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LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO
TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮŽANGINIS ŽODIS

Rankose laikote jau šeštąją Ryšių reguliavimo tarnybos

rencijos apraiškas, 2006 m. nepamiršome tradicinio elek-

(RRT) veiklos ataskaitą. Dar 2001-aisiais įkurtos tarnybos

troninių ryšių sektoriaus segmento ir dirbome, kad pašalin-

veikla padėjo tvirtą pamatą informacinės visuomenės kūri-

tume kliūtis bei suteiktume postūmį konkurencinės aplinkos

mui Lietuvoje, ir būtent 2006-aisiais, RRT pažymint pen-

ryšių sektoriuje plėtrai. Ypač didžiuojamės, kad įvykdėme

kerių metų veiklos sukaktį, buvo gera proga įvertinti savo

savo įsipareigojimą iki 2006 m. liepos 1 d. ištirti ir pateikti

pastaraisiais metais nuveiktus darbus, indėlį į bendrą šalies

Europos Komisijai visų elektroninių ryšių rinkų tyrimų rezul-

ekonominį augimą bei nusibrėžti ateities planus.

tatus su siūlomais nustatytų konkurencijos problemų spren-

2006-aisiais metais žengėme dar vieną žingsnį link kon-

dimų būdais. Šis didžiulis prioritetinis darbas leido kom-

kurencingesnio informacijos ir ryšių sektoriaus – tai rodo ne

pleksiškai pažvelgti į elektroninių ryšių sektoriaus rinkas ir

tik auganti naujųjų paslaugų teikėjų užimama rinkos dalis,

nustatyti, laikantis sisteminio požiūrio, didelę įtaką rinkose

bet ir didėjantis vartotojų pasitikėjimas informacinių ir ryšių

turintiems ūkio subjektams įpareigojimus, kuriais naikinami

technologijų paslaugų teikėjais.

įėjimo į rinkas barjerai, rinkos atveriamos konkurencijai bei

Praėjusieji metai buvo svarbūs naujų informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) diegimo bei plėtros srityje: gyventojams

sudaromos sąlygos vartotojams su mažesnėmis išlaidomis
gauti įvairesnes paslaugas.

įvairiomis technologinėmis platformomis – eteriu, internetu,

2006-aisiais metais Lietuvoje buvo galutinai įgyvendinta

laidiniais tinklais – pradėtos teikti skaitmeninės televizijos

numerio perkeliamumo paslauga. Numerio perkeliamumo

paslaugos, trečiosios kartos judriojo ryšio (UMTS) paslau-

sistemos pilnavertis įdiegimas – vienas iš efektyviausių kon-

gos, taip pat didelės spartos mobilusis internetas naudojant

kurenciją rinkoje skatinančių instrumentų, suteikiantis lais-

HSDPA (angl. High Speed Downlink Packet Access) tech-

vę vartotojams rinktis jų poreikius geriausiai tenkinančius

nologiją (3,5G).

paslaugų teikėjus, išlaikant turimą telefono ryšio numerį bei

Džiugu, kad Lietuvos vartotojai gali rinktis elektroninių

neprarandant galimybės naudotis visomis naujojo paslaugų

ryšių paslaugas ne tik pagal paslaugų teikėjų siūlomas kai-

teikėjo paslaugomis. Veikiant numerio perkeliamumo siste-

nas, kokybę, aptarnavimo lyg, bet ir pagal technologijas.

mai, paslaugų teikėjai konkuruoja ne tik pritraukdami nau-

Technologinė konkurencija ypač pastebima plačiajuosčio

jus vartotojus, bet ir stengdamiesi išlaikyti esamus.

interneto ryšio rinkos segmente – Lietuvoje 49 proc. pla-

2006 m. ir toliau stiprėjo konvergencijos tendencijos

čiajuosčio ryšio prieigų buvo teikiamos xDSL technologi-

Lietuvos IRT sektoriuje – visi operatoriai, taip pat didžioji

jomis, kai ES vidurkis yra 82 proc. Judriojo telefono ryšio

dalis paslaugų teikėjų, jau teikia ir balso, ir duomenų per-

tinklu teikiamomis paketinio duomenų perdavimo (GPRS,

davimo, ir televizijos transliacijų, ir pridėtinės vertės paslau-

EDGE, UMTS) paslaugomis 2006 m. pabaigoje naudojosi

gas. Be to, šios paslaugos kai kuriais atvejais jau teikiamos

beveik dvigubai daugiau vartotojų negu 2005 metų pabai-

už ﬁksuotą mokestį. Šie vis aiškiau matomi signalai rodo,

goje. Infrastruktūrinės plėtros rodikliai rodo, kad Lietuvoje

kad visas sektorius negrįžtamai juda link naujos kartos tin-

yra viena intensyviausių ES infrastruktūrinė ir technologinė

klų (NGN) aplinkos, kuri viena vertus reiškia didesnį konku-

konkurencija IRT sektoriuje.

rencinį spaudimą sektoriaus dalyviams, daugiau naudos už

Vis tik, stebėdami sėkmingos infrastruktūrinės konku4

mažesnę kainą paslaugų vartotojams, tačiau antra vertus

RRT metinė veiklos ataskaita

– ir naujus iššūkius reguliavimo sistemai, kad būtų užtik-

sąjungos (ITU) Radijo ryšio reguliavimo valdybą ketverių

rinta subalansuota IRT sektoriaus plėtra ir atvirumas nau-

metų kadencijai. Tai pirmasis atvejis, kai Lietuvos kandida-

jovėms.

tas išrenkamas į šios Jungtinių Tautų organizacijos spren-

IRT operatoriai 2006-aisiais suteikė praktiškai neribotą

džiamuosius organus, ir jis rodo ne tik tai, kad mūsų darbai

galimybę bet kur ir bet kuriuo metu įsijungti į pasaulinį infor-

vertinami tarptautiniu mastu, bet ir leidžia Lietuvai aktualius

macijos tinklą pasinaudojus naujausios kartos technologi-

naujų technologijų sklaidos bei elektroninių ryšių plėtros

jomis, galimybę visada šalia turėti reikalingus duomenis, o

klausimus spręsti tarptautiniuose forumuose.

spartėjantis gyvenimo tempas pagreitino dalies socialinių

Džiugina ir tai, kad Lietuvos IRT sektoriaus reguliavimo

santykių persikėlimą į elektroninę terpę. Tad informacinės

institucija iš paramos gavėjos pamažu tampa ekspertinės

visuomenės kūrimas yra ne tik plačias galimybes žadantis

paramos teikėja – 2006 m. RRT atstovai ekspertine patirti-

procesas, bet ir sudėtingas iššūkis, reikalaujantis atitinkamo

mi dalijosi su Moldovos reguliavimo institucija, pagal Euro-

dėmesio tamsiosioms jo pusėms, tokioms kaip nusikaltimai

pos Sąjungos TAIEX programą teikė ekspertinę paramą

elektroninėje erdvėje, nepageidaujamos elektroninės žinu-

Juodkalnijos reguliavimo institucijai, o 2007 m. pradžioje

tės, virusai, žalingas turinys, ir plačių visuomenės sluoksnių

– ir Albanijos reguliavimo institucijai.

aktyvaus dalyvavimo šiame procese bei bendradarbiavimo.

2006 m. daugiau dėmesio buvo skirta ir vidinei orga-

RRT ne tik nuolat stengiasi užtikrinti kiekvienam Lietuvos

nizacinei plėtrai – įgyvendinamas elektroninės valdžios

gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių ir

paslaugų projektas e. RRT. RRT taip pat buvo viena pir-

įperkamų ryšių paslaugų pasirinkimo įvairovę, bet kartu ir

mųjų institucijų Lietuvoje, įgyvendinusi Bendrojo vertinimo

ieško būdų, kaip sumažinti šalutinių neigiamų ryšių rinkos

modelį veiklos kokybei valdyti.

vystymosi aspektų poveikį.

Tai tik keletas faktų, ir jie jokiu būdu neatspindi visos

Šiuo aspektu norisi ypač išskirti 2006 m. pradėjusį veikti

RRT veiklos 2006-aisiais metais, kurios nuolatinis sie-

nacionalinį kompiuterinių incidentų tyrimo padalinį CERT-

kis – formuojant palankias sąlygas konkurencijai sudaryti

RRT, naują tinklalapį www.esaugumas.lt, tapusį interne-

optimalias sąlygas Lietuvai įdiegti pažangiausias IRT tech-

tiniais vartais visoms informacijos ir tinklų saugumu suin-

nologijas bei įsisavinti IRT teikiamą naudą. Vis dažniau

teresuotoms šalims. RRT kartu su Pažangos informacijos

informacijos ir ryšių priemonės suvokiamos ne kaip atskira

ir tinklų saugumo srityje memorandumą pasirašiusiomis

pramonės šaka, o kaip būtina bet kurios gyvenimo srities

šalimis, kitais valstybinio ir privataus sektoriaus bei pilieti-

pažangos sąlyga ir gyvenimo kokybės variklis. Todėl RRT,

nės visuomenės atstovais 2006-aisiais įgyvendino projektą

suprasdama, kad lūkesčius tenkinantys rezultatai neatsi-

„Apsaugok savo kompiuterį!“, kurio metu nemokamai buvo

randa patys savaime, deda visas pastangas, kad technolo-

išplatinta 100 000 kompaktinių diskų su programine įranga,

ginė pažanga mūsų šalyje vyktų sklandžiai, kad perimtume

padėsiančia apsisaugoti nuo elektroninės terpės grėsmių.

kitų šalių gerąją patirtį, sukurtume nacionalinius poreikius

Atskiro paminėjimo nusipelno Vilniuje vykusi antroji tarp-

tenkinančią adekvačią teisinę reguliavimo sistemą, kad ne

tautinė Europos tinklų ir informacijos saugumo konferencija

tik lygiuotumėmės į pasaulinius lyderius, bet ir patys būtu-

„Organizacijų informacinių sistemų ir tinklų saugumo užtik-

me matomi dėl savo unikalios patirties ir rezultatų.

rinimas“, kurią RRT organizavo kartu su Europos tinklų ir
informacijos saugumo agentūra (ENISA), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Lietuvos Respublikos vidaus

Direktorius

Tomas Barakauskas

reikalų ministerija. Ši konferencija, jau tapusi tradicine,
padeda įtvirtinti Lietuvos, kaip informacijos ir tinklų saugumo iniciatyvų centro Rytų Europoje, įvaizdį.
2006 m. permainos neaplenkė ir ypač gilias tradicijas ir
ilgą paslaugų teikimo patirtį turinčio pašto paslaugų sektoriaus. Galima pasidžiaugti, kad, palaipsniui liberalizuojant
pašto rinką Lietuvoje, naujųjų rinkos dalyvių užimama rinkos dalis nuosekliai auga, o visoje Europos Sąjungoje vykstantys pašto rinkos liberalizavimo procesai ir toliau skatins
konkurencijos pašto bei pasiuntinių paslaugų rinkoje augimą, kartu vartotojams suteiks dar daugiau galimybių naudotis konkurencinės rinkos teikiamais privalumais.
Kaip Lietuvos patirties ir pasiekimų radijo ryšio valdymo
srityje pripažinimą tarptautiniu mastu galima išskirti RRT
atstovo išrinkimą 2006 m. į Tarptautinės telekomunikacijų
5
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RRT funkcinės veiklos sritys
6
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TRUMPA VEIKLOS
REZULTATŲ APŽVALGA
Technologiškai nauja verslo praktika ir augantys vartotojų

valdybą). Lietuva, anksčiau buvusi tarptautinės pagalbos

poreikiai rinkoje yra pagrindinės sparčiai besivystančio

IRT reguliavimo srityje gavėja, praėjusiais metais daly-

Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus

vavo tarptautinėse programose kaip ekspertinės paramos

varomosios jėgos. Konkurencija šiems procesams suteikia

teikėja.

didesnį pagreitį ir platesnę apimtį. Tai akivaizdu, stebint
pagrindinių sektoriaus rodiklių dinamiką, šias tendencijas

Technologijų ir paslaugų plėtra

akcentuoja ir tarptautinės tyrimų agentūros.
2006 m. Lietuvos IRT sektoriaus plėtra reiškėsi

■

Kiekvienais metais Pasaulio ekonomikos forumo

visapusiškai. Viena vertus, augo investicijos į elektroninių

rengiamoje ataskaitoje apie IRT plėtrą pasaulyje Lietuva

ryšių infrastruktūrą, kurios per 2006 m. išaugo 26,5

2006 m. tarp 122 šalių atsidūrė 39-oje vietoje3 (2005 m.

proc. ir siekė 350,19 mln. Lt. Tai lėmė naujų technologijų

Lietuva buvo 44-oje, o 2004 m. – 43-oje vietoje).

plėtrą, augančią paslaugų įvairovę bei kokybę, o kartu – ir

■

Judriojo ryšio segmentas Lietuvos IRT sektoriu-

stiprėjančią konkurenciją visuose IRT sektoriaus segmen-

je ir toliau išlieka bene novatoriškiausias. 2006 m. vasa-

tuose. Antra vertus, didėjo Lietuvos gyventojų įsitraukimas

rio mėnesį, tik išdavus licencijas, Lietuvoje pradėtos teikti

į elektroninę erdvę – vis intensyviau naudotasi įvairiomis

trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS) paslaugos.

elektroninių ryšių paslaugomis.

Metų pabaigoje paslaugos buvo teikiamos 11-oje Lietuvos

Tokia

IRT

sektoriaus

plėtra

Lietuvoje

nulėmė

skaitmeninės atskirties mažėjimą. Mažėjančią skaitmeninę

miestų.
■

2006 m. birželio mėn. Lietuvoje pradėtos teikti

atskirtį Lietuvoje pabrėžia Economist Intelligence Unit lei-

didelės spartos mobiliojo interneto paslaugos naudojant

dinys: 2006 m. Lietuva tarp 68 pasaulio valstybių buvo 38-

HSDPA (angl. High-Speed Downlink Packet Access) duo-

ta (2005 m. – 40-ta iš 65 valstybių) . Šiame leidinyje Lietuva

menų perdavimo technologiją, leidžiančią pasiekti iki 1,8

išskiriama ne tik Vidurio ir Rytų Europos valstybių, bet ir

Mbps ryšio spartą. Lietuva pateko tarp pirmųjų valstybių,

viso pasaulio kontekste kaip viena iš valstybių, 2006 m.

komerciškai pritaikiusių naująją technologiją.

1

reikšmingiausiai pagerinusi infrastruktūros plėtros ir naudojimosi (skverbties) rodiklius.

■

Operatorių diegiamos naujovės bei itin ryškus Lie-

tuvos vartotojų judumo poreikis lėmė tolesnį judriojo ryšio

IRT sektorius, kaip sudedamoji viso šalies ūkio dalis,

skverbies augimą. 2006 m. The Mobile World4 leidinio bei

turėjo įtakos ir 2006 m. Lietuvos pažangai konkurencin-

Europos Bendrijų Komisijos 12-osios ataskaitos5 duomeni-

gumo požiūriu. Pasaulio ekonomikos forumo pasaulio šalių

mis, Lietuva išlieka viena pirmaujančių Europos valstybių

konkurencingumo vertinimo ataskaitoje pagal konkurenc-

pagal judriojo ryšio skverbtį.

ingumo rodiklį Lietuva patenka tarp 50 konkurencingiausių
pasaulio valstybių2.
2006 m. Lietuvai buvo svarbūs ir tarptautinio bendradarbiavimo IRT srityje aspektu. Praėjusiais metais Lietuvos atstovas buvo išrinktas į Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos valdymo organus (Radijo ryšio reguliavimo
8
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1 pav. Judriojo ryšio skverbtis ir augimas ES šalyse, 2006 m., proc.
Šaltinis: Europos Bendrijų Komisijos 12-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2006 m.“

■

Judriojo ryšio skverbties Lietuvoje augimas jau tre-

■

2006 m. pabaigoje bendras interneto abonentų

čius metus iš eilės buvo vienas didžiausių Europos Sąjun-

skaičius buvo 1,533 mln., ir, palyginti su 2005 m., išaugo

goje (ES). 2004 m. ir 2005 m. pirmavusi pagal šį rodiklį,

daugiau nei 42 proc.

2006 m. spalio mėn. duomenimis, Lietuva pagal judriojo

■

Plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių

ryšio skverbties augimą (15,4 proc. punkto) nusileido tik

abonentų skaičius per 2006 m. išaugo 57,5 proc. ir sudarė

Lenkijai ir buvo antra ES6.

368,7 tūkst. Pasaulio banko ataskaitos7 duomenimis, 99,8

■

Technologinės naujovės paskatino vartotojus

aktyviau naudotis judriojo telefono ryšio tinklu teikiamo-

proc. miesto gyventojų turi galimybę naudotis plačiajuosčio
ryšio paslaugomis.

mis paketinio duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS)

■

Tyrimų agentūros Point Topic duomenimis, pagal

paslaugomis. Šia paslauga besinaudojančių abonentų

plačiajuosčio ryšio augimą 2006 m. II ketvirtį iš Rytų Euro-

skaičius 2006 m. pabaigoje siekė 1153,5 tūkst. – 44,3 proc.

pos valstybių Lietuva buvo trečia po Estijos ir Slovėnijos8.

daugiau negu 2005 metų pabaigoje.

2 pav. Plačiajuosčio ryšio ir interneto skverbtis Lietuvoje, 2003–2006 m.
Šaltinis: RRT.

Plačiajuosčio ryšio augimui mūsų šalyje reikšmin-

intensyviausių ES infrastruktūrinę ir technologinę konku-

gą impulsą duoda infrastruktūrinė ir technologinė konkuren-

■

renciją plačiajuosčio ryšio rinkoje. Pagal šį rodiklį Lietuva

cija. Lietuvoje xDSL technologijomis teikiamas plačiajuostis

yra ketvirtoje vietoje tarp ES valstybių9.

ryšys nesudaro pusės rinkos – kitomis technologijomis teikiamo plačiajuosčio ryšio prieigų dalis Lietuvoje, 2006 m.

■
Audiovizualiniame segmente svarbiausi 2006 m.
įvykiai buvo susiję su skaitmenine televizija. 2006 m. liepos

liepos mėn. duomenimis, sudarė 53 proc., kas rodo vieną

1 d. pradėtos skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T)
9

RRT metinė veiklos ataskaita

transliacijos, o nuo praėjusių metų rudens teikiamos skait-

jimo) ir Danijoje (vidutinio vartojimo). Intensyvaus vartojimo

meninės internetinės televizijos (IPTV) paslaugos.

segmente Lietuvoje taikomos judriojo ryšio kainos taip pat

■

Nors Lietuvoje jau nuo 2004 m. siūloma skaitme-

ninė kabelinė televizija, kurios teikėjai 2006 m., Lietuvos

yra vienos pigiausių visoje ES (4 pagal pigumą)10.
■

Lietuva yra vienintelė valstybė ES, kurioje viešo-

kabelinės televizijos asociacijos duomenimis, galėjo aptar-

jo ﬁksuoto telefono ryšio numerio perkeliamumo paslauga

nauti 211 tūkst. potencialių skaitmeninės kabelinės televi-

galutiniam vartotojui yra teikiama nemokamai. Nemokamai

zijos abonentų, o visoje Lietuvoje priimamas skaitmeninės

teikiama ir viešojo judriojo telefono ryšio numerio perkelia-

palydovinės televizijos Viasat signalas, vis tik tikimasi, kad

mumo paslauga – ši paslauga iš visos ES nemokamai tei-

naujų technologijų atėjimas į rinką paskatins skaitmeninės

kiama tik Lietuvoje ir Ispanijoje11.

televizijos plėtrą Lietuvoje ir palengvins perėjimo nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos procesą.

■

Remiantis Ekonominės plėtros ir bendradarbia-

vimo organizacijos metodika, Lietuvos vartotojai taip pat
moka vieną mažiausių mėnesio sąskaitų už mažo ﬁksuo-

IRT paslaugų kainos

to telefono ryšio paslaugų naudojimo krepšelį – 2006 m.
tokio krepšelio kaina buvo penkta iš mažiausių ir 20,8 proc.

■

Visos ES mastu Lietuvoje išlieka bene pigiausios

mažesnė už ES vidurkį. Tuo tarpu intensyvaus ﬁksuoto

judriojo ryšio paslaugos. Mažo ir vidutinio vartojimo seg-

telefono ryšio paslaugų naudojimo krepšelio kaina Lietuvo-

mente Lietuvos judriojo ryšio paslaugų kainos yra antros iš

je buvo artima ES vidurkiui ir siekė 64,85 eurus per mėnesį

mažiausių ES, šiek tiek didesnės nei Latvijoje (mažo varto-

(su PVM)12.

3 pav. Privataus vartotojo mažo judriojo ir ﬁksuoto ryšio paslaugų naudojimo krepšelių kainos ES šalyse, 2006 m., EUR/mėn.
Šaltinis: Europos Bendrijų Komisijos 12-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2006 m.“

Konkurencijos plėtra
■

Kasmet didėjanti mažesniųjų paslaugų teikėjų

kėją, su galimybe naudotis visomis paslaugomis. Iki 2006

užimama rinkos dalis rodo rinkos dalyvių aktyvumą IRT

m. gruodžio 31 d. numerio perkeliamumo paslauga pasi-

rinkose bei vartotojų pasitikėjimo šiais paslaugų teikėjais

naudojo 129,5 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (2,74

didėjimą. Per 2006 m. veiklą vykdančių viešojo ﬁksuoto

proc. nuo aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus)

ryšio rinkos dalyvių skaičius išaugo 30 proc. nuo 40 iki 52.

ir 5,1 tūkst. ﬁksuoto telefono ryšio abonentų.

Viešojo judriojo ryšio rinkoje 2006 m. naujųjų paslaugų tei-

■

2006 m. RRT atliktos Lietuvos gyventojų apklau-

kėjų dalis pagal aktyvius abonentus išaugo 2,36 procentinio

sos duomenimis, 80,3 proc. Lietuvos gyventojų mano, jog

punkto.

numerio perkeliamumo paslauga skatina konkurenciją vie-

■

2006 m. galutinai įdiegta numerio perkeliamumo

sistema, leidžianti vartotojams išlaikyti savo abonentinį
telefono ryšio numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų tei10

šųjų telefono ryšio paslaugų rinkoje.
■

Technologinė konkurencija jaučiama tiek balso

telefonijos, tiek interneto bei audiovizualinių paslaugų sek-

Trumpa veiklos rezultatų apžvalga

toriuose. Pagreitį įgauna vadinamosios „triple play“ paslaugos – vartotojai turi galimybę gauti balso telefonijos, televizijos ir interneto paslaugas iš vieno paslaugų teikėjo.
■

2006 m. liepos 1 d. RRT užbaigė ir notiﬁkavo

Europos Komisijai (EK) visus planuotus EK rekomendacijoje 2003/311/EC nurodytų elektroninių ryšių rinkų tyrimus
(17 rinkų).
■

Stiprėjančią konkurenciją pašto ir pasiuntinių

paslaugų rinkoje rodo stabilus naujų pašto ir pasiuntinių
paslaugų teikėjų rinkos dalies augimas: vertinant rinką
pagal pajamas, 2006 m. ne istoriniam operatoriui tenkanti rinkos dalis sudarė daugiau kaip 50 proc., kai pati rinka
augo beveik 40 proc. iki 100,2 mln. Lt.

http://store.eiu.com/index.asp?layout=pr_story&press_id=1060001906&ref=pr_list
http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/top50.pdf
3
http://www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf
4
http://www.cellular-news.com/story/21065.php
5
Europos Bendrijų Komisijos 12-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2006 m.“ http://ec.europa.eu/information_
society/policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/12threport/index_en.htm
6
Europos Bendrijų Komisijos 12-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2006 m.“ http://ec.europa.eu/information_
society/policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/12threport/index_en.htm
7
The World Bank. (2006), Best practice options for the implementation of European Structural Funds for the stimulation of demand for
electronic communications services in Lithuania
8
World Broadband Statistics Q2, 2006 // Point Topic Ltd., 2006
9
Europos Bendrijų Komisijos 12-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2006 m.“ http://ec.europa.eu/information_
society/policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/12threport/index_en.htm
10
Ten pat
11
Ten pat
12
Ten pat
1
2
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■

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažei-

dimų kodekso pakeitimus.
Dalyvaudama rengiant įstatymus, RRT siekė, kad būtų
reglamentuoti santykiai, susiję su elektroninių ryšių tinklų
ir informacijos saugumu, bei sudarytos prielaidos vartotojų
pasitikėjimui informacine visuomene ir saugia informacinės
visuomenės plėtra, o reguliavimo sistema atitiktų informacinių ryšių technologijų (toliau – IRT) rinkos pokyčius, bei
būtų atsižvelgta į technologinę IRT sektoriaus pažangą.

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
IR PAŠTO SEKTORIŲ
REGULIAVIMO TEISINĖS
SISTEMOS POKYČIAI

2006 m. teisėkūros požiūriu buvo skirti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų įgyvendinimui, rengiant įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus bei suderinant juos tiek
su ES reguliavimo teisine baze, tiek su Lietuvos nacionalinių įstatymų nuostatomis.
2006 m. RRT direktorius įsakymais patvirtino 29 teisės
aktus (visas RRT parengtų įstatymų įgyvendinamųjų teisės
aktų sąrašas pateiktas 1 priede).

