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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIAUS ĮŽANGINIS ŽODIS

Kokie buvo septintieji Ryšių reguliavimo
tarnybos (RRT) metai? Aš juos įvardyčiau kaip
įdomius tęstinumo metus, per kuriuos mes
stengėmės įtvirtinti tai, kas jau pasiekta, ir
pakloti pamatus tolesniam Lietuvos informacinių
ir
ryšių
technologijų
(IRT)
sektoriaus
konkurencingumo augimui.
Technologiniu
požiūriu
kiekvienais
pastaraisiais metais Lietuvos IRT sektoriui yra
suteikiamas naujas postūmis: 2005 m. buvo
suteikti leidimai naudoti radijo dažnius
skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T)
tinklams vystyti, 2006 m. buvo pažymėti
trečiosios kartos UMTS/IMT-2000 tinklų kūrimo
startu. Ne išimtis ir 2007 m. – praėjusiais metais
buvo paskirstyti dažniai iš 3,5 GHz radijo dažnių
juostos belaidės plačiajuostės prieigos tinklams
steigti ir paslaugoms teikti. Šių paslaugų plėtra
suteiks dar daugiau galimybių vartotojams
naudotis
moderniomis
informacinės
visuomenės paslaugomis, o rinkoje bus
išlaikomas stiprus technologinės konkurencijos
potencialas. Šiandien pagal technologinės
konkurencijos intensyvumo rodiklį Lietuva
patenka į ES šalių penketuką.
Kaip itin svarbų įvykį išteklių valdymo srityje
norėčiau paminėti 2007 m. įvykusią Pasaulinę
radijo ryšio konferenciją (WRC-07), kurios metu
pasiekti derybų su kaimyninėmis šalimis
rezultatai dėl radijo spektro naudojimo ateityje
Lietuvai užtikrins palankesnes sąlygas naudoti
belaides
technologijas
įvairioms
IRT
paslaugoms teikti. Konferencijos pasiekimams
įtvirtinti ateityje laukia dar didelis atskirų juostų
koordinavimo darbas su regiono šalimis, tačiau
konferencijos metu RRT atstovų pastangomis
buvo sukurtas tvirtas pagrindas palankiems
derybų rezultatams. Džiaugiuosi, kad Lietuva

šioje pasaulinėje konferencijoje pagal savo
atstovų techninį ir inžinerinį pasirengimą bei
administracinius gebėjimus vertinama kaip
lygiavertė partnerė šalia pažangiausių pasaulio
šalių.
Dar vienas įvykis išteklių valdymo srityje,
kurį norėtųsi paminėti – 2007 m. RRT įvykdė
elektroninės numeracijos sistemos (ENUM)
diegimo I etapą. ENUM projektą tikimės
užbaigti 2008 m. Ši globali elektroninė užrašų
knygelė – vienas iš akivaizdžiausių pasaulinės
konvergencijos elektroninių komunikacijų srityje
įrodymų – leidžia vartotojams bendrauti
pačiomis įvairiausiomis elektroninių ryšių
priemonėmis, kai yra žinomas ir paieškai
naudojamas tik vienas telefono ryšio (fiksuoto
arba judriojo) numeris, taip pat sistema leidžia
išlikti pasiekiamiems net ir dažnai keičiant savo
ryšių duomenis.
2007 m. vienu iš RRT veiklos prioritetų buvo
įvardyta įpareigojimų didelę įtaką atitinkamose
IRT rinkose turintiems ūkio subjektams
įgyvendinimo priežiūra ir su ja susiję darbai.
Šiame kontekste paminėtina, kad RRT 2007 m.
baigė viešojo fiksuoto ryšio tinklo didmeninių
paslaugų sąnaudų ir kainodaros modelio HYLRAIC kūrimo darbus ir šio modelio pagrindu
nustatė didmeninių paslaugų kainų kaitos
dinamiką. Per kelerius metus dėl šio sprendimo
didmeninės fiksuoto ryšio tinklo paslaugų
kainos susilygins su operatoriaus, efektyviai
veikiančio konkurencinėje rinkoje, analogiškų
paslaugų kainomis. Taip pat 2007 m. buvo
pradėtas judriojo ryšio tinklo didmeninių
paslaugų sąnaudų ir kainodaros modelio BULRAIC kūrimas, kurio rezultatų tikimės jau
2008 m. pabaigoje. Žinoma, buvo atliekami ir
kiti šios srities darbai – išankstinių pasiūlymų
teikti didmenines paslaugas peržiūra, prieigos
teikimo,
skaidrumo
ir
nediskriminavimo
įpareigojimų įgyvendinimo priežiūra. Šiomis exante
priemonėmis
kompleksiškai
yra
sprendžiamas
rinkos
barjerų
ir
kitų
konkurencijos
problemų
klausimas
IRT
sektoriuje. Taip pat 2007 m. RRT pradėjo
antrąjį IRT sektoriaus rinkų tyrimų etapą
(2006 m. buvo baigtas pirmasis etapas) ir imtos
tirti tos IRT rinkos, kuriose buvo nustatyta
pasikeitusi situacija, palyginti su pirmuoju rinkų
tyrimų etapu.
Pabrėšiu, kad reikšmingu rinkos reguliavimo
instrumentu mes laikome taip pat ir rinkos
savitvarką ir stengiamės prieinamais būdais
aktyvinti rinkos reguliavimosi iniciatyvas.
2007 m. suformavome ir pateikėme savo
tinklalapyje kainų skaičiuoklę, leidžiančią
vartotojams pasirinkti priimtiniausią skirtingų
3
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elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymą
pagal konkretaus vartotojo vartojimo įpročius ir
poreikius – skirtingų paslaugų teikėjų siūlomi
paslaugų planai tapo greitai ir itin nesudėtingai
palyginami bet kuriam interneto prieiga
besinaudojančiam vartotojui. Mūsų periodiškai
skelbiami susisteminti rinkos plėtros duomenys
taip pat prisideda prie didesnio rinkos dalyvių
informuotumo ir rinkos savitvarkos
Trumpai apibendrindamas IRT sektoriaus
plėtros 2007 m. rezultatus, paminėsiu, kad
naujų rinkos dalyvių užimama rinkos dalis auga,
paklausa rodo labai aiškią naujų technologijų
naudojimo augimo tendenciją, po truputį
mažėjant
tradicinių
paslaugų
naudojimo
augimui, didėja vartotojų paslaugų kokybės
reikalavimai, išlieka intensyvi technologinė
konkurencija sektoriuje.
2007 m. daug diskusijų vyko pašto paslaugų
sektoriuje,
siekiant
suderinti
laipsnišką,
pašto
paslaugų
rinkos
kontroliuojamą
liberalizavimą ir užtikrinti universaliųjų paslaugų
teikimą. Europos Sąjungos institucijų sprendimu
pašto rinkos liberalizavimo data naujosiose ES
šalyse narėse bus 2013 m. sausio 1 d.
Tačiau jau dabar nuosekliai didėjanti
konkurencija pašto paslaugų rinkoje skatina
rinkos dalyvius dirbti efektyviau, stengtis
išlaikyti esamus ir pritraukti naujus klientus,
gerinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą bei
teikti naujas, rinkos poreikius atitinkančias
paslaugas.
Elektroninių ryšių saugumas – tai dar vienas
2007 m. RRT veiklos prioritetas. Ši veikla yra
neatsiejama nuo elektroninių ryšių rinkos
reguliavimo veiklos, nes tik saugi elektroninė
aplinka kelia vartotojų pasitikėjimą ir turi
tiesioginės įtakos informacinės ir žinių
visuomenės plėtrai. 2007 m. stiprinome
saugumo incidentų tyrimų grupės CERT-RRT
veiklą, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija
vykdėme Europos Komisijos koordinuojamą
„Saugesnis
internetas
plius“
projektą,
bendradarbiavome su interneto paslaugų
sistemingai
vykdėme
tikslines
teikėjais,
informacines kampanijas. Atskirai paminėsiu
RRT
administruojamame
tinklalapyje
www.esaugumas.lt įgyvendintą iniciatyvą –
vartotojams sudarytą galimybę pasitikrinti, ar jų
kompiuteris nėra nuotoliniu būdu ir neteisėtai
valdomas
trečiųjų
asmenų.
Tęsdami
bendradarbiavimą su partneriais – Europos
tinklų ir informacijos saugumo agentūra,
Susisiekimo ministerija bei Vidaus reikalų
ministerija – organizavome trečiąją Europos
tinklų ir informacijos saugumo konferenciją
„Bendradarbiavimas
stiprinant
saugumą
elektroninėje erdvėje“.
Žinoma, praėjusiais metais mes vykdėme ir
kasdienes savo funkcijas – spektro valdymą ir
stebėseną, rinkos techninių ir elektromagnetinio
suderinamumo reikalavimų priežiūrą, kokybinę
paslaugų bei įrenginių patikrą ir pan. Šios

funkcijos galbūt ne taip aiškiai matomos ir
diskutuojamos viešojoje erdvėje, tačiau jos yra
gyvybiškai būtinos, kad visa elektroninių ryšių
sistema Lietuvoje veiktų, o asmenys, turintys
teisę užsiimti elektroninių ryšių veikla, tą teisę
galėtų efektyviai įgyvendinti.
Praėjusiais metais sakiau, kad mes dedame
daug pastangų ne tik lygiuotis į pasaulinius
lyderius, bet ir kad būtume matomi dėl savo
unikalios patirties ir darbo rezultatų. Šiandien
galiu konstatuoti, kad taip ir yra – RRT matoma
ir vertinama. 2007 m. RRT tęsė misijas Europos
šalyse, Europos Komisijos TAIEX biuro
organizuotuose renginiuose – RRT atstovai
skaitė pranešimus elektroninių ryšių sektoriaus
liberalizavimo,
ekonominio
reguliavimo
instrumentų taikymo, universaliųjų paslaugų
teikimo užtikrinimo, vartotojų teisių apsaugos
pereinamuoju
laikotarpiu
bei
visiškai
liberalizavus elektroninių ryšių rinką klausimais;
Tarnyboje lankėsi ir mūsų patirtimi domėjosi
kolegos iš Estijos, Vengrijos, Latvijos,
Uzbekistano, Turkijos, Portugalijos, Lenkijos bei
kitų šalių elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo
institucijų. Na, o didžiausias šios srities įvykis –
2008 m. kovo 11–13 d. Tailande vykusiame
kasmetiniame Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos (ITU) organizuojamame 8-ajame
pasauliniame reguliuotojų simpoziume (angl.
Global Symposium for Regulators, GSR) RRT,
viena iš penkių pasaulio reguliuotojų, buvo
apdovanota už aktyvų dalyvavimą pasauliniame
virtualiame reguliavimo institucijų forume ir
patirties sklaidą.
Ko laukti iš ateinančių metų? 2008–2009 m.
bus teisinės bazės tobulinimo metai. ES vyksta
reguliavimo sistemos peržiūra, kurią tikimasi
užbaigti iki 2008 m. pabaigos. Pagrįstai galima
tikėtis, kad peržiūrėtoji reguliavimo sistema
numatys liberalesnes elektroninių išteklių
valdymo
nuostatas,
platesnę
skirtingų
technologijų ir paslaugų sąveiką, naujas
elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teises,
sudarys sąlygas harmonizuotų ES paslaugų
apibrėš
konkurencijos
teikimui,
aiškiau
elektroninių
ryšių
rinkoje
reguliavimo
priemones. Visa tai bus perkeliama ir į Lietuvos
nacionalinę elektroninių ryšių srities reguliavimo
teisinę sistemą.
Teisės aktų peržiūra, esu įsitikinęs, paraleliai
turėtų vykti ir kita kryptimi – būtina atsižvelgti į
technologinius rinkos procesus, verslo modelių
ir vartotojų poreikių kaitą, išlaisvinti rinkos jėgas
ir savireguliacijos procesus bei suvienodinti
skirtingais
elektroninių
ryšių
verslais
užsiimančių įmonių veiklos sąlygas, aiškiai
atskirti verslo veiklą nuo valstybinės priežiūros
gretutinėse srityse ir supaprastinti sistemą, kad
ji taptų efektyvesnė. Esu tikras, kad IRT
reguliavimo sistema turėtų būti peržiūrėta iš
atvertas
kelias
spartesnei
esmės
ir
informacinės ir žinių visuomenės plėtrai, kuri
4

RRT metinė veiklos ataskaita
____________________________________________________________________________________________________________________

yra labai priklausoma nuo infrastruktūros
efektyvumo.
Žinau, kad nebus lengva – tam reikės daug
pastangų ir bendradarbiavimo įgūdžių. Tačiau
tikiu, kad sutelkta RRT komanda, turinti bendrą
viziją ir į rinkos vystymąsi orientuotą veiklos
filosofiją,
sugebės
parengti
kokybiškus
sprendimus, ilgalaikiu požiūriu naudingus tiek
verslui, tiek vartotojams.

Direktorius

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

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

Pagal RRT
kompetenciją užtikrinta
IRT ir pašto paslaugų
(produktų), vartotojų
teisių ir teisėtų
interesų apsauga

IRT ir pašto paslaugų
teikimo priežiūra

IRT tinklų ir
informacijos saugumo
didinimas

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

Ex-ante reguliavimo
principų IRT paslaugų
(produktų) rinkose,
kuriose nėra
veiksmingos
konkurencijos ar ji
nepakankama, taikymas

Rinkoje esančių radijo
ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų
galinių įrenginių
atitikties privalomiems
Reglamento
reikalavimams bei
įrenginių EMS
užtikrinimas ir
priežiūra

Elektroninių ryšių
infrastruktūros saugos
ir paskirties reikalavimų
valstybinė priežiūra

Ilgalaikių investicijų ir
pažangių IRT
technologijų plėtros
skatinimas

Technologiškai
pažangaus IRT verslo
skatinimas, tobulinant
palankią reguliavimo
aplinką

Integracija į ES bei
tarptautinę
reguliavimo erdvę ir
efektyvi RRT veikla

Integracija į ES
sprendimų
priėmimo procesą

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

Konkurencijos IRT ir
pašto sektoriuose
stebėsena, rinkos
savireguliacijos
mechanizmų
skatinimas

Efektyvus numerių ir
kitų elektroninių išteklių
valdymas ir naudojimo
priežiūra

Efektyvus RRT veiklos
organizavimas, veiklos
viešumas ir kontrolė
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RRT FUNKCINĖS VEIKLOS SRITYS

Galinių įrenginių
priežiūra

Elektroninių ryšių
sektoriaus,
įskaitant e.
saugumą,
reguliavimas

Kitų elektroninių
ryšių išteklių
valdymas ir
priežiūra

Radijo spektro
valdymas ir
priežiūra

Pašto ir
pasiuntinių
sektoriaus
reguliavimas

RRT regioniniai skyriai

M ažeikiai

Šiauliai
Zarasai

Panevėžys

K laipėda
Tauragė

K aunas
VILNIUS

D ruskininkai
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RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS TRUMPA APŽVALGA
2007 m. Lietuvos IRT sektoriuje vyko sparti
ryšių paslaugų technologinė plėtra ir toliau
augo
investicijos
į
elektroninių
ryšių
infrastruktūrą – 2007 m. investicijos į
elektroninių ryšių infrastruktūrą, palyginti su
2006 m., išaugo 31,6 proc. ir siekė 460,98
mln. Lt. Nors ryšių grupės paslaugų ir prekių
kainos 2007 m. ir toliau mažėjo (mažėjimas
siekė 7,3 proc. 1), šiek tiek stabdydamos
bendro Lietuvos infliacijos rodiklio augimą,
tačiau dėl didėjančio paslaugų vartojimo
elektroninių ryšių rinkos pajamos ir toliau augo
– 2007 m. jų augimas sudarė daugiau nei 10
proc.
Pasaulio ekonomikos forumo pasaulio šalių
konkurencingumo vertinimo ataskaitoje pagal
konkurencingumo rodiklį Lietuva patenka tarp
40 konkurencingiausių pasaulio valstybių 2. Iš
viso į keturiasdešimtuką pateko 17 ES
valstybių
narių.
Siekiant
efektyvios
konkurencijos elektroninių ryšių paslaugų ir
tinklų rinkoje laukiama teigiamų rezultatų dėl
RRT vykdomo ex ante reguliavimo – 2005–
2007 m. ūkio subjektų pripažinimas turinčiais
didelę įtaką tam tikrose rinkose ir įpareigojimų,
mažinančių jų įtaką rinkose, nustatymas turėtų
labai pagerinti kitų ūkio subjektų veiklos
sąlygas bei ženkliai sumažinti įėjimo į
elektroninių ryšių rinką barjerus.
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2007 m. pagrindinės Lietuvos elektroninių
ryšių sektoriaus plėtros tendencijos išliko tos
pačios kaip ir 2006 m. – spartus judriojo ryšio ir
plačiajuosčio interneto naudojimo augimas,
vartotojų preferencijų kaita link naujų
technologijų, intensyvi konkurencija tarp įvairių
technologinių platformų plačiajuosčio ryšio
srityje Pagreitį tolesnei technologinei plėtrai
taip pat suteiks 2007 m. išduoti leidimai naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 3,410–3,600 GHz
radijo dažnių juostos viešiesiems belaidžio
ryšio prieigos tinklams.
Technologijų ir paslaugų plėtra

Pasaulio
ekonomikos
forumo
kiekvienais
metais
rengiamoje
konkurencingumo vertinimo ataskaitoje Lietuva
3
2007 m. tarp 131 šalies atsidūrė 38 vietoje
(2006 m. Lietuva buvo 39-oje vietoje tarp 122
valstybių). Tarp naujųjų ES šalių Lietuva pagal
šį rodiklį yra trečioje vietoje po Estijos ir Čekijos
Respublikos) 4.
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2

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=2435
http://www.gcr.weforum.org/

3
4

http://www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf
http://www.gcr.weforum.org/
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 Plačiajuosčio ryšio rinkoje išlieka
intensyvi technologinė konkurencija: 2007 m.
spalio mėn. duomenimis Lietuvoje mažiau nei
pusė – 47,1 proc. – fiksuoto plačiajuosčio ryšio
prieigų buvo teikiamos naudojant xDSL
technologijas (ES-27 vidurkis buvo 79,9 proc). 5
Istorinis fiksuoto ryšio operatorius TEO LT, AB,
plačiajuosčio ryšio rinkoje pagal plačiajuosčio
ryšio linijų skaičių užėmė 49,7 proc., tokio
rodiklio vidurkis ES yra 46,3 proc. 6
 2007 m. suteikta teisė naudoti radijo
dažnius (kanalus) viešiesiems belaidžio ryšio
prieigos tinklams įrengti 3,410–3,600 GHz
radijo dažnių juostoje AB Lietuvos radijo ir
televizijos centrui, UAB „Balticum TV“ ir UAB
„Neltė“. Šios įmonės per dvejus metus trijuose,
o per penkerius metus – penkiuose Lietuvos
miestuose turi įrengti belaidės plačiajuostės
prieigos tinklą, kuriuo galėtų naudotis ne
mažiau kaip 50 proc. kiekvieno to miesto
gyventojų. Per dešimt metų tinklai turės būti
įrengti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir
būti prieinami ne mažiau kaip 90 proc. visų
Lietuvos Respublikos gyventojų. Iki 2008 m.
balandžio 1 d. RRT gavo 55 prašymus
įregistruoti viešojo belaidžio ryšio prieigos tinklo
centrines stotis.


2007
m.
Lietuva
sėkmingai
bendradarbiavo IRT srityje su kitomis
valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.
2007 m. spalio 22 – lapkričio 16 d. Ženevoje
vykusios Pasaulinės radijo ryšio konferencijos
(WRC-07), kurią organizavo Tarptautinė
telekomunikacijų sąjunga (ITU), metu Lietuva
užsitikrino galimybes vystyti judriojo radijo ryšio
sistemas keturiose papildomose radijo dažnių
juostose: 48,5–56,5 MHz, 68–73 MHz, 76–
87,5 MHz, 830–862 MHz. Buvo pagerintos
pastaruoju metu labai paklausios 3,410–
3,600 GHz radijo dažnių juostos naudojimo
judriosios tarnybos reikmėms tarptautinio
koordinavimo sąlygos.
 2007 m. toliau vyko intensyvi trečiosios
kartos radijo ryšio (UMTS) tinklų plėtra – augo
tiek bazinių stočių skaičius, tiek paketinio
duomenų perdavimo paslaugos naudotojų
skaičius. Iki 2007 m. pabaigos buvo
užregistruotos 522 UMTS bazinės stotys. Nuo
metų pradžios bazinių stočių skaičius išaugo
6,3 karto, o UMTS tinklu gali naudotis apie 75
proc. Lietuvos gyventojų. 2007 m. judriojo
telefono ryšio tinklu teikiamomis paketinio
duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS)
paslaugomis
besinaudojančių
abonentų
skaičius
padidėjo
32,8
proc.
UMTS
paslaugomis pasinaudojusių aktyvių viešojo
judriojo telefono ryšio abonentų skaičius iki
2007 m. gruodžio 31 d. išaugo iki 152,9 tūkst.
(per 2007 m. IV ketv. augimas sudarė 51,7
proc.) 7.
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* Liuksemburgas 2006 m. taikė kitokią skverbties skaičiavimo metodiką nei 2007 m.

2 pav. Judriojo ryšio skverbtis ir augimas ES šalyse 2007 m., proc.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European
Commission, Brussels, 2008
5

Progress Report on the Single European
Communications Market 2007 (13th report),
Commission, Brussels, 2008.
6
Progress Report on the Single European
Communications Market 2007 (13th report),
Commission, Brussels, 2008.
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Skaičiuojami aktyvūs judriojo ryšio abonentai (SIM
kortelės), kurie naudojo trečiosios kartos (3G) telefonus.
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 Informa Telecoms & Media 2007 m.
I pusm. duomenimis, tarp Vidurio ir Rytų
Europos valstybių Lietuva pagal naudojimąsi
judriojo ryšio paslaugomis (140 min. 1
abonentui per mėnesį) buvo antroje vietoje po
Vengrijos 8.
 2007 m. Europos Bendrijų Komisijos
13-osios pažangos ataskaitos duomenimis,
Lietuva išlieka viena iš pirmaujančių ES
valstybių tiek pagal judriojo ryšio skverbtį, tiek
pagal šio rodiklio augimą. Judriojo ryšio
skverbtis Lietuvoje 2007 m. spalio mėn. siekė
144 proc., tuo tarpu 27 ES šalių vidurkis buvo
112 proc., judriojo ryšio skverbtis per metus
išaugo daugiau nei 10 proc. Didesnis šio
rodiklio augimas buvo užfiksuotas tik penkiose
9
ES šalyse .
 2007 m. pabaigoje bendras interneto
abonentų skaičius, įskaitant ir abonentus,
besinaudojančius interneto prieigos viešojo
judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje
paslauga (WAP), siekė 2,05 mln. ir, palyginti su
2006 m., išaugo daugiau nei 33 proc.

 Mažėja naudojimosi internetu atskirtis
tarp miestų ir kaimo vietovių. Statistikos
departamento duomenimis, 2003 m. I ketv.
internetu naudojosi 8,7 proc. namų ūkių mieste,
o kaime – tik 1,1 proc. 2007 m. I ketv.
miestuose internetu namuose naudojosi
daugiau nei pusė namų ūkių, kaime – kas
ketvirtas namų ūkis 10.
 Plačiajuosčio ryšio technologijomis
besinaudojančių abonentų skaičius per 2007 m.
išaugo 37,7 proc. ir sudarė 507,6 tūkst.
 2007 m. liepos mėn. duomenimis,
plačiajuosčio ryšio skverbties metinis augimas
Lietuvoje buvo didesnis nei ES: Lietuvoje
plačiajuosčio ryšio skverbtis išaugo 4,3, o ES –
3,3 procentinio punkto. 11 Iki 2007 m. pabaigos
išaugusi
dar
2,3
procentinio
punkto,
plačiajuosčio ryšio skverbtis per metus
Lietuvoje pasiekė 15,1 proc., o šio rodiklio
augimas ES tesiekė 1,8 proc. ir 2007 m.
pabaigoje buvo 20 proc. 12

20%
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* Į interneto abonentų skaičių nėra įskaičiuoti tie abonentai, kurie naudojosi interneto prieigos viešojo judriojo telefono
ryšio galiniame įrenginyje paslauga (WAP).

3 pav. Plačiajuosčio ryšio ir interneto skverbtis Lietuvoje 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

10

8

Informa Telecoms & Media duomenys, pristatyti CEECom
konferencijoje Prahoje, 2007 m. rugsėjo mėn. //
http://www.wcisdata.com/content/marlincontent/ITMG/ibctel
ecoms/publishing/wcisdata/Slides_GSM_CEE_2007.pdf
9
Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th report), European
Commission, Brussels, 2008.

Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007.
11
Broadband access in the EU: situation at 1 July 2007,
European Commission, Brussels, 2007.
12

Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th report), European
Commission, Brussels, 2008.
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Šaltiniai: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European
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 Tyrimų agentūros Point Topic 2007 m.
III ketv. duomenimis, plačiajuosčio ryšio
abonentų skaičius Lietuvoje per paskutinius 12
mėnesių augo dvigubai sparčiau nei Estijoje 13.
 2007 m. toliau vyko skaitmeninės
televizijos plėtra Lietuvoje. Skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklai, kuriais galima
siųsti iki 40 programų, jau veikia penkiuose
didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir aprėpia iki
85 proc. Lietuvos gyventojų. 2007 m. pabaigoje
12,1 tūkst. abonentų naudojosi skaitmeninės
kabelinės
ir
mikrobangų
daugiakanalės
televizijos
paslaugomis,
17,6
tūkst.
–
skaitmeninės internetinės televizijos (IPTV)
paslaugomis.
 Auga viešojo fiksuoto telefono ryšio
paslaugų, teikiamų naudojant IP protokolą,
populiarumas:
abonentų,
besinaudojančių
šiomis paslaugomis, skaičius per 2007 m.
išaugo 25,2 proc. ir metų pabaigoje siekė 27,6
tūkst., o tarptautinių pokalbių, teikiamų
naudojant IP protokolą, srautas 2007 m.,
palyginti su 2006 m., išaugo daugiau nei
dvigubai ir sudarė 8,7 mln. min.
 Stiprėjančią konkurenciją pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinkoje rodo nuosekliai
mažėjanti AB Lietuvos paštas užimama rinkos
dalis – per 2007 m. AB Lietuvos pašto užimama
rinkos dalis, vertinant pagal pajamas, sumažėjo
nuo 48,9 proc. iki 44,51 proc.

13

http://pointtopic.com/content/dslanalysis/BBAlith071219.ht
m

IRT paslaugų kainos
 ES mastu judriojo telefono ryšio
paslaugos Lietuvoje išlieka vienos pigiausių
visuose vartojimo segmentuose. 14.
 Remiantis Ekonominės plėtros ir
bendradarbiavimo
organizacijos
metodika,
Lietuvos vartotojai taip pat moka vieną
mažiausių mėnesio sąskaitų už mažo ir
vidutinio fiksuoto telefono ryšio paslaugų
naudojimo krepšelį 15.

14

Progress Report on the Single European
Communications Market 2007 (13th report),
Commission, Brussels, 2008.
15
Progress Report on the Single European
Communications Market 2007 (13th report),
Commission, Brussels, 2008.

Electronic
European
Electronic
European

11

RRT metinė veiklos ataskaita
____________________________________________________________________________________________________________________

40

25,35

Judriojo ryšio

JK

Airija

Malta

Italija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Austrija

Vokietija

Belgija

ES-27

Portugalija

Vengrija

Slovakija

Bulgarija

Slovėnija

Latvija

Čekija

Rumunija

9,86

29,92
8,75
Nyderlandai

31,34

28,27

29,22

28,51
8,62
Lenkija

8,41
Suomija

8,33
Liuksemburgas

25,98

21,17

18,9
7,94
Danija

7,28
Kipras

6,94
Švedija

6,59
Lietuva

Estija

0

4,97

10

18,3

20

25,3
10,4
17,88
10,81
23,84
11,33
18,38
11,86
20,24
11,93
21,62
12,25
30,58
12,45
26,1
13,28
32,72
15,95
26,47
16,36
28,76
17
30,67
17,23
28,75
17,5
28,11
18,89
28,3
19,08
16,23
21,57
39,06
23,69
30,95

30

Fiksuoto ryšio

5 pav. Privataus vartotojo judriojo ir fiksuoto ryšio paslaugų mažo naudojimo krepšelių kainos ES šalyse 2007 m.,
EUR/mėn. su PVM
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008

 ITU ir Jungtinių Tautų prekybos ir
plėtros konferencijos (UNCTAD) parengtoje
2007 m. pasaulio informacinės visuomenės
ataskaitoje pažymima, kad Lietuvoje yra
mažesni
interneto
paslaugų
tarifai
ir
prieinamesnė interneto prieiga nei kitose
Baltijos šalyse 16.
 Nuo 2007 m. spalio 1 d. pradėjęs veikti
elektroninių ryšių paslaugų kainų palyginimo
tinklalapis vartotojams www.skaiciuok.lt padeda
pasirinkti
geriausiai
vartojimo
poreikius
atitinkančius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų
pasiūlymus ir geriau planuoti savo išlaidas
elektroninių ryšių paslaugoms.

16

http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsoci
ety/2007/
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIŲ REGULIAVIMO
TEISINĖS SISTEMOS POKYČIAI
„Valstybės institucijos turėtų daug aktyviau prisidėti prie verslui palankios aplinkos Lietuvoje
sukūrimo. Tam reikia mažinti mokestinę ir administracinę naštą, supaprastinti ir paspartinti
įvairias biurokratines procedūras.“
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

2007 m. RRT parengė:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl universaliųjų pašto paslaugų
didžiausių tarifų patvirtinimo“ projektą;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo
Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Viešųjų ryšių tinklų apsaugos ir
infrastruktūros priežiūros taisyklių patvirtinimo“
projektą.
Rengdama
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus, RRT siekė,
kad būtų nustatyti universaliųjų pašto paslaugų
didžiausi tarifai, kurie užtikrintų kokybiškas,
prieinamas,
visoje
šalies
teritorijoje
nenutrūkstamai teikiamas universaliąsias pašto
paslaugas, taip pat siekė išsamiai reglamentuoti
viešųjų ryšių tinklų žymėjimo tvarką, viešųjų
ryšių tinklų apsaugos zonų matmenis, darbų
viešųjų ryšių tinklų apsaugos zonose vykdymo
tvarką bei asmenų, eksploatuojančių viešųjų
ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą,
teises, susijusias su šios infrastruktūros
priežiūra.
2007 m. RRT aktyviai dalyvavo rengiant:

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
tinklų ir informacijos saugumo įstatymo
projektą;

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo pakeitimo įstatymo projektą;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Vietos nustatymo įrangos
įsigijimo, įdiegimo (pritaikymo), atnaujinimo ir
veikimo palaikymo išlaidų kompensavimo
valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektą;


Analoginės televizijos išjungimo ir
skaitmeninės televizijos skatinimo programą.
Dalyvaudama rengiant įstatymų ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus,
RRT siekė, kad būtų valstybiniu lygiu apibrėžti ir
įtvirtinti visuomeninių santykių, susijusių su
elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu,
teisinio reguliavimo pagrindai, sudarytos
sąlygos saugios informacinės visuomenės
plėtrai bei vartotojų pasitikėjimui informacine
visuomene didinti. Taip pat siekta, kad būtų
įgyvendintos Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatos dėl viešųjų elektroninių ryšių
paslaugų ir viešųjų ryšių tinklų teikėjų pareigų
saugant tam tikrus duomenis, kurie yra jų
generuojami arba tvarkomi, ir taip būtų
užtikrinta, kad kompetentingoms institucijoms
šie duomenys būtų prieinami sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų tyrimo, atskleidimo ir
baudžiamojo persekiojimo tikslu. Dar norėta
numatyti tinkamas ir proporcingas poveikio
priemones pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų
teikėjams, nesilaikantiems pašto ir (ar)
pasiuntinių veiklą reglamentuojančių teisės
aktų, taip pat pasiekti sklandų perėjimą prie
naujų,
pažangių
televizijos
transliavimo
skaitmeninių technologijų ir sudaryti galimybes
teikti įvairesnes paslaugas, taip pat užtikrinti,
kad reguliavimo sistema atitiktų informacinių ir
ryšių technologijų (IRT) rinkos pokyčius ir,
atsižvelgiant į technologinę IRT sektoriaus
pažangą, būtų atvertas kelias spartesnei
informacinės ir žinių visuomenės plėtrai.
2007 m. teisėkūros požiūriu buvo skirti
Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti,
rengiant įstatymų įgyvendinamuosius teisės
aktus bei suderinant juos tiek su Europos
Sąjungos reguliavimo teisine baze, tiek su
Lietuvos nacionalinių įstatymų nuostatomis.
2007 m. RRT direktorius įsakymais patvirtino
24 norminius teisės aktus (visas RRT parengtų
įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų sąrašas
pateiktas 1 priede).


Lietuvos Respublikos pašto įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą;
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VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS


Vartotojai tampa geriau informuoti, nes elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir vartotojai,
esant ginčams, vis dažniau randa abiem pusėms priimtiną sprendimą.



Vartotojams sudaryta galimybė naudojant internetinę skaičiuoklę palyginti elektroninių
ryšių paslaugų kainas (www.skaiciuok.lt).



Apie 90 proc. apklaustų vartotojų jiems teikiamas viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas
vertina puikiai arba gerai.
2007 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu UAB „Fonitel” atlikto tyrimo duomenys

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų
gynimas elektroninių ryšių sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
Universaliųjų paslaugų teikėja TEO LT, AB,
yra įpareigota teikti viešąsias telefono ryšio
paslaugas fiksuotoje vietoje, viešojo telefono
ryšio paslaugas taksofonais, 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.
RRT,
vadovaudamasi
Universaliųjų
elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis,
patvirtintomis
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybes 2006 m. vasario 15 d. nutarimu
Nr. 162, 2007 m. skelbė pasiūlymą teikėjams
pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias
paslaugas.
Siekiant
nustatyti,
ar
Universaliųjų
elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse
nustatytas šių paslaugų teikimo mastas atitinka
universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų
poreikius, RRT užsakymu UAB „Spinter tyrimai“
2007
m.
rugpjūčio
23–31
d.
atliko
reprezentatyvią Lietuvos Respublikos gyventojų
apklausą. Apklausos metu nustatyta, kad:
– 40 proc. Lietuvos gyventojų namuose
naudojasi viešosiomis fiksuoto telefono ryšio
paslaugomis, kurias teikia TEO LT, AB;
– 67 proc. apklaustųjų, besinaudojančių
šiomis paslaugomis, teigė, kad gaunamos
fiksuoto telefono ryšio paslaugos juos tenkina;
– 42 proc. fiksuotą telefono ryšį turinčių
apklausos dalyvių nurodė, kad namuose
naudojasi internetu per fiksuoto telefono ryšio
liniją;
– 9 proc. šalies gyventojų nurodė, kad
naudojasi taksofonais bent kelis kartus per
metus;
– 63 proc. besinaudojančių taksofonais
gyventojų išreiškė nuomonę, jog taksofonų
visiškai pakanka;

– 53 proc. šalies gyventojų teigė bent kelis
kartus per metus ieškantys informacijos apie
telefonų numerius;
– 62 proc. tyrimo dalyvių, kuriems tenka
ieškoti informacijos apie telefonų numerius,
teigė, jog dažniausiai dėl ieškomų telefono ryšio
numerių skambina telefonu 118.
Atsižvelgiant į apklausos rezultatus darytina
išvada, kad universaliosios elektroninių ryšių
paslaugos 2007 m. buvo prieinamos ir atitiko
universaliųjų paslaugų gavėjų poreikius.
Pažymėtina, kad viešosios telefono ryšio
paslaugos fiksuotoje vietoje teikiamos visoje
Lietuvos Respublikoje teritorijoje. Taksofonų
tankis Lietuvos Respublikoje 2007 m. pabaigoje
buvo 0,91 taksofono tūkstančiui miesto
gyventojų ir 0,33 taksofono tūkstančiui kitų
vietovių gyventojų.
Paslaugų kokybės kontrolė
Viešasis fiksuotas telefono ryšys
2007 m. RRT tęsė viešųjų fiksuoto telefono
ryšio paslaugų kokybės kontrolinius matavimus
TEO LT, AB, ir UAB „Eurocom“ tinkluose,
siekdama įvertinti teikiamų paslaugų kokybę ir
apie tai informuoti elektroninių ryšių paslaugų
vartotojus, taip pat patikrinti, ar TEO LT, AB,
paslaugų
kokybės
rodikliai
neviršija
universaliųjų paslaugų teikėjams nustatytų
ribinių verčių. Paslaugų kokybės rodikliai
įvertinti vadovaujantis Viešųjų telefono ryšio
paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, kokybės
rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo
taisyklėse pateikta metodika.
2007 m. RRT atliko 73 830 bandomųjų
skambučių TEO LT, AB, viešajame fiksuoto
telefono ryšio tinkle. Gauti matavimų rezultatai
parodė, kad TEO LT, AB, teikiamų viešųjų
fiksuoto telefono ryšio paslaugų kokybės
rodikliai
neviršija
universaliųjų
paslaugų
teikėjams nustatytų ribinių paslaugų kokybės
rodiklių verčių. Vidutinė nesėkmingų skambučių
dalis neviršija nustatytos 5 proc. ribos, o
vidutinė nacionalinio sujungimo trukmė neviršija
nustatytos 10 sekundžių ribos.
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0,68

šie teikiamų paslaugų kokybės rodikliai UAB
„Eurocom“ tinkle kito nežymiai ir atitinkamai
sudarė: nesėkmingų skambučių dalis 5,2 proc.,
o vidutinė nacionalinio sujungimo trukmė 0,74
sekundės.

0,66

2007 m. RRT atliko apie 75 000 bandomųjų
skambučių UAB „Eurocom“ tinkle. Pagal gautus
matavimų rezultatus matyti, kad nesėkmingų
skambučių dalis UAB „Eurocom“ tinkle buvo 5,3
proc., o vidutinė nacionalinio sujungimo
trukmė – 0,69 sekundės. Palyginti su 2006 m.

0,70

7 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio vidutinė nacionalinio
sujungimo trukmė TEO LT, AB, tinkle 2007 m., s
Šaltinis: RRT

0,73

6 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio nesėkmingų skambučių
dalis TEO LT, AB, tinkle 2007 m., proc.
Šaltinis: RRT

2007 m.
IV ketv.

2007 m.

8 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio nesėkmingų skambučių
dalis UAB „Eurocom“ tinkle 2007 m., proc.
Šaltinis: RRT

Viešasis judrusis telefono ryšys
RRT, siekdama informuoti viešųjų judriojo
telefono ryšio paslaugų vartotojus apie jiems
teikiamų paslaugų kokybę, 2007 m. tęsė viešųjų
judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų UAB
„Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ ir
UAB „Eurocom“ teikiamų paslaugų kokybės
rodiklių vertinimą. 2007 m. buvo atliekamas
duomenų perdavimo bei interneto prieigos
paslaugų judriojo telefono ryšio tinkluose (GSM)
teikimo, naudojantis GPRS paketinio duomenų
perdavimo technologija, kokybės rodiklių
vertinimas.
2007 m. RRT atliko daugiau kaip 8000
skambučių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“,
UAB „Tele2“ ir UAB „Eurocom“ tinkluose,

2007 m.I 2007 m.
ketv.
II ketv.

9 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio vidutinė nacionalinio
sujungimo trukmė UAB „Eurocom“ tinkle 2007 m., s
Šaltinis: RRT

jungdamasi prie to paties, specialiai šiems
matavimams naudojamo tinklalapio.
Atliekant duomenų perdavimo paslaugų,
teikiamų judriojo telefono ryšio tinklais, kokybės
rodiklių įvertinimą, matavimai buvo atliekami:

tik patikimo ryšio zonose, tiek
pasirinktose fiksuotose vietose, tiek važiuojant
pagrindiniais Lietuvos keliais;

darbo dienomis ir darbo valandomis;

matavimai skirtinguose tinkluose buvo
atliekami, naudojant tą pačią matavimo įrangą
ir metodiką;

duomenų
perdavimo
paslaugų,
teikiamų judriojo telefono ryšio tinklais,
kokybės rodiklių apibrėžtys ir skaičiavimo
metodikos atitinka ETSI TS 102 250-1 v1.1.1
(2003-10) ir ETSI TS 102 250-2 v1.5.1 (200710) standartus.
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1 lentelė. 2007 m. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių
įvertinimų rezultatai

Nepasiekiamų
Nepasiekiamų
operatoriaus teikiamų
internetinių
Nutrūkusių siuntimų
Skambučių skaičius,
dalis***, proc.
vnt.
interneto prieigos
tinklalapių dalis**,
paslaugų dalis*, proc.
proc.
UAB „Bitė Lietuva“
1,18
0,45
0,10
2031
UAB „Eurocom“
1,18
1,19
0,15
2036
UAB „Omnitel“
2,24
1,17
1,26
2010
UAB „Tele 2“
1,11
4,04
0,75
1978
* Nesėkmingų bandymų prisijungti prie operatoriaus teikiamos interneto prieigos paslaugų procentinė dalis nuo visų bandymų
prisijungti prie operatoriaus teikiamos interneto prieigos.
** Nesėkmingų bandymų prisijungti prie internetinio tinklalapio procentinė dalis nuo visų bandymų prisijungti prie internetinio
tinklalapio.
*** Nutrūkusių siuntimų procentinė dalis nuo visų sėkmingai pradėtų siuntimų.
Šaltinis: RRT
Paslaugų teikėjas
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10 pav. RRT įvertinta vidutinė prisijungimų prie
operatoriaus teikiamos interneto prieigos paslaugų
trukmė viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų
tinkluose 2007 m., s
Šaltinis: RRT

RRT, siekdama įvertinti UMTS paslaugų
kokybę, 2008 m. planuoja atlikti tokias
paslaugas teikiančių operatorių tinkluose
kontrolinius sujungimus (skambučius).
2007 m. gruodžio mėn. RRT užsakymu UAB
„Fonitel“ atliko paslaugų vartotojų apklausą apie
viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybę.
Apklausoje dalyvavo po 600 UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ judriojo telefono
ryšio paslaugų vartotojų. Apklausos metu buvo
siekiama įvertinti, kokiomis judriojo telefono
ryšio paslaugomis naudojasi paslaugų gavėjai ir
kaip jie vertina jiems teikiamų paslaugų kokybę.
Apklausoje dalyvavę paslaugų vartotojai,
nepriklausomai
nuo
paslaugų
teikėjo,
perduodamo balso kokybę įvertino: puikiai –
22,5 proc.; gerai – 67,1 proc.; patenkinamai –
8,7 proc.; prastai – 1,5 proc.; blogai – 0,2 proc.
Taip pat šis tyrimas parodė, kad kaimuose,
miesteliuose, miestuose bei didmiesčiuose
gyvenantys apklaustieji perduodamo balso
kokybę vertina panašiai. Pažymėtina, kad šio
tyrimo rezultatai atitinka 2006 m. RRT atliktus
balso perdavimo kokybės techninius matavimus
ir tyrimus. Jie parodė, kad visų operatorių balso
perdavimo kokybė patikimo ryšio zonose yra
patenkinama arba gera.
Kiti apklausos duomenys:

– 62,3 proc. visų apklaustų judriojo telefono
ryšio paslaugų vartotojų telefoninio pokalbio
metu balso perdavimo kokybę vertina gerai, o
24,6 proc. balso perdavimo kokybe yra visiškai
patenkinti ir ją vertina puikiai;
– 52,9 proc. vartotojų trumpųjų žinučių
(SMS) paslaugas vertina gerai, o 20,4 proc.
SMS paslaugos kokybe yra visiškai patenkinti ir
ją vertina puikiai;
– trumpųjų žinučių SMS paslaugos tarp
judriojo telefono ryšio paslaugų vartotojų yra
labai populiarios ir žymiai plačiau naudojamos
nei iliustruotų žinučių MMS ar judriojo interneto
(WAP, HTTP, FTP ir kitos) paslaugos –
pastarosiomis
paslaugomis
nesinaudoja
atatinkamai 82,5 proc. ir 83,2 proc. apklausos
dalyvių, kai SMS paslaugomis nesinaudoja tik
18,6 proc.
Kabelinės televizijos tinklai
Lietuvos Respublikoje kabelinės televizijos
tinklai yra įrengti visuose didžiuosiuose
miestuose bei daugelyje miestelių. RRT
duomenimis, 2007 m. gruodžio 31 d. kabelinės
televizijos tinklais teikiamomis paslaugomis
naudojosi apie 362 tūkst. abonentų.
Siekdama užtikrinti, kad kabelinės televizijos
tinklais teikiamų paslaugų gavėjai gautų
kokybiškas paslaugas, 2007 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.
2007 m. buvo atlikta 19-os kabelinės
televizijos
tinklų
techninių
parametrų
patikrinimai. Visų patikrintų kabelinės televizijos
tinklų techniniai parametrai atitiko Radiofonijos
ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų
parametrų
reikalavimų
aprašo
techninių
privalomuosius reikalavimus.
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2007 m. RRT gavo 362 elektroninių ryšių
paslaugų vartotojų skundus – 29 proc. daugiau
nei 2006 m. 2007 m. išliko ta pati tendencija
kaip ir 2006 m., kai vartotojai, prašydami
išspręsti ginčą ar norėdami pasikonsultuoti,
kreipiasi į RRT elektroniniu paštu bei telefonu:
2007 m. į RRT elektroniniu paštu kreipėsi apie
210 vartotojų, telefonu – apie 260.

362

2006 m.

Vartotojų skundų nagrinėjimas

11 pav. Elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų
skaičiaus dinamika 2001–2007 m.
Šaltinis: RRT
2 lentelė. 2001–2007 m. elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų priežastys bei RRT sprendimai

2001 m.

2002 m.

2003 m.

Vartotojų skundai, iš viso:
82
181
187
dėl kokybės
19
53
38
dėl apskaitos
32
71
83
dėl kitų klausimų (tarifų, jų keitimo, mokėjimo planų
31
57
66
ir kt.)
Sprendimai:
vartotojo naudai
36
34
19
paslaugų teikėjo naudai
3
skundo nagrinėjimo RRT metu paslaugų teikėjas
30
priėmė sprendimą vartotojo naudai
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant
138
išaiškinimus dėl vartotojų paklausimo
nagrinėjimas tęsiamas
* Įskaičiuoti ir 2007 m. išnagrinėti skundai, kurių nagrinėjimas buvo pradėtas 2006 m.
Šaltinis: RRT

2007 m., palyginti su 2006 m., padaugėjo
vartotojų skundų dėl kokybės (apie 33 proc.),
apskaitos (apie 24 proc.), įskaitant dėl paslaugų
teikimo apribojimo pasibaigus kredito limitui, o
taip pat gavus didesnę sąskaitą ar sužinojus,
jog moka pagal didesnius tarifus, nei vartotojai
tikėjosi.
Pastaraisiais metais, nors vartotojų skundų ir
daugėja, pastebima aiški tendencija, kad
gerokai dažniau elektroninių ryšių paslaugų
teikėjai ir nepatenkinti vartotojai priima abiem
pusėms priimtiną sprendimą dar nebaigus
formalaus tyrimo procedūrų.
Vartotojų informuotumo didinimas
Siekiant suteikti elektroninių ryšių paslaugų
rinkai daugiau skaidrumo, skatinti veiksmingą
konkurenciją ir suteikti
vartotojams daugiau
informacijos
apie
viešaisiais
telefono
ryšio tinklais teikiamų
paslaugų kainas greitu, paprastu ir kiekvienam
prieinamu būdu, 2007 m. spalio 1 d. RRT
interneto svetainėje pradėjo veikti naujas
elektroninių ryšių paslaugų kainų palyginimo

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

228
28
110

238
46
146

281
42
178

362
56
221

90

46

61

85

33
4

25
4

16
2

*
25
13

120

76

93

130

71

99

104

199

34

66

61

vartotojams
www.skaiciuok.lt,
tinklalapis
kuriame įdiegta kainų palyginimo skaičiuoklė. Ši
kainų skaičiuoklė padeda vartotojams pasirinkti
palankiausias elektroninių ryšių paslaugų
kainas pagal vartojimo poreikius ir geriau
planuoti savo išlaidas elektroninių ryšių
paslaugoms tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.
Vartotojai, naujajame tinklalapyje suvedę
planuojamos paslaugų vartojimo apimties
duomenis, ir kainų skaičiuoklei automatiškai
sugeneravus
rezultatus,
galės
pasirinkti
gerriausią ir jų vartojimo poreikius atitinkantį
mokėjimo planą ar elektroninių ryšių paslaugų
teikėją. Kainų skaičiuoklės pagalba galima
palyginti tiek fiksuoto, tiek judriojo telefono ryšio
paslaugų, įskaitant interneto telefonijos (VoIP)
paslaugas, tarptautinį tarptinklinį ryšį (angl.
roaming), trumpąsias žinutes (SMS), vaizdo
žinutes (MMS) ir paketinį duomenų perdavimą
(GPRS), kainas bei mėnesio išlaidas šių
paslaugų paketams.
Kainų skaičiuoklė padės vartotojams
lengviau orientuotis paslaugų teikėjų siūlomų
kainų ir paslaugų įvairovėje ir pasirinkti
geriausiai
jų
poreikius
atitinkančius
paslaugų pasiūlymus.
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12 pav. Elektroninių ryšių paslaugų kainų palyginimo tinklalapis vartotojams www.skaiciuok.lt
Šaltinis: RRT

RRT, suprasdama vartotojų švietimo svarbą,
savo interneto svetainės (www.rrt.lt) skyrelyje
„Informacija
elektroninių
ryšių
paslaugų
vartotojams“ skelbia ir nuolat atnaujina
informaciją apie universaliąsias ir kitas
elektroninių
ryšių
paslaugas,
tarifus,
apmokėjimo sąlygas, vartotojų teises ir
pareigas,
paslaugų
teikimo
sutarčių
reikalavimus bei atsakymus į dažniausiai
užduodamus aktualius klausimus. Taip pat
pateikiama informacija, kur kreiptis dėl
netinkamai suteiktų paslaugų.
Bendrasis pagalbos telefono numeris 112
RRT, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
Seimo 2007 m. balandžio 12 d. priimtą Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 65
straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo keičiamos
vietos nustatymo duomenų (įskaitant ir srauto
duomenis) teikimo sąlygos, 2007 m. rugsėjo
4 d. patvirtino Abonentų ir paslaugų gavėjų
skambučių siuntimo į Bendrojo pagalbos centro
ir (ar) pagalbos tarnybų numerius tvarkos ir
sąlygų aprašo pakeitimą. Pakeitime numatyta,

kad vietos nustatymo duomenys (įskaitant ir
srauto duomenis) turi būti teikiami Bendrajam
pagalbos centrui neatlygintinai. Iki šio pakeitimo
galiojo nuostata, kad vietos nustatymo
duomenys (įskaitant ir srauto duomenis) turi
būti teikiami Bendrajam pagalbos centrui ir
(arba) pagalbos tarnyboms, bet tokių duomenų
teikimo apmokėjimo tvarka nebuvo numatyta.
2007 m. RRT atstovai dalyvavo Pagalbos
prieinamumo specialistų darbo grupės (angl.
Expert Group on Emergency Access)
susitikimuose. EGEA grupė sudaryta 2006 m.
Europos
Komisijos
iniciatyva,
siekiant
veiksmingiau koordinuoti bendrojo pagalbos
telefono numerio 112 paslaugų prieinamumą ir
kokybę, keistis geriausia numerio 112 diegimo
ir reagavimo į pagalbos skambučius praktika.
2007 m. EGEA grupė nagrinėjo bendrojo
pagalbos telefono numerio pasiekiamumą
interneto protokolo (IP) pagrindu veikiančiais
tinklais, vietos nustatymo duomenų siuntimo ir
Europos automobilių pagalbos iškvietimo (angl.
eCall) sistemos problemas bei galimus
sprendimus ES šalyse.
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RRT veikla tinklų ir informacijos saugumo
užtikrinimo srityje


„Ypač svarbu skatinti vartotojų pasitikėjimą elektronine terpe ir jos teikiamais privalumais,
visomis įmanomomis priemonėmis siekti, kad tas pasitikėjimas nebūtų pakirstas
netinkamų, neatsakingų ar piktavalių veiksmų.“
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius



Vis didesnė interneto naudotojų dalis supranta antivirusinių programų svarbą – jas
naudoja 88 proc. apklausos dalyvių, t. y. 2 proc. daugiau nei 2006 m. ir 4 proc. daugiau nei
2005 m.
2007 m. lapkričio mėn. UAB „Spinter tyrimai“ atliktos apklausos duomenys



Interneto naudotojai RRT svetainėje www.esaugumas.lt gali matyti, ar jų kompiuterio IP
adresas nėra įtrauktas į botnet duomenų bazę.



