašto paslaugų kokybę įvertino gerai
4,1 balo iš 5, o pasitenkinimas kaina įvertintas 3,4 balo.

Pasiuntinių paslaugos

Pasiuntinių paslaugų rinkos pajamos per 2009 m. sumažėjo 19,9 proc. ir sudarė 128,4 mln. Lt
(žr. 117 pav.).

117 pav. Pajamų iš pasiuntinių paslaugų rinkos apimties dinamika
2005–2009 m., mln. Lt
Šaltinis: RRT

118 pav. Pasiuntinių paslaugų rinkos struktūros dinamika
pagal gautas pajamas 2005–2009 m., proc.
Šaltinis: RRT
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Didžiausią dalį pasiuntinių rinkoje (89,1 proc.) pagal pajamas užima kiti pasiuntinių paslaugų teikėjai,
tačiau pastebėtina, kad AB Lietuvos pašto rinkos dalis per metus padidėjo 3 procentiniais punktais.
(žr. 118 pav.). 2009 m. didžiausią pasiuntinių rinkos pajamų dalį atsiriekė UAB „DPD Lietuva“ – 31 proc.,
AB Lietuvos paštas – 11 proc. ir UAB „DHL Lietuva“ – 10 proc. (žr. 119 pav.).

119 pav. Pasiuntinių paslaugų teikėjų rinkos dalys pagal pajamas 2009 m., proc.
Šaltinis: RRT

Suteiktų pasiuntinių paslaugų kiekiai per 2009 m. kito skirtingai: siunčiamų ir gaunamų pašto
korespondencijos siuntų kiekiai išaugo atitinkamai 8,4 proc. ir 8 proc. Labiausiai sumažėjo reklaminių
pašto siuntų kiekiai: siunčiamų 26,5 proc., o gaunamų 86,9 proc. Bendras pašto ir reklaminių pašto siuntų
korespondencijos kiekis išaugo 6,5 proc. Siunčiamų ir gaunamų pašto siuntinių kiekis sumažėjo 5,6 proc.

Apibendrinimas

2009 m. pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos rezultatai koreliavo su bendru ekonomikos nuosmukiu. Pašto
ir pasiuntinių rinkos pajamos sumažėjo 12,6 proc., iš jų pasiuntinių paslaugų rinkos pajamos – 19,9 proc.
Lietuvoje pašto ir pasiuntinių paslaugomis naudojasi 53 proc. šalies gyventojų ir 90 proc. įmonių.
2009 m. pabaigoje supaprastintas rinkos dalyvių atėjimas į rinką – įmonė gali pradėti veiklą tik pateikusi
pranešimą apie veiklos pradžią.
Pašto rinkoje stebimi AB Lietuvos pašto tinklo optimizavimo sprendimai – mažinama stacionariųjų pašto
skyrių ir steigiama daugiau kilnojamųjų paštų.

1
2
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