„Administracinės naštos mažinimas, elektroninių paslaugų verslui ir piliečiams diegimas, švietimo ir mokslo sistemos bei mokestinės aplinkos gerinimas turi tapti prioritetais,
visada sulauksiančiais reikiamo dėmesio.“
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

2006 m. RRT parengė:
■

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo

papildymo ir pakeitimo projektą;
■

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl

Viešųjų ryšių tinklų apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ projektą;
■

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d.
nutarimo Nr. 174 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, kuris buvo
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
gegužės 9 d. nutarimu Nr. 436.
2006 m. RRT aktyviai dalyvavo rengiant:
■

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir

informacijos saugumo įstatymo koncepcijos projektą, kuris
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1211, bei Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektą;
■

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–2010

m. strategijos projektą ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategijos įgyvendinimo 2007–2010 m. priemonių
plano projektą;
■
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Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pakeitimus;

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – LRV) 2006
m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 162 patvirtino RRT parengtą
Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
pakeitimą, kurio tikslas – įpareigoti universaliųjų paslaugų
teikėjus pritaikyti teikiamas paslaugas neįgaliesiems,
o taip pat sudaryti ūkio subjektams, pageidaujantiems
teikti universaliąsias paslaugas, galimybę būti paskirtais universaliųjų paslaugų teikėjais. Pagal naująsias
Universaliųjų paslaugų teikimo taisykles RRT ne rečiau
kaip kartą per metus skelbs pasiūlymą teikėjams pareikšti
pageidavimą teikti universaliąsias paslaugas.
Siekiant nustatyti, ar šiuo LRV nutarimu patvirtintose

VARTOTOJŲ TEISIŲ IR
TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytas šių paslaugų teikimo mastas atitinka universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų poreikius, RRT
užsakymu UAB „Vilmorus“ 2006 m. liepos 13–16 d. atliko
reprezentatyvią Lietuvos Respublikos gyventojų apklausą.
Apklausos metu nustatyta, kad:

■ „Tik gerai informuotas vartotojas pajėgus
apsiginti.“
Europos Komisijos Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos
komisarė Viviane Reding

■ 90 proc. vartotojų tenkina ﬁksuoto telefono
ryšio paslaugos ir kokybė.
2006 m. liepos 13–16 d. UAB „Vilmorus“ atliktos apklausos
duomenys

■ Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojams
svarbiausia yra kaina ir siuntų pristatymo greitis.
2006 m. gruodžio 1–4 d. UAB „Vilmorus“ atlikto tyrimo
duomenys

■ Elektroninių ryšių paslaugos tapo labiau
prieinamos neįgaliesiems vartotojams.

– viešosiomis telefono ryšio paslaugomis ﬁksuotoje vietoje naudojasi 44,9 proc. gyventojų;
– TEO LT, AB teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos ﬁksuotoje vietoje 90 proc. gavėjų tenkina;
– viešosiomis telefono ryšio paslaugomis, teikiamomis
taksofonu naudojasi 13,6 proc. gyventojų;
– 63,5 proc. gyventojų, besinaudojančių taksofonais,
nuomone – taksofonų pakanka;
– informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus paslauga naudojasi 65,5 proc. gyventojų.
Atsižvelgiant į apklausos rezultatus darytina išvada, kad
universaliųjų elektroninių ryšių paslaugos yra prieinamos ir
atitinka universaliųjų paslaugų gavėjų poreikius.
Pažymėtina, kad viešosios telefono ryšio paslaugos
ﬁksuotoje vietoje teikiamos visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje. Taksofonų tankis Lietuvos Respublikoje 2006 m.
pabaigoje buvo 1,324 taksofono tūkstančiui miesto gyventojų ir 0,502 taksofono tūkstančiui kitose vietovėse gyvenančių gyventojų. 2006 m. taksofonų tankis mieste suma-

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų
gynimas elektroninių ryšių sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra

žėjo, tačiau išaugo kaimo vietovėse.
2006 m. RRT patvirtino Reikalavimų universaliųjų
paslaugų teikėjams, užtikrinant taksofonu teikiamų viešųjų
telefono ryšio paslaugų prieinamumą, įskaitant taksofonų
prieinamumą neįgaliems šių paslaugų gavėjams, aprašą,
siekdama universaliąsias paslaugas padaryti prieinamas

Universaliųjų paslaugų teikėjas TEO LT, AB, yra

visiems vartotojams. Taip pat šiame apraše pateiktas neį-

įpareigotas teikti viešąsias telefono ryšio paslaugas ﬁksuo-

galiųjų reabilitacijos centrų, kuriuose turi būti įrengti teksto

toje vietoje, viešojo telefono ryšio paslaugas taksofonais,

taksofonai, adresų sąrašas.

informacijos teikimo apie viešųjų telefono ryšio paslaugų
abonentus paslaugas bei sudaryti galimybę naudotis universaliosiomis paslaugomis neįgaliesiems šių paslaugų
gavėjams. Teikiamų universaliųjų paslaugų kokybė turi atitikti RRT nustatytus universaliųjų paslaugų kokybės reikalavimus.
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RRT metinė veiklos ataskaita

Paslaugų kokybės kontrolė

Viešasis judrusis telefono ryšys

Viešasis ﬁksuotas telefono ryšys

RRT, siekdama informuoti viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų vartotojus apie jiems teikiamų paslaugų kokybę,

2006 m. RRT tęsė viešųjų ﬁksuoto telefono ryšio

2006 m. tęsė viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų

paslaugų kokybės kontrolinius matavimus TEO LT, AB

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

ir UAB „Eurocom“ tinkluose, siekdama įvertinti teikiamų

„Eurocom“) teikiamų paslaugų kokybės rodiklių įvertini-

paslaugų kokybę ir apie tai informuoti elektroninių ryšių

mą. 2006 m. RRT atliko daugiau kaip po 5000 skambučių

paslaugų vartotojus.

ir išsiuntė daugiau kaip po 3300 trumpųjų žinučių (SMS),

2006 m. RRT atliko 61 195 bandomuosius skambučius

naudodamasi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB

TEO LT, AB viešajame ﬁksuoto telefono ryšio tinkle, bei

„Tele2“ ir UAB „Eurocom“ teikiamomis judriojo telefono

61490 skambučių UAB „Eurocom“ tinkle. Gauti matavimų

ryšio paslaugomis.

rezultatai parodė, kad TEO LT, AB teikiamų viešųjų ﬁksuoto

2006 m., skirtingai nei 2004–2005 m., matavimai buvo

telefono ryšio paslaugų kokybės rodikliai neviršija universa-

atliekami dviem būdais: skambinant ir siunčiant trumpą-

liųjų paslaugų teikėjams nustatytų ribinių paslaugų kokybės

sias žinutes Lietuvos teritorijoje pasirinktose patikimo ryšio

rodiklių verčių.

zonose, kai matavimų įranga buvo ﬁksuotoje vietoje, ir

Paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas atliekamas vado-

važiuojant pagrindiniais Lietuvos keliais. 2006 m. paslaugų

vaujantis Viešųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų ﬁksuo-

kokybės rodikliai įvertinti apibendrinant abu šiuos matavimų

toje vietoje, kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo

būdus.
Atliekant judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodik-

taisyklėse, pateikta metodika.

lių įvertinimą, buvo sudarytos vienodos matavimų sąlygos
visiems paslaugų teikėjams, t. y. matavimai buvo atliekami:
■

tik patikimo ryšio zonose (kai matavimai atliekami

ﬁksuotose vietose);
■

tik paslaugų teikėjų tinkluose, t. y. matavimų

skambučiai buvo atliekami tarp galinių įrenginių, įregistruotų tame pačiame tinkle, skirtame teikti viešąsias judriojo
telefono ryšio paslaugas;

*RRT atliktų matavimų TEO LT, AB tinkle rezultatai
** TEO LT, AB pateikti rezultatai

4 pav. Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio nesėkmingų skambučių
dalies kitimas TEO LT, AB tinkle 2005–2006 m., proc.
Šaltinis: RRT.

■

darbo dienomis ir darbo valandomis;

■

matavimams naudojama ta pati matavimo įranga

ir metodika.
Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių apibrėžtys ir skaičiavimo metodika atitinka ETSI TS 102
250-1 v1.1.1 (2003-10) ir ETSI TS 102 250-2 v1.4.1 (200603) standartus.

5 pav. Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio nesėkmingų skambučių dalies kitimas UAB „Eurocom“ tinkle 2005–2006 m., proc.
Šaltinis: RRT.
1 lentelė. 2004–2006 m. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės rodiklių atliktų įvertinimų rezultatai.

Paslaugų teikėjas

Nesėkmingų kvietimų dalis*,
proc.dalis*, proc.

Nesėkmingų skambučių
dalis**, proc.

Vidutinė sujungimo trukmė***,
s

Skambučių skaičius, vnt.

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

UAB „Bitė Lietuva“

0,0

0,1

0,57

0,4

0,9

0,10

9,9

10,9

10,3

2092

1369

5239

UAB „Eurocom“

0,1

0,1

0,59

0,2

0,5

0,19

9,7

10,9

10,3

2098

1373

5237

UAB „Omnitel“

0,0

0,0

1,19

0,3

0,3

0,06

9,0

9,9

10,0

2091

1376

5230

UAB „Tele2“

0,5

0,3

0,83

0,9

0,4

0,21

10,2

9,4

10,2

2122

1369

5191
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Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas

* Nesėkmingu kvietimu yra laikomas toks kvietimas, kai vartotojas,
surinkęs pasirinktą teisingą kito vartotojo abonentinį numerį ir paspaudęs galinio įrenginio siuntimo mygtuką, neišgirsta nei kvietimo, nei užimtumo signalų.
** Nesėkmingu skambučiu yra laikomas toks skambutis, kai viešųjų
judriojo telefono ryšio paslaugų priemonėmis sukurtas sujungimas
tarp dviejų vartotojų yra užbaigiamas (nutraukiamas) nei vieno iš
vartotojų iniciatyva.
*** Matavimų įrangos išmatuota nuo momento, kai skambinantis
galinis įrenginys inicijuoja kvietimą kitam galiniam įrenginiui, iki momento, kai įvyksta sujungimas tarp abiejų galinių įrenginių.
Šaltinis: RRT.

Siekiant detaliau įvertinti teikiamų viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybę, 2006 m. RRT papildomai atliko
balso kokybės pokalbio metu ir trumpųjų žinučių (SMS)
paslaugos kokybės rodiklių matavimus.

6 pav. 2006 m. teikiamų viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų perduodamo balso kokybės įvertinimo rezultatai
Perduodamo balso kokybė – tai paslaugų kokybės parametras, kuriuo įvertinama, kaip kokybiškai yra perduodamas balsas judriojo
telefono ryšio tinklu iš vieno galinio įrenginio i kitą. Perduodamo
balso kokybė įvertinta pagal MOS (angl. Mean Opinion Score) skalę balais nuo 1 iki 4,5.
Šaltinis: RRT.

2 lentelė. 2006 m. teikiamų viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų trumpųjų žinučių (SMS) paslaugos kokybės rodiklių vertės
Nesėkmingai išsiųstų
žinučių dalis*, proc.

Nesėkmingų trumpųjų
žinučių dalis**, proc.

Vidutinė trumpųjų
žinučių išsiuntimo
trukmė***, s

Vidutinė trumpųjų
žinučių nusiuntimo
trukmė****, s

Trumpųjų žinučių
kiekis, vnt.

UAB „Bitė Lietuva“

0,23

0,26

5,41

11,97

3443

UAB „Eurocom“

0,14

0,26

5,56

12,34

3450

UAB „Omnitel“

0,00

0,03

3,78

8,98

3440

UAB „Tele2“

0,12

0,03

4,34

10,72

3438

Paslaugų teikėjas

* Nesėkmingai išsiųsta trumpąja žinute yra laikoma tokia trumpoji žinutė, kai parašyta trumpoji žinutė išsiunčiama į trumpųjų žinučių centrą,
nuspaudžiant siuntimo mygtuką siunčiančiojo vartotojo telefone ir negaunamas patvirtinimas, kad trumpoji žinutė yra sėkmingai išsiųsta.
** Nesėkminga trumpąja žinute yra laikoma tokia trumpoji žinutė, kai trumpoji žinutė nepasiekė adresato per tam tikrą apibrėžtą laiko tarpą
(matavimų įrangoje buvo nustatytas 10 minučių ateinančių trumpųjų žinučių laukimo intervalas), pasikartojusi trumpoji žinutė, trumpoji žinutė
ne ta pati išsiųstajai ir jei trumpojoje žinutėje yra bent viena simbolio klaida.
*** Laiko trukmė nuo to momento, kai nuspaudus siuntimo mygtuką siunčiančiojo vartotojo telefone parašyta trumpoji žinutė išsiunčiama į
trumpųjų žinučių centrą, iki momento, kai gaunamas patvirtinimas iš trumpųjų žinučių centro, kad trumpoji žinutė yra sėkmingai išsiųsta.
**** Laiko trukmė nuo to momento, kai nuspaudus siuntimo mygtuką siunčiančiojo vartotojo telefone parašyta trumpoji žinutė išsiunčiama į
trumpųjų žinučių centrą, iki momento, kai yra gaunama trumpoji žinutė, identiška išsiųstajai, kitame telefone.
Šaltinis: RRT.

Pagrindiniai Lietuvos keliai, kuriais
važiuojant buvo atliekami judriojo
telefono ryšio paslaugų kokybės
rodyklių matavimai

Matavimai ﬁksuotoje vietoje patikimo ryšio zonose

7 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių matavimų žemėlapis
Šaltinis: RRT.
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Kabelinė televizija
Lietuvos Respublikoje kabelinės televizijos tinklai yra
įrengti visuose didžiuosiuose miestuose bei daugelyje miestelių. Siekdama užtikrinti, kad kabelinės televizijos tinklais
teikiamų paslaugų gavėjai gautų kokybiškas paslaugas,
2006 m. RRT atliko planinius kabelinių televizijų tinklų techninių parametrų patikrinimus. Buvo tikrinama, ar kabelinės
televizijos tinklų pagrindiniai techniniai parametrai, lemiantys radiofonijos ir televizijos signalų perdavimo kokybę, atitinka norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.
2006 m. buvo atlikta 19 kabelinės televizijos tinklų techninių parametrų patikrinimų, kurių metu nustatyta, kad 2-jų

8 pav. Elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų skaičiaus
dinamika 2001–2006 m.
Šaltinis: RRT.

kabelinės televizijos tinklų techniniai parametrai netenkino
Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo privalomųjų

Palyginti su 2005 m., 2006 m. padaugėjo vartotojų

reikalavimų. Visi kabelinių televizijų operatoriai, kurių tinklų

skundų dėl apskaitos (apie 22 proc.), daugiausia iš jų – dėl

techniniai parametrai neatitiko privalomųjų reikalavimų, per

paslaugų teikimo apribojimo, pasibaigus paslaugų kredito

RRT nustatytą terminą trūkumus pašalino.

limitui ir perduoto duomenų kiekio apvalinimo skaičiuojant
užmokestį už suteiktas mobiliojo interneto paslaugas.

RRT taip pat nagrinėja iš kabelinių televizijų tinklų
paslaugų gavėjų gaunamus skundus. 2006 m. nagrinėjant

Nuo 2006 m. rugsėjo mėn. RRT skundus dėl elektroninių

skundus bei tuo tikslu atliekant techninių parametrų matavi-

ryšių bei pašto paslaugų vartotojai gali teikti ir elektroniniu

mus, buvo nustatyta, kad vienas kabelinės televizijos tinklas

būdu per RRT elektroninių dokumentų sistemą. Elektroni-

neatitiko aprašo techninių parametrų reikalavimų, tačiau

niu būdu pateiktų skundų nagrinėjimo terminai tokie patys,
kaip pateiktų įprastu būdu, tačiau sprendimus dėl skundų

rasti trūkumai per RRT nustatytą terminą buvo pašalinti.

RRT kol kas teikia tik oﬁcialių raštų forma. Vartotojai, kurie

Vartotojų skundų nagrinėjimas

nori pasinaudoti šia galimybe ir teikti skundus ar paklausimus elektroniniu būdu, turi būti e. bankininkystės arba kvaliﬁkuoto e. parašo naudotojais.

2006 m. RRT gavo 281 elektroninių ryšių paslaugų
vartotojų skundą – 18 proc. daugiau nei 2005 m. 2006 m.

Pastaraisiais metais pastebima aiški tendencija, kad

ženkliai padaugėjo vartotojų, kurie kreipiasi į RRT norėda-

skundų nagrinėjimo metu patys elektroninių ryšių teikėjai

mi pateikti skundą ar norėdami pasikonsultuoti elektroniniu

dažnai priima sprendimus vartotojo naudai ir nelaukia RRT

paštu bei telefonu: elektroniniu paštu kreipėsi apie 200 var-

sprendimo.

totojų, telefonu – daugiau kaip 300.

3 lentelė. 2001–2006 m. elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų priežastys bei RRT sprendimai
2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

Vartotojų skundai, iš viso:

82

181

187

228

238

281

dėl kokybės

19

53

38

28

46

42

dėl apskaitos

32

71

83

110

146

178

dėl kitų klausimų (tarifų, jų keitimo, mokėjimo planų ir kt.)

31

57

66

90

46

61

36

34

19

33

25

16

paslaugų teikėjo naudai

3

4

4

2

skundo nagrinėjimo RRT metu paslaugų teikėjas priėmė sprendimą
vartotojo naudai

30

120

76

93

atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus dėl vartotojų
paklausimo

138

71

99

104

34

66

Sprendimai:
vartotojo naudai

nagrinėjimas tęsiamas
Šaltinis: RRT.
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Vartotojų informuotumo didinimas

RRT, suprasdama vartotojų švietimo reikšmę vartotojų
teisių apsaugai, savo interneto tinklalapio skiltyje „Informa-

2006 m. RRT patvirtino Elektroninių ryšių paslaugų tei-

cija ryšių paslaugų vartotojams“ pateikia bei atnaujina nau-

kimo taisyklių papildymą, kuriame nustatyta, kad dienomis,

dingą informaciją apie vartotojų teises, operatorių teikiamas

į kurias Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta

paslaugas, trumpus elektroninių paslaugų technologijų

tvarka ar LRV nutarimu perkeliamos poilsio dienos, vartoto-

aprašymus, atsakymus į aktualiausius klausimus, taip pat

jams būtų taikomi poilsio ir švenčių dienų elektroninių ryšių

čia galima sužinoti, kokias procedūras reikėtų atlikti, iškilus

paslaugų tarifai, o LRV į savaitgalius perkeltomis darbo

ginčams su operatoriais dėl teikiamų paslaugų. Vartotojai

dienomis būtų taikomi darbo dienų tarifai. Aiškus pokalbių

informuojami apie saugius paslaugų naudojimo būdus.

tarifų reglamentavimas leis vartotojui iš anksto geriau pla-

Atsižvelgdama į informavimo didinimo poreikį, 2006 m.

nuoti naudojimąsi elektroninių ryšių paslaugomis ir joms

RRT savo tinklalapyje sukūrė naują skiltį, kurioje skelbia

skiriamas išlaidas.

informaciją apie skaitmeninę televiziją Lietuvoje.

Siekdama suteikti elektroninių ryšių paslaugų rinkai dau-

buvo pritarta Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstaty-

giau skaidrumo, skatinti veiksmingą konkurenciją ir suteikti

mo 65 straipsnio pakeitimo projektui dėl vietos nustatymo

vartotojams daugiau informacijos apie viešaisiais telefono

duomenų teikimo bei reikalingos įrangos įdiegimo išlaidų

ryšio tinklais teikiamų paslaugų kainas greitu, paprastu

kompensavimo. Vietos nustatymo duomenų teikimas jud-

ir kiekvienam prieinamu būdu, 2007 m. RRT į savo inter-

riojo telefono ryšio tinkluose, skambinant pagalbos telefono

neto tinklalapį planuoja įdėti elektroninių ryšių paslaugų

numeriu 112, užtikrins galimybę efektyviau suteikti pagalbą

kainų palyginimo skaičiuoklę. Ši skaičiuoklė bus efektyvus

vartotojui nelaimės atveju.

instrumentas, padėsiantis kiekvienam Lietuvos vartotojui

RRT atstovai kaip ekspertai dalyvauja Bendrojo pagal-

pasirinkti paslaugų teikėją pagal savo vartojimo poreikius.

bos telefono numerio 112 grupės susitikimuose, kuriuose

Pirmajame etape elektroninių ryšių paslaugų kainų palygi-

svarstomos Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 pasie-

nimo sistema apims viešojo judriojo ir viešojo ﬁksuoto ryšio

kiamumo naudojantis interneto protokolo (IP) pagrindu vei-

paslaugas, o ateityje RRT planuoja sistemą papildyti kito-

kiančiais tinklais, vietos nustatymo duomenų siuntimo bei

mis elektroninių ryšių paslaugomis.

Europos automobilių neatidėliotinos pagalbos iškvietimo
(angl. eCall) sistemos diegimo problemos.

Bendrasis pagalbos telefono numeris 112
Atsižvelgiant į Europos Komisijos (toliau – EK) pagrįs-

RRT veikla tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityje

tą nuomonę dėl pažeidimo, susijusio su vietos nustatymo
duomenų teikimu skambinant pagalbos telefono numeriu
112, 2006 m. rugsėjo mėn. LRV pavedė Vidaus reikalų
ministerijai, Bendrajam pagalbos centrui bei RRT parengti
įstatymų projektus dėl vietos nustatymo duomenų teikimo
judriojo telefono ryšio tinkluose, skambinant pagalbos telefono numeriu 112. 2006 m. gruodžio mėn. LRV nutarimu

■ „Rūpintis tinklų saugumu, dalintis informacija, taikant kitų šalių patirtį, padėti besivystančioms šalims turi visos suinteresuotos šalys
– viešojo administravimo įstaigos, privatus
sektorius ir pati visuomenė.“
Europos Komisijos Informacinės visuomenės ir
žiniasklaidos komisarė Viviane Reding
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numatyta iki 2007 m. pabaigos RRT įsteigti kompiuterinių

■ Pradėjo veikti naujas specializuotas tinklalapis www.esaugumas.lt.

incidentų tyrimo padalinį CERT (angl. Computer Emergency
Response Team). Ši priemonė buvo numatyta ir ankstesnėse LRV 2004–2008 m. programos įgyvendinimo priemonė-

■ Sėkmingai baigta akcija „Apsaugok savo
kompiuterį!“

se, patvirtintose 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315.
2006 m. spalio 2 d. RRT veiklą pradėjo kompiuterinių
incidentų tyrimo padalinys CERT-RRT, kuris buvo pradėtas
formuoti 2005 m. Šio padalinio pagrindinės funkcijos – ope-

Lietuvoje vis daugiau visuomenės socialinių santykių

ratyviai reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo inciden-

perkeliami į virtualią erdvę aktyviai naudojant elektroni-

tus elektroninių ryšių tinkluose, vykdyti incidentų tyrimus

nius ryšius ne tik informacijos gavimui ar siuntimui, bet ir

ir koordinuoti jų šalinimo veiksmus, ypač kai yra potenciali

elektroninės bankininkystės, elektroninio verslo bei elektro-

rizika tinklo funkcionalumui ir (ar) elektroninių duomenų

ninės valdžios galimybių realizavimui. Tačiau šie pokyčiai

saugumui.

skatina ir neteisėtą veiklą elektroninėje erdvėje. Pranešimai

Vykdydamas saugumo incidentų tyrimą, CERT-RRT

apie naujausius kompiuterinius virusus, duomenų vagys-

padalinys tiesiogiai bendrauja su interneto paslaugų teikė-

tes, įsilaužimus į elektroninius tinklus, nepageidaujamas

jais. Interneto vartotojai, patyrę elektroninio saugumo pro-

elektronines žinutes, žalingą turinį viešuosiuose tinkluose

blemų, turėtų kreiptis į savo paslaugų teikėją. Jei problemos

kelia susirūpinimą ir vartotojams, ir paslaugų teikėjams, ir

išspręsti nepavyktų, vartotojai gali kreiptis į CERT-RRT,

valstybės institucijoms. Sparčiau plėtoti informacinės visuo-

tereikia ar užpildyti pranešimą apie saugumo incidentą tin-

menės paslaugas Lietuvoje leistų vartotojo pasitikėjimo vir-

klalapyje www.esaugumas.lt/cert arba rašyti adresu cer-

tualioje erdvėje vykstančiomis operacijomis augimas, glau-

t@rrt.lt. CERT-RRT padalinys operatyviai reaguoja į prane-

dus tarptautinis bendradarbiavimas, užtikrinant elektroninį

šimus apie incidentus, gautus iš elektroninių ryšių paslaugų

saugumą, Kadangi ši veikla Lietuvoje ganėtinai nauja, todėl

teikėjų ir gavėjų, ir stengiasi juos išspręsti kaip įmanoma

2006 m. elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo

greičiau. Jei incidentų tyrimo metu išaiškėja administracinio

užtikrinimas išliko RRT prioritetine veikla.

teisės pažeidimo ar nusikalstamos veiklos požymių, tokia
informacija per 2 darbo dienas perduodama kompetentin-

Teisinės bazės, reglamentuojančios tinklų ir informacijos saugumą, formavimas

goms institucijoms.
2006 m. CERT-RRT išnagrinėjo 93 tinklų ir informacijos
saugumo incidentus, iš kurių didžiąją dalį sudarė nepagei-

2006 m. lapkričio mėn. LRV patvirtino Elektroninių ryšių

daujamos elektroninio pašto žinutės (spam) (55,9 proc.) ir

tinklų ir informacijos saugumo įstatymo koncepciją (atsak-

bandymų įvykdyti duomenų vagystes (phishing) atvejai (29

ingi vykdytojai – Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų

proc.). Tačiau susiduriama ir su tokiomis rimtomis grėsmė-

ministerija, RRT). Įstatymas reglamentuos santykius, susi-

mis kaip valstybės informacinių sistemų pažeidžiamumas

jusius su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu,

ar apkrėstų kenksmingais programiniais kodais ir nuotoliniu

bei sudarys prielaidas vartotojų pasitikėjimui informacine

būdu valdomų kompiuterių tinklų (botnet) veikla Lietuvoje.

visuomene ir saugios informacinės visuomenės plėtrai.
Įstatymas reguliuos ir informacinės visuomenės tarpinių
paslaugų teikėjų veiklą, apibrėš ir įtvirtins visuomeninių
santykių, susijusių su tinklų ir informacijos saugumu,
teisinio reguliavimo pagrindus. Jis bus taikomas viešųjų
tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ar informacinės
visuomenės tarpinių paslaugų, teikiamų viešaisiais tinklais,
teikėjams. Įstatyme taip pat bus nustatyti bendrieji reguliavimo principai ir teisiniai pagrindai įgyvendinamiesiems
teisės aktams priimti, kuriuose bus detalizuotos minėto
įstatymo nuostatos.