RRT įdiegta „karštoji linija“, kuria priimami gyventojų pranešimai apie neteisėtą bei
žalingą turinį.

Sparčiai vystantis informacinės visuomenės
paslaugoms,
didėjant
internetu
bei
elektroninėmis paslaugomis besinaudojančiųjų
vartotojų skaičiui, elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo užtikrinimas išliko
prioritetinė RRT veiklos sritis. Sparčiai augant
informacijos ir tinklų saugumo pažeidimų,
sukeliančių didelių finansinių nuostolių ir naujų
rizikų bei grėsmių informacinės visuomenės
plėtrai, skaičiui, 2007 m. RRT vis aktyviau
dalyvavo užkertant kelią tinklų ir informacijos
saugumo pažeidimams bei juos šalinant ir taip
prisidėjo prie saugios informacinės visuomenės
kūrimo.

nagrinėjančių
tarptautinius
pažeidimus
elektroninėje erdvėje.
CERT-RRT
pagrindinis
tikslas
yra
operatyviai reaguoti į saugumo incidentus
elektroninių ryšių tinkle ir koordinuoti jų šalinimo
veiksmus, ypač kai yra potenciali rizika tinklo
funkcionalumui ar duomenų saugumui.
Apibendrinant
2007
m.
CERT-RRT
statistiką, konstatuotina, kad dažniausia
problema, su kuria susiduria naudotojai, yra
nepageidaujami elektroninio pašto pranešimai
(angl. spam), kurie sudarė 42 proc. visų tirtų
incidentų.

Teisinės bazės, reglamentuojančios tinklų ir
informacijos saugumą, formavimas
2006 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 1211 patvirtinus
Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
įstatymo koncepciją, 2007 m. RRT dalyvavo
tarpinstitucinėje darbo grupėje, rengiančioje
įstatymo
projektą,
kuris
reglamentuos
santykius, susijusius su elektroninių ryšių tinklų
ir informacijos saugumu, bei sudarys prielaidas
vartotojų pasitikėjimui informacine visuomene ir
saugios informacinės visuomenės plėtrai.
Kompiuterinių incidentų tyrimo grupės
CERT-RRT veikla
RRT tinklų ir informacijos saugumo incidentų
valdymo grupė CERT-RRT, veikianti vienerius
metus,
2007
m.
ištyrė 277 incidentus
elektroninėje erdvėje.
Prašymus
ištirti
incidentus RRT gavo
iš Lietuvos interneto naudotojų ir interneto
paslaugų teikėjų bei užsienio CERT tarnybų,
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13 pav. 2007 m. CERT-RRT išnagrinėtų tinklų ir
informacijos saugumo incidentų statistika
Šaltinis: RRT

Taip pat nemažą dalį (21 proc.) incidentų
sudarė konfidencialių duomenų vagystės (angl.
phishing), kurių didžioji dalis buvo susijusi su
užsienio, o kai kuriais atvejais – ir Lietuvos,
internetinių mokėjimo sistemų tinklalapių
falsifikavimu, siekiant surinkti prisijungimo prie
tokių sistemų duomenis. Pagrindinė šių
incidentų grėsmė ta, kad neteisėtu būdu surinkti
duomenys gali būti panaudoti bet kada ateityje
finansiniams ir kitiems nusikaltimams atlikti.
Kaip ir 2006 m., 2007 m. kompiuterių virusai
išliko aktuali saugumo problema naudotojams,
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nes sudarė 16 proc. visų tirtų incidentų.
2007 m. pasižymėjo naujų, tam tikrais atvejais ir
lietuviškų virusų dideliu paplitimu, ypač
išsiskyrė „Sandra“ virusas, plitęs su programa
Skype 2007 m. pradžioje.
Didele tinklų ir informacijos saugumo
problema tapo vadinamieji botnet tinklai, t. y.
pasitelkus kenkėjišką programinę įrangą,
sujungtų į bendrą tinklą ir trečios šalies valdomų
kompiuterių tinklas, dažnai panaudojamas kaip
priemonė kitoms saugumo atakoms vykdyti.
Elektroninio
pašto
saugumo
priežiūros
kompanijos atkreipia dėmesį, kad apie 80 proc.
visų
nepageidaujamų
elektroninio
pašto
pranešimų kuriama botnet tinkluose, todėl RRT
kovai su botnet skiria ypač daug dėmesio.
Siekdama apsaugoti interneto naudotojus
nuo nuotoliniu būdu valdomų tinklų (angl.
botnet), kuriuos elektroninėje erdvėje pažeidėjai
naudoja informacijos internete vagystėms ir
nepageidaujamoms elektroninėms žinutėms
siųsti, RRT svetainėje www.esaugumas.lt yra
sudaryta galimybė kasdien vizualiai įvertinti
botnet įtaką elektroninių ryšių tinklams, taip pat
naudotojams tiesioginiu būdu patikrinti, ar jų
kompiuteris nėra užregistruoto botnet tinklo
dalis.

CERT-RRT tinklalapyje www.esaugumas.lt
registruoja ir skelbia informaciją apie botnet
tinkluose
aptiktų
kompiuterių
aktyvumą
Lietuvoje. 2007 m. užregistruota 3913 unikalių
lietuviškų IP (angl. Internet Protocol) adresų,
įtrauktų į botnet tinklų veiklą.
Atsižvelgiant
į
augančią
elektroninių
paslaugų rinką, galima spėti, jog nebus
išvengta
saugumo
atakų,
kai
bus
pasinaudojama žiniatinklio taikomųjų programų
pažeidžiamumu tiek naudotojo kompiuteriuose,
tiek tarnybinėse stotyse. Kaip 2007 m., taip ir
2008 m. pagrindinė saugumo incidentų
priežastis elektroninėje erdvėje bus ekonominė
pažeidėjų motyvacija, tad saugumo atakų
padaroma žala ateityje tik didės.
Naudotojams, susidūrusiems su tinklų ir
informacijos saugumo problemomis, patariama
nedelsiant kreiptis į savo interneto paslaugų
teikėją, o šiam neišsprendus problemos,
pranešti apie incidentą CERT-RRT. Naudotojas
gali užpildyti atitinkamą formą, kuri yra
skelbiama elektroniniam saugumui skirtame
tinklalapyje
http://www.esaugumas.lt/incident
arba siųsti incidento aprašą el. pašto adresu
cert@rrt.lt.

14 pav. Tinklalapis http://www.esaugumas.lt/incident, kuriame naudotojai, susidūrę su tinklų ir informacijos saugumo
problemomis, gali pranešti apie incidentą CERT-RRT
Šaltinis: RRT

Tinklų ir informacijos saugumo būklės
tyrimas Lietuvoje
RRT nuo 2005 m. kasmet atlieka išsamų
elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
būklės Lietuvoje tyrimą. 2007 m. RRT
užsakymu tyrimą atliko UAB „Spinter tyrimai“.
Anketinės apklausos būdu buvo apklausti 805
gyventojai ir 501 įmonė.

Naudotojų, susiduriančių su kompiuterių
virusais, dalis 2007 m. beveik nepakito,
palyginti su 2006 m., ir sudarė 70 proc., tačiau
lyginant su 2005 m. tokių naudotojų sumažėjo 8
proc.,
o
gaunančių
nepageidaujamus
elektroninio pašto laiškus (spam) dalis išaugo
11 proc. ir šiuo metu siekia 58 proc. Atitinkamai
įmonių, susiduriančių su kompiuterių virusais,
2007 m. buvo 73 proc. (6 proc. mažiau nei
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2006 m.), o susiduriančių su nepageidaujamais
elektroninio pašto laiškais – 83 proc. (7 proc.
daugiau nei 2006 m.). Duomenų vagystes
patiriančių privačių naudotojų ir įmonių
procentinė dalis išlieka beveik nepakitusi – apie
2–3 proc.
Dažniausiai interneto naudotojų naudojama
kompiuterio apsaugos priemonė ir toliau išlieka
antivirusinės programos – jas naudoja 88 proc.
tiesioginės apklausos dalyvių, t. y. 2 proc.
daugiau nei 2006 m. ir 4 proc. daugiau nei
2005 m. Visi apklausoje dalyvavę įmonių
atstovai
nurodė
įmonėje
naudojantys
antivirusines programas – tai yra 2 proc.
daugiau nei 2006 m. ir 7 proc. daugiau nei
2005 m. Taip pat auga programų nuo
šnipinėjimo
ir
aptinkančių
įsilaužimus

naudojimas
bei
dažniau
atnaujinamos
operacinės sistemos.
Tačiau net ir augant apsaugos priemonių
naudojimui, vis dar didelė dalis naudotojų
patiria žalą dėl saugumo incidentų. 2007 m.
nuostolių patyrė 18 proc. naudotojų, o žalą
patyrusių įmonių per metus sumažėjo 16
procentinių punktų ir 2007 m. sudarė 30 proc.
Dažniausiai pasitaikanti žalos forma –
sugadinta programinė įranga, kurią minėjo 59
proc. naudotojų ir 56 proc. apklaustų įmonių.
2007 m. Lietuvoje padaugėjo įmonių, kurios
įgyvendina tinklų ir informacijos saugumo
politiką. Saugumo politikos įgyvendinimu
rūpinasi 39 proc. įmonių (t. y. 9 proc. daugiau
nei 2006 m.), tačiau net 60 proc. įmonių neturi
jokios veikiančios saugumo politikos.
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15 pav. Tinklų ir informacijos saugumo incidentai, su kuriais susidūrė naudotojai 2005–2007 m., proc.
Šaltinis: RRT
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16 pav. Tinklų ir informacijos apsaugos priemonės, naudotos naudotojų 2005–2007 m., proc.
Šaltinis: RRT
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Visuomenės informavimas tinklų ir
informacijos saugumo klausimais
2007 m. vasario 6 d., visame pasaulyje
pažymint Saugesnio interneto dieną, RRT
suorganizavo dvi akcijas tinklų ir informacijos
saugumo tema:
1. RRT parengė įtartinų bylų patikros
nuotoliniu būdu priemonę, ir nuo 2007 m.
vasario 6 d. kiekvienas Lietuvos interneto
naudotojas
specialiu
adresu
http://antivirus.esaugumas.lt gali siųsti įtartiną
bylą patikrai ir internetu gauti ataskaitą, ar byla
iš tiesų yra kenksminga ir kokios antivirusinės
programos ją atpažįsta kaip kenksmingą
programinį kodą. Ši priemonė leis naudotojui
bet kada nuotoliniu būdu patikrinti, ar bylos,
esančios jo kompiuteryje, yra saugios ir ar
naudojamos antivirusinės programos yra
pakankamai veiksmingos.

17 pav. Įtartinų bylų patikros nuotoliniu būdu langas
Šaltinis: RRT

2. RRT kartu su Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga suorganizavo diskusijų
elektroninėje erdvėje forumą, kuriame buvo
galima užduoti aktualius klausimus tinklų ir
informacijos saugumo tema. RRT specialistai
kartu su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaigos atstovais teikė kvalifikuotą pagalbą
naudotojams, susidūrusiems su įvairiais
žalingais reiškiniais elektroninėje erdvėje,
patarė, kaip išvengti incidentų, galinčių pakenkti
darbui internete, kaip apsaugoti vaikus nuo
žalingo turinio. Tikimasi, kad šis forumas
praplėtė interneto naudotojų žinias apie tinklų ir
informacijos saugumą bei padėjo išspręsti
konkrečias problemas, kylančias naudotojui
dirbant elektroninėje erdvėje.
Svetainė www.esaugumas.lt 2007 m. tapo
interaktyviu informacijos ir tinklų saugumo
forumu bei Lietuvos internetiniais vartais
visiems
suinteresuotiems
subjektams,
siekiantiems pateikti interneto naudotojams,
įmonėms ar institucijoms aktualią informaciją
tinklų ir informacijos saugumo klausimais.
2007 m. šią internetinę svetainę aplankė
daugiau kaip 94 tūkst. naudotojų, paskelbti 24
įspėjimai ir 19 naujienų apie įvairias grėsmes
internete, 6 straipsniai aktualiomis tinklų ir
informacijos saugumo temomis, parengta
programinė priemonė botnet tinkluose aptiktų
kompiuterių statistikai skelbti.
2007 m. RRT išplatino 8 pranešimus
spaudai apie tinklų ir informacijos saugumo
pažeidimus ir rekomendacijas dėl apsaugos
nuo jų.

18 pav. Svetainė www.esaugumas.lt
Šaltinis: RRT

RRT bendradarbiavimas IT saugumo
užtikrinimo veikloje
2007 m. RRT ir Europos Komisija (EK)
pasirašė sutartį dėl projekto „Saugesnis
internetas LT“ („Safer Internet LT“) vykdymo
Lietuvoje pagal EK Safer Internet Plus
programą. Šios programos tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į neteisėtą informaciją
internete, užkirsti kelią žalingam turiniui, skatinti

saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis
interneto technologijomis, gerinti visuomenės
informuotumą, ypač akcentuoti vaikų ir paauglių
apsaugą.
Kadangi visame pasaulyje, Lietuvoje taip
pat, informacinių technologijų naudotojai vis
jaunėja, tampa ypač aktualu užtikrinti
nepilnamečių apsaugą nuo žalingo ir neteisėto
turinio internete, taip pat nuolat kovoti su tokiais
visuomenei skausmingais reiškiniais kaip vaikų
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pornografinės
medžiagos
platinimas,
nepilnamečių
seksualinis
išnaudojimas
internete ir pan. Siekiant įgyvendinti šiuos
tikslus, 24-iose ES šalyse narėse vykdoma EK
koordinuojama programa Safer Internet Plus.
Lietuvoje projektą „Saugesnis internetas LT“,
kuris truks dvejus metus, vykdys RRT ir
Švietimo ir mokslo ministerija. Šis projektas –
tai UAB ,,Bitė Lietuva“, Švietimo ir mokslo
ministerijos bei Socialinių ir psichologinių
paslaugų centro nuo 2005 m. kovo mėn. iki
2007 m. kovo mėn. vykdyto projekto nuosekli
tąsa.
Projekto vykdymo metu toliau veiks „Karštoji
linija“ internete, kuria bus
priimami
gyventojų
pranešimai apie neteisėtą
bei žalingą turinį, nuolat bus
atnaujinama
informacija
svetainėje
www.draugiskasinternetas.lt.
Taip pat bus vykdomi atskirų
visuomenės grupių mokymai,
diegiamos
mokymo
programos mokyklose, bus skatinamas turinio
filtravimo programų, kurios palengvintų tėvams
prižiūrėti interneto turinio pasiekiamumą
vaikams, kūrimas ir pateikimas naudotojams,
organizuojamos
įvairios
visuomenės
informavimo akcijos, konferencijos ir seminarai.
Projekto vykdymui prižiūrėti sudarytas Valdymo
komitetas iš paramą projektui teiksiančių įstaigų
ir organizacijų – Policijos departamento prie
Vidaus
reikalų
ministerijos,
Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos, Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybos, Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaigos, organizacijos
„Gelbėkit vaikus“, asociacijos „Infobalt“, UAB
„Microsoft Lietuva“, UAB „Bitė Lietuva“ bei
konsorciumo partnerių Švietimo ir mokslo
ministerijos ir RRT – atstovų.
CERT-RRT dalyvaudama, kartu su Švietimo
ir mokslo ministerija, projekte „Draugiškas
internetas“
(www.draugiskasinternetas.lt),
2007 m. priėmė ir išnagrinėjo 326 pranešimus
apie nelegalų turinį internete. 31 atveju buvo
pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai ir juos
tiria atsakingos institucijos. Didžioji dalis
pranešimų buvo dėl pornografijos, net 10 proc.
pranešimų buvo susiję su vaikų pornografijos
platinimu.
2007 m. lapkričio 20 – 21 d. Vilniuje įvyko
trečioji Europos tinklų ir informacijos saugumo
konferencija „Bendradarbiavimas stiprinant
saugumą elektroninėje erdvėje“. Šios, jau
tradicine tapusios, konferencijos tikslas –
pristatyti pasaulines iniciatyvas tinklų ir
informacijos saugumo srityje, aptarti vis
pavojingesnėmis
tampančias
kibernetines
grėsmes ir apsaugos nuo jų priemones bei
būdus, pasidalyti pasauline patirtimi.
2007 m. įvyko du Pažangos informacijos ir
tinklų
saugumo
srityje
memorandumo

įgyvendinimo komiteto posėdžiai, kurių metu
memorandumo šalių atstovai svarstė aktualius
Lietuvai tinklų ir informacijos saugumo
klausimus, o įvairių sričių saugumo specialistai
skaitė pranešimus.

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų
gynimas pašto ir pasiuntinių
paslaugų sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas yra AB
Lietuvos paštas, kuris privalo užtikrinti, kad
universaliosios pašto paslaugos būtų teikiamos
nenutrūkstamai visoje šalies teritorijoje, 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 yra
rezervuota vidaus korespondencijos siuntų,
reklaminio
pašto,
gaunamų
tarptautinių
korespondencijos
siuntų
surinkimo,
paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo
paslaugų, laikantis svorio ir kainų limitų, sritis.
Nuo 2006 m. sausio 1 d. taikoma 50 gramų
rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba.
Informacijos apie universaliąsias pašto
paslaugas pateikimas naudotojams
Vadovaujantis Universaliųjų pašto paslaugų
teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2005 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr. 3–38, universaliųjų
pašto paslaugų teikėjas universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietose privalo viešai skelbti:

išsamią
ir
nuolat
atnaujinamą
informaciją naudotojams apie universaliąsias
pašto paslaugas, galimybes jomis naudotis;

pašto kodų sąrašą;

universaliųjų pašto paslaugų kainas;

kokybės reikalavimus (standartus);

apie skundų nagrinėjimo ir žalos
atlyginimo procedūras;

viešai universaliųjų pašto paslaugų
teikimo vietose, išskyrus viešam naudojimui
skirtas pašto dėžutes, laiko:

Lietuvos Respublikos pašto įstatymą;

Universaliųjų pašto paslaugų teikimo
taisykles;

Pašto siuntų dokumentų (blankų ir kt.)
pildymo ir adreso ant pašto siuntos užrašymo
pavyzdžius;

Pašto paslaugų teikimo taisykles.
2007 m. RRT patikrino 19 AB Lietuvos pašto
skyrių Vilniaus, Molėtų, Utenos, Švenčionių ir
Anykščių miestuose bei Vilniaus ir Molėtų
rajonuose. Buvo tikrinta, ar universaliųjų pašto
paslaugų teikėjas laikosi universaliųjų pašto
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paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės
aktuose nustatytų reikalavimų. Apibendrinus
tikrinimų
rezultatus,
universaliųjų
pašto
paslaugų teikėjas pakartotinai įspėtas, jog ne
visose universaliųjų pašto paslaugų teikimo
vietose laikomasi šių paslaugų teikimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų
reikalavimų naudotojams pateikti išsamią
informaciją
apie
universaliąsias
pašto
paslaugas bei atkreiptas dėmesys, jog pašto
skyriuose
pateikiama
informacija
yra
nesusisteminta, ją galima rasti tarp įvairių
reklaminių skelbimų ar informacijos apie
finansines paslaugas.
Tikrinimų metu taip pat nustatyta, jog
komunalinių mokesčių ir pensijų mokėjimo
laikotarpiu, esant dideliam žmonių srautui,
pašto
skyriuose
neteikiama
pirmenybė
vartotojams,
kurie
pageidauja
gauti
universaliąsias
pašto
paslaugas.
Dėl
susidarančių ilgų eilių pašto skyriuose pašto
paslaugų naudotojams sudėtinga išsiųsti
laiškus. RRT paragino AB Lietuvos paštą imtis
priemonių, kad būtų pagerintas universaliųjų
pašto paslaugų prieinamumas, suteikiant
asmenims,
pageidaujantiems
gauti
universaliąsias pašto paslaugas, pirmenybę
prieš asmenis, pageidaujančius pasinaudoti
kitomis AB Lietuvos pašto teikiamomis
paslaugomis.
2008 m. numatyta sustiprinti universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų tikrinimą, įtraukiant
RRT Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio
kontrolės skyrių darbuotojus ir tokiu būdu apimti
didesnę
Lietuvos
Respublikos
teritoriją.
Kadangi
AB
Lietuvos
paštas
vietoje
stacionariųjų skyrių pradėjo steigti kilnojamus
paštus, taip pat numatyta tikrinti, ar kilnojamos
pašto paslaugų teikimo vietos atitinka
nustatytus reikalavimus.
Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų
įrengimas
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjui yra
nustatytos privalomos viešojo pašto tinklo
charakteristikos, apibrėžiančios universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų išdėstymo sąlygas
bei vietų įrengimo reikalavimus. Pagal šias
charakteristikas universaliųjų pašto paslaugų
teikėjas privalo įrengti pakankamai pašto
paslaugų teikimo vietų. Viešojo pašto tinklo
charakteristikomis siekiama užtikrinti, kad
kiekvienam Lietuvos gyventojui būtų patogu
naudotis pašto paslaugomis.

Išskirtos šios universaliųjų pašto paslaugų
teikimo vietos:

stacionarios
universaliųjų
pašto
paslaugų teikimo vietos;

kilnojamos
universaliųjų
pašto
paslaugų teikimo vietos;

pašto agentų darbo vietos;

viešajam naudojimui skirtos pašto
dėžutės.
Kaimo gyvenamosiose vietovėse, turinčiose
daugiau kaip 500 gaunamųjų laiškų dėžučių
(adresų) turi būti 1 stacionari ar kilnojama
universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta ar
agentų darbo vieta, o turinčiose daugiau kaip
200 gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų) – 1
viešam naudojimui skirta pašto dėžutė.
2008 m. sausio 1 d. duomenimis AB
Lietuvos
paštas
paslaugas
teikia
960
universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų,
kurias sudaro: 913 stacionarių universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų (miestuose – 232,
kaimuose – 681) ir 10 kilnojamųjų paštų,
aptarnaujančių 47 universaliųjų pašto paslaugų
teikimo vietas kaimuose.
Siekiant vykdyti Pašto įstatyme RRT
nustatytą viešojo pašto tinklo charakteristikų
priežiūros funkciją, numatoma ateityje įsigyti
programinę įrangą, kuri padės apskaičiuoti
atstumus nuo naudotojų iki universaliųjų pašto
paslaugų teikimo vietų ir nustatyti, ar jų
įrengimas atitinka universaliųjų pašto paslaugų
teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikose
nustatytus reikalavimus.
Universaliųjų pašto paslaugų kokybės
kontrolė
RRT, vadovaudamasi Pašto korespondencijos
pristatymo kokybės tikrinimo tvarka, 2007 m. tęsė
nepriklausomą AB Lietuvos pašto teikiamų
universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimą,
kuriuo siekiama nustatyti, ar universaliosios pašto
paslaugos atitinka Universaliųjų pašto paslaugų
kokybės
reikalavimų
apraše
nustatytus
reikalavimus (standartus).RRT 2007 m. II ir IV
ketv. atliko universaliųjų pašto paslaugų kokybės
tikrinimą, kurio metu Lietuvos Respublikoje buvo
išsiųsta 3600 kontrolinių laiškų, t. y. 600 vienetų
daugiau kontrolinių laiškų negu 2006 m. Tikrinimo
rezultatai parodė, kad kitą dieną po išsiuntimo
(D+1) yra pristatoma 57,85 proc. laiškų, o trečią
dieną po išsiuntimo dienos (D+3) yra pristatoma
95,66 proc. visų siunčiamų laiškų. Nepriklausomo
pašto paslaugų kokybės tikrinimo rezultatus RRT
skelbia viešai vieną kartą per metus.
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3 lentelė. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo pašto korespondencijos pristatymo kokybės patikrinimo rezultatai 2004–
2007 m., proc. laiškų
Pristatymo
kokybės rodikliai
(terminas)

Nustatyti
kokybės
standartai
(proc.)