Kompiuterinių incidentų tyrimo padalinio formavimas
LRV 2006–2008 m. programos įgyvendinimo priemonėse, patvirtintose 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1020,
18

9 pav. 2006 m. CERT-RRT išnagrinėtų tinklų ir informacijos
saugumo incidentų statistika
Šaltinis: RRT.
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Tinklų ir informacijos saugumo būklės tyrimas
Lietuvoje

Visuomenės informavimas
2006 m. RRT ir toliau tęsė aktyvią visuomenės švietimo

2006 m. pabaigoje RRT atliko antrąjį išsamų tinklų ir

ir informavimo veiklą:

informacijos saugumo padėties Lietuvoje tyrimą, kurio

■

2006 m. vasario mėn.

metu nustatyta, kad 2006 m. dažniausiai įmonių ir interneto

pradėjo veikti naujas tinklalapis

paslaugų teikėjų (toliau – IPT) naudojama apsaugos nuo

www.esaugumas.lt. Tinklalapis

tinklų ir informacijos saugumo incidentų priemonė – anti-

tapo interaktyviu informacijos

virusinės programos, skirtos kovai su kompiuteriniais viru-

ir tinklų saugumo forumu bei

sais. Šią programinę įrangą nurodė naudojantys net 98

Lietuvos internetiniais vartais

proc. apklaustų įmonių ir IPT. Palyginti su 2005 m. atliktos

visiems suinteresuotiems sub-

apklausos duomenimis, šis skaičius išaugo atitinkamai 5

jektams, siekiantiems pateikti interneto vartotojams, įmo-

proc. įmonėse ir 17 proc. IPT. Be to, įmonės ėmė atsakin-

nėms ar institucijoms aktualią informaciją tinklų ir informa-

giau žiūrėti ir į kitas papildomas saugumo priemones. 2006

cijos saugumo klausimais. 2006 m. šį internetinį tinklalapį

m. savo tinklų apsaugai naudojančių įsibrovimo aptikimo

aplankė daugiau kaip 60 tūkst. vartotojų;
■

sistemas įmonių skaičius išaugo nuo 10 iki 31 proc. Prie-

2006 m. RRT kartu

mones kovai su šnipinėjimo programomis naudoja daugiau

su kitais 16 partnerių įgyven-

kaip 67 proc. įmonių ir 62 proc. IPT ( 2005 m. – atitinkamai

dino projektą „Apsaugok savo

31 ir 50 proc.).

kompiuterį!“. Projekto tikslas

RRT užsakymu tyrimą atliko UAB „Vilmorus“. Anketinės

– pateikti interneto vartotojams

apklausos būdu buvo apklausta 500 Lietuvos įmonių atsto-

konkrečias apsaugos nuo tinklų

vų, atsakingų už informacinių technologijų administravimą

ir informacijos saugumo incidentų priemones, kurios duotų

įmonėse. 47 IPT buvo apklausti pagal iš anksto parengtus
klausimynus.

apčiuopiamą naudą ir būtų lengvai pritaikomos vartotojo
kompiuterinei įrangai. Apsaugos priemonės pateiktos kompaktiniame diske. Projektas, kuris bendram tikslui subūrė
valstybinio ir privataus sektoriaus bei pilietinės visuomenės
atstovus, padės Lietuvos gyventojams išvengti grėsmių,
tykančių elektroninėje erdvėje. Akcijos organizatoriai kompaktiniame diske pateikė ne tik lengvai įdiegiamas kompiuterines programas, bet ir patarimus bei pasiūlymus, kaip
galima maksimaliai užtikrinti kompiuterio ir jame saugomos informacijos saugumą. Akcijos metu nemokamai buvo
išplatinta 100 000 kompaktinių diskų didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,

10 pav. Tinklų ir informacijos saugumo incidentai, su kuriais
susidūrė vartotojai 2005–2006 m., proc.
Šaltinis: RRT.

Panevėžyje) esančiuose RRT skyriuose, rajonų centruose
ir kaimo vietovėse esančiose viešosios interneto prieigos
vietose. Iš viso buvo numatyta beveik 400 disko platinimo
vietų įvairiuose Lietuvos regionuose;
■

2006 m. RRT paskelbė 78 naujienas, 20 straipsnių

ir 6 pranešimus spaudai apie tinklų ir informacijos saugumo
pažeidimus, kompiuterinius virusus bei kitus svarbius įvykius tinklų ir informacijos saugumo srityje.

RRT bendradarbiavimas IT saugumo užtikrinimo
veikloje
11 pav. Tinklų ir informacijos apsaugos priemonės naudojamos
įmonėse 2005–2006 m., proc.
Šaltinis: RRT.

2006 m. kovo 29–30 d. Vilniuje įvyko pirmieji Lietuvoje
tobulinimosi kursai CERT grupių nariams, kuriuos surengė
tarptautinės organizacijos TERENA ir FIRST, vienijančios
CERT grupes, Europos tinklų ir informacijos saugumo
agentūra (ENISA) bei RRT. Intensyvių dviejų dienų kursų
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metu buvo pateikta informacija, reikalinga kuriant ir vystant

Radijo trukdžių šalinimas

reagavimo į tinklų ir informacijos saugumo incidentus CERT
grupes. Kursų metu detaliai dėstyta medžiaga apie saugu-

Plečiantis elektroninių ryšių rinkai, atsiranda naujų

mo spragas, įvairių tipų saugumo incidentų analizės tech-

radijo ryšio sistemų ir technologijų, kurias reikia apsaugoti

nologijas, organizacinius reagavimo į incidentus modelių

nuo pašalinių radijo trikdžių ir kurios pačios dažnai sukelia

kūrimo ypatumus, teisinius aspektus. Mokymai užbaigti

įvairaus pobūdžio radijo trukdžius, pvz., radijo ir televiz-

praktiniais užsiėmimais. Šiuose kursuose buvo apmokyti

ijos programų priėmimo sutrikimus. RRT judriosios radijo

28 žmonės iš ES (Estijos, Lenkijos, D. Britanijos, Olandijos,

trukdžių tyrimo grupės operatyviai reaguoja į gyventojų ir

Portugalijos, Suomijos, Vokietijos, Austrijos) šalių, o taip

radijo dažnių (kanalų) naudotojų skundus, nemokamai nus-

pat iš Kirgizijos, Azerbaidžano, Baltarusijos ir Afganistano.

tato radijo trukdžių atsiradimo priežastis bei imasi priemonių

Lietuva, kaip šį renginį organizavusi šalis, turėjo galimybę

joms pašalinti. Radijo trukdžius dažnai sukelia prastos

apmokyti 7 žmones, atstovaujančius valstybinėms instituci-

kokybės televizinės priėmimo antenos su integruotais sti-

joms bei ryšio operatoriams.

printuvais, automobilinių signalizacijų judesio davikliai, viet-

2006 m. lapkričio 16–17 d. Vilniuje įvyko antroji Europos tinklų ir informacijos saugumo konferencija „Organiza-

iniai radijo ryšio tinklai (RLAN), netvarkingi buitiniai elektros
prietaisai.

cijų informacinių sistemų ir tinklų saugumo užtikrinimas“,

2006 m. buvo patvirtinta ir nuo 2006 m. kovo 1 d.

kurią organizavo RRT, Susisiekimo ministerija, Vidaus rei-

įsigaliojo nauja radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo

kalų ministerija bei Europos tinklų ir informacijos saugumo

tvarka. 2006 m. atlikti 307 radijo trukdžių priežasčių nus-

agentūra (ENISA). Konferencijoje diskutuota informacinių

tatymo tyrimai. Po RRT pareigūnų nurodymų trukdžius

sistemų ir tinklų saugumo užtikrinimo bei kritinių informaci-

sukėlusių įrenginių savininkai trukdžių priežastis pašalino.

nių infrastruktūrų apsaugos klausimais. Pagrindinis dėme-

Surašytas 31 radijo trukdžius sukeliančios aparatūros ir

sys buvo skirtas įmonių ir organizacijų, taip pat smulkaus ir

(arba) įrenginių patikrinimo aktas.

vidutinio verslo atstovų pasirengimui užtikrinti informacinių
sistemų ir tinklų apsaugą. Konferencijoje pranešimus skaitė
Europos ir pasaulio tarpvyriausybinių organizacijų, pramonės asociacijų, garsių informacinių technologijų kompanijų
atstovai. Konferencijos metu aptarti aktualūs tinklų ir informacijos saugumą įmonėse užtikrinantys sprendimai ir naujausios jų raidos tendencijos, išgirsti geros praktikos pavyzdžiai bei išvystyta diskusija šiais klausimais tarp tarptautinių
institucijų ir verslo bendrovių, siekiant užtikrinti aukščiausią
tinklų ir informacijos saugumo lygį.
2005 m. lapkričio 23 d. RRT, Lietuvos bankų asociacija
(LBA) ir asociacija „Infobalt“ pasirašė Pažangos informacijos ir tinklų saugumo srityje memorandumą, kuriuo

12 pav. 2002–2006 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl
radijo trukdžių dinamika
Šaltinis: RRT.

siekiama kurti bei ugdyti visuotinę, stiprią informacijos ir
tinklų saugumo kultūrą Lietuvoje. 2006 m. įvyko 5 planiniai
Pažangos informacijos ir tinklų saugumo srityje memorandumo įgyvendinimo komiteto posėdžiai. Juose buvo derinti
tokių priemonių kaip visuomenės švietimas, mokymas,
informavimas, saugumo priemonių naudojimas, galimų
saugumo incidentų tyrimai, bendradarbiavimas stiprinant
teisinę bazę įgyvendinimo Lietuvoje klausimai.
RRT yra sudariusi interneto paslaugų teikėjų kontaktinių
asmenų, atsakingų už informacijos ir tinklų saugumą,
sąrašą, kuriame yra 52 adresai.
2006 m. RRT pateikė EK paraišką įgyvendinti Safer
Internet Plus programą. Programa bus vykdoma kartu su
Švietimo ir mokslo ministerija.

13 pav. 2006 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl radijo
trukdžių struktūra
Šaltinis: RRT.

Kad gyventojams būtų patogu, apie pastebėtus radijo
trukdžius visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje galima
pranešti RRT viešojo ﬁksuoto telefono ryšio nemokamu
numeriu 8 800 20 030.
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Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas pašto sektoriuje

sąlygas bei vietų įrengimo reikalavimus. Pagal šias charakteristikas universaliųjų pašto paslaugų teikėjas privalo
įrengti pakankamai pašto paslaugų teikimo vietų. Viešojo

Universaliųjų paslaugų priežiūra

pašto tinklo charakteristikomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienam Lietuvos gyventojui būtų patogu naudotis pašto

Teikti universaliąsias pašto paslaugas visoje šalies teritorijoje yra įpareigotas AB Lietuvos paštas, kuris privalo
užtikrinti, kad šios paslaugos būtų teikiamos nenutrūkstamai, visiems universaliųjų pašto paslaugų naudotojams
vienodomis sąlygomis, kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau
kaip penkias dienas per savaitę.
Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą universaliųjų pašto
paslaugų teikimą, universaliųjų pašto paslaugų teikėjui

paslaugomis.
Išskirtos šios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos:
■

stacionarios universaliųjų pašto paslaugų teikimo

vietos;
■

kilnojamos universaliųjų pašto paslaugų teikimo

vietos;
■

pašto agentų darbo vietos;
viešam naudojimui skirtos pašto dėžutės.

yra rezervuota vidaus korespondencijos siuntų, reklamin-

■

io pašto, gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų

Kaimo gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau

surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo

kaip 500 gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų), turi būti viena

paslaugų, laikantis svorio ir kainų limitų, sritis. Nuo 2006 m.

stacionari ar kilnojama universaliųjų pašto paslaugų vieta

sausio 1 d. – taikoma 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų

ar agentų darbo vieta, o turinčiose daugiau kaip 200 gau-

svorio riba.

namųjų laiškų dėžučių (adresų) – viena viešam naudojimui
skirta pašto surinkimo dėžutė.

Informacijos apie universaliąsias pašto paslaugas
pateikimas naudotojams

2007 m. sausio 1 d. duomenimis AB Lietuvos paštas
paslaugas teikia 927 universaliose pašto paslaugų teikimo
vietose, kurias sudaro: 919 stacionarių paštų (miestuose

Informacijos pateikimą naudotojams universaliųjų pašto

– 225, kaimuose – 694) ir 8 kilnojamieji paštai.

paslaugų teikimo vietose reglamentuoja 2005 m. patvirtin-

2006 m. pabaigoje RRT užsakymu buvo atliktas AB

tos Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklės (toliau

Lietuvos pašto paslaugų vartotojų nuomonės apie pašto

– Taisyklės). RRT vykdydama šių Taisyklių reikalavimų

bei pasiuntinių paslaugas tyrimas. Tyrimo metu nustatyta,

laikymosi priežiūrą, 2006 m. atliko 6 patikrinimus, kurių

kad 86,9 proc. Lietuvos gyventojų teigiamai vertina pašto

metu patikrino 27 pašto skyrius Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,

paslaugų teikimo vietų išdėstymą.

Šiaulių, Tauragės ir Alytaus apskrityse. Tikrinta, ar

2006 m. RRT, siekdama surinkti informaciją apie pašto

universaliųjų pašto paslaugų teikėjas laikosi universaliųjų

infrastruktūrą, kuria naudojasi universaliųjų pašto paslaugų

pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų

teikėjas, AB Lietuvos pašto paprašė pateikti informaciją

bei Taisyklių reikalavimų.

apie universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų (pašto

Apibendrinus patikrinimų rezultatus, universaliųjų pašto

skyrių, kilnojamų paštų, agentų) skaičių miesto ir kaimo vie-

paslaugų teikėjas įspėtas, kad ne visose universaliųjų

tovėse, jų numatomą pokytį 2007–2008 m. Taip pat AB Lie-

pašto paslaugų teikimo vietose naudotojams pateikiama

tuvos pašto prašymu pateikta RRT pozicija dėl universaliųjų

išsami informacija apie skundų žalos atlyginimo procedūrą,

pašto paslaugų teikėjo tinklo optimizavimo ar pertvarkymo.

kokybės reikalavimus bei Pašto taisykles, kurios patvirtintos 2003 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos susisieki-

Universaliųjų pašto paslaugų kokybės kontrolė

mo ministro įsakymu Nr. 3–3622 „Dėl Ryšių ir informatikos
ministerijos 1996 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl

RRT, vadovaudamasi Pašto korespondencijos pristaty-

Pašto taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Susitikimo su AB

mo kokybės tikrinimo tvarka, 2006 m. tęsė nepriklausomą

Lietuvos pašto atstovais metu universaliųjų pašto paslaugų

AB Lietuvos pašto teikiamų universaliųjų pašto paslaugų

teikėjas buvo įpareigotas išleisti informacinį leidinį, kuriame

kokybės tikrinimą, kuriuo siekiama nustatyti, ar universalio-

būtų pateikta visa naudotojams reikalinga informacija.

sios pašto paslaugos atitinka Universaliųjų pašto paslaugų
kokybės reikalavimų apraše nustatytus universaliųjų pašto

Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų įrengimas – naudotojo patogumui

paslaugų kokybės reikalavimus (standartus).
RRT 2006 m. II ir IV ketv. atliko universaliųjų pašto
paslaugų kokybės tikrinimą, kurio metu Lietuvos Res-

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjui yra nustatytos pri-

publikoje buvo išsiųsta 3000 kontrolinių laiškų. Tikrinimo

valomos viešojo pašto tinklo charakteristikos, apibrėžian-

rezultatai parodė, kad kitą dieną po išsiuntimo (D+1) yra

čios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų išdėstymo

pristatoma 67,79 proc. laiškų, o trečią dieną po išsiuntimo
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dienos (D+3) yra pristatoma 97,57 proc. visų siunčiamų
laiškų. Nepriklausomo pašto paslaugų kokybės tikrinimo
rezultatus RRT skelbia viešai vieną kartą per metus.
4 lentelė. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo pašto korespondencijos pristatymo kokybės patikrinimo rezultatai 2004–2006 m.,
proc. laiškų
Pristatymo kokybės rodikliai (terminas)

Kokybės patikrinimo rezultatai (proc.)
2004 m.

2005 m.

2006 m.

Tą pačią dieną (D+0)

0,4682

0,1649

0,73

1 dieną (D+1)

78,6402

72,7835

67,79

2 dieną (D+2)

95,8308

95,2990

93,53

3 dieną (D+3)

98,5478

98,7629

97,57

4 dieną (D+4)

99,5317

99,2577

98,92

5 dieną (D+5)

99,5800

99,5464

99,34

6 dieną (D+6)

99,9100

99,7526

99,72

7 dieną (D+7)

99,9500

99,8351

99,83

8 dieną (D+8)

100,0000

99,8763

99,83

9 dieną (D+9)

100,0000

99,9588

99,97

10 dieną (D+10)

100,0000

100,0000

100,00

Nustatyti kokybės
standartai (proc.)

85 proc.
97 proc.

D – diena, kada pašto korespondencija yra perduota universaliųjų pašto paslaugų teikėjui paštuose ar įmesta į siunčiamųjų laiškų dėžutę iki
paslaugų teikėjo nurodyto laiko.
Šaltinis: RRT.

Lyginant 2004–2006 m. RRT atliktų universaliųjų pašto

RRT, nagrinėdama pašto ir pasiuntinių paslaugų naudo-

paslaugų kokybės tikrinimų rezultatus, matyti, kad 2006 m.

tojų skundus, vadovaujasi 2005 m. parengtomis Ginčų tarp

kokybinis rodiklis D+1 pablogėjo 5 procentiniais punktais

pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų nagri-

iki 67,79 proc. (2005 m. – 72,78 proc.) ir nesiekia nustatyto

nėjimo taisyklėmis, kurios nustato prašymų išspręsti ginčą

85 proc. reikalavimo, o rodiklis D+3 tenkina nustatytą 97

tarp pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų

proc. reikalavimą, nors ir nežymiai sumažėjo iki 97,57 proc.

formos, turinio ir pateikimo, taip pat įrodymų pateikimo ir

(2005 m. – 98,76 proc.).

rinkimo reikalavimus, ginčo šalių, kitų suinteresuotų asme-

2007 m. RRT tęs nepriklausomą universaliųjų pašto
paslaugų kokybės tikrinimą.

nų, dalyvaujančių ginčo nagrinėjime, teises ir pareigas,
pasirengimo ginčo nagrinėjimui procedūrą, detalią šalių
taikinimo procedūrą, ginčų nagrinėjimo iš esmės procedū-

Naudotojų skundų nagrinėjimas

rą bei sprendimo priėmimo tvarką. RRT, vadovaudamasi
šiomis taisyklėmis, turi teisę ne tik konstatuoti pažeidimo

2006 m. buvo gautas ir išnagrinėtas 41 pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundas, iš jų 22 – dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo,19 – dėl kitų pašto ir pasiuntinių
paslaugų teikimo. Dažniausiai pašto ir pasiuntinių paslaugų
naudotojai į RRT kreipėsi dėl pašto siuntų apgadinimo ar
dingimo bei dėl pašto siuntų netinkamo pristatymo ar įteikimo.

14 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų dinamika 2002–2006 m.
Šaltinis: RRT.
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5 lentelė. 2005–2006 m. pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų priežastys bei RRT sprendimai
2005 m.

2006 m.

Skundai dėl pašto ir pasiuntinių paslaugų kokybės:

22

19

sprendimai paslaugų naudotojų naudai

14

3

naudotojo naudai tenkintini iš dalies

3

2

pažeidimo nenustatyta

3

12

nepagrįsti

2

2

Skundai dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo:

25

22

sprendimai paslaugų naudotojų naudai arba taikus ginčo sprendimo būdas

5

4

atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus

8

15

nepagrįsti

12

3

Šaltinis: RRT.

Naudotojų informuotumo didinimas

Palyginti su kaimo gyventojais, miesto gyventojai dažniau
naudojosi tarptautinės korespondencijos, nacionalinių ir

RRT interneto svetainėje pašto paslaugų naudotojams

tarptautinių siuntų paslaugomis. Tuo tarpu kaimo gyventojai

skelbiama naujausia informacija, apie jų teises ir pareigas,

palyginti su miesto gyventojais, dažniau naudojosi naciona-

universaliųjų pašto paslaugų teikėjo pareigas, universaliųjų

linės korespondencijos paslauga.

pašto paslaugų teikimo reikalavimus. Tinklalapyje pateiktos

Svarbiausiais kriterijais, naudojantis universaliosiomis

nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius pašto paslau-

pašto paslaugomis, gyventojai nurodė paslaugos kainą

gų teikimo vietų išdėstymą, universaliųjų pašto paslaugų

(41,9 proc.), siuntų pristatymo greitį (31,1 proc.) ir siuntų

kokybę bei tarifus. Taip pat pašto siuntų siuntėjas gali rasti

saugumą (23,9 proc.). 54,5 proc. visų apklaustų gyventojų

visą reikalingą informaciją, kurią jis turi žinoti prieš siųsda-

nuomone, laiško siuntimo kaina turi būti vienoda visoje Lie-

mas pašto siuntą.

tuvos teritorijoje, 58,3 proc. yra svarbu, jog pašto siuntos

2006 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu buvo atlik-

būtų pristatomos per vieną ar dvi dienas.

ta antroji Lietuvos gyventojų, besinaudojančių pašto ir

Naujų pašto paslaugų teikimo formų, kurios yra tai-

pasiuntinių paslaugomis, apklausa. Jos metu, RRT siekė

komos kitose ES šalyse, įvedimui į Lietuvos rinką pritaria

nustatyti, kokiomis pašto paslaugomis Lietuvos gyventojai

reikšminga dalis Lietuvos gyventojų. 17,4 proc. gyventojų

daugiausia naudojasi, koks naudojimosi pašto paslaugo-

norėtų, kad pašto paslaugas pradėtų teikti pašto agentai,

mis dažnumas, ar gyventojai patenkinti teikiamų paslaugų

t. y. specializuoti skyriai, įkurti parduotuvėse ar degalinėse.

kokybe ir ar ji atitinka jų lūkesčius, ar naudotojai patenkinti

14,5 proc. kaimo gyventojų norėtų, kad pašto paslaugas

paslaugų teikėjų prisiimamais įsipareigojimais ir paslaugų

pradėtų teikti kilnojamieji pašto skyriai (2006 m. gruodžio

teikimo sąlygomis.

1–4 d. UAB „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenys).

Apklausos rezultatai parodė, kad 2006 m. pašto ir
pasiuntinių paslaugomis naudojosi 67,2 proc. Lietuvos
gyventojų, t. y. 5 proc. daugiau nei 2005 m. 89,7 proc.
pašto ir pasiuntinių paslaugomis besinaudojančių Lietuvos
gyventojų nurodė, kad yra patenkinti teikiamų paslaugų
kokybe, kai 2005 m. atliktos apklausos metu šis skaičius
siekė 71,7 proc.
Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad pašto ar
pasiuntinių paslaugomis kaimo gyventojai naudojasi kur
kas dažniau nei miesto gyventojai: 2006 m. pašto ir pasiuntinių paslaugomis kartą per mėnesį ir dažniau naudojosi 70
proc. kaimo gyventojų ir 31 proc. miesto gyventojų, kartą
per savaitę ar dažniau naudojosi atitinkamai 43,5 proc.
kaimo ir 10 proc. miesto gyventojų.

15 pav. Populiariausios pašto ar pašto pasiuntinių paslaugos,
kuriomis naudojosi Lietuvos gyventojai 2006 m.
Šaltinis: 2006 m. gruodžio 1–4 d. UAB „Vilmorus“ atliktos apklausos
duomenys.

Populiariausios paslaugos, kuriomis 2006 m. naudojosi
Lietuvos gyventojai – korespondencijos siuntimo paslauga
Lietuvoje (53,5 proc. visų gyventojų) ir korespondencijos
siuntimo į užsienį paslauga (12,4 proc. visų gyventojų).
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Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas įrenginių rinkoje

2006 m. buvo atlikti 17-os įrenginių tipų (iš viso 35-ių
radijo ryšio įrenginių) radijo dažnių spektro efektyvaus naudojimo bandymai. Įrenginiai bandymams buvo paimami iš

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių rinkos priežiūros rezultatai

Lietuvos rinkos bei pateikti kitų šalių užsakovų (dažniausiai

Atvėrus kelią laisvam prekių judėjimui ES, išaugo

mų, susijusių su efektyviu radijo dažnių spektro naudojimu,

Latvijos).
2006 m. 49 proc. bandytų įrenginių netenkino reikalavi-

įvežamų radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių

42 proc. iš rinkos bandymams paimtų įrenginių netenkino

įrenginių skaičius, tačiau atsirado didesnė galimybė į Lietu-

nustatytų reikalavimų.

vos rinką įvežti ir nekokybiškus radijo ryšio įrenginius bei

2006 m. RRT patikrino 133 prekybos vietas (Vilniu-

telekomunikacijų galinius įrenginius, kurie netenkina sau-

je – 48, kituose miestuose – 85). Nustatyta 20 pažeidimų

gos, elektromagnetinio suderinamumo ar radijo dažnių

atvejų: nepristatytos atitikties deklaracijos, nebuvo pra-

spektro efektyvaus naudojimo reikalavimų. Viena iš RRT

nešta apie teikimą į rinką, įrenginiai nebuvo paženklinti CE

priskirtų funkcijų yra tikrinti, ar į Lietuvos Respublikos rinką

ženklu ir kt.

patenkančių ir eksploatuojamų radijo ryšio įrenginių bei

Apibendrinant radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų

telekomunikacijų galinių įrenginių techniniai parametrai

galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatus, galima kons-

atitinka Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių

tatuoti, kad per pastaruosius dvejus metus išaugo patik-

įrenginių techninio reglamento (toliau – reglamentas) reika-

rintų įrenginių skaičius. Įvertinant pagrindinius neatitikčių

lavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius nor-

reglamento reikalavimams kriterijus, darytina išvada, kad

matyvinius dokumentus.

stabilizavosi į rinką pateiktų įrenginių neturinčių CE žen-

Nuo 1998 m. spalio 26 d. akredituoto Infrastruktūros

klo skaičius, ženkliai sumažėjo pateiktų į rinką be atitikties

priežiūros skyriaus techninė kompetencija, darbuotojų

deklaracijos įrenginių skaičius bei pateiktų į rinką įrengi-

kvaliﬁkacija, kokybės vadybos sistema atitinka tarptauti-

nių be išankstinio pranešimo skaičius. Įvertinant Lietuvos

nio standarto LST ISO/IEC 17025 reikalavimus. 2006 m.

rezultatus Europos radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų

akredituoto skyriaus kokybės vadybos sistema buvo atnau-

galinių įrenginių rinkos priežiūros kampanijoje, jie praktiš-

jinta pagal naujojo standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006

kai nesiskyrė nuo valstybių, kuriose Europos Parlamento

reikalavimus ir 2006 m. lapkričio mėn. Lietuvos Naciona-

ir Tarybos direktyva 1999/5/EB „Dėl radijo ryšio įrenginių ir

linio akreditacijos biuro ekspertų vizito metu ji buvo įvertinta

telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties

bei nustatyta, kad skyriaus veikla tenkina tyrimo, bandymų

pripažinimo“ (R&TTE) buvo įdiegta anksčiau.

ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamus bend-

Taip pat RRT, vykdydama radijo ryšio įrenginių ir teleko-

ruosius reikalavimus. Skyriui pakartotinai išduotas akredi-

munikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūrą aktyviai bendra-

tavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę verstis akredituota

darbiauja su kitomis šalies institucijomis (pagal pasirašyta

įmonės veikla. Akredituotas skyrius, vykdydamas radijo

sutartį su Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio

ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio

ministerijos bei Muitinės departamentu prie Finansų minis-

reglamento priežiūrą, tikrina ar iš rinkos paimtų radijo ryšio

terijos) bei ES šalių – narių atitinkamomis rinkos priežiūros

įrenginių techniniai parametrai tenkina reglamente nurodytų

institucijomis. Šio bendradarbiavimo puikus pavyzdys buvo

darniųjų Lietuvos standartų reikalavimus, susijusius su

Lietuvos dalyvavimas 2-oje Europos radijo ryšio įrenginių

radijo dažnių spektro efektyviu naudojimu. Atliekant radijo

ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros kam-

ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bandy-

panijoje. Šios kampanijos tikslas buvo patikrinti, kaip ES

mus naudojama kalibruota, aukščiausios klasės matavimų

rinkoje esantys radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų

įranga, kuri pagal savo techninį lygį nenusileidžia ES šalių

galiniai įrenginiai atitinka direktyvos 1995/5/EB „Dėl radijo

valstybiniuose bandymų centruose naudojamai bandymų

ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abi-

aparatūrai.

pusio jų atitikties pripažinimo“ tiek administracinius, tiek
techninius reikalavimus. Šalims, dalyvavusioms kampanijoje, reikėjo patikrinti po 10 vnt. mažojo nuotolio radijo ryšio
įrenginių (toliau MNRRĮ). 2-oji kampanija prasidėjo 2005
rugsėjo mėn. ir tęsėsi iki 2006 m. birželio 1 d. Joje dalyvavo 17 ES šalių narių, tarp kurių buvo 4 naujos ES narys
– Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Lietuva. Dalyvaudama
kompanijoje, Lietuva įvykdė visas dalyvės užduotis ir

16 pav. 2006 m. bandytų įrenginių, gautų iš skirtingų šaltinių,
pasiskirstymas
Šaltinis: RRT.
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patikrino 10-ies įrenginių tiek administracinių, tiek techninių
reikalavimų atitiktį bei pateikė duomenis kampanijos koordinatoriui (RTTE ADCO grupei prie EK).

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas
6 lentelė. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai, 2004–2006 m.
Patikrinimų rezultatai

Kiekis, vnt.
2004 m.

2005 m.

2006 m.

Iš viso patikrinta įrenginių:

132

183

180

radijo ryšio įrenginių

102

157

162

galinių įrenginių

8

2

4

abiejų rūšių įrenginių

22

24

14

Neturi CE ženklo

10

17

17

Turi CE ženklą

122

166

163

Neturi atitikties deklaracijos

35

28

17

Turi atitikties deklaraciją:

97

155

163

pateikta išsami atitikties deklaracija

53

56

81

pateikta sutrumpinta atitikties deklaracija

21

53

48

pateikta nuoroda, kad atitinka 1999/5/EB direktyvos reikalavimus

8

26

15

atitikties deklaracija nurodoma internete

15

20

19

Pranešimas nebūtinas

85

117

114

Pranešimas būtinas:

47

66

66

pranešimų pateikta

27

17

52

pranešimų nepateikta

20

49

14

Pateikta informacija apie galinių įrenginių sąsajas

21

23

15

Pateikta informacija apie galinių įrenginių naudojimą

22

28

19

Pateikta informacija apie radijo ryšio įrenginių naudojimą

70

136

144

Šaltinis: RRT.

Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolė

dymo aparatams, žemės ir miškų ūkio mašinoms, transporto priemonių elektriniams bei elektroniniams pablokiams ir
vidaus degimo variklių varomiesiems įtaisams.

2006 m. birželio 13 d. RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius pirmasis
iš mechanikos, elektrotechnikos ir informatikos įrenginių
atitikties vertinimo įstaigų buvo akredituotas pagal naująjį
kokybės standartą LST EN ISO/IEC 17025:2006. Lietuvos
Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) ekspertai teigiamai
įvertino skyriuje įdiegtą kokybės sistemą bei darbuotojų
techninę kompetenciją, taip pat buvo praplėsta skyriaus
akreditavimo sritis.
Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritis nuo 1999 m.,
kada skyrius buvo pirmą kartą akredituotas NAB (akredita-

17 pav. Elektromagnetinio suderinamumo standartų, įeinančių
į RRT akreditavimo sritį, dinamika 1999–2006 m.
Šaltinis: RRT.

vimo pažymėjimas Nr. LA.01.026), yra nuosekliai plečiama.
Šio skyriaus akreditavimo sritis yra plačiausia iš Lietuvos

Skyriuje bandymams naudojama kalibruota aukščiau-

atitikties vertinimo įstaigų – bandymai atliekami pagal 142

sios klasės (angl. full compliance) bandymų aparatūra,

Lietuvos (LST), regioninius (EN, ETSI EN, GOST) bei tarp-

kurios tikslumas ne blogesnis nei kitų ES šalių valstybiniuo-

tautinius standartus (IEC, CISPR, ISO), ir kitus tarptautinius

se elektromagnetinio suderinamumo bandymų centruo-

normatyvinius dokumentus, nustatančius elektromagne-

se naudojamos aparatūros. Reikia pažymėti, kad beaidė

tinio suderinamumo reikalavimus radijo ryšio ir telekomu-

kamera bei atviro tipo spinduliuotės bandymų aikštelė yra

nikacijų galiniams įrenginiams, informacijos technologijų

unikalūs įrengimai Baltijos šalyse. Skyriuje atliekamas apa-

įrenginiams, buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams

ratūros ir įrenginių įvertinimas pagal nustatytą rinkos prie-

ir panašiems aparatams, radijo ir televizijos imtuvams bei jų

žiūros procedūrą, taip pat savanoriškas Lietuvos bei kitų

giminingiems įrenginiams, pramonės, mokslo ir medicinos

ES šalių gamintojų elektrinės bei elektroninės aparatūros

radijo dažnio įrenginiams, profesionaliems apšvietimo val-

atitikties privalomiesiems elektromagnetinio suderinamumo
25

RRT metinė veiklos ataskaita

bei radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių

domųjų įrenginių elektromagnetinio suderinamumo charak-

ES direktyvų reikalavimams įvertinimas. Visiškai automati-

teristikų kontrolę.

zuoti bandymų metodai leidžia sustiprinti ir paspartinti ban-

18 pav. Atliekami elektromagnetinio atsparumo (nuotrauka kairėje) bei elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės (nuotrauka dešinėje)
bandymai
Šaltinis: RRT.

2006 m. iš viso atlikti 228 aparatų elektromagnetinio

Iš viso RRT atlieka 10 skirtingų rūšių elektromagnetinių

suderinamumo bandymai. Bandymai buvo atlikti ne tik Lie-

trikdžių spinduliavimo matavimų bei 15 rūšių atsparumo

tuvos, bet ir Lenkijos, Latvijos, Estijos, Švedijos ir Rusijos

elektromagnetiniams trikdžiams bandymų plačiame nuo

gamintojų ar jų įgaliotų atstovų, norinčių tiekti savo gami-

0 Hz iki 26 GHz dažnių diapazone, įskaitant svarbų atspa-

nius į ES rinką bei ženklinti juos „CE“ žymeniu, užsakymu.

rumo elektromagnetiniams laukams bandymą, kada tikrina-

34 proc. visų bandytų įrenginių neatitiko standartų reikala-

mas bandomojo įrenginio veikimas, kai jį veikia iki 30 V/m

vimų, todėl buvo sustabdytas jų teikimas į rinką. Tokiu būdu

stiprio elektromagnetinis laukas dažnių diapazone nuo 80

Lietuvos ir ES rinka buvo geriau apsaugota nuo nekokybiš-

MHz iki 4 GHz.

kų elektrinių bei elektroninių aparatų bei jų keliamų trikdžių

Automatizuotų elektromagnetinių trikdžių spinduliavimo

telekomunikacijų tinklams ar kitiems elektroniniams buiti-

bandymų įdiegimas 2006 m. leido žymiai padidinti išbandytų

niams bei pramoniniams prietaisams.

aparatų skaičių.

19 pav. 2006 m. patikrintų įrenginių, ar jie atitinka elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, skaičius pagal gaminių
grupes
Šaltinis: RRT.

20 pav. RRT atliktų elektromagnetinio suderinamumo bandymų protokolų skaičiaus dinamika 2000–2006 m.
Šaltinis: RRT.

2006 m. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderina-

Susisiekimo ministerijos ekspertų komisija atliko RRT Apa-

mumo kontrolės skyrius yra visiškai integruotas į Lietuvoje

ratūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kon-

veikiančią atitikties vertinimo sistemą. Sudarytos bendra-

trolės skyriaus techninės bazės bei darbuotojų techninės

darbiavimo sutartys elektromagnetinio suderinamumo ban-

kompetencijos įvertinimą ir išdavė RRT leidimą Nr.008 atlik-

dymų srityje su Valstybine ne maisto produktų inspekcija

ti transporto priemonių ir jų sudedamųjų elektrinių ir (arba)

prie Ūkio ministerijos bei VĮ Vilniaus metrologijos centru,

elektroninių dalių elektromagnetinio suderinamumo bandy-

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

mus. Šis leidimas galioja iki 2011 m. birželio 12 d.

Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centru, Elektro-
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ninės aparatūros sertiﬁkavimo centru SERTIKA, Elektrotechninių gaminių sertiﬁkavimo centru EGSC.

21 pav. Specialiai įrengtose lauko aikštelėse atliekami „lietuviško“ automobilio (nuotrauka kairėje) bei didelių gabaritų mašinų skleidžiamų elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės matavimai (nuotrauka dešinėje)
Šaltinis: RRT.

Nuo 2003 m. šis skyrius Valstybinės akreditavimo svei-

teikėjams dėl teikimo į rinką galimybių bei įrenginių nau-

katos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos

dojimo sąlygų Lietuvoje: 3 atvejais buvo neleistas įrengi-

ministerijos patvirtintas kaip medicinos prietaisų elektro-

nių teikimas į Lietuvos rinką, 10 – nurodyta, kad įrenginių

magnetinio suderinamumo atitikties įvertinimo įstaiga.

naudojimas Lietuvoje negalimas, 54 – importuotojai buvo

Europos Sąjungoje RRT yra pripažinta kompetentinga

informuoti dėl įrenginių naudojimo Lietuvoje ribojimo sąly-

įstaiga (angl. competent body) elektromagnetinio suderina-

gų, išanalizuotos 76 pateiktos gaminių atitikties deklaraci-

mumo srityje ir paskelbta EK portale ec.europa.eu.

jos, 13 notiﬁkuotų įstaigų išduoti dokumentai apie atitikties

Siekiant stiprinti rinkos priežiūrą ir kuo geriau apsaugoti rinką bei vartotojus nuo nekokybiškų ar skleidžiančių

įvertinimą (angl. „NB Opinion” – Notiﬁed Body Opinion) ir 3
sertiﬁkatai.

neleistinus trikdžius aparatų, glaudžiai bendradarbiaujama
su kitų ES šalių administracijomis tiek radijo ryšio įrenginių,
tiek kitų aparatų elektromagnetinio suderinamumo srityse.
RRT aktyviai dalyvavo 2005–2006 m. vykusioje ES šalių
radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūros kampanijoje bei ketina dalyvauti 2007–2008 m. numatytoje ES šalių rinkos priežiūros kampanijoje.

Aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimas

7 lentelė. RRT išnagrinėtos dokumentų bylos dėl 2-os klasės
aparatų teikimo į rinką 2004–2006 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

WLAN įrenginiai

290

887

978

PMR įrenginiai

146

145

108

Mikrolink įrenginiai

47

74

165

Mažojo nuotolio įrenginiai

120

269

184

Kiti įrenginiai

51

54

99

654

1429

1534

Iš viso:

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių sektorius sudaro svarbią telekomunikacijų rinkos dalį.

Bylų skaičius

Įrenginių rūšis

Šaltinis: RRT.

Visi minėti įrenginiai skirstomi į 2 klases:
– 1-ai klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, kurie gali būti teikiami į ES rinką ir
naudojami visose ES valstybėse narėse be apribojimų;
– 2-ai klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, patenkantys į reglamento taikymo sritį, bet nenurodyti 1-os klasės įrenginių sąraše. Jų
teikimui į rinką ir (ar) naudojimui ES valstybės taiko tam
tikrus apribojimus.
2006 m. buvo gauti 1534 pranešimai dėl 2-os klasės
aparatų teikimo į rinką. Palyginti su 2005 m., pranešimų
skaičius išaugo nežymiai – 105 pranešimais. Visi gauti
pranešimai buvo išnagrinėti ir išsiųsti atsakymai įrenginių
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Konkurencijos elektroninių ryšių sektoriuje skatinimas
Elektroninių ryšių rinkos dalyviai
2003 m. sausio 1 d. elektroninių ryšių sektorius buvo
liberalizuotas. Visiems ūkio subjektams nustatyta paprasta
įėjimo į rinką procedūra sudarė sąlygas sparčiam rinkos
dalyvių skaičiaus augimui.

KONKURENCIJOS
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR
PAŠTO SEKTORIUOSE
SKATINIMAS

2006 m. elektroninių ryšių paslaugų teikėjų skaičius stabilizavosi, palyginti su 2005 m. 2006 m. pranešimus apie
ketinimą verstis viešojo ﬁksuoto telefono ryšio tinklo ir (ar)
paslaugų teikimu pateikė 14, viešojo judriojo telefono ryšio
tinklo ir (ar) paslaugų teikimu – 4, skirtųjų linijų paslaugų
teikimu – 8 nauji ūkio subjektai.

■ RRT sėkmingai užbaigė elektroninių ryšių
rinkų tyrimus.
■ 2006 m. pilnai įdiegta numerio perkeliamumo
sistema Lietuvoje.
■ 80,3 proc. Lietuvos gyventojų mano, jog
numerio perkeliamumo paslauga skatina konkurenciją.
2006 m. gegužės 5–8 d. UAB „Vilmorus“ atliktos
apklausos duomenys

22 pav. Ūkio subjektų, besiverčiančių skirtingomis elektroninių
ryšių veiklomis, skaičiaus dinamika 2003–2006 m.
Šaltinis: RRT.

2006 m. ūkio subjektai taip pat vertėsi šia veikla: duomenų perdavimo paslaugų teikimu (išskyrus interneto
prieigos teikimą) – 14; kabelinės televizijos paslaugų tei-

■ 2006 m. bendras interneto abonentų skaičius
palyginti su 2005 m. išaugo 42 proc.

kimu – 49; mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV)
paslaugų teikimu – 4; radijo ir televizijos programų siuntimo
paslaugų teikimu – 1; laidinio radijo paslaugų teikimu – 1

2006 m. RRT duomenys

■ Plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius per 2006 m. išaugo 57,5
proc.
2006 m. RRT duomenys

ūkio subjektas.

Rinkų tyrimai
Rinkos atvėrimas ir procedūrinių barjerų įeiti į rinką
panaikinimas savaime nepanaikino visų konkurencijos
problemų elektroninių ryšių sektoriuje. Elektroniniai ryšiai

■ 2006 m. bendra pašto ir pasiuntinių paslaugų
rinkos vertė palyginti su 2005 m. išaugo 32,3
proc. ir sudarė 196,3 mln. Lt.

– infrastruktūrinis sektorius, ir šio sektoriaus ypatybės formuoja savitas konkurencijos problemas bei iššūkius reguliuojančiai institucijai.
2006 m. RRT sėkmingai užbaigė elektroninių ryšių rinkų

2006 m. RRT duomenys

tyrimo pirmojo etapo darbus. RRT atliko rinkų tyrimus vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ), per-

■ 2006 m. kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų
teikėjų gautos pajamos sudarė 100,2 mln. Lt ir
palyginti su 2005 m., išaugo 39,6 proc.

keliančiu ES 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo direktyvų paketą į Lietuvos nacionalinę teisę bei 2003 m. vasario 11 d. Europos Komisijos rekomendacija (2003/311/EB)
dėl atitinkamų rinkų, kurioje iš viso buvo įvardyta 18 rinkų.

2006 m. RRT duomenys

Elektroninių ryšių rinkų tyrimų tikslas – nustatyti, ar konkurencija konkrečiose elektroninių ryšių paslaugų rinkose
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Konkurencijos elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose skatinimas

yra veiksminga, ir, jei konkurencija tiriamose rinkose nėra

po konsultacijų su rinkos dalyviais bei EB Komisija, buvo

veiksminga, įvardyti didelę įtaką tose rinkose turinčius ūkio

priimti sprendimai dėl šių rinkų bei atitinkamų įpareigojimų.

subjektus bei užkirsti kelią pastarųjų piktnaudžiavimui savo

16-oje iš 17-os ištirtų rinkų Lietuvoje buvo nustatyta konku-

įtaka rinkoje.

rencijos problemų ir įvardyti ūkio subjektai, turintys didelę

Pagal ERĮ nuostatas, maksimalus vienos rinkos tyri-

įtaką rinkoje. Šiems ūkio subjektams nustatyti skaidrumo,

mo terminas – 13 mėnesių (neįskaitant viešųjų konsulta-

nediskriminavimo, apskaitos atskyrimo, prieigos suteikimo,

cijų su rinkos dalyviais, Europos Bendrijų Komisija (toliau

paslaugų teikėjo pasirinkimo užtikrinimo, suteikti didmeni-

– EB Komisija) bei kitų ES valstybių institucijomis). Galutinį

nės linijos nuomos paslaugą, kainų kontrolės ir sąnaudų

sprendimą dėl konkrečios tiriamos rinkos, t. y. dėl didelę

apskaitos įpareigojimai, atsižvelgiant į konkurencijos kon-

įtaką turinčių ūkio subjektų bei jiems taikytinų įpareigojimų,

krečioje elektroninių ryšių rinkoje problemas ir konkrečių

RRT priėmė tik įvertinusi EB Komisijos, ES valstybių narių

įpareigojimų tinkamumą tų problemų sprendimui. Dėl RRT

nacionalinių reguliavimo institucijų bei Lietuvos Respubli-

priimtų sprendimų daugiausia naudos turės galutiniai var-

kos konkurencijos tarybos ir elektroninių ryšių rinkos daly-

totojai, kurie konkurencijos sąlygomis gaus geresnės koky-

vių nuomones.

bės paslaugas.

Rinkų tyrimai 2005 – 2006 m. buvo prioritetinė RRT veik-

2007 m. RRT tirs skambučių užbaigimo individualiuose

la. 2004 m. pradėjusi rinkų tyrimus, 2005 m. RRT pateikė

viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose ﬁksuo-

EB Komisijai 4 rinkų tyrimų rezultatus ir priėmė sprendimus

toje vietoje (9-ta rinka) ir transliacijų perdavimo paslaugų,

dėl 2 rinkų. 2006 m. buvo tęsiami rinkų tyrimai ir iki 2006

skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti,

m. liepos 1 d. RRT jau buvo pateikusi Europos Komisijai

(18-ta rinka) rinkų tyrimus bei vykdys jau tirtų rinkų stebė-

visų planuotų 17 rinkų tyrimų išvadas ir, iki metų pabaigos,

seną.

8 lentelė. RRT atliktų rinkų tyrimų rezultatai 2006 m.
Rinkos
Nr.

Pavadinimas

Ūkio subjektai,
turintys didelę
įtaką rinkoje

1.

Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo ﬁksuotoje vietoje rinka

TEO LT, AB

2.

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

TEO LT, AB

3.

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

TEO LT, AB

4.

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

TEO LT, AB

5.

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

TEO LT, AB

6.

Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, ﬁksuotoje vietoje, rinka

TEO LT, AB

7.

Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio (kuris apima nustatytus skirtųjų linijų tipus iki ir įskaitant 2 Mb/s, kaip nurodyta Universaliųjų paslaugų
direktyvos 18 straipsnyje ir VII priede) rinka

TEO LT, AB

8.

Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame ﬁksuotoje vietoje, rinka

TEO LT, AB

9.

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

TEO LT, AB

10.

Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ﬁksuoto telefono ryšio tinklu, rinka

TEO LT, AB

11.

Didmeninė atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės varinės linijos ir dalinės vietinės varinės linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, rinka

TEO LT, AB

12.

Didmeninė plačiajuosčio ryšio prieigos rinka

TEO LT, AB

13.

13.1 Mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinka

TEO LT, AB

13.2 Didelės spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinka
14.

14.1 Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinka

Nėra
TEO LT, AB

14.2 Tarptautinio išėjimo skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinka

Nėra

15.

Prieigos ir skambučių inicijavimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinka

Nėra

16.

Balso skambučių užbaigimo individualiuose judriojo ryšio tinkluose rinka

17.

Nacionalinė didmeninė tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinka*

18.

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

UAB „Omnitel“,
UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Tele2“.
AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras

*EB Komisijai priėmus sprendimą dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimo ES mastu, šio tyrimo rezultatai nebuvo teikiami
(notiﬁkuojami) viešai konsultacijai ir EB Komisijai.
Šaltinis: RRT.
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Didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatytų
įpareigojimų vykdymo priežiūra

efektyvus ﬁksuoto ryšio operatorius, jei jis veiktų konkurencinėje rinkoje.
Balso skambučių užbaigimo individualiuose judriojo

RRT nuolat vykdo įpareigojimų įgyvendinimo atitikties

ryšio tinkluose rinkoje atlikus tyrimą, buvo identiﬁkuoti dide-

teisės aktų reikalavimams priežiūrą, t. y. kaip didelę įtaką

lę įtaką turintys ūkio subjektai, kuriems nustatyti atitinkami

rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems nustatytų įpa-

įpareigojimai, tarp jų ir įpareigojimas nuo 2007 m. spalio

reigojimų – skelbti išankstinį pasiūlymą sujungti tinklus,

mėn. skambučių užbaigimo paslaugų kainas orientuoti į

išankstinį pasiūlymą suteikti prieigą, nediskriminavimo bei

efektyvaus operatoriaus sąnaudas, nustatytas pagal RRT

skaidrumo įpareigojimus, taip pat įpareigojimus, susijusius

suformuoto BU-LRAIC (angl. Bottom-up Long-run Averige

su apskaita ir kainodara. Šie įpareigojimai yra taikomi sie-

Incremental Costs) sąnaudų apskaitos modelio rezultatus.

kiant apriboti didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčių ūkio

2006 m. RRT pradėjo viešųjų pirkimų konkursą, siekdama

subjektų rinkos galią. Nustatytų įpareigojimų tikslai – mažinti

suformuoti pastarąjį sąnaudų apskaitos modelį, tačiau šiuo

įėjimo į atitinkamas rinkas barjerus bei didinti verslo iniciaty-

metu pirkimo procesas sustabdytas dėl vykstančių teisinių

vų laisvę, užtikrinti ūkio subjektams vienodas konkuravimo

ginčų.

elektroninių ryšių rinkose sąlygas ir didesnį konkurencijos

Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslau-

tose rinkose laipsnį, o tai elektroninių ryšių paslaugų varto-

goms galutiniams vartotojams teikti, rinkoje ūkio subjektui

tojams lemia mažesnes kainas, didesnę paslaugų įvairovę ir

AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, be įpareigojimo

geresnę kokybę, taip pat užtikrina kiekvieno vartotojo laisvę

suteikti prieigą, nediskriminavimo ir skaidrumo įpareigoji-

rinktis geriausiai jo poreikius atitinkantį paslaugų teikėją.

mų, taip pat buvo nustatyti kainų kontrolės (paslaugų kai-

2006 m. RRT vykdė 2003 m. TEO LT, AB nustatytų

nos turės būti ne didesnės nei kaina, orientuota į sąnaudas,

įpareigojimų (t. y. kainų orientavimo į sąnaudas, apskaitos

apskaičiuotas pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą

atskyrimo bei nediskriminavimo) priežiūrą. Vadovaudamasi

angl. Fully Distributed Costs), sąnaudų apskaitos ir apskai-

Sąnaudų paskirstymo taisyklėmis, RRT inicijavo nepriklau-

tos atskyrimo įpareigojimai. Sąnaudų apskaitos ir apskaitos

somą auditą TEO LT, AB sąnaudų apskaitos bei apskaitos

atskyrimo įpareigojimai turės būti pradėti vykdyti nuo 2008

atskyrimo sistemų atitikimui nustatytiems įpareigojimams

m. sausio 1 d. RRT rengiasi naujų paslaugų kainų regu-

patikrinti. Auditoriaus išvados yra skelbiamos RRT tinkla-

liavimui, konsultuoja sąnaudų apskaitos sistemos diegimo

lapyje www.rrt.lt.

klausimais.