Kokybės patikrinimo rezultatai (proc.)
2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

Tą pačią dieną
0,46
0,16
0,73
0,81
(D+0)
1 dieną (D+1)
78,64
72,78
67,79
57,85
85 proc.
2 dieną (D+2)
95,83
95,29
93,53
86,60
3 dieną (D+3)
98,54
98,76
97,57
95,66
97 proc.
4 dieną (D+4)
99,53
99,25
98,92
98,17
5 dieną (D+5)
99,58
99,54
99,34
99,22
6 dieną (D+6)
99,91
99,75
99,72
99,63
7 dieną (D+7)
99,95
99,83
99,83
99,79
8 dieną (D+8)
100,00
99,87
99,83
99,91
9 dieną (D+9)
100,00
99,95
99,97
99,94
10 dieną (D+10)
100,00
100,00
100,00
100,00
*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 2006–2007 m. RRT atliktų
universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimų
rezultatus, matyti, kad 2007 m. kokybinis
rodiklis D+1 pablogėjo 10 procentinių punktų iki
57,85 proc. (2006 m. buvo 67,79 proc.) ir
nesiekia nustatyto 85 proc. reikalavimo, o
rodiklis D+3 suprastėjo 2 procentiniais punktais
iki 95,66 proc. (2006 m. buvo 97,57 proc.) ir
nesiekia nustatyto 97 proc. reikalavimo. 2006 –
2007 m. už universaliųjų pašto paslaugų
kokybės nustatytų reikalavimų nesilaikymą AB
Lietuvos paštas buvo įspėtas raštu. 2008 m.
RRT tęs nepriklausomą universaliųjų pašto
paslaugų kokybės tikrinimą.
2007 m. buvo įvestos pirmenybinės ir
nepirmenybinės pašto korespondencijos siuntų
rūšys.
Atsižvelgiant
į
naują
pašto
korespondencijos
siuntų
skirstymą
bei
padaugėjus naudotojų skundų dėl pavėluotai
pristatomų
nepirmenybinių
pašto
korespondencijos siuntų, 2007 m. RRT pateikė
pasiūlymą
Susisiekimo
ministerijai,
kad
universaliųjų pašto paslaugų teikėjui būtų
nustatyti pristatymo terminai ir siunčiamai
nepirmenybinei pašto korespondencijai: D+3 –
85 proc. ir D+5 – 97 proc.
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas yra
įpareigotas taikyti standartą LST EN 13850
„Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių
pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės
nustatymas“. RRT prašymu AB Lietuvos paštas
pateikė standarto LST EN 13850 įgyvendinimo

planą, nurodydamas įgyvendinimo etapus.
2007 m. AB Lietuvos paštas rengė bendras
tikrinimo technines sąlygas bei atliko įprastinio
pašto srautų tyrimus.
Naudotojų skundų nagrinėjimas
2007 m. buvo gauti ir išnagrinėti 37 pašto ir
pasiuntinių paslaugų naudotojų skaudai, iš jų 14
– dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo ir 23
– dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo.
Daugiausiai pašto ir pasiuntinių paslaugų
naudotojai į RRT kreipėsi dėl pašto siuntų
dingimo ar sugadinimo bei dėl pašto siuntų
netinkamo pristatymo ar įteikimo (19 pav.).
47
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(9 mėn.)

19 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų
dinamika 2002–2007 m.
Šaltinis: RRT

4 lentelė. 2005–2007 m. pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundai bei RRT sprendimai
2005 m.
2006 m.
Skundai dėl pašto ir pasiuntinių paslaugų:
22
19
sprendimai paslaugų naudotojų naudai arba taikus ginčo
17
5
sprendimo būdas
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus
3
12
nepagrįsti
2
2
Skundai dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo:
25
22
sprendimai paslaugų naudotojų naudai arba taikus ginčo
5
4
sprendimo būdas
atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus
8
15
nepagrįsti
12
3
Šaltinis: RRT

2007 m.
23

10
9
4
14
1
13
0
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Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas yra
įpareigotas vadovautis standartu LST EN 14012
„Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių
pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės
nustatymas“. 2007 m. RRT pateikė pastabas
AB Lietuvos pašto parengtam Pašto paslaugų
naudotojų skundų nagrinėjimo AB Lietuvos
pašte tvarkos aprašui, kuris suderintas su
standarto LST EN 14012 reikalavimais. Šiame
standarte apibrėžti su vidaus ir tarptautinio
pašto paslaugomis susijusių skundų ir žalos
atlyginimo procedūrų vertinimo reikalavimai.
Standartas apima įvairias skundų rūšis ir
nustato paslaugų teikėjo sprendimų dėl
kiekvienos rūšies skundų priėmimo, nagrinėjimo
ir priimto sprendimo vertinimo metodiką, skundų
tvarkymo sistemos, kurią paslaugų teikėjas turi
įdiegti, reikalavimus. Šis Europos standartas
taikomas visoms vidaus ir tarptautinio pašto
universaliosioms paslaugoms ir tikimąsi, kad
įtakos
sklandesnį
ir
greitesnį
skundų
nagrinėjimą.
Siekdama
užtikrinti
teisės
pažeidimų
prevenciją ir sugriežtinti atsakomybę už
pažeidimus pašto ir pasiuntinių sektoriuje,
2007 m. RRT pateikė Susisiekimo ministerijai
pasiūlymus dėl Pašto įstatymo papildymo. RRT
pasiūlė nustatyti specifinių poveikio priemonių
(ekonominės sankcijos (baudos), laikinas arba
pilnas
veiklos
uždraudimas)
taikymo
procedūras pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų
teikėjams, nesilaikantiems pašto ir (ar)
pasiuntinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų. Šiuo metu pašto ir (ar) pasiuntinių
veiklą
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimus pažeidusiems asmenims taikoma
administracinė
atsakomybė
Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Naudotojų informuotumo didinimas
RRT
interneto
svetainės
skyrelyje
„Informacija pašto ir pasiuntinių paslaugų
naudotojams“ skelbiama naujausia informacija
apie pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų
teises ir pareigas, universaliųjų pašto paslaugų
teikėjo pareigas, universaliųjų pašto paslaugų
teikimo reikalavimus. Svetainėje pateiktos
nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius
pašto paslaugų teikimo vietų išdėstymą,
universaliųjų pašto paslaugų kokybę bei tarifus.
Taip pat pašto siuntų siuntėjas gali rasti visą
reikalingą informaciją, kurią jis turi žinoti prieš
siųsdamas pašto siuntą.

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų
gynimas aparatūros ir įrenginių
sektoriuje
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai
Atvėrus kelią laisvam prekių judėjimui ES,
padidėjo įvežamų radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių skaičius,
tačiau išaugo tokių įrenginių, kurie netenkina
saugos, elektromagnetinio suderinamumo ar
radijo dažnių spektro efektyvaus naudojimo
reikalavimų, prevencijos poreikis. Viena iš RRT
priskirtų funkcijų yra tikrinti, ar į Lietuvos
Respublikos rinką tiekiamų ir eksploatuojamų
radijo ryšio įrenginių bei telekomunikacijų
galinių įrenginių techniniai parametrai atitinka
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento (toliau –
reglamentas) reikalavimus bei kitus Lietuvos
Respublikoje
galiojančius
normatyvinius
dokumentus.
Nuo 1998 m. spalio 26 d. akredituoto RRT
Infrastruktūros priežiūros skyriaus techninė
kompetencija, darbuotojų kvalifikacija, kokybės
vadybos sistema atitinka tarptautinio standarto
LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. 2007 m.
buvo atnaujinta esama akredituoto skyriaus
kokybės vadybos sistema pagal naujojo
standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006
reikalavimus,
kurią
2007
m.
Lietuvos
nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai
įvertino labai gerai. Ekspertai taip pat nustatė,
kad skyriaus veikla tenkina tyrimo, bandymų ir
kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamus
bendruosius reikalavimus. Skyriui pakartotinai
išduotas akreditavimo pažymėjimas penkeriems
metams, suteikiantis teisę verstis akredituota
veikla. Akredituotas skyrius, vykdydamas
reglamento priežiūrą, tikrina, ar iš rinkos paimtų
radijo ryšio įrenginių techniniai parametrai
tenkina reglamente nurodytų darniųjų Lietuvos
standartų reikalavimus, susijusius su radijo
dažnių spektro efektyviu naudojimu. Atliekant
radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių bandymus naudojama kalibruota,
aukščiausios klasės matavimų įranga, kuri
pagal savo techninį lygį nenusileidžia ES šalių
valstybiniuose bandymų centruose naudojamai
bandymų aparatūrai.
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20-21 pav. RRT Infrastruktūros priežiūros skyriaus radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bandymams
naudojama matavimų įranga
Šaltinis: RRT
5 lentelė. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai, 2004–2007 m.
Patikrinimų rezultatai
Iš viso patikrinta įrenginių:
radijo ryšio įrenginių
galinių įrenginių
abiejų rūšių įrenginių
Neturėjo CE ženklo ir deklaracijos
Turėjo CE ženklą
Neturėjo atitikties deklaracijos
Turėjo atitikties deklaraciją:
pateikta išsami atitikties deklaracija
pateikta sutrumpinta atitikties
deklaracija
Pateikta nuoroda, kad atitinka
1999/5/EB direktyvos reikalavimus
Atitikties deklaracija nurodoma
internete
Pranešimas nebūtinas
Pranešimas būtinas:
pranešimų pateikta
pranešimų nepateikta
Pateikta informacija apie galinių
įrenginių sąsajas
Pateikta informacija apie galinių
įrenginių naudojimą
Pateikta informacija apie radijo
ryšio įrenginių naudojimą
Šaltinis: RRT

Kiekis, vnt.
2004 m.
132
102
8
22
10
122
35
97
53

2005 m.
183
157
2
24
17
166
28
155
56

2006 m.
180
162
4
14
17
163
17
163
81

2007 m.
236
148
30
58
22
214
58
156
56

21

53

48

100

8

26

15

78

15

20

19

82

85
47
27
20

117
66
17
49

114
66
52
14

172
64
31
33

21

23

15

58

22

28

19

40

70

136

144

146

2007 m. RRT, atlikdama radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių
rinkos
priežiūrą,
dažniausiai
tikrino
plačiajuosčius duomenų perdavimo įrenginius,
veikiančius 2,4 GHz dažnių juostoje, judriosios
sausumos tarnybos radijo ryšio įrenginius,
civilinės bangos CB radijo ryšio įrenginius,
mažojo nuotolio įrenginius (<0,5W) bei
nuotolinio valdymo pultelius.
2007 m. atlikti 18 radijo ryšio įrenginių tipų
bandymai, iš kurių 6 tipų įrenginiai netenkino
reglamento esminių reikalavimų, susijusių su
efektyviu radijo spektro naudojimu.
2007 m. iš rinkos paimti bandymams
įrenginiai dažniausiai netenkino šalutinės
spinduliuotės ir siųstuvo dažnio laikinės
priklausomybės
reikalavimų,
nustatytų

reglamente. Apie įrenginius, kurie netenkino
nustatytų
techninių
reikalavimų,
buvo
informuojami gamintojai ir jų atstovai, taip pat
buvo stabdomas tokių įrenginių tiekimas į
Lietuvos rinką.
Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio
suderinamumo kontrolė
RRT
Aparatūros
ir
įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo kontrolės
skyrius
vykdo
aparatūros
ir
įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo kontrolę.
Skyrius tikrina, ar į Lietuvos Respublikos rinką
tiekiamų ir eksploatuojamų elektros ir
elektroninių aparatų techniniai parametrai
atitinka
Elektromagnetinio
suderinamumo
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techninio reglamento bei Radijo ryšio įrenginių
ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio
reglamento reikalavimus ir kitus Lietuvos
Respublikoje
galiojančius
normatyvinius
dokumentus. Tikrinimo metu skyrius išbando
teikiamų į Lietuvos rinką elektrinių bei
elektroninių aparatų, radijo ryšio įrenginių bei
transporto
priemonių
elektromagnetinio
suderinamumo
parametrus,
siekdamas
apsaugoti šalyje naudojamus telekomunikacijų
tinklus bei vartotojus nuo nepageidaujamų
elektromagnetinių laukų sukeliamų trikdžių.
Lietuvos elektrinės ir elektroninės aparatūros
gamintojai taip pat turi galimybę patikrinti visas
privalomąsias naujų aparatų elektromagnetines
charakteristikas prieš teikdami tokius aparatus į
ES rinką.
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23 pav. Elektromagnetinio suderinamumo standartų,
įeinančių į RRT akreditavimo sritį, dinamika 1999–
2007 m.
Šaltinis: RRT

5
22

60

60

Radijo ryšio įrenginiai (RTTE)
Aparatai pagal EMS direktyvą
Medicinos aparatai
Transporto priemonės

22 pav. 2007 m. patikrintų įrenginių, ar jie atitinka
elektromagnetinio
suderinamumo
reikalavimus,
skaičius pagal gaminių grupes
Šaltinis: RRT

RRT
Aparatūros
ir
įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo kontrolės
skyriaus akreditavimo sritis nuo 1999 m., kada
skyrius buvo pirmą kartą akredituotas
Nacionalinio akreditacijos biuro (akreditavimo
pažymėjimas Nr. LA.01.026), yra nuosekliai
plečiama. Šio skyriaus akreditavimo sritis yra
plačiausia iš Lietuvos atitikties vertinimo įstaigų
– bandymai atliekami pagal 174 Lietuvos (LST),
regioninius (EN, ETSI EN, GOST) bei
tarptautinius standartus (IEC, CISPR, ISO) ir
kitus tarptautinius normatyvinius dokumentus,
nustatančius
radijo
ryšio
įrenginių
ir
telekomunikacijų galinių įrenginių, informacinių
technologijų
įrenginių,
buitinių
prietaisų,
elektrinių įrankių ir panašių aparatų, radijo ir
televizijos imtuvų bei jiems giminingų įrenginių,
pramonės, mokslo ir medicinos radijo dažnių
įrenginių, profesionalių apšvietimo valdymo
aparatų, žemės ir miškų ūkio mašinų,
transporto priemonių elektrinių bei elektroninių
pablokių ir vidaus degimo variklių varomųjų
įtaisų
elektromagnetinio
suderinamumo
reikalavimus.

Atsižvelgiant į vis griežtėjančius reikalavimus
aparatų elektromagnetiniam suderinamumui ES
bei atsirandančias naujas radijo ryšio bei
duomenų
perdavimo
technologijas,
naudojančias vis aukštesnius radijo dažnius,
2007 m. žymiai atnaujinta ir praplėsta
Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus
akreditavimo sritis, atsižvelgiant į naujausius
pokyčius tiek rinkoje, tiek EMS reikalavimų
srityje, ir beveik du kartus praplėsta akredituotų
bandymų metu matuojamų elektromagnetinių
trikdžių spinduliuotės dažnių juosta (t. y. iki šiol
buvusi 0,025–26 GHz dažnių juosta praplėsta
iki 40 GHz dažnio).
Siekdamas stiprinti rinkos priežiūrą ir kuo
geriau apsaugoti rinką bei vartotojus nuo
nekokybiškų ar skleidžiančių neleistinus
trikdžius aparatų, RRT Aparatūros ir įrenginių
elektromagnetinio
suderinamumo
skyrius
dalyvavo ES šalių administracijų vykdomoje
2007–2008 m. aparatų elektromagnetinio
suderinamumo rinkos priežiūros kampanijoje.
2007 m. atlikus 127 skirtingų tipų aparatų
elektromagnetinio
suderinamumo
charakteristikų bandymus, net 28 proc. aparatų
neatitiko ES standartų reikalavimų.
Aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimas
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių sektorius sudaro svarbią
telekomunikacijų rinkos dalį. Visi minėti
įrenginiai skirstomi į dvi klases:
– I klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir
telekomunikacijų galiniai įrenginiai, kurie gali
būti tiekiami į ES rinką ir naudojami visose ES
valstybėse narėse be apribojimų;
– II klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir
telekomunikacijų galiniai įrenginiai, patenkantys
į reglamento taikymo sritį, bet nenurodyti I-os
klasės įrenginių sąraše. ES valstybės taiko tam
tikrus jų tiekimo į rinką ir (ar) naudojimo
apribojimus.
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2007 m. buvo gautas 3361 pranešimas dėl II
klasės aparatų teikimo į rinką. Palyginti su 2006
m. pranešimų skaičius išaugo net du kartus.
Visi gauti pranešimai buvo išnagrinėti ir išsiųsti
atsakymai įrenginių tiekėjams dėl teikimo į rinką
galimybių bei įrenginių naudojimo sąlygų
Lietuvoje: dviem atvejais buvo neleista įrenginių
teikti į Lietuvos rinką, 454 tiekėjai informuoti
apie reikalavimus iš dalies riboti galimą

įrenginių naudojimą Lietuvoje, 80 – nurodyta,
kad įrenginių naudojimas Lietuvoje negalimas,
534 importuotojai buvo informuoti apie įrenginių
naudojimo
Lietuvoje
ribojimo
sąlygas,
išanalizuota 81 gamintojų atitikties deklaracija,
25 notifikuotų įstaigų išduoti dokumentai apie
atitikties įvertinimą (angl. „NB Opinion“ –
Notified Body Opinion).

6 lentelė. RRT išnagrinėtos dokumentų bylos dėl II klasės aparatų tiekimo į rinką 2004–2007 m.
Bylų skaičius

Įrenginių rūšis
2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

290
146
47
120
51
654

887
145
74
269
54
1429

978
108
165
184
99
1534

1075
133
430
260
1463
3361

WLAN įrenginiai
PMR įrenginiai
Mikrolink įrenginiai
Mažojo nuotolio įrenginiai
Kiti įrenginiai
Iš viso:
Šaltinis: RRT

Radijo trukdžių šalinimas
Sparčiai plečiantis elektroninių ryšių rinkai,
diegiant vis naujas radijo ryšio sistemas ir
technologijas, atsiranda poreikis ne tik
pastarąsias apsaugoti nuo pašalinių ir žalingų
radijo trukdžių, bet ir apsaugoti anksčiau
įdiegtas radijo ryšio sistemas, kurioms gali
kenkti naujosios. Dėl pablogėjusio, trūkinėjančio
ar dingusio radijo ryšio informacija priimama
nekokybiškai ar netgi prarandama, o tai gali
sukelti ekonominius nuostolius, apsunkinti
darbo sąlygas ir netiesiogiai turėti įtakos
gyventojų gyvenimo kokybei. RRT judriosios
radijo trukdžių tyrimo grupės darbuotojai
operatyviai reaguoja į gyventojų ir radijo dažnių
(kanalų) naudotojų skundus, nemokamai
nustato radijo trukdžių atsiradimo priežastis bei
imasi priemonių joms pašalinti. Sukelti radijo
trukdžius gali tiek elektroninė aparatūra, tiek
elektrotechniniai
įrenginiai.
Dažniausiai
pasitaikančios radijo trukdžių priežastys yra
377

366

382

2006 m.

2005 m.

2004 m.

2003 m.

307

276

2007 m.

420

2002 m.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

sugedę arba techninių normų neatitinkantys
buitiniai
prietaisai
(pvz.,
televizoriai,
kompiuteriai), pramoniniai elektrotechniniai
įrenginiai, naudojami pažeidžiant nustatytas
normas,
aktyvinės,
turinčios
įtaisomą
stiprintuvą, televizijos antenos, sugedę radijo
ryšio įrenginiai (radijo ryšio stotys, apsaugos
signalizacijos įrenginiai), radijo spinduliuotės
normų pažeidimai, neteisėti radijo dažnių
naudotojai, anomalinis radijo bangų sklidimas.
2007 m. atlikti 276 radijo trukdžių priežasčių
nustatymo tyrimai. Tyrimų metu buvo surašyti
44 radijo trukdžius sukeliančios aparatūros ir
(arba) įrenginių patikrinimo aktai. Po RRT
pareigūnų nurodymų visi trukdžius sukėlusių
įrenginių savininkai trukdžių priežastis pašalino.
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.

24 pav. 2002–2007 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl
radijo trukdžių dinamika
Šaltinis: RRT

Kitiem s
ryšiam s ;
3,6%

Eterinei ir
kabelinei
televizijai;
66,2%

Laidinio
ryšio
Radijo
sistem om s; ryšiam s;
0,0%
22,2%
Radiofonijai
(VB, UTB);
8,0%

25 pav. 2007 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl radijo
trukdžių struktūra
Šaltinis: RRT
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Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra
2007 m. RRT vykdė elektroninių ryšių
statinių, taip pat statinių elektroninių ryšių
inžinerinių sistemų saugos ir paskirties
reikalavimų valstybinės priežiūros ir kontrolės
darbus. Elektroninių ryšių statinių saugos ir
paskirties reikalavimų valstybinė priežiūra
vykdoma vadovaujantis Elektroninių ryšių
infrastruktūros
įrengimo
ir
naudojimo
taisyklėmis, kurios nustato pagrindinius statinio
saugos ir paskirties reikalavimus projektuojant,
statant, įrengiant naujus, rekonstruojant ar
remontuojant
esamus
elektroninių
ryšių
statinius.
2007 m. išduotos 6 statinio projektavimo
sąlygos elektroninių ryšių infrastruktūros
objektų statytojams, pateikta 21 išvada dėl
nuolatinių statybos komisijų posėdžiuose
derinamų projektų, dalyvauta šių komisijų
posėdžiuose dėl pripažinimo tinkamais naudoti
8 elektroninių ryšių statinius.
2007 m. išnagrinėti 8 fizinių ir juridinių
asmenų skundai dėl elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo ir naudojimo.
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KONKURENCIJOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIUOSE
SKATINIMAS


Iki 2007 m. gruodžio 31 d. aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų,
pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo)
paslaugomis, skaičius išaugo iki 152,9 tūkst.
2007 m. RRT duomenys



2007 m. RRT baigė diegti HY-LRAIC (angl. Hybrid Long-run Average Incremental Costs)
sąnaudų apskaitos modelį, kuris leis sumažinti TEO LT, AB, didmeninių tinklų sujungimo
paslaugų kainas.



2007 m. buvo vykdomas antras elektroninių ryšių rinkų tyrimų etapas.



Iki 2007 m. gruodžio 31 d. vartotojai numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo
214 330 kartų.
2007 m. RRT duomenys

fiksuoto telefono ryšio tinklo ir (ar) paslaugų
teikimu pateikė 12, viešojo judriojo telefono
ryšio tinklo ir (ar) paslaugų teikimu – 6, skirtųjų
linijų paslaugų teikimu – 3 nauji ūkio subjektai.
2007 m. ūkio subjektai taip pat vertėsi šia
veikla: duomenų perdavimo paslaugų teikimu
(išskyrus interneto prieigos teikimą) – 15;
kabelinės televizijos paslaugų teikimu – 50;
mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV)
paslaugų teikimu – 4; radijo ir televizijos
programų siuntimo paslaugų teikimu – 2;
laidinio radijo paslaugų teikimu – 1 ūkio
subjektas.