Vykdydama įpareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, RRT
išnagrinėjo 2006 m. spalio 23 d. apskaitos ir kontrolės UAB

Rinkos savireguliacijos mechanizmų skatinimas

„Auditas“ atlikto audito ataskaitą bei auditoriaus išvadą dėl
ūkio subjekto TEO LT, AB naudotos sąnaudų paskirstymo

Skatindama rinkos savireguliacijos procesus bei didin-

sistemos atitikties minėtų taisyklių reikalavimams. Nustaty-

dama rinkos skaidrumą, RRT periodiškai skelbė išsamias

ta, jog kai kurių ūkio subjekto TEO LT, AB teikiamų reguliuo-

ataskaitas apie rinkos plėtrą tiek elektroninių ryšių sektoriu-

jamų paslaugų kainos nėra orientuotos į sąnaudas. Šiuo

je (penkios periodinės ataskaitos per 2006 m.), tiek pašto

metu RRT nagrinėja kainų neatitikties sąnaudoms priežas-

ir pasiuntinių paslaugų sektoriuje (penkios periodinės atas-

tis ir siekia, kad neatitikimai būtų pašalinti.

kaitos per 2006 m.).

2006 m. RRT buvo gautas UAB „Nacionalinis telekomu-

2006 m. antrą kartą buvo publikuotas išsamus leidinys

nikacijų tinklas” skundas dėl diskriminacinių tarifų, taikytų

„Lietuvos ryšių sektorius 2005“ (lietuvių ir anglų kalbomis),

vartotojams skambinant iš TEO LT, AB tinklo į alternatyvius

kuris tampa kasmetiniu leidiniu.

viešojo ﬁksuoto telefono ryšio tinklus (0,45 Lt piko laiku ir

RRT surinkti duomenys apie elektroninių ryšių bei pašto

0,16 Lt nepiko laiku). Atlikus tyrimą, RRT įpareigojo TEO LT,

ir pasiuntinių paslaugų rinkas yra objektyvūs, leidžiantys

AB kainas sumažinti iki 0,41 Lt piko laiku ir 0,13 Lt nepiko

matyti situaciją rinkose bei atskirose jos dalyse. Pagal RRT

laiku. 2006 m. rugsėjo 15 d. TEO LT, AB įvykdė RRT reika-

rinkų apžvalgas rinkos dalyviai gali analizuoti verslo situa-

lavimą ir pakeitė šias reguliuojamų paslaugų kainas.

ciją, matyti tendencijas atskirose srityse tiek pagal teikiamų

Atlikus rinkos tyrimus pagal naująją ES reguliavimo

paslaugų pobūdį, rinkos dalyviams tenkančias rinkos dalis,

sistemą skambučių inicijavimo, tranzito bei užbaigimo ﬁk-

tiek pagal technologijų pasiskirstymą. Tai iš dalies leidžia

suoto ryšio tinkluose rinkose ūkio subjektui TEO LT, AB

bendrovėms planuoti savo veiklą, matyti vartotojų porei-

buvo nustatyti įpareigojimai atitinkamų paslaugų kainas

kius.

orientuoti į efektyvaus operatoriaus sąnaudas. Tuo tikslu
2006 m. RRT vykdė apskaitos modelio HY-LRAIC (angl.
Hybrid Long-run Averige Incremental Costs) diegimo projektą1, kurio tikslas – nustatyti, kokias sąnaudas patirtų
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Numerio perkeliamumo paslauga

– 62,4 proc. Lietuvos gyventojų žino apie numerio perkeliamumo paslaugą.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvoje realizuota numerio

Kaip pagrindines operatoriaus keitimo priežastis res-

perkeliamumo paslauga, kuri numatyta Europos Parlamen-

pondentai nurodė palankesnes kainas, geresnę ryšio koky-

to ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslau-

bę, įvairias nuolaidas bei tai, kad naujai pasirinkto teikėjo

gų direktyva) 30 straipsnyje.

paslaugomis naudojasi kiti šeimos nariai, pažįstami. Tai

Lietuva, suprasdama numerio perkeliamumo, kaip vie-

rodo, kad numerio perkeliamumas yra viena iš efektyviau-

nos iš priemonių, skatinančios konkurenciją elektroninių

sių priemonių, skatinančių konkurenciją viešojo telefono

ryšių rinkoje ir didinančių vartotojų galimybę laisvai rinktis

ryšio paslaugų rinkoje.

paslaugų teikėją, svarbą, sudarė teisines sąlygas numerio

Numerio perkėlimo paslaugų sistema suteikia vartotojui

perkeliamumui. Atsižvelgiant į to laikotarpio technines gali-

didesnę laisvę rinktis paslaugų teikėją pagal jiems svar-

mybes, buvo priimtas sprendimas numerio perkeliamumą

biausius kriterijus: paslaugų kokybę ir įvairovę, kainas, loja-

Lietuvoje diegti dviem etapais. Pirmajame numerio perke-

lumo sistemas, aptarnavimo patrauklumą ir kt. Dėl aktyvios

liamumo diegimo etape buvo numatyta įgyvendinti decen-

konkurencijos patrauklesnių pasiūlymų sulaukia ir nuolati-

tralizuotą numerio perkeliamumą, t. y. nuo 2004 m. sausio 1

niai vartotojai.

d. operatoriai turėjo užtikrinti numerio perkeliamumą, naudodami tiesioginį skambučio peradresavimą iš perleidėjo

Elektroninių numerių diegimo sistema (ENUM)

(donoro) tinklo į gavėjo (recipiento) tinklą. Antrame ir galutiniame numerio perkeliamumo įdiegimo etape buvo numatyta įgyvendinti centralizuotą numerio perkeliamumą.

Šiuo metu RRT analizuoja elektroninių numerių sistemos (ENUM) įdiegimo Lietuvoje galimybes. Spartus elek-

Nuo 2006 m. sausio 1 d. numerio perkeliamumas, kei-

troninių ryšių sektoriaus vystymasis užtikrina paslaugų

čiant telefono ryšio paslaugų teikėją, pradėtas vykdyti nau-

gavimą nepriklausomai nuo turimos prieigos ir tai nulemia

dojant centrinę duomenų bazę, ir abonentai, pasinaudoję

ENUM įgyvendinimo galimybes Lietuvoje.

numerio perkeliamumo paslauga po 2006 m. sausio 1 d.,

ENUM sistema leistų sužinoti visus tam tikros organiza-

gali naudotis visomis naujojo operatoriaus teikiamomis

cijos kontaktinius duomenis, jei žinomas tik vienas telefono

paslaugomis, išlaikydami savo turimą telefono ryšio nume-

ar kitoks numeris. Tobulėjant technologijoms, ENUM paslau-

rį.

gos įgyvendinimas leistų integruoti paslaugas bei didintų jų
Visų abonentų, kurie pasinaudojo numerio perkeliamu-

įvairovę. ENUM sistema būtų itin naudinga įvairioms ver-

mo paslauga iki 2006 m. vasario 1 d., t. y. pereinamojo lai-

slo ir valstybės įstaigoms, nes joms nereikėtų skelbti visų

kotarpio pabaigos, numeriai buvo įvesti į centrinę duomenų

kontaktinių duomenų ir tai užtikrintų įstaigos pasiekiamumą

bazę. Tokiu būdu nuo 2006 m. vasario 1 d. numerio perke-

nepriklausomai nuo jos naudojamos technologijos. Įmonės

liamumas visiems abonentams užtikrinamas centrinės duo-

ar įstaigos galėtų pasirinkti, ką viešai skelbti – telefono,

menų bazės principu ir leidžia abonentams gauti bei siųsti

fakso numerį, balso, elektroninio pašto, interneto puslapio

trumpąsias (SMS) ir vaizdo žinutes (MMS).

adresą ar kt. Į viešai platinamą programą įvedus vieną iš šių

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. numerio perkeliamumo

duomenų, ji parodytų ir kitą kontaktinę informaciją. ENUM

paslauga pasinaudojo 129,5 tūkst. judriojo telefono ryšio

sistemos paslauga šiuo metu jau veikia Austrijoje, Lenki-

abonentų (2,74 proc. nuo aktyvių judriojo telefono ryšio

joje, Suomijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Rumunijoje ir Šv.

abonentų skaičiaus) ir 5,1 tūkst. ﬁksuoto telefono ryšio abo-

Elenos saloje.Šiuo metu tokios sistemos bandymus atlieka

nentų.

12 šalių – Airija, Čekija, Slovakija, Lichtenšteinas, Didžioji

2006 m. gegužės 5–8 d. RRT užsakymu UAB „Vilmo-

Britanija, Švedija, Australija, Filipinai, Singapūras, Japonija,

rus“ atliko Lietuvos gyventojų apklausą dėl numerio perke-

Pietų Korėja ir Kinija. 2007 m. planuojama vykdyti elektroni-

liamumo paslaugos žinomumo. Buvo apklausta 1000 res-

nių numerių sistemos (ENUM) testavimą Lietuvoje.

pondentų, kurių amžius nuo 16 iki 74 metų, tyrimas atliktas
19-oje Lietuvos miestų ir rajonų. Atlikus reprezentatyvią

Paslaugų teikėjo pasirinkimas

Lietuvos gyventojų apklausą, nustatyta kad:
– 80,3 proc. Lietuvos gyventojų mano, jog numerio per-

Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvoje realizuota paslaugų

keliamumo paslauga skatina konkurenciją viešųjų telefono

teikėjo pasirinkimo paslauga, kuri numatyta Europos Par-

ryšio paslaugų rinkoje;

lamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų

– 8,8 proc. gyventojų planuoja pasinaudoti numerio

paslaugų direktyva) 19 straipsnyje.

perkeliamumo paslauga, iš jų 94,3 proc. nurodė ketinimus

Paslaugų teikėjo pasirinkimu siekiama skatinti konku-

keisti judriojo telefono ryšio paslaugų teikėją ir 5,7 proc.

renciją elektroninių ryšių sektoriuje, užtikrinant viešųjų tele-

– ﬁksuoto telefono ryšio teikėją;

fono ryšio tinklų ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų
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teikėjų, turinčių didelę įtaką prisijungiant prie viešojo telefono ryšio tinklo ir jį naudojant ﬁksuotoje vietoje, abonentams

Konkurencijos pašto paslaugų sektoriuje
skatinimas

teisę pasirinkti bet kurį viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją ir naudotis jo teikiamomis viešosiomis telefono ryšio

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyviai

paslaugomis. Abonentai tokiomis paslaugomis gali naudotis surinkdami trumpąjį telefono ryšio numerį iš serijos 10XX

Šiuo metu nėra jokių suvaržymų į pašto ir pasiuntinių

ir skambinimo metu neatlikinėdami jokios papildomos teikė-

paslaugų rinką įeiti naujiems rinkos dalyviams – norint užsi-

jo pasirinkimo procedūros arba abonentai gali pasirinkti kito

imti pasiuntinių paslaugų veikla, tereikia informuoti RRT

viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo paslaugas išanks-

apie tokį ketinimą. Pašto veiklai reikalingi leidimai, tačiau

tiniu pasirinkimu t. y. abonentas, pasinaudodamas tokia

jų išdavimo procedūros yra greitos ir paprastos. Tiek pašto

teise, nerenka trumpojo telefono ryšio numerio iš serijos

paslaugų, tiek pasiuntinių paslaugų teikėjai privalo laikytis

10XX.

šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2006 m. papildomai šia paslauga galėjo pasinaudo-

2006 m. RRT įrašė 8 ūkio subjektus į pasiuntinių paslau-

ti viešojo ﬁksuoto telefono ryšio operatoriaus TEO LT, AB

gų teikėjų sąrašą, 3 pasiuntinių paslaugų teikėjus išbraukė

abonentai. 2006 m. buvo paskirtas 1 operatoriaus pasirinki-

iš sąrašo; išdavė 1 leidimą teikti pašto paslaugas bei 1 lei-

mo kodas. Iš viso operatoriams yra paskirti 24 operatoriaus

dimą panaikino. 2006 m. gruodžio 31 d. pašto ir pasiuntinių

kodai, iš trumpųjų telefono ryšio numerių serijos 10XX.

paslaugų rinkoje veikė 77 ūkio subjektai, iš jų 11 turi leidimus teikti ir pašto paslaugas.

Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra
2006 m. RRT vykdė elektroninių ryšių infrastruktūros
įrengimo ir naudojimo valstybinės priežiūros darbus. Vadovaujantis RRT parengtomis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, pagal kompetenciją yra nustatomos statinio projektavimo sąlygos. RRT turi
savo atstovus nuolatinėse statybos komisijose dalyje miestų ir rajonų savivaldybių.
2006 m. RRT gavo 51 paraišką dėl statinių projektavimo sąlygų, paraiškos išnagrinėtos ir pagal RRT kompetenciją išduota 14 statinio projektavimo sąlygų elektroninių
ryšių infrastruktūros objektų statytojams. RRT atstovai 16

23 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų skaičiaus dinamika 2002–2006 m.
Šaltinis: RRT.

kartų dalyvavo nuolatinių statybos komisijų posėdžiuose,
kuriuose derinti statinių projektai, 3 kartus raštu informavo

2006 m. patikrinti 28 pašto ir pasiuntinių paslaugų tei-

apskrities viršininko administracijas dėl galimų nelegalios

kėjai, kaip jie laikosi Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teiki-

elektroninių ryšių infrastruktūros statybos atvejų bei nusta-

mo sąlygų ir pašto paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų.

tė 4 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo

Nustatyti pagrindiniai pažeidimai ir bendrovės įspėtos.

taisyklių pažeidimo atvejus dėl infrastruktūros kabelių, elementų ženklinimo ir orinių linijų tiesimo.
2006 m. RRT išnagrinėjo 12 skundų ir 17 paklausimų

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir sąnaudų
apskaita

dėl elektroninių ryšių statinių statybos, įrengimo ir naudojimo. Vienam paslaugų teikėjui buvo pritaikytos ERĮ numaty-

Lietuvoje universaliųjų pašto paslaugų tarifai nesikeitė

tos ekonominės sankcijos, kitais atvejais paslaugų teikėjai

nuo 2000 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo LRV 1999 m. rugsėjo

per RRT nustatytą terminą pašalino užﬁksuotus elektroni-

7 d. nutarimas Nr. 973 „Dėl universaliųjų pašto paslaugų

nių ryšių infrastruktūros įrengimo trūkumus.

didžiausių kainų ir didžiausių tarifų“. Šiuo metu Lietuvoje
laiško iki 20 gramų tarifas yra 0,29 eurocentų, o ES šalyse
tokio svorio laiško tarifas svyruoja nuo 0,19 iki 0,60 eurocentų.
2005 m. liepos mėn. patvirtintos Universaliųjų pašto
paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios pakeitė 2003 m. patvirtintą Universaliųjų
pašto paslaugų teikėjų išlaidų apskaitos tvarką, nustato
universaliųjų pašto paslaugų teikėjui pagrindinius sąnaudų
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apskaitos tvarkymo principus ir sąnaudų apskaitos sistemai

paslaugų sąnaudos. 2006 m. RRT analizavo ES, tarptau-

keliamus reikalavimus. Universaliųjų pašto paslaugų teikė-

tinių pašto organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų

jas AB Lietuvos paštas privalo vykdyti sąnaudų apskaitą

užsienio šalių patirtį sąnaudų apskaitos srityje ir pateikė AB

pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus ir vieną kartą per

Lietuvos paštui pasiūlymus dėl sąnaudų apskaitos siste-

ataskaitinį laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip iki kito ataskaiti-

mos patobulinimų.

nio laikotarpio birželio 1 d., parengti ir pateikti RRT detalią

AB Lietuvos paštas kartu su konsultacinėmis kompa-

metinę ataskaitą, kuri būtų pakankamai išsami, kad būtų

nijomis diegia naują centralizuotą verslo valdymo sistemą

galima įvertinti, ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo nau-

bei tobulina veiklos rūšimis pagrįstą universaliųjų pašto

dota sąnaudų apskaitos sistema atitinka šių Taisyklių bei

paslaugų sąnaudų apskaitos sistemą (angl. Activity Based

kitų RRT patvirtintų teisės aktų reikalavimus.

Costing). Universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos

2006 m. RRT išanalizavo bei parengė išvadas dėl AB

sistemos tikslas – apskaityti universaliųjų pašto paslaugų

Lietuvos pašto pateiktos Universaliųjų pašto paslaugų ir

teikimo sąnaudas atsižvelgiant į RRT nustatytus reikala-

rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos ataskai-

vimus, AB Lietuvos pašto veiklos speciﬁką, efektyvumo

tos (toliau – Ataskaita). 2006 m. RRT įpareigojo AB Lietu-

ir ekonomiškumo principus. 2007–2008 m. RRT planuoja

vos paštą patobulinti Ataskaitos formą, kurioje būtų žymiai

atlikti nepriklausomą AB Lietuvos pašto universaliųjų pašto

detaliau atspindėtos universaliųjų ir rezervuotųjų pašto

paslaugų sąnaudų apskaitos sistemos auditą.

HY-LRAIC apskaitos modelio kūrimo procesas susideda iš kelių etapų: pirmiausia, 2005 m. RRT, dalyvaujant suinteresuotiems rinkos
dalyviams, formavo teorinį (atsižvelgdama į kai kuriuos faktinius TEO LT, AB, duomenis, pvz. paklausą, stočių išsidėstymą ir pan.) efektyvaus
operatoriaus modelį (angl. Bottom-up Long-run Averige Incremental Costs) bei apskaičiavo tokio operatoriaus patiriamas sąnaudas; vėliau,
pagal RRT nustatytus reikalavimus, tačiau naudodama faktinius duomenis, efektyvaus operatoriaus TD-LRAIC (angl. Top-down Long-run
Averige Incremental Costs) sąnaudų apskaitos modelį sukūrė TEO LT, AB; galiausiai (šiuo metu) yra atliekamas skirtumų tarp šių dviejų
modelių identiﬁkavimas bei suderinto (teisingo) modelio, kurio pagrindu bus nustatytos skambučių inicijavimo, tranzito bei užbaigimo TEO LT,
AB tinkle kainos, kūrimas.
1
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lamentas. Pakeitimai daryti, siekiant suvienodinti Lietuvoje
naudojamą radijo dažnių paskirstymą su Radijo ryšio reglamentu ir kitais radijo dažnių valdymą reglamentuojančiais
tarptautiniais dokumentais.
Detalesnis radijo dažnių (kanalų) valdymas vykdomas
įgyvendinant Radijo dažnių naudojimo planą, kuriame yra
nustatyti konkrečių radijo dažnių juostų naudojimo būdai ir
sąlygos. RRT matydama didelį susidomėjimą 450–470 MHz
radijo dažnių juosta ir atsižvelgdama į tai, kad nuo 2007 m.
lapkričio 1 d. didžioji dalis šios radijo dažnių juostos, dabar

PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS
PLĖTRAI FORMAVIMAS

naudojamos analoginiams dupleksinio korinio radijo ryšio
tinklams, atsilaisvins, 2006 m. priėmė sprendimą pakeisti
Radijo dažnių naudojimo plano atitinkamas eilutes ir rezervuoti 451,575–457,4875 MHz bei 461,575–467,4875 MHz
radijo dažnių juostas viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklams. Kartu pradėtas rengti šių radijo dažnių juostų plėtros planas.
2006 m. dar vienas Radijo dažnių naudojimo plano

■ Pradėtos skaitmeninės antžeminės televizi-

pakeitimas buvo susijęs su radijo dažnių, skirtų vidaus radi-

jos transliacijos.

jo ryšio tinklams, naudojimo sąlygų pakeitimu. Atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) naudotojų pageidavimus, RRT

■ Pradėtos teikti trečios kartos judriojo radijo

ryšio (UMTS) paslaugos.

pakeitė ankstesnę nuostatą, kad sausumos judriosios tarnybos ir ﬁksuotosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinklams
25 kHz radijo dažnių (kanalų) atskyrimas gali būti naudoja-

■ Visi suinteresuotieji asmenys gali kreiptis ir

mas tik iki 2007 m. sausio 1 d. Atlikus apklausą buvo išsi-

gauti internetinį vardą su galūne „.eu“.

aiškinta, kad daug vidaus radijo ryšio tinkluose naudojamos
įrangos dar techniškai yra patikima ir puikiai veikia, tačiau
ﬁziškai negalima pakeisti šios įrangos naudojamo kanalo
pločio arba toks pakeitimas pareikalautų didelių ﬁnansinių

Investicijų skatinimas ir pažangių IRT
technologijų plėtra

patvirtintas Radijo dažnių naudojimo plano pakeitimas,

Radijo dažnių valdymas

mą taikomas tik naujai steigiamoms radijo ryšio stotims.

sąnaudų. Atsižvelgiant į tai, RRT direktoriaus įsakymu buvo
kuriuo reikalavimas naudoti 12,5 KHz radijo dažnių atskyri2006 m. buvo pradėti realūs skaitmeninės antžeminės

Naujoms radijo ryšio technologijoms naudotinos radi-

televizijos diegimo veiksmai: 2006 m. liepos mėn. pradė-

jo dažnių juostos turi būti harmonizuotos Europos šalių ar

jo veikti AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, o 2006 m.

bent Europos Bendrijos mastu, todėl glaudžiai bendradar-

rugpjūčio mėn. – TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės

biaujama su Europos pašto ir telekomunikacijų administra-

televizijos siųstuvai Vilniuje. Nors skaitmeninės antžemi-

cijų konferencijos (CEPT) Elektroninių ryšių komiteto (ECC)

nės televizijos diegimo pirmasis pusmetis nebuvo labai

ir EK darbo grupėmis, o RRT sprendimai priimami atsižvel-

sklandus dėl sunkumų pasirašant sutartis tarp siuntėjų ir

giant į šių darbo grupių bendrus sprendimus. Tokia veikla

retransliuotojų, RRT reikalavo iš siuntėjų, turinčių leidimus

užtikrina, kad radijo dažniai, skirti naujoms technologijoms,

naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo dažnius

bus naudojami efektyviai tiek nacionaliniu, tiek ir regioniniu

(kanalus), laikytis konkurso metu prisiimtų skaitmeninės

mastu.

antžeminės televizijos plėtros įsipareigojimų ir tai leido

Vadovaudamasi Tarptautinės telekomunikacijų sąjun-

užtikrinti, kad skaitmeninės antžeminės televizijos siųstuvai

gos (ITU) Radijo ryšio reglamentu ir atsižvelgdama į CEPT

buvo parengti televizijos programas transliuoti, kaip numa-

Bendrąją Europos dažnių paskirstymo lentelę, RRT paren-

tyta leidimuose naudoti dažnius (kanalus) ir televizijos pro-

gė ir 2006 m. gegužės 9 d. LRV nutarimu Nr. 436 buvo

gramų retransliavimo licencijose – nuo 2006 m. birželio 30

patvirtinta naujos redakcijos Nacionalinė radijo dažnių

d. Vilniuje, o nuo 2006 m. gruodžio 31 d. Kaune, Klaipėdo-

paskirstymo lentelė. Nacionalinės radijo dažnių paskirsty-

je, Panevėžyje ir Šiauliuose.

mo lentelės pakeitimai daugiausia susiję su tuo, kad 2004

2006 m. vasario – kovo mėn. RRT išdavė leidimus nau-

m. buvo išleistas naujos redakcijos ITU Radijo ryšio reg-

doti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radi-
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jo ryšio (UMTS/IMT-2000) tinkluose konkurso laimėtojams

Skaitmeninė antžeminė televizija ir radijas

UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“. Iš karto
po leidimų išdavimo, pradėjo veikti UAB „Omnitel“ ir UAB

2006 m. Vilniuje veikė 1 skaitmeninės antžeminės televi-

„Bitė Lietuva“ trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/

zijos stotis, transliuojanti 5 televizijos programas. Nuo 2006

IMT-2000) tinklai 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo

m. liepos 1 d. Vilniuje įjungti nauji skaitmeninės antžeminės

dažnių juostose. UAB „Tele2“ veiklą trečiosios kartos judrio-

televizijos siųstuvai: 2 iš jų priklauso AB Lietuvos radijo ir

jo radijo ryšio (UMTS) tinklais pradėjo 2006 m. II pusmetį. Iš

televizijos centrui ir veikia 50 ir 59 televizijos kanalais, kiti 2

viso Lietuvoje 2006 m. užregistruotos 83 UMTS/IMT-2000

priklauso TEO LT, AB ir veikia 57 ir 60 televizijos kanalais.

bazinės stotys.

Šiais siųstuvais siunčiamų programų vaizdo signalas, pagal

2006 m. RRT, po viešųjų konsultacijų gavusi UAB

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas transliavimo

„Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ prašymus, pratęsė GSM/

ir retransliavimo licencijas, glaudinamas H.264 (dar vadina-

DCS skirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki

mu MPEG-4/AVC) standartu. Numatoma, kad iki 2007 m.

2017 m. spalio 31 d., nekeisdama kitų su minėtų radijo daž-

gruodžio 31 d. skaitmeninės televizijos tinklas veiks pen-

nių naudojimu susijusių sąlygų.
2006 m. RRT dalyvavo 2500–2690 MHz radijo dažnių juostos tolesnio naudojimo planavimo darbuose. ECC

kiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o iki 2009 m. pradžios – bent vieno skaitmeninės televizijos aprėptis bus ne
mažesnė nei 95 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos.

patvirtinus sprendimą ECC/DEC/(05)05 dėl harmonizuo-

2006 m. toliau veikė skaitmeninio radijo stotis Vilniuje,

to 2500–2690 MHz radijo spektro naudojimo IMT-2000/

transliuojanti 6 radijo programas. 2006 m. išnagrinėti užsie-

UMTS sistemoms, atsirado poreikis parengti šią radijo

nio šalių ryšių administracijų pranešimai dėl 77 skaitmeninio

dažnių juostą naudoti naujoms technologijoms. Pažymėti-

radijo stočių ir 12 radijo dažnių paskirstymų koordinavimo.

na, kad Lietuvoje iki 2007 m. šioje radijo dažnių juostoje

2006 m. RRT atstovai dalyvavo Regioninėje radijo ryšio

veikia mikrobangės daugiakanalės televizijos tinklai. Po

konferencijoje RRC-06, Ženevoje. Konferencijoje priimtas

ilgų ir intensyvių derybų su minėtų tinklų atstovais ir kitais

Regioninis susitarimas dėl skaitmeninio antžeminio tran-

suinteresuotais rinkos dalyviais, bei kitomis institucijomis

sliavimo tarnybų vystymo 174–230 MHz ir 470–862 MHz

buvo pasiektas kompromisinis variantas, kad mikrobangės

radijo dažnių juostose 1-jame regione (1-jo regiono, išsidės-

daugiakanalės televizijos tinklai veiks 2500–2572 MHz ir

čiusio į vakarus nuo 170° E meridiano ir į šiaurę nuo 40°

2620–2690 MHz radijo dažnių juostose iki 2009 m. sausio

S lygiagretės, išskyrus Mongolijos teritoriją) ir Irano Islamo

1 d., o 2572–2620 MHz radijo dažnių juostoje – iki 2015 m.

Respublikoje (Ženeva, 2006). Minėta teritorija apima Euro-

sausio 1 d. skaitmeniniu formatu. Toks sprendimas leis jau

pos transliavimo zoną, įskaitant Regioninės ryšių sandrau-

nuo 2009 m. didesniąją dalį juostos skirti naujoms technolo-

gos šalis, Afriką bei Artimųjų Rytų valstybes. Peržiūrėti susi-

gijoms, o mikrobangės daugiakanalės televizijos tinklų ope-

tarimai Stokholmas-61 (RRC-06-Rev.ST61) ir Ženeva-89

ratoriai, naudodami 2572–2620 MHz radijo dažnių juostą iki

(RRC-06-Rev.GE89).

2015 m. galės siųsti skaitmeniniu formatu daugiau televizijos programų negu iki šiol.

2006 m. Lietuvos ryšių administracijos pasiruošimo
Ženevos Radijo ryšio konferencijai ir aktyvaus dalyvavimo

Dar vienas 2006 m. išskirtinis bruožas tas, kad RRT

joje rezultatas – suderinti kanalai su kaimyninėmis šalimis,

pirmą kartą reglamentavo radijo ryšio trukdymo stočių nau-

kurie įtraukti į Ženevos konferencijos planą: 1 nacionaliniam

dojimą. 2006 m. gegužė 22 d. RRT skyrė radijo dažnius

skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) padengimui

(kanalus), kurių paskirtis – radijo ryšio sistemų veikimo

III televizijos diapazone, 8 nacionaliniams padengimams

trukdymas laisvės atėmimo vietose. Viena iš tokių radijo

IV ir V televizijos diapazonuose, 3 skaitmeninio antžemi-

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų – radijo ryšio trukdymo

nio radijo (T-DAB) nacionaliniams padengimams, papildomi

stotis negali kelti trukdžių radijo ryšio įrenginiams, teisėtai

spektro ištekliai – DVB-T dažnio paskirstymas Panevėžio

veikiantiems už laisvės atėmimo įstaigų teritorijų ribų. Nuo

zonoje, DVB-T stotis Šiauliuose bei 2 DVB-T stotys Vilniuje,

šios sąlygos įvykdymo priklausys, ar RRT leis ir kokiomis

po 1 T-DAB dažnio paskirstymą Vilniaus ir Kauno zonose,

sąlygomis leis naudoti radijo ryšio trukdymo stotis ateityje.

be to, nustatyti reikalavimai dėl pereinamuoju periodu saugomų analoginės televizijos stočių.

Radijas ir televizija
Kabelinės televizijos ir MDTV apžvalga
2006 m. paskirti radijo dažniai ir buvo pradėta transliuoti
nauja Lietuvos nacionalinio radijo ketvirtoji programa.

Visuose Lietuvos rajonų centruose ir didesniuose miesteliuose veikia kabelinės televizijos tinklai. 2006 m. buvo 71
kabelinės televizijos tinklas, kabelinės televizijos abonentų
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skaičius pasiekė 320,7 tūkst. ir palyginti su 2005 m., išaugo

stotys. RRT atlieka 6 viešųjų radijo ryšio tinklų operatoriams

7 proc.

skirtų sausumos judriosios tarnybos radijo dažnių, kuriais

5 didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune,

veikia 2413 bazinės stotys, priežiūrą.

Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) bei jų apylinkėse vei-

2006 m. RRT gavo 973 prašymus ir paklausimus judrio-

kia mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklai,

jo radijo ryšio klausimais. Juos išnaginėjus buvo išduoti 246

kurie pagal savo struktūrą ir teikiamas paslaugas gali būti

leidimai naudoti viešųjų radijo ryšio tinklų stotis (užregis-

laikomi belaidžiais kabelinės televizijos tinklais. Televizijos

truotos viešojo radijo ryšio tinklo stotys), 454 leidimai nau-

signalų perdavimui naudojama 2500–2690 MHz radijo daž-

doti judriosios tarnybos radijo dažnius, 74 leidimai naudoti

nių juosta. Šiauliuose ir Panevėžyje televizijos programų

laivų stotis ir 49 leidimai naudoti orlaivių stotis.

transliacijos vykdomos vien tik skaitmeniniu būdu. 2006 m.

2006 m. RRT, vykdydama judriajai tarnybai skirtų radijo

sausio 1 d. Lietuvoje buvo 36 tūkst. mikrobangės daugiaka-

dažnių tarptautinį koordinavimą su kaimyninių šalių ryšių

nalės televizijos abonentų.

administracijomis, suderino 43 radijo dažnius judriajam

Pagal 2005 m. kovo 18 d. Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Elektroninių ryšių

ryšiui. Pagal prašymus, gautus iš kaimyninių valstybių,
buvo suderinti 36 radijo dažniai judriajam radijo ryšiui.

komiteto sprendimą „Dėl spektro harmonizuoto naudoji-

RRT yra atsakinga už radijo dažnių, kuriuos galima

mo IMT-2000/UMTS sistemoms, veikiančioms 2500–2690

naudoti be atskiro leidimo, sąrašo priežiūrą ir papildymą.

MHz radijo dažnių juostoje“ (ECC/DEC/(05)05), 2500–2690

2006 m. šis sąrašas buvo papildytas, įgyvendinant 2005

MHz radijo dažnių juosta turi būti atlaisvinta antžeminėms

m. gruodžio 20 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą

IMT-2000/UMTS sistemoms nuo 2008 m. sausio 1 d. RRT,

2005/928/EB dėl 169,4−169,8125 MHz dažnių juostos nau-

vykdydama šio sprendimo reikalavimus, atsižvelgė taip pat

dojimo suderinimo Bendrijoje.

ir į Lietuvos operatorių bei vartotojų interesus.
Siekiant užtikrinti mikrobangės daugiakanalės televizi-

Radijo ryšio palydovinė ir ﬁksuotoji tarnyba

jos veiklos tęstinumą, nutarta mikrobangės daugiakanalės
televizijos transliuotojams (retransliuotojams) leisti toliau

Šiuo

metu

naujų

technologijų

kūrėjai

ypatingą

dirbti ir po 2008 m. sausio 1 d., tačiau nuo 2009 sausio 1

susidomėjimą rodo 2–26 GHz radijo dažnių juostoms,

d. leisti toliau naudoti tik dalį 2500–2690 MHz radijo dažnių

kadangi jose gerai sklinda radijo bangos, nedideli nuos-

juostos – iš viso 48 MHz. Toks radijo dažnių naudojimas

toliai, pakankamai didelis radijo ryšio atstumas stabiliam

suteiks galimybę mikrobangės daugiakalės televizijos ope-

duomenų perdavimui. Kadangi 3,410–3,600 GHz radijo

ratoriams transliuoti (retransliuoti) iki 48 skaitmeninės tele-

dažnių juosta parengta naudoti bevielės plačiajuostės priei-

vizijos programų ir konkuruoti savo paslaugomis su skait-

gos paslaugų teikimui, artimiausiu metu numatyta pagal

meninės antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais.

baigiamą rengti radijo ryšio plėtros planą išduoti leidimus
naudoti šią radijo dažnių juostą.

Radijo ryšio judrioji tarnyba

2006 m. Lietuvoje leidimus veikti 3,5 GHz ir 10,5 GHz
radijo dažnių juostose bevielės plačiajuostės prieigos

Judrusis radijo ryšys yra labiausiai paplitęs ir plačiausiai
naudojamas radijo ryšys, kuriam skirta didžiausia vidurinių-

paslaugoms teikti turėjo po 2 operatorius, 26 GHz – 4 operatoriai.

jų, trumpųjų ir ultratrumpųjų bangų spektro dalis. Šiai radi-

2006 m. įrengta 41 bevielės plačiajuostės prieigos bazi-

jo ryšio kategorijai priskirti sausumos judriosios tarnybos

nė stotis, jų bendras skaičius išaugo iki 113 ir operatorių

vidaus ir viešieji radijo ryšio tinklai, jūros judriosios tarnybos

teikiamomis paslaugomis gali naudotis ne tik didžiųjų šalies

laivų ir kranto stotys, oreivystės judriosios tarnybos orlaivių

miestų, bet ir rajonų gyventojai. Šiuo metu Lietuvoje yra 46

ir antžeminės stotys. Judriajam radijo ryšiui skirtus radijo

ﬁksuotojo ryšio naudotojai, kurie naudoja iš viso 1650 radi-

dažnius savo vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti

jo relinių linijų Lietuvos teritorijoje. Populiariausios ﬁksuoto-

plačiai naudoja elektros energijos, kuro, šilumos ir vandens

sios radijo ryšio tarnybos naudojamos yra 7 GHz, 10 GHz,

tiekimo įmonės, keleivių vežimo taksi įmonės, sveikatos

13 GHz, 18 GHz, 23 GHz ir 38 GHz radijo dažnių juostos.

priežiūros įstaigos ir saugos tarnybos. Valstybės institucijos

2006 m. buvo išduoti 478 leidimai radijo relinėms linijoms.

šiuos radijo dažnius naudoja veiklai, susijusiai su valstybės

Išaugus palydovinės tarnybos teikiamų paslaugų skai-

gynyba, saugumu, valstybės sienos apsauga, viešosios

čiui, kokybei bei palydovinio ryšio tinklų operatoriams

tvarkos palaikymu.

sumažinus palydovinio ryšio kanalo nuomos kainas, Lietu-

2006 m. pabaigoje RRT vykdė 3012 radijo dažnių priežiūrą, kuriais veikė 1483 vidaus radijo ryšio tinklai, 116 orei-

voje daugėja vartotojų, kurie naudojasi platesnes galimybes
teikiančiomis palydovinio ryšio paslaugomis.

vystės judriosios tarnybos antžeminių stočių ir 271 orlaivio

2006 m. pabaigoje palydovinių radijo ryšių Ku-juostoje

stotis, 32 jūros judriosios tarnybos kranto stotys ir 273 laivų

(11–18 GHz) ir C-juostoje (4–6 GHz) veikė 8 ūkio subjektai,
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buvo išduoti 2 nauji leidimai naudoti radijo dažnių juostas

pius, pridedamus prie transliuotojams išduodamų Lietuvos

14 GHz radijo dažnių juostose. Palydovinis ryšys galėtų

radijo ir televizijos komisijos licencijų.

būti viena iš technologijų, naudojamų plačiajuosčio ryšio

Rengiantis Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-

plėtrai atokiose vietovėse, kuriose nėra galimybės panau-

07, RRT parengė susitarimų tarp Lietuvos ir Lenkijos bei

doti kitas technologijas arba tų technologijų įdiegimo kaštai

tarp Lietuvos ir Latvijos administracijų projektus dėl judrio-

yra neproporcingai aukšti. Kaimo gyvenamosiose vietovė-

sios tarnybos stočių ir TV bei VHF/FM stočių koordinavimo

se, kuriose yra mažiau nei 20 vartotojų, palydovinių ryšių

47–87,5 MHz radijo dažnių juostoje.

sistema yra laikoma efektyviausiu sprendimu, įvertinant

2006 m. Pasaulinės radijo ryšio konferencijos WRC-

vidutinės spartos paslaugų teikimo kaštus. Tipiniai šios

07 metu RRT pozicija buvo pristatyta ECC PT1 bei ITU-R

paslaugos naudotojai yra verslo subjektai atokiose šalies

WP8F darbo grupių susitikimuose. ECC PT1 darbo grupė

vietovėse.

parengė lemiamos įtakos ateities judriajam ryšiui turinčius

Siekiant užtikrinti Lietuvoje veikiančių radijo ryšio stočių

sprendimus:

apsaugą nuo trukdžių, yra vykdomas Lietuvos radijo ryšio

1. (06)01 – dėl darnaus spektro, skirto antžeminėms

stočių koordinavimas su užsienio šalių ryšių administraci-

IMT-2000/UMTS sistemoms, veikiančioms 1900–1980

jomis. 2006 m. buvo išsiųsta koordinuoti 1346 dažnio pri-

MHz, 2010–2025 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių

skyrimų ﬁksuotosios tarnybos stotims dažnių juostoje nuo

juostose, panaudojimo;

1 GHz iki 40 GHz, išnagrinėti 573 užsienio šalių ryšių admi-

2. (06)13 – dėl 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–

nistracijų prašymai koordinuoti ﬁksuotosios tarnybos stotis

1785 MHz ir 1805–1880 MHz radijo dažnių juostų skyrimo

ir 85 prašymai koordinuoti judriosios tarnybos stotis.

antžeminėms IMT-2000/UMTS sistemoms.
2006 m. RRT parengė Rusijos Federacijos ryšių administracijai pasiūlymą dėl 5925–6425 MHz juostos padalijimo į prioritetinius ir neprioritetinius kanalus: RRT su ICS
Telecom programine įranga apskaičiavo galimas ribines pfd
(galios spektro tankio) vertes bei atliko šios dažnių juostos
inžinerinę analizę, suskirstė jį į prioritetinius ir neprioritetinius kanalus.
2006 m. RRT išanalizavo 830–862 MHz dažnių juostos
(66–69 TV kanalai) panaudojimo galimybę ne TV transliacijos tarnybai. Panaudojimo analizei buvo pasirinkta PAMR-

24 pav. Išsiųstų prašymų užsienio šalių ryšių administracijoms
koordinuoti radijo stotis skaičius ir RRT išnagrinėtų užsienio
šalių ryšių administracijų prašymų koordinuoti radijo stotis
skaičius 2004–2006 m.
Šaltinis: RRT.

CDMA sistema. Analizuojant šį diapazoną, teko atsižvelgti
į Baltarusijoje, Kaliningrado bei Pskovo srityse esančių oro
navigacijos tarnybos stočių parametrus bei kaimyninių šalių
skaitmeninės televizijos kanalų paskirstymus. Ši analizė
parodė, kad visoje Lietuvos teritorijoje galima sukurti bent

Spektro inžinerija

vieną bazinių stočių tinklą, skiriant jam 3 MHz pločio dažnių
juostą, o didžiuosiuose šalies miestuose šiai sistemai būtų

Augant radijo ryšio stočių skaičiui Lietuvoje bei visoje
Europoje, vis svarbesnis tampa elektromagnetinio suderi-

galima skirti nuo 6 MHz (Vilniuje) iki 32 MHz (Panevėžyje)
pločio dažnių juostą.

namumo įvertinimas bei spektro planavimas, siekiant kuo

2005 m. pabaigoje RRT darbuotojas tapo atsakingas už

racionaliau išnaudoti turimus spektro resursus. Jis atlieka-

tarptautinės HCM sutarties (angl. Harmonize Calculation

mas naudojant specializuotą programinę įrangą, kuri pade-

Method Agreement), kuri apima 17 Europos šalių, ﬁksuoto-

da įvertinti galimą Lietuvoje ir užsienio šalyse veikiančių

sios tarnybos elektromagnetinio suderinamumo programos

radijo ryšio stočių įtaką naujai projektuojamai radijo stočiai.

tolesnį vystymą, todėl 2006 m. vyko intensyvūs programos

Įvertinant elektromagnetinį suderinamumą, vadovaujamasi

tobulinimo darbai. Ši programa yra naudojama tarptautinio

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos parengtomis reko-

ﬁksuotosios tarnybos stočių koordinavimo procese. Pato-

mendacijomis ITU-R P.452, ITU-R P.530, ITU-R P.525/526.

bulinus programą, elektromagnetinio suderinamumo tarp

2006 m. RRT įvertino 97 duomenų perdavimo linijų ir 43

ﬁksuotosios tarnybos stočių parametrai skaičiuojami du

bevielės plačiajuostės prieigos centrinių stočių elektromagnetinį suderinamumą, atliko 13 duomenų perdavimo linijų
projektų ekspertizę.

kartus greičiau nei anksčiau.
2006 m. gegužės mėn. RRT atliko AB Lietuvos radijo
ir televizijos centro eksploatuojamo belaidės plačiajuostės

2006 m. RRT pateikė Lietuvos radijo ir televizijos komi-

prieigos tinklo 3,5 GHz dažnių juostoje aprėpties skaičia-

sijai 19 radijo ir televizijos stočių aprėpties zonų žemėla-

vimus, šiame tinkle veikia 43 stotys (116 sektorių), kurios
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aprėpia apie 80 proc. Lietuvos teritorijos, taip pat atliktas

dimus bei radijo mėgėjų pageidavimus papildytos veiklos

stočių tarpusavio įtakos vertinimas.

eteryje galimybės.
2006 m. kvaliﬁkacinius egzaminus laikė 19 pretendentų,

Tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos

sėkmingai egzaminus išlaikė 17 asmenų: 4 radijo mėgėjai
aukštesnio A lygio tarptautiniam leidimui gauti ir 12 naujų

Siekiant įgyvendinti ES sprendimą kuo greičiau pereiti
prie skaitmeninės televizijos, 2007 m. sausio 10–11 d. RRT

radijo mėgėjų, iš kurių 4 išlaikė iš karto abiejų lygių egzaminus.

vyko tarptautinės derybos su Latvijos ryšių administracija

2006 m. parengti, patvirtinti ir pradėti išduoti naujos

skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros bei analoginės

formos, mažesnio formato ir labiau radijo mėgėjų pageida-

ir skaitmeninės antžeminės televizijos stočių koordinavi-

vimus atitinkantys leidimai radijo mėgėjų veiklai ir leidimai

mo klausimais. Nors šalys griežtai gynė savo pozicijas ir

naudoti radijo šaukinį. Naujo pavyzdžio leidimai naudoti

derybos buvo labai sudėtingos, pasiekta palankių rezul-

radijo šaukinį išduoti 11 klubų.

tatų ir susitarta dėl visų tarpusavio koordinavimui pateik-

Pasikeitus keturženklių radijo šaukinių suteikimo tvarkai,

tų skaitmeninės bei analoginės televizijos stočių. Lietuvos

trumpieji šaukiniai 4-iems A klasės radijo mėgėjams buvo

derybininkai sukoordinavo visas skaitmeninės televizijos

suteikti naujai, 72-iems anksčiau skirti šaukiniai pakeisti į

stotis, kurias buvo privaloma sukoordinuoti prieš išduodant

keturženklius, 2 keturženkliai šaukiniai buvo naujai suteikti

leidimus jas naudoti, kaip numatyta Ženevos-06 plane,

radijo mėgėjų klubams.

nustatančiame skaitmeninio antžeminio radijo ir televizijos

1932–1940 m. Lietuvos radijo mėgėjai turėjo penkis

transliavimo stočių dažnius 174–230 MHz ir 470–862 MHz

keturženklius šaukinius, per 1992–2005 m. laikotarpį buvo

dažnių juostose Europoje. Koordinavimas vyko pagal Žene-

suteikta 16, o per 2006 m., pradėjus juos išdavinėti be reko-

vos-06 susitarime, reglamentuojančiame skaitmeninio ant-

mendacijų, buvo suteikti net 78 keturženkliai šaukiniai.

žeminio radijo ir televizijos transliavimo stočių koordinavimo

2006 m. išnagrinėti 163 radijo mėgėjų prašymai, pareng-

principus, numatytas technines procedūras ir skaičiavimo

ti 255 įsakymai dėl leidimų radijo mėgėjų veiklai bei naudoti

metodus. Po šių derybų skaitmeninės televizijos stotys jau

radijo šaukinį išdavimo ar panaikinimo, išduoti 166 leidimai

yra sukoordinuotos su Lenkijos ir Latvijos administracijo-

radijo mėgėjų veiklai: 107 – A klasės (CEPT leidimo radijo

mis. Siekiant kuo greičiau baigti šių stočių koordinavimą,

mėgėjų veiklai ekvivalentai) ir 37 – B klasės (nacionaliniai),

2007 m. kovo mėn. numatomos derybos su Baltarusijos ir

22 leidimai naudoti radijo šaukinį, išduoti 3 darnieji radijo

Rusijos ryšių administracijomis.

mėgėjų egzaminų pažymėjimai (HAREC), suteikti 105 nauji
radijo šaukiniai, 19 radijo mėgėjų sutrumpino turėtus nau-

Radijo mėgėjų veikla

jokų šaukinius, atsisakydami raidės „N“, o 5 radijo mėgėjai
atnaujino savo veiklą.

RRT egzaminuoja asmenis, pageidaujančius užsiimti radijo mėgėjų veikla, ir radijo mėgėjus, norinčius gauti
aukštesnės klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai (lygiaverčius СEPT leidimams). 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje)
sudarytos radijo mėgėjų kvaliﬁkacinių egzaminų komisijos.
2006 m. rugpjūčio mėn. su naujais pakeitimais patvirtintas Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos
ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas (toliau – Aprašas),
kuris nustato leidimų radijo mėgėjų veiklai ir leidimų naudoti
radijo šaukinį išdavimo, leidimų galiojimo bei jų galiojimo
panaikinimo tvarką, radijo šaukinių sudarymo, skyrimo ir
naudojimo taisykles, pranešimų siuntimo ir dažnių naudojimo tvarką, techninius reikalavimus radijo mėgėjų naudo-

25 pav. Radijo mėgėjų, turinčių galiojančius leidimus, skaičius
2000–2006 m.
Šaltinis: RRT.

jamoms stotims ir jų kontrolę, skaitmeninių stočių ir tinklų,
taip pat radijo mėgėjų pelengavimo siųstuvų naudojimą,

RRT interneto tinklalapyje skelbiama ir nuolat atnaujina-

kvaliﬁkacinių egzaminų organizavimo ir HAREC pažymė-

ma informacija apie radijo mėgėjams suteiktus šaukinius,

jimo išdavimo tvarką bei apibrėžia radijo mėgėjų teises.

išduotus leidimus bei jų galiojimo laiką, kita aktuali infor-

Apraše pakeisti kai kurie punktai: praplėstos bei patikslintos

macija.

radijo dažnių juostos, atsižvelgiant į WRC03 priimtus spren-
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Radijo spektro stebėsena
dimo, nustatyta jų įrengimo vieta bei nurodyta pažeidimus
2006 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose praplėstos

pašalinti. Pažeidimų pašalinimo eigoje surašyti 14 aktų

automatizuotos radijo kontrolės sistemos radijo spektrui

dėl radijo dažnio naudojimo be leidimo ir 7 administracinių

kontroliuoti, kurios leidžia atlikti sudėtingus radijo trukdžių

teisės pažeidimų protokolai.

tyrimus, neteisėtų radijo signalų šaltinių paiešką bei radijo

2006 m. RRT patikrino 111 radijo ryšio tinkluose

stočių, taip pat televizijos ir radijo transliacijos, spinduliuotės

naudojamų radijo kanalų užimtumą; atliko 531 radiofonijos

parametrų kontrolinius matavimus.

siųstuvų spinduliuotės kontrolinį matavimą bei nustatė 34

2006 m. RRT nustatė 29 radijo dažnių naudojimo be lei-

maksimalaus radijo dažnio nuokrypio neatitikties reikalavi-

dimo atvejus ir identiﬁkavo 23 siųstuvus, veikiančius be lei-

mams atvejus, neatitikimus nurodyta pašalinti.

26 pav. RRT judrioji radijo pelengavimo stotis
Šaltinis: RRT.

27 pav. RRT judrioji (universalioji) radijo stebėsenos stotis
Šaltinis: RRT.

28 pav. Radijo spektro kontrolės rezultatai, 2004–2006 m.
Šaltinis: RRT.

Kitų išteklių valdymas
Tinklų identiﬁkatorių valdymas

Telefono ryšio numerių valdymas
Atsižvelgiant Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos
(ITU) rekomendaciją E.123 RRT, 2006 m. rugpjūčio 2 d.

2006 m. buvo paskirti 4 nacionalinių signalizacijos taškų

pakeitė Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių

kodai, 1 numerio perkeliamumo paslaugos identiﬁkatorius.

rašymo taisykles iš privalomų į rekomendacines, kurios

Iš viso yra paskirta: 12 tarptautinių signalizacijos taškų

nustato tipograﬁnio nacionalinių ir tarptautinių telefono

kodų, 3 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai, 2 viešojo

ryšio numerių rašymo bei išdėstymo tvarką Lietuvos Res-

duomenų perdavimo tinklo identiﬁkavimo kodai, 31 numerio

publikos teritorijoje naudojamuose formuliaruose, raštuose,

perkeliamumo paslaugos identiﬁkatorius, 83 nacionalinių

sąskaitose ir kituose dokumentuose bei simbolių naudojimą

signalizacijos taškų kodai.

nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymui.
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9 lentelė. Paskirtų telefono ryšio numerių suvestinė
Numerių paskirtis

Išduotų leidimų skaičius (vnt.)

Paskirtų numerių skaičius (vnt.)

2002–2006 m.

2006 m.

2002–2006 m.

2006 m.

Trumpieji numeriai 10XX

26

1

25

1

Trumpieji numeriai 18XX

40

11

40

11

Trumpieji numeriai 19XXX

26

26

26

26

Viešųjų ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų numeriai

31

13

4 976 497

8570

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeriai

48

14

7 993 959

1 093 959

Paslaugų numeriai

32

16

55 231

4922

Šaltinis: RRT.