Konkurencijos elektroninių ryšių
sektoriuje skatinimas
Elektroninių ryšių rinkos dalyviai
2003 m. sausio 1 d. elektroninių ryšių
sektorius buvo liberalizuotas de jure. Ūkio
subjektams atsivėrė galimybės be atskiro
išankstinio
leidimo
verstis
pageidaujama
elektroninių ryšių veikla.
Nuo 2006 m. elektroninių ryšių paslaugų
teikėjų skaičius stabilizavosi. 2007 m.
pranešimus apie ketinimą verstis viešojo
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Viešojo fiksuoto telefono
ryšio tinklo ir (arba)
paslaugų teikimo veikla
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0

Interneto paslaugų teikimo
veikla

26 pav. Ūkio subjektų, besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis, skaičiaus dinamika 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Rinkų tyrimai
Vienas iš RRT tikslų yra veiksminga ir
skaidri
konkurencija
elektroninių
ryšių
sektoriuje, o rinkų tyrimai yra reguliuojančios
institucijos instrumentas, leidžiantis imtis
reikiamų ex ante priemonių tokiai konkurencijai
užtikrinti. Siekiant išspręsti konkurencijos
problemas, tam tikrose elektroninių ryšių
rinkose neužtenka vien konkurencijos teisės
taikymo.
RRT atliekamų rinkų tyrimų tikslas – siekti,
kad elektroninių ryšių srityje būtų užtikrinta
veiksminga konkurencija, o didelę įtaką
turintiems ūkio subjektams būtų užkirstas kelias
piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje. Pagal Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymą, didelę
įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio
subjektams,
įvertinant
identifikuotas
konkurencines problemas, gali būti nustatyti šie
įpareigojimai:

skaidrumo;

nediskriminavimo;

apskaitos atskyrimo;

prieigos teikimo;

kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos;

įpareigojimai, susiję su paslaugų
galutiniams paslaugų gavėjams teikimu.
RRT atliko rinkų tyrimus vadovaudamasi
Elektroninių ryšių įstatymu, perkeliančiu 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. 2004 m. pradėjusi rinkų
tyrimus, RRT 2006 m. baigė pirmąjį tyrimų
etapą. 2007 m. pradėtas antrasis rinkų tyrimų
etapas.
2007 m. rugsėjo mėn. RRT preliminariai
baigė
pakartotinį
skambučių
užbaigimo
individualiuose viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, (toliau
– Tinklai) rinkos tyrimą. Tyrimo rezultatus RRT
pateikė Europos Bendrijų Komisijai (EK), kitų
ES
valstybių
nacionalinėms
reguliavimo
institucijoms bei paskelbė viešajai konsultacijai.
2008 m. sausio mėn. priimti sprendimai dėl šios
rinkos tyrimo rezultatų.
Ankstesnis rinkos tyrimas buvo pradėtas
2005 m. Jo metu RRT nustatė, kad TEO LT,
AB, (buvusi AB „Lietuvos telekomas“) ūkio
subjektas turi didelę įtaką Skambučių
užbaigimo TEO LT, AB, Tinkle rinkoje.
Pasikeitus situacijai rinkoje, šiuo atveju –
pradėjus veikti 8 naujiems operatoriams, RRT
atliko pakartotinį rinkos tyrimą. Nustatyta, kad
kiekvienas operatorius turi didelę įtaką
atitinkamoje skambučių užbaigimo savo Tinkle
rinkoje. Atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, RRT
nustatė
naujiems
operatoriams
prieigos
suteikimo kitiems ūkio subjektams įpareigojimą.
Skambučių užbaigimo TEO LT, AB, Tinkluose

rinkoje konkurencijos problemos nepasikeitė,
todėl TEO LT, AB, paliekami 2005 m. pradėto
tyrimo metu nustatyti įpareigojimai: prieigos
subjektams,
suteikimo
kitiems
ūkio
nediskriminavimo,
skaidrumo,
apskaitos
atskyrimo bei kainų kontrolės ir sąnaudų
apskaitos.
Įpareigojimais didelę įtaką tam tikroje rinkoje
turintiems operatoriams siekiama skatinti
konkurenciją, dėl ko daugiausia naudos turės
galutiniai
vartotojai,
kurie
konkurencijos
sąlygomis gaus geresnės kokybės paslaugas.
2007 m. pradėti mažmeninių viešųjų vietinio
ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų,
teikiamų vartotojams ir paslaugų gavėjams,
išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje rinkų
tyrimai bus baigti 2008 m.
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7 lentelė. RRT atlikti rinkų tyrimai ir nustatyti įpareigojimai iki 2007 m. gruodžio 31 d.

7.

8.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEO LT, AB
TEO LT, AB

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

TEO LT, AB

Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju fiksuoto
telefono ryšio tinklu, rinka
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
Didmeninė plačiajuosčio ryšio prieigos rinka
13.1 Mažos spartos skirtųjų linijų galinių
segmentų rinka
13.2 Didelės spartos skirtųjų linijų galinių
segmentų rinka
14.1 Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių
segmentų rinka
14.2 Tarptautinio išėjimo skirtųjų linijų
magistralinių segmentų rinka
Prieigos ir skambučių inicijavimo viešuosiuose
judriojo telefono ryšio tinkluose rinka

X

TEO LT, AB

Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono
ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams,
išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka
Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų,
teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus
vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka
Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio (kuris apima
nustatytus skirtųjų linijų tipus iki ir įskaitant 2
Mb/s, kaip nurodyta Universaliųjų paslaugų
direktyvos 18 straipsnyje ir VII priede) rinka

9.

Viešųjų telefono ryšio
paslaugų teikėjo
pasirinkimas

6.

TEO LT, AB

Didmeninės linijos
nuomos

5.

Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus,
teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio
tinklo fiksuotoje vietoje rinka
Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono
ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje
vietoje, rinka
Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų,
teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinka

Apskaitos atskyrimo

4.

TEO LT, AB

Kainų kontrolės ir
sąnaudų apskaitos

3.

Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo
telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinka

Skaidrumo

2.

Ūkio subjektai, turintys
didelę įtaką rinkoje

Nediskriminavimo

1.

Pavadinimas

Teikti skirtąsias linijas

Rinkos
Nr.

Prieigos suteikimo

Nustatyti įpareigojimai

TEO LT, AB

TEO LT, AB

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEO LT, AB

TEO LT, AB
TEO LT, AB
Nėra
TEO LT, AB
Nėra
Nėra

Balso skambučių užbaigimo individualiuose
UAB „Omnitel“, UAB „Bitė
judriojo ryšio tinkluose rinka
Lietuva“, UAB „Tele2“
Nacionalinė didmeninė tarptautinio tarptinklinio
ryšio paslaugų viešuosiuose judriojo ryšio
tinkluose rinka*
Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio AB Lietuvos radijo ir televizijos
paslaugoms galutiniams vartotojams teikti,
centras
rinka

X

*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
RRT nuolat prižiūri, ar įpareigojimai,
nustatyti didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio
subjektams, įgyvendinami laikantis teisės aktų
reikalavimų. Šie įpareigojimai yra taikomi
siekiant apriboti didelę įtaką atitinkamoje rinkoje
turinčių ūkio subjektų rinkos galią. Nustatytų
įpareigojimų tikslai – mažinti įėjimo į atitinkamas
rinkas barjerus ir didinti verslo iniciatyvų laisvę,
užtikrinti
ūkio
subjektams
vienodas
konkuravimo elektroninių ryšių rinkose sąlygas
ir didesnį konkurencijos tose rinkose laipsnį, o
tai elektroninių ryšių paslaugų vartotojams
lemia mažesnes kainas, didesnę paslaugų
įvairovę ir geresnę kokybę, taip pat užtikrina
kiekvieno vartotojo laisvę rinktis geriausiai jo
poreikius atitinkantį paslaugų teikėją.
2007 m. RRT vykdė atitinkamose rinkose
didelę įtaką turintiems ūkio subjektams
nustatytų kainų kontrolės, sąnaudų apskaitos ir
apskaitos atskyrimo įpareigojimų vykdymo
priežiūrą. Šiais įpareigojimais siekiama riboti
ūkio subjektų, turinčių didelę įtaką atitinkamose
rinkose, veiksmus, galinčius riboti konkurenciją,
pvz., nustatant ypač mažas arba nepagrįstai
dideles paslaugų kainas, taip pat didelę įtaką
tam tikroje rinkoje turinčių ūkio subjektų
diskriminacinius veiksmus kitų paslaugų teikėjų
atžvilgiu.
2007 m. kainų kontrolės įpareigojimai galiojo
TEO LT, AB, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Tele2“, AB Lietuvos radijo ir
televizijos centrui; sąnaudų apskaitos ir
apskaitos atskyrimo įpareigojimai galiojo TEO
LT, AB, o AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras iki 2007 m. gruodžio 31 d. turėjo įdiegti
sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo
sistemas.
RRT, siekdama įvertinti, ar TEO LT, AB,
laikosi šiam ūkio subjektui nustatytų kainų
kontrolės, sąnaudų apskaitos ir apskaitos
atskyrimo įpareigojimų, bei vadovaudamasi
14,00

Sąnaudų apskaitos taisyklių ir Apskaitos
atskyrimo taisyklių nuostatomis, 2007 m.
inicijavo TEO LT, AB, naudojamų sąnaudų
apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų bei
taikomų
kainų
atitikties
nustatytiems
įpareigojimams auditą. TEO LT, AB, buvo
įpareigota pašalinti auditoriaus nustatytus
neatitikimus ir pateikti atnaujintą informaciją.
Auditoriaus išvada yra skelbiama viešai RRT
svetainėje adresu www.rrt.lt.
2007 m. RRT baigė diegti HY-LRAIC (angl.
Hybrid Long-run Average Incremental Costs)
sąnaudų apskaitos modelį, kurio tikslas –
nustatyti,
kokias
skambučių
inicijavimo,
skambučių
užbaigimo,
nacionalinio
ir
tarptautinio tranzito paslaugų sąnaudas patirtų
efektyvus fiksuoto telefono ryšio operatorius, jei
jis veiktų konkurencinėje rinkoje. Baigus diegti
HY-LRAIC modelį, jis buvo pristatytas rinkai, o
parengus skambučių užbaigimo, skambučių
inicijavimo, nacionalinio ir tarptautinio tranzito
paslaugų TEO LT, AB, tinkle kainų projektus,
surengtos dvi viešosios konsultacijos, po kurių
2008 m. sausio 31 d. RRT direktoriaus įsakymu
Nr. 1V-101 RRT nustatė ūkio subjekto TEO LT,
AB,
skambučių
inicijavimo,
skambučių
užbaigimo, nacionalinio bei tarptautinio tranzito
paslaugų, teikiamų TEO LT, AB, viešuoju
telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje,
kainas.
Nuo 2008 m. balandžio 1 d. TEO LT, AB,
kasmet turės mažinti tinklų sujungimo paslaugų
kainas po 40 proc., kol jos pasieks RRT
nustatytas kainas.
TEO LT, AB, 2007 m. gruodžio 31 d. taikytų
kainų ir HY-LRAIC kainų palyginimas pateiktas
27 pav.
2008 m. vasario 29 d. TEO LT, AB,
apskundė 2008 m. sausio 31 d. RRT
direktoriaus įsakymą Nr. 1V-101, kuriuo buvo
patvirtintos HY-LRAIC kainos, be to TEO LT,
AB, prašymu teismas laikinai sustabdė šio
įsakymo galiojimą.

12,00

LT ct už minutę be PVM

12,00
10,00

9,00
7,20

8,00

5,40

6,00
4,00

4,49
2,51

2,97

1,97

2,00
0,00

Skambučių užbaigimas tinklus sujungiant
vietiniame tinklų sujungimo taške
2007 12 31
taikyta kaina

Prognozuojama 2008 m. kaina

Skambučių užbaigimas tinklus sujungiant
nacionaliniame tinklų sujungimo taške
Nustatyta
HY-LRAIC kaina

Europos Sąjungos vidurkis

27 pav. Skambučių užbaigimo TEO LT, AB, tinkle kainų palyginimas (skaičiuojant pagal 3 min. pokalbio piko metu
pagrindu)
Šaltinis: RRT
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Sumažėjusios TEO LT, AB, teikiamų tinklų
sujungimo paslaugų kainos tiesiogiai mažins
kitų operatorių, siunčiančių skambučius į TEO
LT, AB, tinklą, patiriamas sąnaudas ir taip bus
sudarytos palankesnės sąlygos konkurencijai
elektroninių ryšių paslaugų sektoriuje plėtotis
bei sumažintas tinklo „uždarumo“ efektas. Taip
pat bus sudarytos sąlygos mažėti ir galutiniams
paslaugų gavėjams teikiamų viešųjų telefono
ryšio paslaugų kainoms, ypač skambučių iš kitų
tinklų į TEO LT, AB, tinklą kainoms.
2007 m. baigtas nagrinėti UAB „CSC
Telecom“ skundas, kuriame UAB „CSC
Telecom“ prašė įvertinti ar TEO LT, AB,
paslaugų „Zebra pokalbiai internetu“ kainos
atitiko
TEO
LT,
AB,
nustatytus
nediskriminavimo
ir
kainų
kontrolės
įpareigojimus. Po RRT tyrimo „Zebra pokalbiai
internetu“ paslaugų kainos buvo pakeistos.
2007 m. iš UAB „CSC Telecom“ ir UAB
„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ buvo
gauti raštai, kuriuose paslaugų teikėjai prašė
išanalizuoti, ar skambučių TEO LT, AB, tinkle ir
skambučių iš TEO LT, AB, tinklo į judriojo
telefono
ryšio
tinklus
kainos
nėra
diskriminuojančios skambučių iš TEO LT, AB, į
kitus fiksuoto telefono ryšio tinklus kainų
atžvilgiu. Siekdama įvertinti, ar skundžiami TEO
LT, AB, veiksmai atitinkamose mažmeninėse
rinkose nevaržo konkurencijos, 2007 m. rugsėjo
mėn. RRT inicijavo viešųjų telefono ryšio
paslaugų,
teikiamų
paslaugų
gavėjams
fiksuotoje vietoje, rinkų pakartotinį tyrimą.
2007 m. baigėsi teisiniai ginčai dėl RRT
viešojo pirkimo konkurso, kuris buvo skirtas
suformuoti BU-LRAIC (angl. Bottom-up Longrun Average Incremental Costs) sąnaudų
apskaitos modelį, pagal kurį būtų apskaičiuotos
skambučių užbaigimo individualiuose judriojo
ryšio tinkluose paslaugų kainos, orientuotos į
efektyvaus operatoriaus sąnaudas 17. BU-LRAIC
sąnaudų apskaitos modelio formavimo darbus
ketinama baigti 2008 m. pabaigoje.
2007 m. RRT patikrino, ar AB Lietuvos radijo
ir televizijos centras, kaip ūkio subjektas, turintis
didelę įtaką transliacijų perdavimo paslaugų,
skirtų
turinio
paslaugoms
galutiniams
vartotojams teikti, rinkoje, laikėsi nustatytų
kainų kontrolės įpareigojimų. 2007 m. AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras diegė
sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo
17

2005 m. atlikus balso skambučių užbaigimo
individualiuose judriojo ryšio tinkluose rinkoje tyrimą, buvo
identifikuoti didelę įtaką turintys ūkio subjektai, kuriems
nustatyti atitinkami įpareigojimai, tarp jų ir įpareigojimas nuo
2007 m. spalio mėn. skambučių užbaigimo paslaugų kainas
orientuoti į efektyvaus operatoriaus sąnaudas, nustatytas
pagal RRT suformuoto BU-LRAIC sąnaudų apskaitos
modelio rezultatus. 2006 m. RRT pradėjo viešųjų pirkimų
konkursą, siekdama suformuoti pastarąjį sąnaudų apskaitos
modelį, tačiau 2006 m. pirkimo procesas buvo sustabdytas
dėl teisinių ginčų.

sistemas, kurių įdiegimas yra būtinas kainų
kontrolės, sąnaudų apskaitos ir apskaitos
atskyrimo įpareigojimams įgyvendinti nuo
2008 m. sausio 1 d.
2008 m. sausio mėn. pradžioje AB Lietuvos
Radijo ir televizijos centras inicijavo šešių
antžeminio analoginio radijo siuntimo paslaugų
kainų didinimą. RRT 2008 m. sausio mėn.
pradėjo tyrimą, ar AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro veiksmai nepažeidžia jai
nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų.
2007 m. birželio 30 d. įsigaliojo Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius
judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš
dalies keičiantis 2002 m. kovo 7 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios
reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva), (OL
2007 L 171, p. 32) (toliau – Reglamentas), kuris
pradėjo reguliuoti tarptinklinio ryšio mažmeninių
ir didmeninių paslaugų kainas ES bei
mažmeninių
tarptinklinio
ryšio
paslaugų
teikėjams nustatė tam tikrus skaidrumo
įpareigojimus.
2007 m. RRT vykdė priežiūrą, kaip Lietuvos
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai įgyvendina
Reglamento
nuostatas
dėl
mažmeninių
tarptinklinio ryšio paslaugų kainų reguliavimo
bei skaidrumo. 2007 m. visi Lietuvos
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai Reglamento
nuostatas vykdė.
2007 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje Lietuvos
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai skambučių
ES kainas sumažino iki Reglamente nustatytų
ribinių kainų ribų. Įgyvendinus Reglamento
nuostatas, Lietuvos tarptinklinio ryšio paslaugų
teikėjų skambučių ES paslaugų kainos
vidutiniškai sumažėjo 23 proc., o labiausiai
mažėjo skambučių į Lietuvą (vidutiniškai 41
proc.) ir priimamų skambučių (vidutiniškai 52
proc.) kainos. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn.
pabaigos visi Lietuvos tarptinklinio ryšio
paslaugų teikėjai savo abonentus, atvykusius į
kitą ES valstybę narę, nemokama trumpąja
žinute (SMS) informuoja apie didžiausias toje
šalyje taikomas tarptinklinio ryšio paslaugų
(skambučių šalies viduje ir skambučių į Lietuvą
bei priimamų skambučių) kainas. Minėtoje
žinutėje taip pat nurodomas nemokamas
telefono ryšio numeris, kuriuo paskambinus
galima
gauti
išsamią informaciją
apie
tarptinklinio ryšio paslaugų kainas.
Įsigaliojus Reglamentui, pastebėta, kad kai
kurie Lietuvos tarptinklinio ryšio paslaugų
teikėjai padidino SMS paslaugų kainas ES.
Toks pakeitimas lėmė situaciją, jog po
Reglamento įsigaliojimo priimto skambučio
kaina (kai pokalbis trunka iki 1 min.) daugumoje
ES šalių yra mažesnė už SMS kainą. 2008 m.
vasario mėn. pastebėta, kad imta mažinti
tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų
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kainas, tačiau pastarieji veiksmai gali būti
siejami ne su Reglamento poveikiu, bet su EK
išreikštu susirūpinimu dėl aukštų duomenų
perdavimo paslaugų kainų ES ir dėl galimo EK
tiesioginio šių paslaugų kainų reguliavimo
įvedimo.

Numerio perkeliamumo paslauga, kaip viena
iš
priemonių,
skatinančių
konkurenciją
elektroninių ryšių rinkoje, suteikia vartotojui
didesnę laisvę rinktis paslaugų teikėją pagal
jam svarbiausius kriterijus: paslaugų kainas,
kokybę ir įvairovę, lojalumo sistemas,
aptarnavimo patrauklumą ir kt.

Rinkos savireguliacijos mechanizmų
skatinimas

Paslaugų teikėjo pasirinkimas

Skatindama rinkos savireguliacijos procesus
bei didindama rinkos skaidrumą, 2007 m. RRT
periodiškai skelbė statistines ataskaitas apie
rinkos plėtrą tiek elektroninių ryšių sektoriuje,
tiek pašto ir pasiuntinių paslaugų sektoriuje.
2007 m. trečią kartą buvo išleistas išsamus
leidinys „Lietuvos ryšių sektorius 2006“ (lietuvių
ir anglų kalbomis), kuris tampa kasmetiniu
leidiniu.
RRT surinkti duomenys apie elektroninių
ryšių bei pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkas
yra objektyvūs, leidžiantys matyti situaciją
rinkose bei atskirose jų dalyse. Pagal RRT rinkų
apžvalgas rinkos dalyviai gali analizuoti verslo
situaciją, matyti tendencijas atskirose srityse
tiek pagal teikiamų paslaugų pobūdį, rinkos
dalyviams tenkančias rinkos dalis, tiek pagal
technologijų pasiskirstymą. Tai iš dalies leidžia
bendrovėms planuoti savo veiklą, matyti
vartotojų poreikius.
2007 m. RRT interneto svetainėje pradėjo
veikti naujas elektroninių ryšių paslaugų kainų
palyginimo
tinklalapis
vartotojams
Ši
kainų
palyginimo
www.skaiciuok.lt.
skaičiuoklė ne tik didina elektroninių ryšių
paslaugų vartotojų informuotumą bet ir skatina
konkurenciją tarp paslaugų teikėjų, taip pat
reikšmingai
prisideda
prie
rinkos
savireguliacijos skatinimo.

Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvoje realizuota
paslaugų teikėjo pasirinkimo paslauga, kuri
numatyta Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų
direktyva) 19 straipsnyje.
Paslaugų teikėjo pasirinkimo galimybe
siekiama skatinti konkurenciją elektroninių ryšių
sektoriuje ir užtikrinanti viešųjų telefono ryšio
tinklų ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų
teikėjų, turinčių didelę įtaką prisijungiant prie
viešojo telefono ryšio tinklo ir jį naudojant
fiksuotoje vietoje, abonentams teisę pasirinkti
bet kurį viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją ir
naudotis jo teikiamomis viešosiomis telefono
ryšio
paslaugomis.
Abonentai
tokiomis
paslaugomis gali naudotis surinkę trumpąjį
telefono ryšio numerį iš serijos 10XX ir
skambinimo metu atlikti jokios papildomos
procedūros nebereikia arba abonentai gali
pasirinkti kito viešųjų telefono ryšio paslaugų
teikėjo paslaugas išankstiniu pasirinkimu, tada
abonentui nereikia rinkti trumpojo telefono ryšio
numerio iš serijos 10XX.
2007 m. šia paslauga galėjo pasinaudoti
viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriaus TEO
LT, AB, abonentai. 2007 m. buvo paskirti 2
operatoriaus pasirinkimo kodai. Iš viso
operatoriams yra paskirti 24 operatoriaus kodai
iš trumpųjų telefono ryšio numerių serijos 10XX.

Numerio perkeliamumo paslauga
Nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvoje realizuota
numerio perkeliamumo paslauga, kuri numatyta
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva)
30 straipsnyje.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. numerio
perkeliamumo
paslauga
buvo
teikiama
skambučio peradresavimo principu, o nuo 2006
m. sausio 1 d. numerio perkeliamumas, keičiant
telefono ryšio paslaugų teikėją, pradėtas vykdyti
naudojant centrinę duomenų bazę ir abonentai,
pasinaudoję numerio perkeliamumo paslauga
po 2006 m. sausio 1 d., gali naudotis visomis
naujojo operatoriaus teikiamomis paslaugomis,
išlaikydami savo turimą telefono ryšio numerį.
Iki 2007 m. gruodžio 31 d. vartotojai numerio
perkeliamumo paslauga pasinaudojo 214 330
kartų, iš jų 205 309 judriojo telefono ryšio
abonentai ir 9021 fiksuoto telefono ryšio
abonentas. Iš viso buvo perkelti 201 293
telefono ryšio numeriai.
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Konkurencijos pašto ir pasiuntinių
paslaugų sektoriuje skatinimas
Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyviai
Šiuo metu nėra jokių suvaržymų į pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinką įeiti naujiems rinkos
dalyviams – norint užsiimti pasiuntinių paslaugų
veikla, tereikia informuoti RRT apie tokį
ketinimą. Pašto veiklai reikalingi leidimai, tačiau
jų išdavimo procedūros yra greitos ir paprastos.
Tiek pašto paslaugų, tiek pasiuntinių paslaugų
teikėjai
privalo
laikytis
šią
veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
2007 m. RRT įrašė 9 ūkio subjektus į
pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, 6
pasiuntinių paslaugų teikėjus išbraukė iš
sąrašo; išdavė 4 leidimus teikti pašto paslaugas
ir 1 leidimą panaikino. 2007 m. gruodžio 31 d.
pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 81
pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjas, 14 teikėjų
turėjo leidimą teikti pašto paslaugas (iš jų 13
teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas).
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Pašto paslaugų teikėjai

Pasiuntinių paslaugų teikėjai

28 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų dinamika
Lietuvoje 2002–2007 m.
Šaltinis: RRT

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir
sąnaudų apskaita
Universaliųjų pašto paslaugų tarifai turi būtų
pagrįsti teikiamų universaliųjų pašto paslaugų
sąnaudomis, prieinami visiems pašto paslaugų

naudotojams, skaidrūs ir nediskriminuojantys.
Universaliųjų pašto paslaugų tarifų priežiūrą
vykdo RRT.
2007 m. RRT išnagrinėjo ir įvertino
universaliųjų pašto paslaugų teikėjo AB
Lietuvos pašto pateiktą medžiagą dėl
universaliųjų pašto paslaugų tarifų keitimo
poreikio. AB Lietuvos paštas poreikį didinti
universalių pašto paslaugų tarifus grindė tuo,
kad negavo pakankamai finansinių lėšų, kurios
užtikrintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytą tinkamą universaliųjų pašto paslaugų
teikimą, universaliųjų pašto paslaugų kokybės
gerinimą, universaliųjų pašto paslaugų teikimo
vietų modernizavimą. Universaliųjų pašto
paslaugų tarifai nebuvo keisti nuo 2000 m.
sausio 1 d.
2007
m.
buvo
parengtas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimo
„Dėl
Universaliųjų pašto paslaugų didžiausių tarifų
patvirtinimo“
projektas,
kuris
patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
liepos 11 d. nutarimu Nr. 745.
Universaliųjų pašto paslaugų didžiausi
tarifai, palyginti su iki tol galiojusiais, buvo
suskirstyti pagal naują patobulintą paslaugų
struktūrą:
1. Pašto siuntos – laiškas, aerograma,
atvirukas, smulkus paketas, spaudinys – buvo
sujungtos
į
vieną
grupę
„pašto
korespondencijos siuntos“.
2.
Sustambintos
universaliųjų
pašto
paslaugų svorio pakopos.
3. Pakeistas pašto korespondencijos siuntų,
siunčiamų Lietuvoje, klasifikavimas ir jos
suskirstytos į pirmenybines ir nepirmenybines
pašto korespondencijos siuntas.
4. Universaliųjų tarptautinių pašto paslaugų
didžiausi tarifai suskirstyti pagal naujas pašto
siuntų siuntimo grupes – „į ES šalis“ ir „į kitas
šalis“.
Nauji universaliųjų pašto paslaugų didžiausi
tarifai įsigaliojo 2007 m. rugsėjo 1 d. Tikimasi,
kad didesni universaliųjų pašto paslaugų tarifai
leis pagerinti AB Lietuvos pašto teikiamų
paslaugų kokybę bei modernizuoti viešąjį pašto
tinklą.

8 lentelė. Universaliųjų pašto paslaugų didžiausių tarifų palyginimas

Populiariausio laiško iki 20 g kaina (Lt)
Iki 2007 m. rugsėjo 1 d.
Laiškas
Lietuvoje
1,0
Šaltinis: RRT

Nepirmenybinis
laiškas į
užsienį
1,3

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.
Pirmenybinis
laiškas į
užsienį
1,7

Lietuvoje
NepirmePirmenybinis
nybinis
laiškas
laiškas
1,35
1,55

Palyginti su Europos šalyse nustatytais
universaliųjų pašto paslaugų tarifais, Lietuvoje
šiuo metu galiojantis laiško iki 20 gramų tarifas

Į ES šalis
NepirmePirmenybinis
nybinis
laiškas
laiškas
2,15
2,45

Į kitas šalis
NepirmePirmenybinis
nybinis
laiškas
laiškas
2,45
2,9

yra vidutinio dydžio (didžiausias laiško iki 20
gramų tarifas galioja Norvegijoje, mažiausias –
Rumunijoje).
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RRT prižiūri, kad universaliųjų pašto
paslaugų teikėjo AB Lietuvos pašto vedama
veiklos rūšimis pagrįsta (angl. Activity Based
Costing) sąnaudų apskaita atitiktų RRT
nustatytus
universaliųjų
pašto
paslaugų
sąnaudų apskaitos reikalavimus. Universaliųjų
pašto paslaugų teikėjas metinę universaliųjų
pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų
sąnaudų ataskaitą kartu su nepriklausomo
audito išvada teikia RRT kiekvienais metais.
2007 m. RRT atliko AB Lietuvos pašto
pateiktos sąnaudų ataskaitos už 2006 m.
analizę. 2006 m. patirtų universaliųjų pašto
paslaugų sąnaudos suskirstytos į šias
pagrindines veiklos grupes: pašto langelis ir (ar)
surinkimas,
paskirstymas,
vežimas
(transportas), pristatymas ir (ar) įteikimas. AB
Lietuvos paštas, apskaičiuodamas konkrečių
galutinių paslaugų vieneto visuminių sąnaudų
dydį, į visumines sąnaudas įtraukia patirtas
tiesiogines,
netiesiogines
ir
bendrąsias
sąnaudas, tenkančias konkrečios paslaugos
vienetui. RRT nurodė AB Lietuvos paštui
detalizuoti tam tikrus universaliųjų pašto
paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų
sąnaudų ataskaitoje pateikiamus duomenis. AB
Lietuvos paštui atsižvelgus į RRT nurodymus,
2006 m. universaliųjų pašto paslaugų ir
rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų ataskaita
buvo pateikta detalesnė nei ankstesniaisiais
metais, RRT gavo išsamesnę ataskaitos
duomenis pagrindžiančią medžiagą. Siekiant
įsitikinti universaliųjų pašto paslaugų teikėjo
naudotos sąnaudų apskaitos sistemos atitikimu
nustatytiems
reikalavimams,
ateinančiais
metais RRT planuoja išplėsti bei sukonkretinti
AB Lietuvos pašto universaliųjų pašto paslaugų
ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudas
pagrindžiančios informacijos teikimo RRT
reikalavimus.

įpareigoti pašalinti nustatytus pažeidimus 6 ūkio
subjektai; kuriems surašyti 6 administracinių
teisės pažeidimų protokolai.

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos
priežiūra
RRT atlieka pašto ir pasiuntinių paslaugų
rinkos priežiūrą visoje Lietuvoje. 2007 m. atlikti
35 bendrovių, teikiančių pašto ir pasiuntinių
paslaugas patikrinimai. Nustatyti pagrindiniai
pažeidimai:
– neužtikrinama tinkama paslaugų kokybė,
t. y. siuntos nepristatomos laiku arba dingsta;
– siuntų neįteikimas gavėjams asmeniškai
pasirašytinai, t. y. siuntos metamos į pašto
dėžutes;
– ne laiku RRT pateikiamos ataskaitos, t. y.
atskaitos už praėjusį ketvirtį vykdytą veiklą
teikiamos pavėluotai;
– paslaugos teikiamos be leidimo arba be
pranešimo apie veiklos pradžią.
2007 m. įspėta 54 ūkio subjektų, laiku
nepateikusių ketvirtinių ataskaitų apie veiklą (iš
jų raštu įspėti ir įpareigoti pateikti ataskaitas 29
ūkio subjektai); dėl kitų pažeidimų įspėti ir
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PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS
PLĖTRAI FORMAVIMAS


Technologinė konkurencija Lietuvoje išlieka viena intensyviausių ES. Efektyvus radijo
dažnių valdymas lėmė sparčią belaidžių ir kitų technologijų plėtrą Lietuvoje – 53 proc.
Lietuvos gyventojų ir įmonių plačiajuosčiam ryšiui naudoja ne xDSL technologijas.
2007 m. Europos Bendrijų Komisijos 13-osios ataskaitos duomenys



Technologinę konkurenciją paskatins ir naujų viešųjų belaidės plačiajuostės prieigos
tinklų diegimas – 2007 m. išduoti leidimai naudoti 3,410–3,600 GHz radijo dažnius.



Patvirtintos Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, valdymo, skyrimo
ir naudojimo taisyklės, nustatančios orbitinių išteklių, vadinamųjų palydovinių tinklų
geostacionarioje orbitoje, naudojimą ir sudarančios palankesnes sąlygas teikti
palydovines radijo ir televizijos paslaugas.



Įvykdytas pirmasis elektroninės numeracijos sistemos (ENUM) diegimo etapas.



2007 m. vyko intensyvi judriojo radijo ryšio tinklų plėtra – per metus trečiosios kartos
(3G) judriojo radijo ryšio (UMTS) bazinių stočių skaičius išaugo 6,3 karto.
2007 m. RRT duomenys

Investicijų skatinimas ir pažangių
IRT technologijų plėtra
Radijo dažnių valdymas
Radijo ryšio sistemos gali efektyviai veikti,
jeigu jų veikimo sąlygos yra harmonizuotos
tam tikrame regione. Siekiant užtikrinti, kad
radijo dažniai, skirti naujoms technologijoms,
būtų naudojami efektyviai tiek nacionaliniu, tiek
ir regioniniu mastu, būtina koordinuoti savo
planus ir radijo dažnių naudojimo sąlygas
Europos Bendrijos viduje ir su kaimyninėmis
valstybėmis,
todėl
glaudžiai
bendradarbiaujama su Europos pašto ir
telekomunikacijų administracijų konferencijos
(CEPT) Elektroninių ryšių komiteto (ECC) ir EK
Radijo spektro komiteto bei Radijo spektro
politikos grupe, o RRT sprendimai priimami
atsižvelgiant į šių darbo grupių rekomendacijas
ir sprendimus.
Europos Bendrijos mastu harmonizuotas
radijo dažnių naudojimas dažnai reikalauja
veiksmų ir planų koordinavimo ne tik tarp
Europos Bendrijos valstybių, esančių prie
išorinių Europos Bendrijos sienų, bet ir su
kaimyninėmis valstybėmis, nepriklausančiomis
Europos Bendrijai. Lietuvai, kuri yra ypatingoje
geografinėje padėtyje, ypač aktualus šis
klausimas.
Vis daugiau Europos Bendrijoje konkrečiai
paskirčiai harmonizuojant radijo dažnių juostų,
paneuropinės
kuriomis
būtų
teikiamos
paslaugos,
Europos
Bendrijos
pasienio
valstybės vis dažniau susiduria su specifinėmis

radijo dažnių valdymo situacijomis dėl skirtingų
radijo dažnių naudojimo planų ES ir Europos
valstybėse, nepriklausančiose ES. Tai taikytina
beveik visoms Europos Bendrijos iniciatyvoms:
mobiliosios palydovinės sistemos diegimui 2
GHz radijo dažnių juostoje, GSM radijo dažnių
juostų naudojimui naujoms technologijoms
vystyti, skaitmeninės televizijos naudojimui,
belaidės
prieigos
elektroninėms
ryšio
sistemoms (WAPECS) ir kitoms.
RRT specialistai įvairiose darbo grupėse
2007 m. nuosekliai kėlė klausimą dėl Europos
Bendrijos pasienio valstybių turimų papildomų
radijo dažnių naudojimo apribojimų, susijusių su
tuo, kad šalys, nepriklausančios Europos
Bendrijai, planuoja naudoti radijo dažnius kitaip,
nei tai numatoma daryti Europos Bendrijoje.
Nuoseklus ir kryptingas problemos kėlimas
davė rezultatų – EK pavedė Radijo spektro
politikos
grupei
parengti
argumentuotą
nuomonę dėl radijo dažnių valdymo problemų
prie išorinių ES sienų. Nelaukdami, kol bus
parengtas šis dokumentas, EK komitetai sutiko,
kad į rengiamus EK sprendimų projektus būtų
įrašyta išlyga, kad valstybės narės neturėtų būti
verčiamos įgyvendinti EK sprendimų tose
geografinėse vietovėse, kuriose radijo dažnių
naudojimo sąlygos skiriasi nuo Europos
Bendrijos
harmonizuotų
sąlygų
dėl
koordinavimo su ES nepriklausančiomis
valstybėmis, ir gali diegti bet kokias kitas radijo
ryšio sistemas tam, kad radijo dažniai būtų
naudojami veiksmingai ir efektyviai.
EK, siekdama diegti naujas technologijas bei
skatindama mobiliosios televizijos diegimą
Europoje, numatė L radijo dažnių juostą kaip
vieną iš galimų radijo dažnių juostų mobiliajai
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televizijai diegti. RRT, atlikusi tyrimą, įsitikino,
kad L juostos panaudojimas mobiliajai televizijai
diegti Lietuvoje ir kitose Europos Bendrijos
rytinio pasienio valstybėse yra sunkiai
įgyvendinamas, todėl iškėlė šią problemą CEPT
ir EK lygmeniu. RRT atliktos analizės rezultatai
buvo įtraukti į CEPT ataskaitą EK dėl 1,5 GHz
radijo dažnių juostos naudojimo.
2007 m. RRT parengė ir paskelbė
viešosioms konsultacijoms Radijo dažnių
naudojimo plano naujos redakcijos projektą.
Radijo dažnių naudojimo plano pakeitimai
susiję su tuo, kad 2006 m. gegužės 9 d.
nutarimu Nr. 436 Lietuvos Respublikos
Vyriausybė patvirtino Nacionalinės radijo dažnių
paskirstymo lentelės naują redakciją. Svarbesni
Radijo dažnių naudojimo plano pakeitimai yra
susiję su radijo dažnių (kanalų) naudojimo
sąlygomis valstybės reikmėms, pakeistas
pramonės, mokslo ir medicinos įrenginių,
veikiančių radijo dažnių juostose, reguliavimas,
priskiriant juos įrenginiams, kuriuos galima
naudoti be atskiro leidimo. Naujos redakcijos
Radijo dažnių naudojimo plane civiliams skirtų
radijo dažnių naudojimo sąlygos labiau
suderintos su Bendruoju NATO susitarimu dėl
civilinių ir karinių radijo dažnių (Briuselis,1995).
Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai tampa
vis populiaresni tarp Lietuvos vartotojų, todėl jų
vis daugiau tiekiama į Lietuvos rinką. 2007 m.
RRT, papildydama Radijo dažnių, kuriuos
galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašą,
įgyvendino 4 EK sprendimus: 2006/771/EB dėl
suderinto radijo spektro naudojimo mažojo
nuotolio įrenginiuose, 2007/90/EB dėl suderinto
radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje
įgyvendinant belaidės prieigos sistemas,
įskaitant
vietinio
radijo
ryšio
tinklus
(WAS/RLAN), 2007/98/EB dėl suderinto radijo
spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose
diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo
palydovinio ryšio paslaugos, ir 2007/131/EB dėl
radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems
ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto
naudojimo Bendrijoje. Tokiu būdu Lietuvos
vartotojams suteikiama teisė netrukdomai, tik
laikantis Radijo dažnių, kuriuos galima naudoti
be atskiro leidimo, sąraše nustatytų sąlygų,
naudotis induktyviaisiais, belaidžių garso
perdavimo sistemų ir nespecifinės paskirties
mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais,
aktyviaisiais
implantuojamais
medicinos
prietaisais, saugos įrenginiais socialinėms
paslaugoms teikti, signalizacijos sistemomis,
RFID įrenginiais. Kad vartotojams būtų
patogiau, pakoreguotos belaidės prieigos
sistemų (WAS/RLAN) naudojimo sąlygos. Taip
pat Lietuvoje be atskiro leidimo suteikta teisė
naudoti sistemų, kuriomis teikiamos judriojo
palydovinio ryšio paslaugos 2 GHz radijo
dažnių juostoje, galinius įrenginius, įteisintas
įrenginių,
kurių
veikimas
pagrįstas
ultraplačiajuoste ryšio technologija, naudojimas.

2007 m. RRT daug nuveikė, kad radijo
dažnių naudotojai galėtų gauti informaciją apie
Nacionalinėje
radijo
dažnių
paskirstymo
lentelėje nustatytą radijo dažnių paskirstymą,
radijo dažnių skyrimo sąlygas ir procedūras ne
tiktai Lietuvoje, bet ir visoje Europos Bendrijoje.
Tuo tikslu RRT baigė paruošiamuosius darbus
ir nuo 2008 m. sausio 1 d. pradėjo teikti
duomenis
Europos
Bendrijų
bendram
informacijos centrui – Europos radijo ryšio biuro
Radijo dažnių informacinei sistemai (EFIS) –
kurioje kaupiama informacija apie radijo dažnių
skyrimus ir naudojimo teises visose Europos
Bendrijų valstybėse. Šioje bendroje duomenų
bazėje kaupiami duomenys apie kiekvienos
radijo dažnių juostos paskirstymą tarnyboms,
naudojimo būdus, radijo sąsajų specifikacijas,
individualias
naudojimo
teises
ir
kita
informacija, susijusi su radijo dažnių (kanalų)
naudojimu. Prisijungus prie EFIS (interneto
adresas www.efis.lt), bus galima gauti
lyginamąją informaciją apie radijo spektro
naudojimą kiekvienoje Europos Sąjungos
valstybėje.
2007 m. RRT patvirtino Orbitinių išteklių,
įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje,
valdymo, skyrimo ir naudojimo taisykles. Iki šiol
Lietuvoje
orbitinių
išteklių,
vadinamųjų
palydovinių tinklų geostacionarioje orbitoje,
naudojimas buvo nereglamentuotas ir nebuvo
nustatyta tvarka, kaip galima būtų naudoti tokį
išteklių. Naujosios taisyklės numato orbitinių
išteklių valdymo, skyrimo ir naudojimo tvarką
bei sąlygas. Norintys naudoti šį resursą
asmenys gali RRT teikti prašymus skirti radijo
dažnius (kanalus) geostacionarioje orbitinėje
23,2 laipsnių rytų ilgumos pozicijoje.
Orbitiniai ištekliai naudojami teikiant radijo ir
televizijos transliavimo paslaugas. Šiuo metu
Lietuvai priklauso 10 kanalų, kurie Pasaulinės
radijo ryšio konferencijos WRC-2003 sprendimu
2003 m. buvo skirti Lietuvos radijo ryšio
administracijai – RRT. Orbitinių išteklių,
įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje,
valdymo, skyrimo ir naudojimo taisyklėse
numatyta, kad leidimas naudoti orbitinius
išteklius bus išduodamas 17,5 metų terminui,
kuris galės būti pratęstas, atsižvelgiant į
palydovo eksploatavimo terminą. Taisyklėse
numatyta,
kad
Lietuvos
radijo
ryšio
administracijai priklausančius 10 radijo ryšio
kanalų bus galima gauti konkurso būdu. Be to,
RRT
tarpininkaus
konkurso
laimėtojui
koordinuojant ir registruojant palydovinį tinklą
Tarptautiniame radijo dažnių sąraše, kurį
sudaro ir tvirtina Tarptautinė telekomunikacijų
sąjunga (ITU).
2007 m. gegužės mėn. RRT patvirtino
Radijo ryšio plėtros 3,410–3,600 GHz radijo
dažnių juostoje planą, kuris nustato belaidės
plačiajuostės prieigos tinklų diegimą 3,410–
3,600 GHz radijo dažnių juostoje, radijo dažnių
(kanalų) skyrimą šiems tinklams diegti ir teikti
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paslaugas šiais tinklais, bendrąsias radijo
dažnių (kanalų) naudojimo tinkluose sąlygas bei
minimalius tinklų diegimo pradžios ir plėtros
reikalavimus. Belaidės plačiajuostės prieigos
plėtra Lietuvoje suteiks daugiau galimybių
vartotojams naudotis informacinės visuomenės
paslaugomis bei leis ryšių teikėjams teikti
plačiausio spektro modernias paslaugas ne tik
miestų, bet ir atokiausių kaimiškųjų vietovių
gyventojams.
2007 m. spalio mėn. išrinkti ir patvirtinti 3
konkurso laimėtojai – AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras, UAB „Balticum TV“ ir UAB
„Neltė“, kuriems suteikta teisė ir išduota po
vieną leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) iš
3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostos.
Radijo ryšio plėtros 3,410–3,600 GHz radijo
dažnių juostoje plane numatyta, kad leidimų
naudoti radijo dažnius (kanalus) nacionalinio
masto tinkluose turėtojai per dvejus metus
trijuose, o per penkerius metus – penkiuose
Lietuvos Respublikos miestuose turės įrengti
belaidės plačiajuostės prieigos tinklą, kuris
apimtų ne mažiau kaip 50 proc. kiekvieno to
miesto gyventojų. Per dešimt metų tinklai turės
būti įrengti visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir aprėpti ne mažiau kaip 90 proc.
visų Lietuvos Respublikos gyventojų. Leidimai
naudoti belaidžius plačiajuosčius tinklus galios
15 metų nuo jų išdavimo datos.
2007 m. buvo pradėti su valstybės pagalbos
tarnybų veiklai reikalingo TETRA tinklo diegimo
veiksmai, naudojant radijo dažnius (kanalus) iš
380–400 MHz radijo dažnių juostos, paskirti
radijo dažniai (kanalai) ir nustatytos jų
naudojimo sąlygos.
Atsižvelgdama į tai, kad analoginio dvipusio
korinio radijo ryšio tinklas NMT-450 Lietuvoje
vis dar naudojamas viešosioms fiksuoto telefono
ryšio paslaugoms teikti privatiems ir verslo
klientams, kuriems neracionalu teikti tokias
paslaugas laidiniais viešaisiais telefono ryšio
tinklais, RRT 2007 m. priėmė sprendimą pratęsti
teisės naudoti radijo ryšio kanalus iš 452,9875–
457,4875 MHz ir 462,9875–467,4875 MHz
radijo dažnių juostų analoginio dvipusio korinio
radijo ryšio tinkluose NMT-450 terminą iki
2008 m. spalio 31 d., nekeičiant kitų, su šių
radijo dažnių (kanalų) naudojimu susijusių
sąlygų.
2007 m. buvo užregistruota pirmoji Lietuvoje
radijo ryšio trukdymo stotis Pravieniškių pataisos
namuose, kurios paskirtis – radijo ryšio sistemų
veikimo trukdymas laisvės atėmimo vietose.
Šis atvejis parodė, kad radijo ryšio trukdymo
stotys gali būti sumontuotos taip, kad jos
nekeltų radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams,
teisėtai veikiantiems už laisvės atėmimo įstaigų
teritorijų ribų, o tai leidžia tikėtis, kad jos gali
būti sėkmingai naudojamos ir ateityje.

Televizija
Pirmoji DVB-T stotis buvo įjungta Lietuvoje
2003 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje, AB Lietuvos
radijo ir televizijos centro siųstuvas iki šiol veikia
53-iuoju televizijos kanalu.
2005 m. RRT parengė ir patvirtino
antžeminės skaitmeninės televizijos plėtros
planą, dviems konkurso nugalėtojams – AB
Lietuvos radijo ir televizijos centrui bei TEO LT,
AB – išduoti leidimai naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš 470–862 MHz radijo dažnių juostos
keturiuose (po du kiekvienam) skaitmeninės
antžeminės televizijos tinkluose.
2006 m. buvo pradėti realūs skaitmeninės
antžeminės televizijos diegimo darbai: 2006 m.
viduryje pradėjo veikti AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro ir TEO LT, AB, skaitmeninės
antžeminės televizijos siųstuvai Vilniuje. Nors
skaitmeninės antžeminės televizijos pirmieji
diegimo darbai nebuvo labai sklandūs dėl
sunkumų pasirašant sutartis tarp siuntėjų ir
retransliuotojų, RRT reikalavo iš siuntėjų,
turinčių
leidimus
naudoti
skaitmeninės
antžeminės televizijos radijo dažnius (kanalus),
laikytis konkurso metu prisiimtų skaitmeninės
antžeminės televizijos plėtros įsipareigojimų ir
tai leido užtikrinti šios televizijos tinklų plėtrą
Lietuvoje.
2007 m. skaitmeninės antžeminės televizijos
tinklai, kuriais galima siųsti iki 40 programų, jau
veikė
penkiuose
didžiuosiuose
Lietuvos
miestuose ir aprėpė iki 85 proc. Lietuvos
gyventojų, o iki 2009 m. pradžios – bent vieno
skaitmeninės televizijos tinklo aprėptis bus ne
mažesnė nei 95 proc. Lietuvos Respublikos
teritorijos.
Lietuvoje 2500–2690 MHz radijo dažnių
juostoje veikia mikrobangų daugiakanalės
televizijos tinklai (MDTV). ECC patvirtinus
sprendimą ECC/DEC/(05)05 dėl harmonizuoto
2500–2690 MHz radijo spektro naudojimo IMT2000/UMTS sistemoms, atsirado poreikis
panaudoti šią radijo dažnių juostą naujoms
technologijoms visos Europos mastu. Po ilgų ir
intensyvių derybų su minėtų tinklų atstovais ir
kitais suinteresuotais rinkos dalyviais bei
kitomis
institucijomis
buvo
pasiektas
kompromisinis variantas, kad analoginiai
mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklai
veiks 2500–2690 MHz radijo dažnių juostose tik
iki 2008 m. gruodžio 31 d., o po šio termino iki
2015 m. sausio 1 d. veiks tik 2572–2620 MHz
radijo dažnių juostoje skaitmeniniu formatu.
Toks sprendimas leis jau nuo 2009 m.
didesniąją dalį 2500–2572 MHz ir 2620–2690
MHz radijo dažnių juostų skirti naujoms
technologijoms, o mikrobangų daugiakanalės
televizijos tinklų operatoriai naudodami 2572–
2620 MHz radijo dažnių juostą iki 2015 m.
skaitmeniniu formatu galės siųsti daugiau
televizijos programų negu iki šiol.
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Radijo ryšio judrioji tarnyba
Judrusis radijo ryšys yra labiausiai paplitęs ir
plačiausiai naudojamas radijo ryšys, kuriam
skirta didžiausia viduriniųjų, trumpųjų ir
ultratrumpųjų bangų spektro dalis. Šiai radijo
ryšio kategorijai priskirti sausumos judriosios
tarnybos vidaus ir viešieji radijo ryšio tinklai,
jūros judriosios tarnybos laivų ir kranto stotys,
oreivystės judriosios tarnybos orlaivių ir
antžeminės stotys. Judriajam radijo ryšiui
skirtus
radijo
dažnius
savo
vidaus
telekomunikacijų reikmėms tenkinti plačiai
naudoja elektros energijos, kuro, šilumos ir
vandens tiekimo įmonės, keleivių vežimo taksi
įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos ir saugos
tarnybos. Valstybės institucijos šiuos radijo
dažnius naudoja veiklai, susijusiai su valstybės
gynyba, saugumu, valstybės sienos apsauga,
viešosios tvarkos palaikymu.
2007 m. pabaigoje RRT vykdė 3011 radijo
dažnių priežiūrą, kuriais veikė 1500 vidaus
radijo ryšio tinklų, 123 oreivystės judriosios
tarnybos antžeminės stotys ir 238 orlaivių
stotys, 33 jūros judriosios tarnybos kranto
stotys ir 293 laivų stotys. RRT atlieka 6 viešųjų
radijo ryšio tinklų operatoriams skirtų sausumos
judriosios tarnybos radijo dažnių, kuriais veikia
3054 bazinės stotys, priežiūrą. 2007 m.
palyginti su 2006 m. stebimas labai spartus
trečiosios
kartos
judriojo
radijo
ryšio
(UMTS/IMT-2000)
tinklų
bazinių
stočių
skaičiaus didėjimas: 2007 m. RRT užregistravo
439 bazines UMTS tinklų stotis ir pripažino jas
tinkamas
naudoti
elektromagnetinio
suderinamumo požiūriu.
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29 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinės
stotys 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT

2007 m. RRT gavo 1059 prašymus ir
paklausimus judriojo radijo ryšio klausimais.
Juos išnaginėjus buvo išduoti 639 leidimai
naudoti viešųjų radijo ryšio tinklų stotis
(užregistruotos viešojo radijo ryšio tinklo stotys),
624 leidimai naudoti judriosios tarnybos radijo
dažnius, 101 leidimas naudoti laivų stotis ir 74
leidimai naudoti orlaivių stotis.