Aukščiausio lygio domeno .eu vardų registravimas

administracijai („kaunas.eu“), Valstybės sienos apsaugos
tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos („pasienis.eu“), Klaipėdos miesto savivaldybės adminis-

2005 m. buvo pradėtas interneto vardų domeno „.eu“
registravimas. EK paskyrė organizaciją EURID (angl. The
European Registry of Internet Domain Names) administruoti aukščiausio lygio domeną „.eu“ bei priimti organizacijų
paraiškas tapti interneto vardų „.eu“ domene registratoriais.
Aukščiausio lygio domeno „.eu“ diegimas yra reglamentuotas ES teisės aktais. Už ES „.eu“ reglamento įgyvendinimą
Lietuvoje atsakinga RRT.
2005 m. gruodžio 7 d. buvo pradėta aukščiausio lygio
domeno „.eu“ pirmoji registracijos fazė, kurios metu buvo
registruojami viešųjų objektų (valstybių, miestų bei pan.)
pavadinimai ir jų akronimai, išskirtinių, saugomų meno kūrinių pavadinimai, įmonių pavadinimai, registruoti bei neregistruoti, tačiau naudojami prekių ženklai. Domeno galūnė
„.eu“ parodys svetainės lankytojams, kad svetainė priklauso organizacijai, veikiančiai ES valstybėje narėje arba
šalyje kandidatėje. Keturių mėnesių Saulėtekio laikotarpis
leido pirmumo teisių turėtojams, įskaitant ir verslo atstovus,
kreiptis dėl domeno vardų registravimo su sąlyga, kad jie
gyvena ar yra įsteigę savo organizacijas ES teritorijoje.
Per keturis mėnesius Europos Sąjungoje nuo 2005 m.
gruodžio 7 d. iki 2006 m. balandžio 7 d. daugiau kaip 300
000 valstybinių įstaigų, prekės ženklų savininkų ir kitų subjektų, turinčiųjų pirmumo teisę, pateikė paraišką „.eu“ interneto adresui gauti. Nuo 2006 m. balandžio 7 d., pasibaigus
Saulėtekio laikotarpiui, tinklavietės pavadinimui arba el.
pašto adresui su „.eu“ gauti gali registruotis visi, turintys
adresą ES piliečiai, organizacijos, asociacijos ir kt.
2005–2006 m. RRT išnagrinėjo 12 paraiškų dėl interneto vardo „.eu“ aukščiausiojo lygio domene registracijos,
iš jų 10-iai patvirtino teisę registruoti domeno vardą „.eu“
srityje – Druskininkų savivaldybės administracijai („druskininkai.eu“), Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
(„vilnius.eu“), Panevėžio rajono savivaldybės administracijai („panrs.eu“), Panevėžio miesto savivaldybės administracijai („panevezys.eu“), Policijos departamentui prie Vidaus
ministerijos („policija.eu“), Šiaulių miesto savivaldybės
administracijai („siauliai.eu“), Kauno miesto savivaldybės
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tracijai („klaipeda.eu“), Varėnos rajono savivaldybės administracijai („varena.eu“).

tik pagrindines elektroninių ryšių ir pašto veiklos sąlygas,
skatinančias naujų technologijų plėtrą ir užtikrinančias ES
gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir turinčių įtakos elektroninių ryšių ir radijo dažnių spektro naudojimui daug platesniame regione.
2006 m. buvo teiktos pozicijos dėl Ryšio duomenų
saugojimo direktyvos, universaliųjų paslaugų apimties, e.
valdžios paslaugų sąveikos, saugios informacinės visuomenės strategijos, telefonų numerių rezervavimo visos ES
mastu teikiamoms paslaugoms, ES elektroninių ryšių regu-

INTEGRACIJA Į ES SPRENDIMŲ
PRIĖMIMĄ IR TARPTAUTINĘ
REGULIAVIMO ERDVĘ

liavimo sistemos, interneto valdymo, pasiūlymo pakeisti TV
be sienų direktyvą, ypač daug dėmesio reikalavusių pasiūlymų dėl pašto paslaugų rinkos liberalizavimo, tarptinklinio
telefono ryšio tarifų harmonizavimo ir kt. Iš viso parengta
daugiau kaip 50 pozicijų.
Dalyvavimas ES Tarybos ir Komisijos komitetų bei
grupių veikloje ne tik suteikė RRT galimybę betarpiškai
prisidėti prie naujų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkų

■ Lietuvos atstovas pirmą kartą išrinktas į
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos renkamą postą – RRT Radijo ryšio departamento
direktorius dr. Mindaugas Žilinskas tapo Radijo ryšio reguliavimo valdybos nariu.

reguliavimo priemonių ES kūrimo, esamos situacijos rinkose įvertinimo, bei galimybę patiems vertinti ES direktyvų
nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę, bet ir leido svariau
ginti Lietuvos interesus formuojant bendrą ES šalių poziciją
pasaulinio masto procesuose.
Reaguojant į sparčią technologijų pažangą, sprendžiant

■ RRT atstovas paskirtas Europos pašto ir
telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) Reguliavimo reikalų darbo grupės
(WGRA) pirmininko pavaduotoju.

kylančias problemas, ES peržiūrimas elektroninių ryšių
ir pašto reguliavimas, tobulinama bei kuriama adekvati,
lanksti reguliavimo sistema, kuri užtikrintų ne tik paties ryšių
sektoriaus tolygią plėtrą, bet ir leistų jo platesnį pritaikymą
ekonominiam vystymuisi ir gyvenimo kokybės gerinimui.

■ Regioninėje radijo ryšio konferencijoje (RRC06) pasiekti Lietuvai naudingi rezultatai.

Pagal kompetenciją RRT dirbo ES teisės aktų perkėlimo
į Lietuvos Respublikos teisę srityje, nustatytais terminais
parengė perkėlimo priemones, teikė planus Lietuvos Res-

■ RRT pradėjo teikti ekspertinę patirtį pagal
TAIEX programą.

publikos Vyriausybės kanceliarijai dėl RRT kaip atsakingai
institucijai paskirtų ES teisės aktų įgyvendinimo priemonių
bei ataskaitas apie paskirtų ES teisės aktų įgyvendinimo

Darbas Europos Sąjungos institucijose

eigą ir rezultatus.
2006 m. RRT, kaip už ES teisės aktų įgyvendinimą
atsakingai ar už numatytos teisės aktų įgyvendinimo prie-

Nuo narystės ES 2004 m. pradžios turėjusi atstovus ES
Tarybos ir EK komitetuose bei darbo grupėse, RRT ir toliau
siekė palaikyti aktyvų Lietuvos dalyvavimą ES sprendimų

monės vykdymą atsakingai institucijai, buvo paskirti šie ES
teisės aktai:
■

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir

priėmimo procese visais elektroninių ryšių ir pašto paslau-

Tarybos direktyva 2005/82/EB, panaikinanti Tarybos direk-

gų klausimais.

tyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radi-

2006 m. nuosekli RRT veikla ES Tarybos ir EK darbo
grupėse bei komitetuose leido išplėsti rengiamų ir tolesniems svarstymams teikiamų pozicijų bei pasiūlymų pozi-

jo paieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo;
■

2006/771/EB 2006 m. lapkričio 9 d. Komisijos

cijai dėl ES institucijose nagrinėjamų klausimų ratą. Buvo

sprendimas dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo

nagrinėti pasiūlymai dėl ES teisės aktų ir įvairūs nenorminio

nuotolio įrenginiuose;

pobūdžio dokumentai elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo

■

2006/804/EB 2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos

klausimais. Atsakingoms valstybės institucijoms buvo tei-

sprendimas dėl ultraaukštų dažnių (UHF) juostoje veikian-

kiama RRT pozicija dėl tarptautinių organizacijų dokumen-

čių radijo dažnio atpažinimo (RFID) įrenginių radijo spektro

tų, susijusių su IRT ir pašto sektoriais bei nustatančių ne

suderinimo;
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2005/928/EB 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos

ros atstovai. Susitikimo metu RRT specialistai svečiams pri-

sprendimas dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos nau-

statė Lietuvos situaciją elektroninių ryšių rinkoje, pasidalijo

dojimo suderinimo Bendrijoje;

patirtimi elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo, teisinės

■

■

2006 m. sausio 30 d. Komisijos nuomonė dėl

direktyvos 89/336/EEB, susijusios su elektromagnetiniu
suderinamumu, 9 straipsnio taikymo.

bazės kūrimo, apskaitos ir kainų reguliavimo klausimais.
RRT, vykdydama rinkų tyrimus, glaudžiai bendradarbiavo su EB Komisijos ir ES valstybių narių nacionalinėmis
reguliavimo institucijomis. Atliktų rinkos tyrimų ataskaitų

2006 m. RRT taip pat pateikė pastabas Europos Teisin-

projektai buvo siunčiami EB Komisijos ir kitų ES šalių regu-

gumo Teismo 3 nagrinėjamoms byloms – C-55/06 Arcor AG

liuotojams, vyko viešos konsultacijos ir tik pasibaigus kon-

& Co. KG prieš Vokietijos Federacinę Respubliką; C-190/

sultacijoms priimti sprendimai.

06 Belgacom Mobile SA; C-262/06 Deutsche Telekom AG
prieš Vokietijos Federacinę Respubliką. Šiose bylose nagrinėtos Reglamento 2887/2000/EB dėl atsietos prieigos prie

Tarptautinė Europos tinklų ir informacijos saugumo konferencija (ENISA)

vietinės linijos nuostatos, įtvirtinančios orientacijos į sąnaudas įpareigojimą didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems

Glaudų bendradarbiavimą su viso pasaulio tarpvyriau-

operatoriams, taip pat GSM sietuvų naudojimo reglamenta-

sybinėmis ir privataus sektoriaus organizacijomis elektro-

vimas pagal ES teisę bei reikalavimas palikti pagal iki direk-

ninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo srityje įrodo 2006

tyvų 2002/21/EB ir 2002/22/EB įsigaliojimo galiojusiuose

m. jau antrą kartą Vilniuje organizuota tarptautinė Europos

teisės aktuose nustatytus įpareigojimus didelę įtaką rinkoje

tinklų ir informacijos saugumo konferencija „Organizacijų

turintiems ūkio subjektams, kol bus baigtos rinkų tyrimų

informacinių sistemų ir tinklų saugumo užtikrinimas“. Kon-

procedūros pagal naująją reguliavimo sistemą.

ferencijoje, kurią organizavo RRT, Susisiekimo ministerija,
Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA)

Bendradarbiavimas su kitų šalių nacionalinėmis
reguliavimo institucijomis

ir Vidaus reikalų ministerija, dalyvavo beveik 200 atstovų iš
Lietuvos ir užsienio valstybinių institucijų, privataus verslo
kompanijų ir akademinės visuomenės. Šioje konferencijoje

2006 m. RRT ir toliau sėkmingai bendradarbiavo su

Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA),

kitų ES šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir

Europos telekomunikacijų standartų instituto, Tarptautinės

tai leido pasiekti didesnį vidaus rinkos harmonizavimą bei

telekomunikacijų sąjungos (ITU), Tarptautinės informacijos

pasidalinti geriausia reguliavimo patirtimi.

sistemų audito ir kontrolės asociacijos (ISACA), Tarptau-

2006 m. RRT aktyviai dalyvavo Nepriklausomų reguliuo-

tinės geležinkelių sąjungos (UIC), Korėjos informacinės

tojų grupės (IRG) veikloje ir Europos reguliuotojų grupės

apsaugos agentūros, Lenkijos kontrolės sistemų instituto,

(ERG) veikloje, teikė pasiūlymus dėl ES elektroninių ryšių

Jungtinės Karalystės nacionalinio infrastruktūrų apsaugos

reguliavimo sistemos keitimo, tolesnių veiksmų, siekiant

koordinavimo centro, Pasaulio banko, Lietuvos Respublikos

sumažinti tarptautinio tarptinklinio viešojo judriojo telefono

vidaus reikalų ministerijos, RRT, Cisco Systems, Alcatel,

ryšio paslaugų kainas.

Microsoft, IBM Lietuva atstovai sprendė visiems aktualias

2006 m. kovo mėn. RRT lankėsi Latvijos Respublikos

tinklų ir informacijos saugumo problemas, dalijosi patirtimi,

viešųjų paslaugų komisijos (PUC) delegacija. Susitikimo

siūlė įvairius problemų sprendimo būdus. Specialiai konfe-

metu buvo pristatyta RRT turima automatizuota telefono

rencijos dalyviams įrašytoje kalboje EK Informacinės visuo-

ryšio paslaugų kokybės kontrolės įranga, supažindinta su

menės ir žiniasklaidos komisarė Viviane Reding pažymėjo,

techninėmis galimybėmis, teisiniais šių matavimų aspek-

kad rūpintis tinklų saugumu, dalintis informacija, taikant kitų

tais.

šalių patirtį, padėti besivystančioms šalims turi visos suin-

2006 m. rugsėjo mėn. Vilniuje surengtas kasmetinis
Baltijos valstybių nacionalinių reguliavimo institucijų atsto-

teresuotos šalys – viešojo administravimo įstaigos, privatus
sektorius ir pati visuomenė.

vų susitikimas, kuriame Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai
pasidalijo informacija apie pokyčius ryšių rinkoje, aptarė rinkos vystymosi tendencijas, reguliavimo ypatybes. Atskirose

Bendradarbiavimas su Europos Komisijos Techninės pagalbos biuru (TAIEX)

sesijose aptarta reguliavimo patirtis ir sprendimai dėl rinkų
tyrimų, universaliųjų pašto paslaugų reguliavimo, tarptau-

Siekdama perimti ES valstybių narių geriausią praktiką

tinio tarptinklinio ryšio, pašto rinkų informacijos rinkimo ir

įgyvendinant ES reguliavimo sistemos reikalavimus, RRT

pašto standartizavimo srityse.

2006 m. sėkmingai bendradarbiavo su EK Techninės pagal-

2006 m. lapkričio 15 d. RRT lankėsi Moldovos naciona-

bos biuru (toliau – TAIEX) ir pasinaudojo TAIEX teikiama

linės telekomunikacijų ir informatikos reguliavimo agentū-

pagalba pašto reguliavimo srityje. RRT darbuotojai pagal
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TAIEX programą lankėsi Švedijos reguliavimo institucijoje

gas Lietuvai plačiau pristatyti savo kandidatą į ITU Radijo

Post & Telestyrelsen, susipažino su teisės aktais, regla-

ryšio reguliavimo valdybą. Darbas WG ITU grupėje leido

mentuojančiais pašto paslaugų teikimą Švedijoje, aktualių

Lietuvai dalyvauti ITU Aukščiausioje plenarinėje konferen-

licencijavimo, sąnaudų apskaitos, rinkos priežiūros klausi-

cijoje su suderinta kandidatūra į ITU Radijo ryšio reguliavi-

mų sprendimu, universaliųjų paslaugų teikėjo veikla.

mo valdybą, kas lėmė kandidatavimo sėkmę.

2006 m. spalio 25 d. RRT, bendradarbiaudama su

2006 m. rugsėjo mėn. Vilniuje vyko CEPT Elektroni-

TAIEX, Vilniuje suorganizavo tarptautinį seminarą „Mobilių-

nių ryšių komiteto pirmosios darbo grupės (ECC PT1),

jų telefonų vagysčių ir vogtų įrenginių platinimo prevencija“.

sprendžiančios trečiosios kartos ir pažangesnių judriojo

Jo metu aptartos priemonės, kuriomis valstybės instituci-

ryšio sistemų vystymo klausimus, susitikimas. Susitikime

jos ir judriojo ryšio operatoriai, paslaugų teikėjai užtikrintų

pradėta rengti nauja ECC rekomendacija dėl UMTS/IMT-

mobiliųjų telefonų naudotojų saugumą ir užkirstų kelią vogtų

2000 ir GSM sistemų pasienio koordinavimo 900 MHz ir

telefonų naudojimui. Buvo pristatyti geriausios praktikos

1800 MHz radijo dažnių juostose, aptarti bendrieji Europos

pavyzdžiai, vyko atviros diskusijos tarp operatorių, valsty-

pasiūlymai 2007 m. vyksiančiai Pasaulinei radijo ryšio kon-

bės institucijų atstovų. Seminare savo patirtį pristatė GSM

ferencijai (WRC-07) dėl radijo dažnių, skirtų IMT-2000 ir

asociacijos, D. Britanijos valstybės ir operatorių kovos su

pažangesnių sistemų vystymui ateityje. Taip pat parengtas

mobiliųjų telefonų vagystėmis forumo, D. Britanijos vidaus

pirminis ataskaitos, pagal Europos Komisijos mandatą dėl

reikalų struktūrų, RRT atstovai. Seminare dalyvavo ir kai-

Belaidės prieigos platformų elektroninių ryšių paslaugoms

myninių šalių – Lenkijos, Latvijos, Estijos – judriojo ryšio

(WAPECS) variantas.

operatorių ir valstybės institucijų atstovai.

2006 m. spalio mėn. RRT kvietimu Vilniuje vyko ir CEPT

2006 m. RRT pirmą kartą dalyvavo TAIEX programo-

Europos pašto reguliuotojų komiteto darbo grupių susitiki-

je kaip paramos teikėja. 2006 m. gruodžio 11–15 d. Juod-

mai. Susitikimuose Europos reguliavimo institucijų atstovai

kalnijoje vyko TAIEX biuro organizuotas renginys, kuriame

svarstė aktualius pašto paslaugų reguliavimo klausimus,

dalyvavusi RRT atstovė Juodkalnijos telekomunikacijų

aptarė ES Komisijos siūlomą visišką ES pašto rinkos libe-

agentūrai (angl. Agency for Telecommunications) pasidalijo

ralizavimo modelį ir galimas alternatyvas. Taip pat buvo

ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos diegimo Lietu-

diskutuota apie lankstesnio nuostolingų universaliųjų pašto

voje patirtimi, supažindino su praktiniais elektroninių ryšių

paslaugų ﬁnansavimo būdo pasirinkimą, universaliųjų pašto

paslaugų ekonominio reguliavimo aspektais.

paslaugų įpareigojimų keliems operatoriams paskirstymą.

Veikla Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT)

ir todėl, kad RRT atstovas tapo CEPT Reguliavimo reika-

2006 m. tapo išskirtiniais RRT veiklos CEPT metais dar
lų darbo grupės (WGRA) pirmininko pavaduotoju. CEPT
Reguliavimo reikalų darbo grupė (WGRA) nagrinėja ben2006 m. RRT atstovai dalyvavo CEPT komitetų bei

druosius radijo ryšio valdymo aspektus, supaprastinto leidi-

pagrindinių darbo grupių, nagrinėjančių aktualius radijo

mų režimo, radijo mėgėjų bei radijo ryšio įrenginių naudoji-

ryšio, elektroninių ryšių ir pašto klausimus, veikloje. CEPT

mo klausimus, rengia sprendimus, lemiančius radijo dažnių

apima praktiškai visą geograﬁnę Europą (47 valstybes),

valdymo harmonizavimo procesą Europoje.

tačiau, siekiant harmonizuoti technines nuostatas Europoje, CEPT darbo organai neretai dirba ir pagal EB Komisijos
suteiktus mandatus.
Svarbi CEPT veiklos sritis, kuriai 2006 m. buvo skir-

Bendradarbiavimas su pasaulinėmis
organizacijomis

tas nemažas dėmesys – Europos šalių pasirengimas bei
bendrų pasiūlymų rengimas pasaulinėms ITU konferenci-

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)

joms. RRT atstovai dalyvavo veikloje darbo grupių, kurios
rengė pasiūlymus 2006 m. vykusioms ITU Pasaulinei tele-

2006 m. kovo 23–24 d. ITU organizuotame semina-

komunikacijų plėtros konferencijai, Regioninei radijo ryšio

re „Kaip reglamentuoti IP protokolo pagrindu veikiančius

konferencijai ir Aukščiausiajai plenarinei konferencijai bei

naujos kartos tinklus“ RRT atstovas perskaitė pranešimą

2007 m. vyksiančiai Pasaulinei radijo ryšio konferencijai,

apie naujas elektroninių ryšių raidos tendencijas ir rinkos

nagrinėjo šių grupių rengiamus dokumentų projektus, teikė

reguliavimą, o 2006 m. gegužės 15–16 d. ITU organizuo-

pastabas ir pasiūlymus.

tame susitikime „Bendradarbiavimas užtikrinant visuotinį

2006 m. birželio mėn. Vilniuje buvo surengtas CEPT

kibernetinį saugumą“ – pranešimą, kuriame apžvelgė tinklų

ITU darbo grupės (WG ITU) posėdis, kuriame nagrinėti

ir informacijos saugumo situaciją Lietuvoje, pristatė RRT

bendrieji Europos pasiūlymai dėl Aukščiausios plenarinės

saugumo kultūros skatinimo iniciatyvas.

konferencijos darbotvarkės klausimų. Posėdis sudarė sąly-

RRT ekspertinės patirties tarptautiniu pripažinimu laiky43

RRT metinė veiklos ataskaita

tina tai, kad RRT atstovas buvo pakviestas dalyvauti 2006

2006 m. vienas iš svarbiausių Tarptautinės telekomu-

m. gruodžio 2–5 d. Honkonge vykusio ITU organizuoto

nikacijų sąjungos (ITU) renginių buvo Aukščiausioji ple-

prestižinio pasaulinio forumo „ITU Telekomunikacijų pasau-

narinė konferencija (PP-06), kurioje dalyvavo apie 1500

lis 2006“ diskusijose bei skaityti jame pranešimą.

delegatų iš viso pasaulio. Joje buvo išrinkti ITU generalinis

2006 m. vyko trys svarbūs Tarptautinės telekomunikacijų

direktorius, jo pavaduotojas, trys biurų direktoriai, išrinkta

sąjungos renginiai, kuriuose RRT atstovai dalyvavo Lietu-

Radijo ryšio reguliavimo valdyba bei suformuota Taryba.

vos delegacijos sudėtyje ir kurių metu priimti strateginiai

Konferencija priėmė pagrindinių ITU dokumentų – Įstatų,

ilgalaikiai sprendimai:

Konvencijos pakeitimus bei apie 60 naujų ir pakoreguotų

– Pasaulinė telekomunikacijų plėtros konferencija
(WTDC-2006);

rezoliucijų, kuriomis bus vadovaujamasi ITU veikloje. Svarbiausios rezoliucijos nustato ITU strateginį planą, 2008–

– Regioninė radijo ryšio konferencija (RRC-06);

2011 m. biudžetą, ITU vaidmenį įgyvendinant Pasaulinės

– Aukščiausioji plenarinė konferencija (PP-06).

viršūnių sueigos informacinės visuomenės klausimais

Pasaulinė telekomunikacijų plėtros konferencija

(WSIS) rezultatus, bendradarbiavimą interneto valdymo

(WTDC-2006) vyko 2006 m. kovo 6–15 d. Dohoje. Kon-

klausimais, suinteresuotų dalyvių įtraukimo į ITU veiklą

ferencijoje patvirtinto Dohos veiksmų plano pagrindas

klausimo tolesnį nagrinėjimą, telekomunikacijų / informaci-

– telekomunikacijų plėtros strategija, kuri bus įgyvendina-

nių ir ryšių technologijų plėtros skatinimą ir kt.

ma pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Planas

Aukščiausioji plenarinė konferencija (PP-06) Lietuvai

sudarytas iš šešių programų, penkių pasaulinio masto ini-

yra reikšmingas įvykis, nes joje pirmą kartą, 2006 m. lap-

ciatyvų, dviejų horizontalaus pobūdžio priemonių. Progra-

kričio 16 d. vykusiuose rinkimuose Lietuvos atstovas RRT

mos skatins moterų, jaunimo ir vaikų, vietinių bendruome-

Radijo ryšio departamento direktorius dr. Mindaugas Žilins-

nių, žmonių su negalia ir atokių pasaulio regionų gyventojų

kas buvo išrinktas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjun-

prieigos bei naudojimosi informacinėmis ir ryšių technologi-

gos (ITU) Radijo ryšio reguliavimo valdybą (RRB). Radijo

jomis problemų sprendimą. RRT atstovai dalyvavo rengiant

ryšio reguliavimo valdyba prižiūri tarptautinės sutarties

planą parengiamuosiuose renginiuose bei pačioje konfe-

galią turinčio Radijo ryšio reglamento, nustatančio radijo

rencijoje.

dažnių juostų naudojimą visame pasaulyje, įgyvendinimą

2006 m. gegužės 15–birželio 16 d. Tarptautinės teleko-

bei sprendžia Radijo ryšio reglamento taikymo klausimus,

munikacijų sąjungos (ITU) organizuota Regioninė radijo

vykdo kitas funkcijas, susijusias su dažnių skyrimu ir nau-

ryšio konferencija (RRC-06) svarbi tuo, kad joje sukurtas

dojimu. Lietuvos kandidato išrinkimas į šią valdybą rodo,

skaitmeninio antžeminio radijo ir televizijos transliavimo

kad Lietuvos patirtis radijo ryšio valdymo srityje yra plačiai

stočių dažnių planas ir pasirašytas Ženevos–06 susi-

pripažįstama, ir tai leidžia Lietuvai prisidėti plėtojant elek-

tarimas, nustatantis stočių koordinavimo principus. Šis

troninius ryšius ir sprendžiant kylančias problemas pasaulio

regioninis susitarimas yra reikšmingas žingsnis pereinant

mastu.

prie skaitmeninio transliavimo bei su juo susijusių paslaugų
teikimo. Susitarime taip pat numatyta galimybė dalį laisvo
televizijos spektro skirti kitiems radijo ryšio tikslams. Susitarimas apėmė 174–230 MHz ir 470–862 MHz dažnių juostas. Dokumente nustatyta ir analoginio transliavimo pabaiga. Numatyta, kad perėjimas prie skaitmeninio transliavimo
plano Europoje, Afrikoje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Irano
Islamo Respublikoje prasidės 2006 m. birželio 17 d., o baigsis 2015 m. birželio 17 d., nors kai kurios Afrikos valstybės
bei Iranas prailgino perėjimą prie šio plano 5 metais trečiajame transliavimo diapazone (174–230 MHz).
Lietuvos atstovams pavyko pasiekti, kad visos konferencijos metu jų pateiktos paraiškos naujajam skaitmeniniam planui būtų patenkintos. Skaitmeninėje ateityje Lietuva
turės 9 skaitmeninės antžeminės televizijos bei trečiajame
transliavimo diapazone 3 skaitmeninio antžeminio radijo
nacionalinio masto tinklus. Regioninė radijo ryšio konferencija (RRC-06) užbaigė perėjimo nuo antžeminio analoginio
prie skaitmeninio transliavimo darbus, pradėtus 2004 m.
Regioninėje radijo ryšio konferencijoje (RRC-04).
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Dr. Mindaugas Žilinskas – Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos Radijo ryšio reguliavimo valdybos (RRB) narys
2007–2011 m. laikotarpiui

Integracija į ES sprendimų priėmimą ir tarptautinę reguliavimo erdvę

Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)

■

Su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija

bei Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie
2006 m. RRT atstovai dalyvavo UPU Administracinės

Teisingumo ministerijos nuolat bendradarbiauta tiriant

tarybos plenariniame posėdyje, kurio metu nagrinėtos

asmenų skundus dėl nepageidaujamų elektroninių prane-

Administracinės Tarybos komisijų ir darbinių grupių veik-

šimų, pašto bei kitais klausimais.

los ataskaitos bei artimiausių metų veiklos gairės, galimi

■

Su Lietuvos radijo ir televizijos komisija buvo

Pasaulinės pašto sąjungos reformos scenarijai. RRT įnešė

bendrai spręsti transliavimo (retransliavimo) veiklos licen-

indėlį į konsultacijas UPU reformos bei pašto rinkos reg-

cijavimo, radijo dažnių (kanalų), skirtų radijo ir televizijos

uliavimo klausimais, pateikdama atsakymus į gautus UPU

programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti, klausimai.

klausimynus, kurių pagrindu, apibendrinus gautus atsaky-

■

Su Valstybine ne maisto produktų inspekcija

mus, rengiamas pasiūlymų paketas, kaip tobulinti UPU

prie Ūkio ministerijos ir Muitinės departamentu prie

organizacinę struktūrą, sprendimų priėmimo procedūras.

Finansų ministerijos bendradarbiauta radijo ryšio, tele-

2006 m. lapkričio 14–16 d. Pasaulinės pašto sąjungos
strateginėje

konferencijoje

Dubajuje

RRT

atstovai

susipažino su pasaulinėmis pašto rinkos ir reguliavimo tendencijomis bei strateginėmis kryptimis: pašto tinklų sujungi-

komunikacijų galinių ir kitų, radijo bangas spinduliuojančių,
įrenginių rinkos priežiūros srityje.
■

RRT atstovai pirmininkauja Standartizacijos

departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos

mo, pašto sektoriaus vystymo problematika ir sprendimais.

ministerijos Technikos komitetams TK18 „Telekomunika-

Konferencijoje aptarti pašto sektoriaus iššūkiai (globalizac-

cijos“ ir TK 67 „Pašto paslaugos“, kurių veikla susijusi su

ija, migracija, technologijų vystymas), aktualūs liberalizaci-

tarptautinių standartų taikymu Lietuvos Respublikoje.

jos, investicijų pritraukimo, šiaurės ir pietų regionų atskirties
mažinimo, standartų taikymo, pristatymo terminų gerinimo
klausimai. Rengdamiesi 2008 m. Pasaulinės pašto sąjungos
kongresui RRT atstovai dalyvauja svarstant aktualius pašto
sektoriaus reformos klausimus.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Lietuvoje
2006 m. RRT tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos valstybinėmis institucijomis:
■

Rengiant teisės aktų projektus ryšių reguliavimo

srityje, taip pat strateginės ir tarptautinės reikšmės ryšių
reguliavimo klausimais glaudžiai bendradarbiauta su Susisiekimo ministerija.
■

Rengiantis 2006 m. lapkričio 6–24 d. Antalijo-

je vykusiai ITU Aukščiausiajai plenarinei konferencijai ir
derinant pozicijas dėl rinkimų į ITU aukščiausius postus,
informuojant valstybes nares apie Lietuvos kandidatą į
Radijo ryšio reguliavimo valdybą (RRB), bendradarbiauta
su Užsienio reikalų ministerija.
■

Bendradarbiaujama su Vidaus reikalų ministeri-

ja tinklų ir informacijos saugumo srityje. Keičiamasi informacija su Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo skyriumi
dėl duomenų vagysčių elektroninėje erdvėje.
■

Rengiant su informacine visuomenės plėtra susi-

jusius dokumentus, bendradarbiauta su Informacinės
visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
■

Su Konkurencijos taryba buvo bendradarbiauta

konkurencijos elektroninių ryšių srityje, priežiūros bei rinkų
tyrimų klausimais.
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2006 m. pabaigoje RRT dirbo 159 darbuotojai: iš jų – 1
valstybės pareigūnas, 149 valstybės tarnautojai ir 9 darbuotojai, dirbantys pagal sutartis. 135 valstybės tarnautojai turi
aukštąjį išsilavinimą, iš jų 7 mokslo daktarai, 6 tarnautojai
siekia šio laipsnio. 2006 m., kaip ir kasmet, tarnautojai kėlė
kvaliﬁkaciją pagal kvaliﬁkacijos tobulinimo programą.

RRT VEIKLOS
ORGANIZACINIAI ASPEKTAI

■ Padidintos RRT elektroninių dokumentų teikimo sistemos galimybės.

29 pav. RRT valstybės tarnautojų išsilavinimo kryptys 2006 m.
Šaltinis: RRT.

■ RRT įgyvendino visuotinės kokybės vadybos
metodą – Bendrąjį vertinimo modelį.
■ Vilniuje įvyko jau antroji Europos tinklų ir
informacijos saugumo konferencija.

RRT personalas ir organizacinė struktūra

30 pav. 2006 m. RRT struktūra
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RRT veiklos organizaciniai aspektai

E.RRT projekto įgyvendinimas

teikiamų paslaugų atitinka trečią lygį, kai vartotojo tapatybė nustatoma sistemoje ir elektroniniu būdu galima ne tik

2006 m. RRT ir toliau

pateikti paklausimus, bet ir gauti atsakymus. Kai kurios

tęsė 2005 m. pradėtus e.rrt.

paslaugos jau yra teikiamos ir ketvirtuoju lygmeniu (UMTS/

lt paslaugų teikimo elektroniniu būdu darbus. Elektroni-

IMT-2000 tinklų bazinių stočių leidimų išdavimas, kai nėra

nių dokumentų sistema skirta pakeisti labai paprastą, bet

išduodami popieriniai leidimai, o informaciją apie jiems

kartais įgrystantį ir daug laiko užimantį procesą: paruošto

išduotas stotis ar dažnius leidimų turėtojai mato prisijungę

dokumento pristatymą į reikiamą įstaigą. RRT elektroninių

prie e.rrt.lt sistemos.)

dokumentų sistema gali naudotis RRT klientai. Šiuo metu
tokia galimybė suteikiama tiek ūkio subjektams, tiek ﬁzi-

2006 m. e.rrt.lt sistema papildyta šiomis galimybėmis:
■

autorizuotiems sistemos naudotojams sudaryta

niams asmenims. RRT, teikdama šias paslaugas, naudoja

galimybė matyti registruotas UMTS/IMT-2000 tinklų bazi-

pasaulyje pripažintą saugumo sertiﬁkatą Verisign, todėl tei-

nes stotis;

kiamų duomenų konﬁdencialumas ir saugumas yra užtikrintas.
Elektroniniu būdu ūkio subjektai ir gyventojai gali pateik-

■

sistema pritaikyta naudoti per e. valdžios portalą

autentiﬁkuotiems vartotojams;
■

sukurtos programinės priemonės Elektroninių

ti paraiškas ir prašymus, pranešimus, skundus, ataskaitas

dokumentų teikimo sutarties pasirašymui elektroniniu būdu

bei kitą informaciją. Šis paslaugų sąrašas nėra baigtinis, jis

(pirmą kartą prisijungusiems ﬁziniams asmenims);

yra nuolat pildomas ir keičiamas pagal poreikį bei pasiren-

■

administravimo modulyje sukurtas elektroniniu

gimą teikti paslaugas elektroniniu būdu. 2006 m. pabaigoje

būdu sudarytų Elektroninių dokumentų teikimo sutarčių

RRT elektroninėmis priemonėmis verslo subjektams galėjo

registras;

teikti 31 paslaugą (įskaitant viešą telefono numerių ir kodų
paiešką bei UMTS leidimų išdavimą).

■

sukurta dokumentų registravimą atliekančių varto-

tojų sąsaja (arba registravimo modulis);

Elektroninių paslaugų diegimas RRT vyko keturiais eta-

■ sukurta administravimo sąsaja (arba administravimo

pais, kurie atitinka Europoje plačiai naudojamo modelio e.

modulis) ir naujomis galimybėmis papildytas funkcionalu-

valdžios būklei įvertinti pakopas. Šiuo metu dauguma RRT

mas (statistika, vartotojų valdymas ir kt.).

31 pav. RRT elektroninių dokumentų sistemos veikimo principo, pateikiant dokumentą, schema
Šaltinis: RRT.
47

RRT metinė veiklos ataskaita

RRT – skaidri ir atvira organizacija

2006 m. birželio 7 d. RRT, kartu su advokatų kontora
„Norcous & Partners“ bei Vilniaus universiteto Teisės fakul-

2006 m. RRT daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui

tetu, Vilniuje organizavo tarptautinę elektroninio turinio pro-

su rinkos dalyviais ir vartotojais, kitomis institucijomis ir

blematikai skirtą konferenciją „Digital Content: a Modern

organizacijomis, organizuodama ir dalyvaudama įvairiuose

Fairy Tale or the Old King in the New Clothes“. Konferenci-

susitikimuose, seminaruose bei konferencijose. Sieki-

joje buvo pristatytos naujos elektroninio turinio reguliavimo

ant informuoti visuomenę apie aktualiausius RRT veiklos

bei apsaugos galimybės ir naujausios skaitmeninio turinio

aspektus, 2006 m. bendradarbiauta su žiniasklaida.

kūrimo bei jo pateikimo vartotojams technologijos. Su tarp-

2006 m. RRT paskelbė 92 pranešimus spaudai ir

tautine šių problemų reguliavimo praktika konferencijoje

naujienų pranešimus, RRT atstovai teikė žiniasklaidai

supažindino Europos Komisijos Informacinės visuomenės

komentarus, dalyvavo radijo ir televizijos laidose.

ir žiniasklaidos generalinio direktorato atstovas Richard

2006 m. RRT buvo minėta 883-iuose žiniasklaidos

Swetenham bei Didžiosios Britanijos ryšių reguliavimo tar-

pranešimuose (UAB „Mediaskopas“ vykdytos žiniasklaidos

nybos deleguotas Martin Hart. Autorinių teisių problematiką

apžvalgos duomenimis), t. y. palyginti su 2005 m. pranešimų

nagrinėjo didžiausios Suomijos advokatų kontoros „Ros-

kiekis išaugo 32 proc.

chier Homberg“ IT bei komunikacijų praktikos grupės vado-

Daugiausiai pranešimų apie RRT paskelbta spaudoje

vas Sakari Aalto. Atvirojo kodo programinės įrangos temą

(356 straipsniai arba 43 proc. visų 2006 m. informavimo

apžvelgė Suomijos bendrovės NOKIA atstovas teisininkas

priemonių), radijuje transliuoti 134 reportažai (16 proc. visų

Mikko Manner. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos

informavimo priemonių ), televizijoje parodyti 34 siužetai (7

atstovas Robert Shaw pristatė skaitmeninio turinio reikšmę

proc. informavimo priemonių) ir interneto portaluose ﬁksuoti

besikeičiančiai informacijos ir ryšių technologijų erdvei.

295 pranešimai (36 proc. informavimo priemonių).

2006 m. RRT pirmą kartą dalyvavo „Infobalt“ organizuotoje „Informacinės visuomenės technologijos“ parodoje, kurioje pristatė judriojo telefono ryšio teikiamų paslaugų
kokybės matavimo įrangą, supažindino „Infobalt“ dalyvius
su jos galimybėmis ir taikomais matavimo metodais. Parodos metu RRT Infrastruktūros priežiūros skyrius specialistai atliko judriojo telefono ryšio vartotojų apklausą apie
teikiamų paslaugų kokybę. Prisistatymas parodoje buvo itin
sėkmingas ir sulaukė nemažo tiek vartotojų, tiek valstybės
institucijų atstovų dėmesio.
Kaip ir kasmet, RRT tarnautojai aktyviai informavo

32 pav. RRT paminėjimų žiniasklaidoje struktūra pagal temas
2006 m.
Šaltinis: RRT.

visuomenę apie RRT veiklą ir Lietuvos ryšių sektoriaus
plėtrą, skaitė pranešimus aktualia IRT tematika įvairiuose
Lietuvos ir užsienio renginiuose.

2006 m. RRT tinklalapyje buvo skelbiamos viešos konsultacijos dėl RRT parengtų teisės aktų projektų, nuorodos
į vykstančias tarptautines viešas konsultacijas aktualiais
elektroninių ryšių ir pašto klausimais.
2006 m. Lietuvoje buvo organizuota 13 renginių, iš kurių
galima išskirti jau tradiciniais tapusius seminarus pašto ir
pasiuntinių rinkos dalyviams ir valstybės institucijų atstovams „Pašto ir pasiuntinių rinka: dialogas bendram tikslui“
(apie 50 dalyvių) bei elektroninių ryšių rinkos dalyviams,
valstybės institucijų, žiniasklaidos atstovams „Elektroniniai
ryšiai: dialogas bendram tikslui“ (apie 200 dalyvių). 2006
m. gegužės mėn. RRT, minėdama penkerių metų veiklos
sukaktį, surengė konferenciją valstybės institucijų ir rinkos
dalyvių atstovams tema „Reguliuojančios institucijos vaidmuo besikeičiančiame elektroninių ryšių sektoriuje“, kurioje dalyvavo apie 50 valstybinių institucijų ir rinkos dalyvių
atstovų.
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33 pav. RRT darbuotojai „Infobalt“ parodoje, 2006 m.
Šaltinis: RRT.

RRT veiklos organizaciniai aspektai

Kokybės vadyba RRT veikloje

verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, įmonių plėtrai, skatinti
investicijas į viešąją infrastruktūrą, spartinti informacinės

2006 m. RRT, siekdama gerinti teikiamų viešųjų paslau-

ir žinių visuomenės plėtrą bei technologijų pažangą, ska-

gų kokybę, viena iš pirmųjų viešojo administravimo institucijų

tinti telekomunikacijų sektoriaus plėtrą, stiprinti šalies ūkio

įgyvendino visuotinės kokybės vadybos metodą – Bendrąjį

konkurencinį potencialą, pasiekti, kad gyventojams ir verslo

vertinimo modelį (BVM). Teikiamų viešųjų paslaugų koky-

subjektams būtų teikiamos elektroninės valdžios paslau-

bės gerinimas, viešojo administravimo sektoriuje diegiant

gos, kad teisės aktai būtų priimami atsižvelgiant į visuome-

kokybės vadybos metodus yra numatytas LRV patvirtintoje

nės poreikius ir nuomonę, o rengiamų naujų ir jau galiojan-

Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijoje.

čių teisės aktų poveikį visuomenei vertintų suinteresuotos

Kokybės vadybos metodų taikymo viešajam administravi-

verslo ir kitos institucijos.

mui tikslas – tenkinti vartotojų poreikius, nuolat analizuoti ir

RRT strateginis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant

gerinti savo veiklą, nustatyti kokybės standartus, juos ver-

į LRV prioritetus, LRV programos įgyvendinimo priemonių

tinti bei dalytis gerąja patirtimi su ES valstybėmis.

planą, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, Radijo dažnių

Bendrojo vertinimo modelis (angl. Common Assess-

skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti

ment Framework) yra institucijos veiklos įsivertinimo meto-

strategiją, kitus strateginio planavimo dokumentus, kuriuos

das, leidžiantis Europos viešojo sektoriaus organizacijoms

įgyvendinant dalyvauja RRT, bei į RRT vykdomas funkci-

tobulinti savo veiklą. Šis modelis organizacijai suteikia gali-

jas.

mybę daugiau sužinoti apie save, inicijuoti ir vykdyti nuola-

RRT padalinių veikla kontroliuojama kas ketvirtį atlie-

tinį veiklos tobulinimą. Modelio įdiegimas duoda rezultatus,

kant padalinių veiklos planų vykdymo analizę bei analizuo-

pagrįstus aiškiais įrodymais, leidžia mažiausiomis sąnau-

jant veiklos trūkumus.

domis atlikti savo veiklos įvertinimą.
BVM metodu buvo vertinama vadovų veikla, strategija
ir planavimas, žmogiškųjų išteklių vadyba, partnerystė ir

RRT kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius
metus pateikia Seimui ir LRV bei paskelbia viešai metinę
RRT veiklos ir ﬁnansinę ataskaitą.

ištekliai, procesų ir pokyčių valdymas, į klientus ir piliečius

2006 m. RRT dalyvavo, vykdant LRV 2006–2008 m.

bei darbuotojus orientuoti rezultatai, poveikis visuomenei,

programos skyriaus „Informacinės ir žinių visuomenės

pagrindinės veiklos rezultatai. Nustatyta, kad RRT veikla

plėtros politika“ 150 priemonę – „Įgyvendinti Elektroninės

atitinka pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus

informacijos saugos valstybės institucijų informacinėse

– RRT atsižvelgia į suinteresuotų šalių poreikius, panaudo-

sistemose valstybinę strategiją iki 2008 m. ir jos įgyvendi-

ja ir plėtoja pagrindinius partnerystės ryšius, veiklos rezul-

nimo priemonių planą, patvirtintus LRV 2006 m. birželio 19

tatai ir strategija orientuoti į piliečių poreikius ir lūkesčius,

d. nutarimu Nr. 601“.

pati organizacija yra atvira ir daug dėmesio skirianti savo

2006 m. RRT vykdė LRV 2006–2008 m. programos sky-

darbuotojų kompetencijos ugdymui. Nepaisant gana gerų

riaus „Ekonomikos ir verslo politika“ 370 priemonę – „Sie-

RRT veiklos vertinimo rezultatų, nustatytos ir tobulintinos

kiant užtikrinti palankias sąlygas Lietuvos IRT ir pašto rinko-

sritys.

se atsirasti naujiems ūkio subjektams, sudaryti galimybes

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, parengtas RRT veiklos

visiems plėtoti veiklą, parengti ir priimti (tobulinti) atitinka-

tobulinimo veiksmų planas, kuris bus įgyvendintas 2007 m.

mus teisės aktus, užtikrinančius konkurenciją IRT ir pašto
sektoriuose“.

RRT veiklos planavimas ir organizavimas
Vykdydama savo veiklą RRT vadovaujasi Strateginiu
veiklos planu, numatančiu pagrindinius veiklos tikslus tre-

RRT veiklos gairės 2007 m.
RRT prioritetinės veiklos kryptys 2007 m.:
■

IRT reguliavimo aplinkos modernizavimas atsi-

jiems metams, uždavinius ir priemones šiems tikslams įgy-

žvelgiant į technologijų raidą (pažangą) ir konvergencijos

vendinti.

procesus, siekiant IRT sektoriaus plėtros;

2006 m. RRT strateginiams tikslams įgyvendinti vykdė

■

efektyvus radijo dažnių valdymas, sudarant sąly-

tęstinę Specialiąją programą – Ryšių valdymo ir kontrolės

gas naujų technologijų, ypač belaidžių, diegimui ir plėtrai

programą (kodas 88 1), kurios tikslai atitinka LRV strategi-

Lietuvoje;

nius prioritetus: siekti darnaus vystymosi, užtikrinti tolesnį

■

tinklų ir informacijos saugumo stiprinimas.

verslo plėtros sąlygų gerinimą, plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę. Specialioji programa atitinka LRV 2004–2008
m. programos nuostatas: sudaryti kuo palankesnę aplinką
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RRT 2006 M. FINANSINĖ
ATASKAITA

RRT 2006 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus
Eil.
Nr.

RRT pajamų grupės

2006 m. pajamos
tūkst. Lt

proc.

8,47

0,06

395,36

2,79

1.

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

2.

Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus), viešųjų radijo ryšio tinklų stotis, laivų, orlaivių stotis, pramonės, mokslo
ir medicinos įrenginius bei leidimų radijo mėgėjų veiklai išdavimas

3.

Radijo dažnių (kanalų) priežiūra

10285,09

72,49

4.

Telefono ryšio numerių naudojimo priežiūra

3014,16

21,24

5.

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

105,77

0,75

6.

Pašto paslaugų teikimo sąlygų ir įpareigojimų bei pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų laikymosi priežiūra

76,37

0,54

7.

Elektroninių ryšių veiklos sąlygų ir įpareigojimų laikymosi priežiūra

241,05

1,70

8.

Kitos

61,68

0,43

9.

IŠ VISO:

14187,95

100,00

RRT 2006 m. vykdytai Specialiajai programai – „Ryšių valdymo ir kontrolės programa“ skirtų asignavimų planas ir lėšų panaudojimas
Eil.
Nr.
1.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos iš viso

Specialiajai programai – „Ryšių
valdymo ir kontrolės programa“
Asignavimų planas
(tūkst. Lt)

Kasinės išlaidos
(tūkst. Lt)

14245,4

13454,5

iš jų:
1.1.

darbo užmokestis

7549,0

7477,2

1.2.

socialinio draudimo įmokos

2340,2

2312,6

1.3.

kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms

4326,2

3636,7

1.4.

socialinės išmokos (pašalpos)

30,0

28,0

2.

Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos

7012,0

3699,6

3.

IŠ VISO (1+2):

21257,4

17154,1*

*iš jų – 2966,15 tūkst. Lt iš RRT Specialiosios programos „Ryšių valdymo ir kontrolės programa“ ankstesniais metais nepanaudotų ir viršplaninių
lėšų.
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RRT 2006 m. ﬁnansinė ataskaita

2006 m. RRT du kartus sumažino užmokesčių už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus dydžius, įmokų į valstybės biudžetą planas įvykdytas 100,3 proc.
Pagrindiniai užmokesčių pakeitimai buvo šie:
■

Panaikinti užmokesčiai už įpareigojimų, nustatytų

didelę įtaką atitinkamoje elektroninių ryšių rinkoje turintiems
operatoriams, priežiūrą;
■

13–20 proc. sumažinti radijo dažnių (kanalų) ir

telefono ryšio numerių priežiūros tarifai;
■

Skatinant naujų tinklų ir infrastruktūros plėtrą,

įvestas pakeitimas, sudarantis galimybę atidėti užmokesčių mokėjimą neterminuotam laikotarpiui už radijo dažnių
(kanalų) naudojimą naujai steigiamuose viešuosiuose radijo ryšio tinkluose;
■

RRT, siekdama efektyvaus ilgalaikių investici-

jų į sektorių pritraukimo ir subalansuotos technologiškai
pažangių elektroninių ryšių technologijų plėtros, dvejų metų
laikotarpiui labai sumažino užmokesčių už radijo dažnių,
naudojamų viešuosiuose radijo ryšio tinkluose Lietuvos
Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių teritorijas, priežiūrą, įskaitant
stebėseną dydžius, nustatydama užmokesčių koeﬁcientus:
2006 m. – 0,55, 2007 m. – 0,65.
2006 m. RRT pajamos sudarė 43 proc. 2005 m. pajamų
lygio.
2006 m. pabaigoje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (Žin. 1999, Nr. 60-1945;
2005, Nr.76-2746) nuostatas, buvo dar kartą pakeisti RRT
užmokesčių dydžiai, kurie įsigaliojo nuo 2007 m. sausio
1d.
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RRT metinė veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymai
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1 priedas

1.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 2-118)

2.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(Žin., 2007, Nr. 2-117)

3.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-708 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos aprašo ir tarifų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 144-5524)

4.

Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 138-5286)

5.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla
sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 131-4976)

6.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Informaciniai
pranešimai, 2006, Nr. 88-857; Žin., 2006, Nr. 127-4877; Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 90)

7.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos ﬁksuotų radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo siųstuvų,
taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 110-4192)

8.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1070 „Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo
tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 93-3673)

9.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1162 „Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio
numerių rašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 88-3502)

10.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo
taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 72-2737)

11.

Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 70-2607)

12.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1164 „Dėl Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų
sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 70-2606)

13.

Dėl Pirmumo telekomunikacijoms suteikimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 70-2605)

14.

Dėl Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pageidavimo teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas be kompensacijos pateikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 66-2453)

15.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 52-1924)

16.

Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 49-1786)

17.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-708 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos aprašo ir tarifų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 44-1624)

18.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo
plano patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo
ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 43-1584)

19.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos
galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 43-1585)

20.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 42-1543)

21.

Dėl Radijo stočių, skirtų televizijos programų arba radijo programų transliavimui (retransliavimui) ultratrumpųjų radijo bangų diapazone, patikimojo priėmimo
zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 28-965)

22.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ papildymo (Žin., 2006, Nr. 28-964)

23.

Dėl Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 28-963)

24.

Dėl Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 28-962)

25.

Dėl Viešųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų ﬁksuotoje vietoje, kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 27-926)

26.

Dėl Reikalavimų universaliųjų paslaugų kokybei aprašo ir Reikalavimų universaliųjų paslaugų teikėjams, užtikrinant taksofonu teikiamų viešųjų telefono ryšio
paslaugų prieinamumą, įskaitant taksofonų prieinamumą neįgaliems šių paslaugų gavėjams, aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 23-773)

27.

Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 18-655)

28.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ papildymo (Žin., 2006, Nr. 16-585)

29.

Dėl Informacijos, reikalaujamos skelbti nustačius skaidrumo įpareigojimą, apimties, jos detalumo reikalavimų, paskelbimo būdo ir kitų paskelbimo sąlygų aprašo
patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 6-236)