2007 m. 247 sausumos judriosios tarnybos
vidaus radijo ryšio tinklams skirtų radijo dažnių
naudotojai, kuriems 2007 m. baigėsi nustatytas
radijo dažnių naudojimo terminas, pareiškė
pageidavimą pratęsti radijo dažnių (kanalų)
naudojimo terminą. Jiems buvo išduoti 384
leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus), 3
leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus)
viešiesiems radijo ryšio tinklams, nustatant
juose naują radijo dažnių (kanalų) naudojimo
terminą.
Siekiant sudaryti sąlygas sparčiau įdiegti
skaitmeninę kritinių situacijų radijo ryšio
sistemą, skirtą specialiųjų tarnybų radijo ryšio
sistemai modernizuoti, 2007 m. valstybės
institucijoms buvo išduoti 5 leidimai naudoti
radijo dažnius (kanalus) nekomerciniams
tikslams.
Radijo ryšio fiksuotoji ir palydovinė tarnyba
Lietuvoje fiksuotosios tarnybos belaidės
plačiajuostės prieigos paslaugoms teikti skirtos
3,5 GHz, 10,5 GHz, 26 GHz bei 28 GHz radijo
dažnių juostos.
2007 m. spalio mėn. 3 konkurso laimėtojams
išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus)
iš 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostos. Šiais
tinklais bus galima teikti moderniausias
informacinių ir ryšių technologijų paslaugas
Lietuvos gyventojams. 2008 m. RRT numato
galimybę atverti kelią belaidei plačiajuostei
prieigai diegti ir aukštesnėje 3,6–3,8 GHz radijo
dažnių juostoje.
Šiuo metu Lietuvoje veikia ir paslaugas
privalo teikti: 3 operatoriai – belaidės
plačiajuostės prieigos paslaugas 3,5 GHz radijo
dažnių juostoje, 2 operatoriai – 10,5 GHz radijo
dažnių juostoje, 4 operatoriai – 26 GHz radijo
dažnių juostoje ir 1 operatorius – 28 GHz radijo
dažnių juostoje.
2007 m. įrengta 21 belaidės plačiajuostės
prieigos bazinė stotis, jų bendras skaičius
išaugo iki 134 (2006 m. buvo 113 bazinių
stočių) ir operatorių teikiamomis paslaugomis
gali naudotis ne tik didžiųjų šalies miestų, bet ir
rajonų gyventojai. 2007 m. pabaigoje radijo
ryšio dengiamas plotas sudarė apie 70 proc.
visos šalies teritorijos.
Šiuo metu Lietuvoje yra 48 fiksuotojo radijo
relinio ryšio operatoriai, kurie naudoja apie
3000 radijo relinių linijų. 2007 m. buvo išduoti
794 leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus)
radijo relinėms stotims. Radijo reliniam ryšiui
naudojami radijo dažniai nuo 1,5 GHz iki 39,5
GHz.
Išaugus palydovinės tarnybos teikiamų
paslaugų skaičiui, kokybei bei palydovinio ryšio
tinklų operatoriams sumažinus palydovinio ryšio
kanalo nuomos kainas, Lietuvoje daugėja
vartotojų, kurie naudojasi platesnes galimybes
teikiančiomis palydovinio ryšio paslaugomis.
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2007 m. išduoti 4 nauji leidimai naudoti
palydovinio ryšio žemės stotis. Pastebimas
tolesnis didėjantis vartotojų, kurie naudojasi
VSAT (angl. Very Small Aperture Terminal) tipo
palydovinio ryšio žemės stotimis, kurioms
nereikia atskirų leidimų, skaičiaus augimas.
Palydovinis ryšys ypač patogus tarptautinėms
bendrovėms bei užsienio šalių atstovybėms,
turinčioms
savo
atstovybes
Lietuvos
Respublikoje. Lietuvai įsiliejus į bendrą ES
erdvę ir augant susidomėjimui Lietuva, kitų šalių
televizijos ir radijo kompanijos gali greitai ir be
trukdžių informuoti savo šalies gyventojus apie
kultūros, sporto, politinius ir kitus renginius,
vykstančius Lietuvoje.
Nors palydovinis ryšys leidžia gauti plataus
spektro paslaugas, t. y. daugialypės terpės,
balso telefonijos, didelės spartos interneto bei
didelės raiškos televizijos paslaugas ir kt.,
tačiau toks paslaugų perdavimo būdas nėra
populiarus Lietuvoje dėl aukštų įrangos ir
palydovinio ryšio tinklų operatorių nustatytų
teikiamų paslaugų kainų.
2007 m. pabaigoje palydovinių radijo ryšių
Ku juostoje (11–18 GHz) ir C juostoje (4–6
GHz) veikė 9 ūkio subjektai, buvo išduoti 4 nauji
leidimai naudoti radijo dažnių juostas iš 6,5
GHz ir 14 GHz radijo dažnių juostų. Naudojant
šias radijo dažnių juostas, galima duomenų
perdavimo sparta siekia iki 155 MBps.
Sparčiai
vystantis
palydovinio
ryšio
technologijoms, 2007 m. didelis dėmesys buvo
skirtas naujoms judriojo palydovinio ryšio (MSS)
sistemoms, kurios veiks 2 GHz juostoje. Ši
juosta, įgyvendinant EK sprendimą, buvo
paskirta būtent šioms sistemoms. 2007 m. RRT
aktyviai dalyvavo nustatant harmonizuotas tokių
sistemų veikimo sąlygas ES mastu. Lietuvos
atstovų suformuota pozicija, kad konkurso
tvarka atrinkti operatoriai privalo teikti
paslaugas visose ES šalyse narėse, sulaukė ir
kitų šalių palaikymo. Šiais veiksmais RRT
siekia, kad radijo spektras, skirtas naujoms
palydovinio ryšio paslaugoms teikti, Lietuvoje
būtų naudojamas efektyviai ir prieinamas
kiekvienam šalies gyventojui.
Siekiant užtikrinti Lietuvoje veikiančių radijo
ryšio stočių apsaugą nuo trukdžių, Lietuvos
radijo ryšio stotys yra koordinuojamos su
užsienio šalių ryšių administracijomis. 2007 m.
buvo
išsiųsti
koordinuoti
3397 dažnių
priskyrimai fiksuotosios tarnybos stotims dažnių
juostoje nuo 1 GHz iki 40 GHz, išnagrinėti 1188
užsienio šalių ryšių administracijų prašymai
koordinuoti fiksuotosios tarnybos stotis ir 57
prašymai koordinuoti judriosios tarnybos
stotis.
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30 pav. Išsiųstų prašymų užsienio šalių ryšių
administracijoms koordinuoti radijo stotis skaičius ir
RRT išnagrinėtų užsienio šalių ryšių administracijų
prašymų koordinuoti radijo stotis skaičius 2004–
2007 m.
Šaltinis: RRT

Spektro inžinerija
Augant radijo ryšio stočių skaičiui Lietuvoje
bei visoje Europoje, vis svarbesnis tampa
elektromagnetinio suderinamumo įvertinimas
bei spektro planavimas, siekiant kuo racionaliau
išnaudoti turimus radijo spektro išteklius.
Elektromagnetinio suderinamumo įvertinimas
bei spektro planavimas atliekamas naudojant
specializuotą programinę įrangą, kuri padeda
įvertinti galimą Lietuvoje ir užsienio šalyse
veikiančių radijo ryšio stočių įtaką naujai
projektuojamai
radijo
stočiai.
Įvertinant
elektromagnetinį
suderinamumą,
vadovaujamasi Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos parengtomis rekomendacijomis ITU-R
P.452, ITU-R P.530, ITU-R P.525/526.
2007 m. RRT įvertino 97 duomenų
perdavimo linijų ir 25 belaidės plačiajuostės
prieigos centrinių stočių elektromagnetinį
suderinamumą.
Norint kuo efektyviau išnaudoti radijo
spektro resursus 3,4–3,8 GHz dažnių juostoje,
2007 m. peržiūrėti galiojantys koordinavimo
susitarimai su kaimyninėmis šalimis ir išsiųsti
pasiūlymai dėl sutarčių pakeitimo. Atliktas
fiksuotų ir judriųjų terminalų poveikio belaidės
plačiajuostės prieigos sistemoms palyginimas,
kuris parodė, jog judrieji terminalai kelia
daugiau
trukdžių
kaimyninėms
belaidės
plačiajuostės prieigos sistemoms.
Siekiant išanalizuoti galimybę 3,6–3,8 GHz
radijo dažnių juostą panaudoti belaidžio
plačiajuosčio ryšio sistemoms, 2007 m. atliktas
preliminarus elektromagnetinio suderinamumo
įvertinimas tarp galimų Lietuvos belaidžio
plačiajuosčio ryšio stočių ir Kaliningrado srityje
sukoordinuotų Žemės stočių. Preliminarus
elektromagnetinio suderinamumo įvertinimas
parodė, jog daugiausia problemų gali kilti
Klaipėdos
apskrityje,
kadangi
pagal
tarptautinius susitarimus privalu apsaugoti nuo
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žalingųjų
trukdžių
Kaliningrado
srityje
sukoordinuotas Žemės stotis.
Pastaruoju metu 450–470 MHz radijo dažnių
juostos naudojimas tampa problematiškas
tarptautinio koordinavimo požiūriu dėl Lietuvoje
ir kaimyninėse valstybėse šioje juostoje
naudojamų skirtingų technologijų. Pagal
Lietuvoje iki 2008 m. spalio 31 d. galiojantį
leidimą, radijo dažniai naudojami analoginiam,
pirmosios kartos judriojo ryšio tinklui, kai visos
kaimyninės šalys šioje radijo dažnių juostoje jau
keletą metų vysto trečiosios kartos CDMA450
judriojo ryšio tinklus.
2007 m. iš kaimyninių valstybių buvo gauti
prašymai sukoordinuoti 14 CDMA450 sistemos
stočių. Nagrinėjant šiuos prašymus, nebuvo
apsiribota analoginių NMT ir skaitmeninių
CDMA450 stočių tarpusavio trukdžių įvertinimu,
tačiau
buvo
tęsiamas
darbas
ieškant
bendresnės koordinavimo metodikos ir visoms
suinteresuotoms šalims priimtinų koordinavimo
kriterijų, padėsiančių išspręsti radijo dažnių
naudojimo skirtingų technologijų sistemose
pasienio teritorijose problemą ateityje.
Tarptautinės radijo dažnių koordinavimo
derybos
Siekiant įgyvendinti ES sprendimą kuo
greičiau pereiti prie skaitmeninės televizijos,
2007 m. sausio 10–11 d. RRT įvyko
tarptautinės derybos su Latvijos ryšių
administracija
skaitmeninės
antžeminės
televizijos
plėtros
bei
analoginės
ir
skaitmeninės antžeminės televizijos stočių
koordinavimo klausimais. Nors šalys griežtai
gynė savo pozicijas ir derybos buvo labai
sudėtingos,
pasiekta
palankių
rezultatų:
sukoordinuota 61 skaitmeninės televizijos stotis
ir 6 analoginės televizijos stotys.
2007 m. gegužės 30 d. – birželio 1 d. RRT
įvyko tarptautinės derybos su Baltarusijos ryšių
administracija
skaitmeninės
antžeminės
televizijos
plėtros
bei
analoginės
ir
skaitmeninės antžeminės televizijos stočių
koordinavimo
klausimais.
Derybų
metu
sukoordinuotos 79 skaitmeninės televizijos ir 4
analoginės televizijos stotys.
Lietuvos derybininkai sukoordinavo visas
skaitmeninės televizijos stotis, kurias buvo
privaloma sukoordinuoti prieš išduodant
leidimus jas naudoti, kaip numatyta Ženevos-06
plane, nustatančiame skaitmeninio antžeminio
radijo ir televizijos transliavimo stočių dažnius
174–230 MHz ir 470–862 MHz dažnių juostose
Europoje. Po šių derybų Lietuvos skaitmeninės
televizijos stotys jau yra sukoordinuotos su
Baltarusijos,
Lenkijos
ir
Latvijos
administracijomis. Šių stočių koordinavimui
užbaigti dar reikalingos derybos su Rusijos
ryšių administracija.
Derybos su kaimyninėmis šalimis reikalingos
rengiantis perėjimui nuo analoginio transliavimo

prie skaitmeninio, kuris numatomas visoje ES
2012 m.
Radijo mėgėjų veikla
5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune,
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje) iš
RRT ir radijo mėgėjų atstovų sudarytos radijo
mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisijos pagal
parengtus ir patvirtintus B (nacionalinio) ir A
(tarptautinio) lygio klausimus egzaminuoja
asmenis, pageidaujančius užsiimti radijo
mėgėjų veikla, ir radijo mėgėjus, norinčius gauti
tarptautinės klasės leidimus radijo mėgėjų
veiklai.
Lietuvoje A lygio radijo mėgėjų egzaminas
atitinka Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų
konferencijos
(СEPT)
rekomendacijos T/R 61–02 reikalavimus.
Išlaikiusiems A lygio egzaminą asmenims yra
išduodamas tai patvirtinantis Darnusis radijo
mėgėjų egzaminų pažymėjimas (HAREC).
Pastaruoju metu vis daugiau radijo mėgėjų laiko
iš karto abiejų lygių egzaminus.
Šiuo metu RRT išduoda leidimus naudoti
radijo šaukinį ir leidimus radijo mėgėjų veiklai.
Leidimai radijo mėgėjų veiklai gali būti A arba B
klasės. B klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai,
laikini leidimai radijo mėgėjų veiklai ir leidimai
naudoti radijo šaukinį galioja tik Lietuvos
Respublikoje. A klasės leidimai radijo mėgėjų
veiklai galioja ne tik Lietuvos Respublikoje, bet
ir užsienio valstybėse. A klasės leidimuose yra
žyma, kad šis leidimas – CEPT leidimo radijo
mėgėjo veiklai ekvivalentas, ir tekstas juose
pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių bei
prancūzų kalbomis. ITU nustatytas leidimuose
įrašyto radijo šaukinio prefiksas „LY“ leidžia
atskirti, kad tai Lietuvos radijo mėgėjas.
2007 m. prašymus laikyti kvalifikacinius
egzaminus pateikė 21 pretendentas. Sėkmingai
egzaminą išlaikė 17 asmenų: 1 radijo mėgėjas
– aukštesnio A lygio (tarptautiniam leidimui
gauti) ir 16 naujų radijo mėgėjų, iš kurių 7
išlaikė iš karto abiejų lygių egzaminus, o 3
pretendentai taip siekė galimybės gauti
keturženklius šaukinius. Kvalifikacinio egzamino
neišlaikė 2 asmenys, 1 nelaikė, 1 atsisakė
laikyti.
2007 m. išnagrinėtas 41 radijo mėgėjų
prašymas, parengti 68 įsakymai dėl leidimų
radijo mėgėjų veiklai bei naudoti radijo šaukinį
išdavimo ar panaikinimo, išduoti 52 leidimai: 28
A klasės radijo mėgėjų veiklai (CEPT leidimo
radijo mėgėjų veiklai ekvivalentai) ir 19 B klasės
(nacionalinių), 5 leidimai naudoti radijo šaukinį,
iš jų 1 – retransliatoriui identifikuoti ir 4 –
proginiams šaukiniams. Išduoti 7 darnieji radijo
mėgėjų egzaminų pažymėjimai (HAREC),
suteikti 24 nauji radijo šaukiniai, 8 skirti
šaukiniai pakeisti į sutrumpintus. 15 radijo
mėgėjų, t. y. beveik 3 kartus daugiau nei
44

RRT metinė veiklos ataskaita
____________________________________________________________________________________________________________________

vidutiniškai, atnaujino savo veiklą po ilgo laiko
tarpo.
Šiuo metu radijo mėgėjų registre yra 1006
galiojantys leidimai: 577 – A klasės radijo
mėgėjų veiklai, 223 – B klasės, 15 naujo
pavyzdžio ir 26 seno pavyzdžio leidimai naudoti
radijo šaukinį, taip pat 165 dar tebegaliojantys
senos formos leidimai eksploatuoti radijo
mėgėjų stotį, priklausantys 84 radijo mėgėjams.
Seno pavyzdžio leidimai sudaro tik apie 10
proc. bendro leidimų skaičiaus.
Į radijo mėgėjų registrą įtraukti turimi
duomenys apie pirmuosius Lietuvos radijo
mėgėjus ir jų šaukiniai. Surinkti, susisteminti ir
suvesti turimi duomenys apie 1918–1940 m.
veikusius 84 radijo mėgėjus, turėjusius
šaukinius „LY...“ ir 1967–1970 m. veikusius 36
radijo mėgėjus, turėjusius šaukinius „UP...“.
Iš viso šiuo metu yra 771 radijo mėgėjas,
turintis 896 galiojančius šaukinius ir 12 radijo
klubų, veikia 10 mėgėjiškų retransliatorių.
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31 pav. Radijo mėgėjų, turinčių galiojančius leidimus,
skaičius 2000–2007 m.
Šaltinis: RRT

Radijo spektro stebėsena
RRT darbuotojai nuolat atlieka naujų ir jau
esamų radijo stočių tiesioginę kontrolę, kurios
metu įvertinama, ar jos atitinka techniniuose
projektuose, leidimuose nustatytas radijo
dažnių naudojimo sąlygas ir teisės aktus.
2007 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir
toliau buvo plečiamos automatizuotos radijo
kontrolės sistemos radijo spektrui kontroliuoti,

kurios leidžia atlikti sudėtingus radijo trukdžių
tyrimus, neteisėtų radijo signalų šaltinių paiešką
bei radijo stočių, taip pat televizijos ir radijo
transliacijų,
spinduliuotės
parametrų
kontrolinius matavimus.
2007 m. įsigyta ir įrengta dar viena judrioji
radijo stebėsenos stotis, galinti atlikti radijo
pelengavimą, išmatuoti elektromagnetinio lauko
stiprį, ieškoti radijo trukdžių, nustatyti radijo ir
televizijos patikimo priėmimo zonas. Taip pat
praplėsta matavimų techninė bazė iki 40 GHz,
su kuria 2007 m. buvo pradėti kontroliniai
palydovinio ryšio antžeminių stočių, radijo
relinių linijų, radarų ir kitų sistemų, naudojančių
labai aukštus dažnius, matavimai. Nustatytas 1
palydovinio ryšio antžeminės stoties naudojamo
radijo dažnio (kanalo) pažeidimas.
2007 m. pradėti belaidžių radijo tinklų
(RLAN) ir belaidės plačiajuostės prieigos (BPP),
veikiančios 3,5 GHz radijo dažnių diapazone,
tinklų kontroliniai matavimai. Radijo stebėsenos
metu buvo nustatytas 1 BPP radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygos pažeidimas.
2007 m. buvo aktyviai atliekami naujai
įvedamų į eksploataciją ir jau esamų judriųjų
vidaus radijo ryšio tinklų techninių parametrų
patikrinimai, kurių metu yra užtikrinamas
judriųjų tarnybų efektyvus darbas naudojant
tam tikslui skirtus radijo dažnius (kanalus).
2007 m. RRT atliko 218 vidaus judriojo radijo
ryšio tinklų patikrinimų, iš jų 27 atvejais buvo
nustatyti neatitikimai.
2007 m. RRT nustatė 31 radijo dažnių
naudojimo be leidimo atvejį ir identifikavo 13
siųstuvų, veikiančių be leidimo, nustatyta jų
įrengimo vieta bei nurodyta pažeidimus
pašalinti. Pažeidimų pašalinimo eigoje surašyti
trys aktai dėl radijo dažnio naudojimo be
leidimo ir 1 administracinių teisės pažeidimų
protokolas.
2007 m. RRT patikrino 9 radijo ryšio
tinkluose naudojamų radijo kanalų užimtumą;
atliko 763 radiofonijos siųstuvų spinduliuotės
kontrolinius matavimus bei nustatė 81 atvejį, kai
maksimalus radijo dažnio nuokrypis neatitiko
reikalavimų, šiuos neatitikimus nurodyta
pašalinti ir surašyti aktai.
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UTB radiofoninių stočių (88 MHz– 108 MHz) nuokrypio kontroliniai matavimai
UTB radiofoninių stočių nuokrypio normų neatitikimo atvejai
32 pav. UTB radiofoninių stočių radijo dažnio nuokrypio kontrolinių matavimų dinamika ir pažeidimų fiksavimas 2002–
2007 m.
Šaltinis: RRT.

Apibendrinant
2004–2007
m.
UTB
radiofoninių stočių (88 MHz–108 MHz) radijo
dažnio nuokrypio kontrolinius matavimus,
pastebėta, kad dėl stiprėjančios konkurencijos
tarp radijo stočių bei išnaudotų 88 MHz–108

MHz radijo dažnių diapazono resursų,
padažnėjo radiofoninių stočių radijo dažnio
nuokrypio pažeidimų skaičius.

Naujai įvedamų į eksploataciją TV stočių
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33 pav.Naujai įvedamų į eksploataciją radijo stočių kontrolės rezultatai, 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

Naujų UTB radiofoninių sočių (FM
diapazone nuo 88 iki 108 MHz) leidimų skaičius
turi tendenciją mažėti dėl riboto leidimų
skaičiaus naudoti radijo dažnius (kanalus)
šiame diapazone. 2007 m. buvo atlikta daugiau
kaip 150 skaitmeninės televizijos matavimų
patikimo priėmimo taškuose visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje. RRT įsigijus ir pradėjus
eksploatuoti UMTS tinklų radijo stebėsenos
sistemą, 2007 m. buvo atlikti 26 naujų UMTS
stočių kontroliniai matavimai.
2007 m. RRT pirmą kartą atliko radijo ryšio
trukdymo stočių (toliau – Stotys) sukeliamų

trukdžių radijo ryšio įrenginiams, teisėtai
veikiantiems už laisvės atėmimo įstaigų
teritorijų ribų, tyrimus ir įvertinimus. 2007 m.
atlikta 11 tyrimų 925–960 MHz, 1805–1880
MHz ir 2010–2170 MHz dažnių juostose, 9
atvejais buvo nustatyti trukdžiai viešiesiems
judriesiems tinklams už laisvės atėmimo įstaigų
teritorijų ribų, dėl ko nebuvo leista naudoti
Stočių Marijampolės pataisos namuose, kur arti
stovi gyvenamieji daugiaaukščiai pastatai.
Sėkmingai įdiegus Stotis Pravieniškių 1uosiuose pataisos namuose, joms buvo
išduotas RRT leidimas.
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tinkluose
penkiaženkliais
trumpaisiais
numeriais.
Vykdydama EK sprendimą, RRT rezervavo
telefono ryšio numerius, prasidedančius
skaitmenimis 116. Šie telefono ryšio numeriai,
remiantis harmonizuojančiu tokių numerių
naudojimą EK sprendimu, bus skirti socialinėms
paslaugoms Europos šalyse teikti. EK
sprendimu, paslaugos, teikiamos 116XXX
serijos numeriais, bus skirtos ypatingoms
socialinėms reikmėms tenkinti, padėti sunkumų
patiriantiems piliečiams ir prisidėti prie piliečių
ar konkrečių jų grupių gerovės ar saugos.
RRT taip pat rezervavo numerį 116000, kurį
visoje Europoje numatyta skirti paslaugai
„Karštoji linija pranešti apie dingusius vaikus“.
Šiuo numeriu bus priimami ir policijai
nukreipiami skambučiai, kuriais pranešama
apie dingusius vaikus, dingusio vaiko
artimiesiems teikiamos konsultacijos ir parama,
teikiama pagalba atliekant tyrimą. Paslauga bus
teikiama nuolat, t. y. visą parą, visomis savaitės
dienomis ir visoje šalyje.
Vartotojams skambučiai tokiais numeriais
turės būti nemokami, nekomercinio pobūdžio,
t. y. už naudojimąsi paslauga mokestis ar
mokestinis skambinančiojo įsipareigojimas kaip
išankstinė sąlyga nenustatomas.

Kitų išteklių valdymas
Telefono ryšio numerių valdymas
2007 m. liepos 30 d. RRT direktoriaus
įsakymu patvirtintas Telefono ryšio numerių
skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio
telefono ryšio numeracijos plano pakeitimas,
kuriame numatyta galimybė perleisti telefono
ryšio numerius. Galimybė perleisti telefono ryšio
numerius užtikrins nediskriminavimą bei
konkurencijos
veiksmingumą.
Įsigaliojus
Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsniui
nuo 2007 m. sausio 1 d. buvo panaikintas
mokestis už paraiškos nagrinėjimą, todėl
atitinkamai pakeistos ir susijusios Telefono
ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių
nuostatos. Atsižvelgiant į operatorių išdėstytus
pageidavimus, numatyta galimybė viešojo
telefono ryšio tinklo ir (arba) viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėjams gauti trumpuosius
numerius iš penkiaženklės serijos 19XXX, kurie
numatyti
Nacionaliniame
telefono
ryšio
numeracijos plane netelekomunikacijų paslaugų
teikimui. Šie pakeitimai turi užtikrinti, jog
operatoriai galės teikti informacinio pobūdžio ar
kitas netelekomunikacijų paslaugas visuose
9 lentelė. Paskirtų telefono ryšio numerių suvestinė

Išduotų leidimų skaičius (vnt.)
Numerių paskirtis
2002–2007 m.

2007 m.

Paskirtų numerių skaičius
(vnt.)
Bendras
skaičius*
24
53
22
1 699 378
8 890 042
61 527

2007 m.

Trumpieji numeriai 10XX
28
2
2
Trumpieji numeriai 18XX
53
13
13
Trumpieji numeriai 19XXX
30
4
4
Viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų numeriai
43
12
9 584
Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeriai
54
6
19 102
Paslaugų numeriai
41
9
1 410
* Nurodomas telefono ryšio numerių, kuriuos fiziniai ir juridiniai asmenys 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis turėjo teisę naudoti, skaičius. Nepatenka
telefono ryšio numeriai, kurių naudojimo teisė iki minėtos datos panaikinta.
Šaltinis: RRT

Tinklų identifikatorių valdymas

Elektroninė numeracijos sistema (ENUM)

2007 m. buvo paskirtas 1 nacionalinis
signalizacijos taško kodas, 1 numerio
perkeliamumo paslaugos identifikatorius, 1
tarptautinis signalizacijos taško kodas, 1 viešojo
judriojo telefono ryšio tinklo kodas. Iš viso yra
paskirta:

13 tarptautinių signalizacijos taškų
kodų;

4 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo
kodai;

2 viešojo duomenų perdavimo tinklo
identifikavimo kodai;

32 numerio perkeliamumo paslaugos
identifikatoriai;

84 nacionalinių signalizacijos taškų
kodai

2007 m. RRT Lietuvoje įdiegė elektroninės
numeracijos sistemą ENUM (angl. Electronic
Numbering), kuria gali
naudotis visi, kurie
nemokamai
prisijungia
prie
sistemos
interneto
adresu https://enum.rrt.lt/.
ENUM sistema pasaulyje buvo sukurta, kad
jos naudotojai galėtų būti pasiekiami įvairiomis
elektroninių ryšių priemonėmis, jei žinomas ir
paieškai naudojamas tik fiksuoto arba judriojo
telefono ryšio numeris. ENUM paslauga leidžia
naudotojams efektyviai valdyti savo elektroninių
ryšių
kontaktinius
duomenis,
pasirinkti
pigiausią, patogiausią būdą susisiekti su kitais
naudotojais, neprarasti ryšių su draugais ir
kolegomis, kai keičiasi jų ryšių duomenys.
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RRT Lietuvoje diegiama elektroninės
numeracijos sistema ENUM leidžia pasiekti
paslaugų
naudotoją,
nesvarbu,
kokią
technologiją jis naudoja – fiksuotą ar judrųjį ryšį,
faksą, SIP ir H323 (balso perdavimo protokolai
IP tinkluose), balso paštą, elektroninį paštą,
įvairias pranešimų sistemas ir kt.
ENUM sistema leidžia ne tik sužinoti visus
viešai skelbiamus konkretaus asmens ar
organizacijos ryšių kontaktinius duomenis, bet ir
nustatyti bei valdyti turimų duomenų naudojimo
eiliškumą ir sąlygas.
Lietuvoje ENUM sistema diegiama dviem
etapais. Šiuo metu vykdomas pirmasis etapas,
kurio metu RRT techniškai ir teisiškai
administruoja bei teikia ENUM paslaugą
nekomerciniu pagrindu. Šio etapo pabaigoje
bus skelbiamas konkursas, kurio metu bus
išrinkti asmenys, gausiantys teisę administruoti
numerių naudotojų duomenų bazę.
Antrasis etapas prasidės 2009 m. sausio
1 d.,
kai
ENUM
sistemos
techninio
administratoriaus
teisės
bus
perleistos
konkursą laimėjusiam asmeniui. Tai sukurs
rinkos nišas naujoms paslaugoms, jų paketams,
naujoms verslo rūšims atsirasti. Šiuo metu
ENUM sistema jau veikia 9 valstybėse (Airijoje,
Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose,
Rumunijoje, Suomijoje, Šv. Elenos salose,
Vokietijoje), dar 11 valstybių atlieka paslaugos
veikimo bandymus.
Įgyvendinant ENUM projektą Lietuvoje, bus
skatinamos inovacijos bei sudarytos sąlygos
tolesniam elektroninių ryšių konvergencijos
vystymuisi.
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INTEGRACIJA Į ES SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ IR TARPTAUTINĘ
REGULIAVIMO ERDVĘ


Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-07) pasiekti Lietuvai naudingi rezultatai.



Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) Pasauliniame reguliuotojų simpoziume
apdovanojo RRT už 2007 m. aktyvų dalyvavimą keičiantis patirtimi pasauliniame
virtualiame reguliavimo institucijų diskusijų forume.



RRT dalyvavo Reglamento dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio viešuosiuose judriojo ryšio
tinkluose rengimo procese.



Siekiant elektroninių ryšių reguliavimo harmonizavimo ES, aktyviai dalyvauta Europos
reguliuotojų grupės ir Nepriklausomų reguliuotojų veikloje rengiant bendras pozicijas dėl
elektroninių ryšių reguliavimo.

Darbas Europos Sąjungos
institucijose
Tiesioginis dalyvavimas priimant sprendimus
ES informacinės visuomenės bei ryšių
technologijų klausimais padeda užtikrinti
technologiškai pažangių, kokybiškų ir prieinamų
elektroninių ryšių ir pašto paslaugų pasirinkimo
įvairovę vartotojams. Siekdama kuo plačiau
pasinaudoti
lanksčiai
veikiančios
ir
harmonizuojamos
bendros
ES
rinkos
galimybėmis, RRT 2007 m. aktyviai dalyvavo
ES sprendimų priėmimo procese visais
elektroninių ryšių ir pašto paslaugų klausimais.
RRT nuolat nagrinėjo pasiūlymus dėl ES
teisės aktų ir įvairių nenorminio pobūdžio
dokumentų
elektroninių
ryšių
ir
pašto
reguliavimo klausimais. Atsakingoms valstybės
institucijoms teikta RRT pozicija ir konsultacijos
dėl tarptautinių organizacijų dokumentų,
susijusių su informacinių ir ryšių technologijų
(IRT) bei pašto sektoriais bei nustatančių
pagrindines elektroninių ryšių ir pašto veiklos
sąlygas, skatinančias naujų technologijų plėtrą
ir užtikrinančias ES gyventojų gyvenimo
kokybę.
2007 m. buvo rengtos ir derintos kitų
institucijų parengtos pozicijos dėl tarptinklinio
telefono ryšio tarifų harmonizavimo reglamento,
GSM
direktyvos
panaikinimo,
judriosios
televizijos ES plėtros, judriojo palydovinio ryšio
teikimo sąlygų harmonizavimo, ypatingos
svarbos infrastruktūros apsaugos, lankstesnio
radijo dažnių spektro reguliavimo, skaitmeninės
televizijos plėtros, interneto valdymo, saugios
informacinės visuomenės strategijos bei
platesnės visuomenės e. įtraukties ir kitų ES
iniciatyvų. 2007 m. buvo parengta, svarstyta ir
derinta daugiau kaip 50 pozicijų.
2007 m. Europos Parlamente ir Taryboje
vyko 2006 m. spalio 19 d. pateikto Europos
Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios

direktyvą 97/67/EB, dėl visiško Bendrijos pašto
paslaugų vidaus rinkos suformavimo keitimo
svarstymas. Pasiūlymo pagrindinis tikslas –
liberalizuoti pašto rinką ir atverti lengvesnių nei
50 g sveriančių pašto siuntų rinką konkurencijai.
2007 m. intensyviai vyko ES Tarybos darbo
grupės susitikimai, ES Komisijos Pašto
direktyvos
komiteto
posėdžiai,
kuriuose
dalyvavo RRT atstovai. ES Tarybos darbo
grupėje valstybių narių atstovai teikė pastabas
ir pasiūlymus bei diskutavo dėl kiekvieno naujo
direktyvos straipsnio ir parengė Tarybos
Bendrąją poziciją, kuri buvo priimta 2007 m.
lapkričio 8 d. Po ilgų diskusijų Europos Taryboje
bei Europos Parlamente pasiūlymas iš esmės
pasikeitė ir liberalizacijos data perkelta iš
2009 m. sausio 1d. į 2011 m. sausio 1 d., o 11
šalių, tarp jų ir Lietuvai, palikta galimybė
liberalizacijos terminą atidėti iki 2013 m.
sausio 1 d. Europos Parlamentas po antrojo
svarstymo pritarė šiam pasiūlymui, darydamas
prielaidą,
kad
šalys
geriau
pasirengs
liberalizacijai.
Taip pat ateities elektroninių ryšių vystymuisi
nemaža įtaką darys 2007 m. pabaigoje pateikti
EB Komisijos pasiūlymai dėl ES elektroninių
ryšių reguliavimo sistemos peržiūros. Jų
svarstymai tebesitęsia ES Tarybos darbo
grupėse bei pačioje Taryboje.
Pagal kompetenciją RRT dirbo ES teisės
aktų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę
srityje, nustatytais terminais parengė perkėlimo
priemones, teikė planus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijai dėl RRT kaip
atsakingai institucijai paskirtų ES teisės aktų
įgyvendinimo priemonių bei ataskaitas apie
paskirtų ES teisės aktų įgyvendinimo eigą ir
rezultatus.
2007 m. RRT, kaip už ES teisės aktų
įgyvendinimą atsakingai ar už numatytos teisės
aktų
įgyvendinimo
priemonės
vykdymą
atsakingai institucijai, buvo paskirti šie ES
teisės aktai:
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2006 m. gruodžio 11 d. Komisijos
sprendimas 2007/176/EB, kuriuo nustatomas
visas
ankstesnes
versijas
pakeičiantis
Standartų ir (arba) specifikacijų, skirtų
elektroninių ryšių tinklams, paslaugoms ir
susijusioms priemonėms bei paslaugoms,
sąrašas;

2007 m. vasario 12 d. Komisijos
sprendimas 2007/90/EB, iš dalies keičiantis
Sprendimą 2005/513/EB dėl suderinto radijo
spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje
įgyvendinant belaidės prieigos sistemas,
įskaitant
vietinio
radijo
ryšio
tinklus
(WAS/RLAN);

2007 m. vasario 14 d. Komisijos
sprendimas 2007/98/EB dėl suderinto radijo
spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose
diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo
palydovinio ryšio paslaugos.

2007 m. vasario 15 d. Komisijos
sprendimas 2007/116/EB dėl nacionalinio
skaitmenimis „116“ prasidedančio numerių
intervalo rezervavimo suderintų socialinių
paslaugų suderintiems numeriams;

2007 m. vasario 21 d. Komisijos
sprendimas 2007/131/EB dėl radijo spektro,
skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste
ryšio
technologija,
suderinto
naudojimo
Bendrijoje;

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos
sprendimas
2007/344/EB
dėl
suderintų
galimybių gauti informaciją apie radijo spektro
naudojimą Bendrijoje;
2007 m. birželio 27 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius
judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš
dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB;

2007 m. spalio 29 d. Komisijos
sprendimas 2007/698/EB, iš dalies keičiantis
Sprendimą
2007/116/EB
dėl
papildomų
rezervuotų
numerių,
prasidedančių
skaitmenimis 116, skyrimo;

2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos
rekomendacija 2007/879/EB dėl elektroninių
ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų
rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante
reguliavimas pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo
sistemos.
2007 m. RRT teikė siūlymą įstoti ir pareikšti
savo poziciją Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo nagrinėjamose trijose bylose – bylose
C-230/07 ir C-234/07, kuriose EB Komisija, kaip
ir analogiškose bylose, Lietuvos Respublikai yra
pareiškusi ieškinį dėl nesugebėjimo užtikrinti
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir
Tarybos
direktyvos
2002/22/EB
dėl
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių,
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir
paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva),
ypač jos 26 straipsnio 3 dalies, tinkamo

taikymo; byloje C–82/07, kurioje, remiantis
Ispanijos teismo nagrinėjama byla, spręsti
klausimai, susiję su 2002 m. kovo 7 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB
(Pagrindų direktyva) taikymu.

Bendradarbiavimas su kitų šalių
nacionalinėmis reguliavimo
institucijomis
Nepriklausomų reguliuotojų ir Europos
reguliuotojų grupės (IRG ir ERG)
2007
m.
RRT
aktyviai
dalyvavo
Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) ir
Europos reguliuotojų grupės (ERG) veikloje.
ERG yra patariamoji institucija, sudaryta iš
Europos nacionalinių reguliuotojų vadovų ir
dirbanti su EK elektroninių ryšių srityje. Vienas
iš svarbių klausimų, kuriais buvo diskutuota
ERG ir parengta bei EK išsakyta ERG
nuomonė,
buvo
ES
elektroninių
ryšių
reguliavimo sistemos reforma.
2007 m. ERG ir IRG atliko svarbų vaidmenį
užtikrinant harmonizavimą elektroninių ryšių
rinkų tyrimų procese, kai buvo nagrinėjami ES
valstybių narių elektroninių ryšių rinkų tyrimų
atvejai, dėl kurių Europos Komisija pareiškė
rimtas abejones. EK pareiškus rimtas abejones
dėl rinkų tyrimų ir nacionalinei reguliavimo
institucijai paprašius, sudaroma IRG ekspertų
grupė, kuri nagrinėja kiekvieną konkretų rinkos
tyrimo atvejį. RRT atstovai dalyvavo dviejų
ekspertų grupių veikloje, kurios nagrinėjo
Europos Komisijos pateiktus rimtus argumentus
dėl abejonių keliančių nacionalinių reguliavimo
institucijų atliktų elektroninių ryšių rinkų tyrimų
ES šalyse, ir vienai ekspertų grupei vadovavo.
Ekspertai pateikė savo išvadas EK ir
rekomendacijas
suinteresuotoms
nacionalinėms reguliavimo institucijoms.
2007 m. ERG ir IRG nagrinėti svarbūs
klausimai, susiję su naujosios kartos tinklų
reguliavimu
ir
sąnaudų
modeliavimu,
tarptautinio tarptinklinio ryšio reglamento
įgyvendinimu, sąnaudų apskaita, didmenine
plačiajuosčio ryšio prieiga bei atsieta prieiga,
fiksuoto ir judriojo ryšio skambučių užbaigimu.
RRT atstovai dalyvavo šiais klausimais rengiant
bendrąsias pozicijas, nuomones ir ataskaitas,
teikė pastabas ir pasiūlymus. Taip pat RRT
atstovai dalyvavo darbo grupės, nagrinėjusios
pasiūlymus dėl ES ryšių reguliavimo sistemos
direktyvų keitimo, ir kitų ERG bei IRG grupių
veikloje.
2007 m. birželio mėn. Vilniuje buvo
surengtas IRG Apskaitos reguliavimo darbo
grupės susitikimas. Įvykusiame susitikime daug
dėmesio buvo skirta naujos kartos tinklų
vystymosi ekonominiams klausimams bei
galimiems pokyčiams apskaitos ir kainų
reguliavimo srityje įvertinti.
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2008 m. gegužės 27–29 d. Vilniuje
planuojamas ERG ir IRG plenarinis posėdis ir
seminaras,
į
kuriuos
rinksis
Europos
nacionalinių elektroninių ryšių reguliavimo
institucijų vadovai.
Dvišalis bendradarbiavimas su
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
2007 m. RRT ir toliau sėkmingai
bendradarbiavo su kitų šalių nacionalinėmis
institucijomis ir tai leido siekti didesnio vidaus
rinkos harmonizavimo bei pasidalinti geriausia
reguliavimo patirtimi.
2007 m. gegužės mėn. RRT lankėsi Estijos
nacionalinės
ryšių
reguliavimo
tarybos
(SIDEAMET) atstovai. Susitikimo metu RRT
pasidalino patirtimi radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų
galinių
įrenginių
rinkos
priežiūros srityje, pristatyta teisinė bazė,
reglamentuojanti rinkos priežiūrą Lietuvoje,
aptartos bendradarbiavimo tarp giminingų
institucijų galimybės. Svečiams taip pat
pademonstruota RRT techninė įranga Vilniuje ir
Kaune, su kuria atliekami radijo ryšio įrenginių
atitikties bei elektromagnetinio suderinamumo
bandymai.
2007 m. birželio mėn. RRT atstovai
Vengrijoje pasikeitė patirtimi su Vengrijos
nacionaline ryšių tarnyba elektromagnetinio
suderinamumo, efektyvaus radijo spektro
naudojimo bei stebėsenos klausimais.
2007 m. rugsėjo mėn. Rygoje vyko Baltijos ir
Šiaurės šalių ryšių reguliavimo institucijų
atstovų susitikimas. Atskirose sesijose pristatyti
pirmojo rinkų tyrimų etapo rezultatai, aptarti
tarptautinio tarptinklinio ryšio reguliavimo
įgyvendinimo
klausimai,
pasikeista
nuomonėmis dėl ES elektroninių ryšių
reguliavimo sistemos peržiūros. Pristatyta
situacija pašto sektoriuje, aptarti sektoriaus
liberalizavimo procesai, universaliosios pašto
paslaugos.
2007 m. spalio mėn. RRT lankėsi Latvijos
Elektroninių ryšių inspekcijos specialistai.

Latvijoje tinklų diegimo ir statybos klausimai iki
šio laiko nereglamentuojami, todėl kolegų vizito
tikslas buvo susipažinti su Lietuvos šios srities
teisės aktais, priežiūros vykdymo praktika ir
kitais susijusiais klausimais.
2007 m. gruodžio 17 d. Vilniuje RRT,
siekdama plėtoti ir gilinti abipusiai naudingą
bendradarbiavimą ryšių reguliavimo srityje bei
siekdama telekomunikacijų rinkų plėtros,
pasirašė
susitarimą
su
Uzbekistano
Respublikos ryšių ir informatizavimo agentūra
dėl bendradarbiavimo ryšių reguliavimo srityje.
Susitarimas
pasirašytas
atsižvelgiant
į
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos tikslus
ir principus bei jos priimtus teisės aktus,
1995 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos
Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo
švietimo, mokslo ir technologijų srityje
nuostatas bei kitus tarptautinius teisės aktus.
Šiuo susitarimu abi šalys sutarė keistis patirtimi
ryšių srityje, siekiant pašalinti administracines,
ekonomines ir kitas kliūtis, skatinti paslaugų
rinkos plėtrą, plėtoti dalykinius ryšius tarp ūkio
subjektų, veikiančių ryšių ir informacinių
technologijų srityje, teikti konsultacijas dėl ryšių
reguliavimo srities norminės teisinės bazės,
rengti bendras programas ir projektus.
Bendradarbiavimas
universaliųjų
paslaugų
reguliavimo, elektroninių ryšių išteklių valdymo
ir kitose elektroninių ryšių srityse yra svarbus
abiejų valstybių prekybinių ryšių, mokslinio ir
techninio bendradarbiavimo, ekonominės ir
socialinės plėtros skatinamasis veiksnys.
2008 m. sausio 15 d. RRT lankėsi
Portugalijos ryšių reguliavimo institucijos
ANACOM atstovai. Vizito tikslas – aptarti
veiklos tinklų ir informacijos saugumo srityje
organizavimo klausimus. Susitikimo metu buvo
pasikeista
institucijų
patirtimi
vykdant
nacionalinius tinklų ir informacijos saugumo
incidentų valdymo projektus (CERT), kuriant
įstatyminę bazę šioje srityje bei aptarta bendra
saugumo situacija Europoje.

Tarptautinė Europos tinklų ir informacijos
saugumo konferencija

34 pav. 2007 m. lapkričio 20–21 d. Vilniuje vyko trečioji Europos tinklų ir informacijos saugumo konferencija
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2007 m. lapkričio 20–21 d. trečią kartą
Vilniuje vykusioje Europos tinklų ir informacijos
saugumo
konferencijoje
ir
seminare
„Bendradarbiavimas
stiprinant
saugumą
elektroninėje erdvėje“ buvo diskutuota apie
elektroninės erdvės saugumo stiprinimą
tarptautiniame kontekste, pristatyta daug naujų
pasaulinių projektų, kurie gali padėti sumažinti
kibernetinių
atakų
grėsmę,
pasidalyta
tarptautine patirtimi. Konferenciją organizavo
RRT,
bendradarbiaudama
su
Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija (SM),
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
(VRM) ir Europos tinklų ir informacijos saugumo
agentūra (ENISA).
Konferencijos
metu
Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos atstovas pristatė
Pasaulinio kibernetinio saugumo darbotvarkę
(angl. Global Cybersecurity Agenda), Europos
Komisijos atstovė supažindino su siūlomais ES

elektroninių ryšių teisinio reguliavimo sistemos
pakeitimais, numatančiais elektroninio saugumo
didinimo priemones, buvo pristatytos naujos
aktualios
iniciatyvos.
Diskutuota,
kokios
priemonės reikalingos, tinklų ir informacijos
saugumui
pasauliniu
mastu
didinti.
Susidomėjimą sukėlė Europos tinklų ir
informacijos saugumo agentūros (ENISA)
pristatytas Europos informacijos apsikeitimo ir
įspėjimo sistemos tyrimas, kurio pagrindu ES
šalys galės tobulinti arba kurti naujas įspėjimo
apie saugumo grėsmes sistemas. Naujausius
2007 m. tyrimo dėl tinklų ir informacijos
saugumo padėties Lietuvoje rezultatus pristatė
RRT atstovas.
Po konferencijos vykęs seminaras taip pat
susilaukė nemažo susidomėjimo tarp Lietuvos
verslo įmonių bei telekomunikacijų operatorių ir
tarp užsienio svečių.

35 pav. 2007 m. lapkričio 20–21 d. Vilniuje vykusios trečiosios Europos tinklų ir informacijos saugumo konferencijos
atidarymas
Šaltinis: RRT

Bendradarbiavimas su Europos Komisijos
Techninės pagalbos biuru
Europos Komisijos Techninės pagalbos
biuro (TAIEX) parama yra viena iš vystomo
bendradarbiavimo
formų.
RRT,
bendradarbiaudama su TAIEX, ir toliau teikė
paramą, siekdama perteikti ES valstybių narių
geriausią patirtį, įgyvendinant ES reguliavimo
sistemos reikalavimus.
2007 m. RRT atstovai vyko į tris misijas
pagal TAIEX programą. 2007 m. kovo mėn.
Europos Komisijos TAIEX biuro organizuotoje
ekspertinėje misijoje Albanijoje dalyvavusi RRT

atstovė Albanijos reguliavimo institucijai ir
rinkos
dalyviams
suteikė
konsultacijas
elektroninių ryšių tinklų sujungimo klausimais,
pristatė Lietuvos patirtį prieigos reguliavimo
srityje, parengė Prieigos reguliavimo taisyklių
projektą, pritaikytą Albanijos rinkos reguliavimo
specifikai.
2007 m. birželio mėn. Albanijoje vykusiuose
seminaruose RRT atstovai dalijosi savo
patirtimi: skaitė pranešimus elektroninių ryšių
sektoriaus liberalizavimo įgyvendinimo procesų
klausimais, pristatė ekonominio reguliavimo
instrumentų bazę, dalijosi patirtimi, kaip
užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą ir
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vartotojų
teisių
apsaugą
pereinamuoju
laikotarpiu bei visiškai liberalizavus elektroninių
ryšių rinką.
2007 m. lapkričio mėn. trečiojoje misijoje
RRT atstovai taip pat dalijosi patirtimi
telekomunikacijų
sektoriaus
reguliavimo
klausimais Albanijoje.
2007 m. birželio 19–21 d. Vilniuje RRT kartu
su TAIEX organizavo Turkijos ryšių reguliavimo
tarnybos atstovų vizitą, kurio metu RRT
specialistai
pasidalijo
elektroninių
ryšių
paslaugų kokybės priežiūros patirtimi. Turkijos
atstovams
vizito
metu
buvo
pristatyti
elektroninių
ryšių
paslaugų
kokybės
reikalavimai, jų laikymosi priežiūra, vartotojų
apsaugos aspektai, paslaugų kokybės vertinimo
metodai. Demonstruota RRT turima programinė
įranga, su kuria atliekami viešųjų fiksuoto ir
judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių
matavimai. Svečiai turėjo galimybę susipažinti
su 3G tinklų plėtra, naudojant naująsias
technologijas, ir teikiamomis paslaugomis.
Susitikimo metu Turkijos atstovai taip pat
Lietuvoje
vykdoma
numerio
domėjosi
perkeliamumo paslauga, WiFi ir WiMax
naudojimu.
Veikla Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų konferencijoje (CEPT)
2007 m. RRT atstovai dalyvavo CEPT
komitetų bei pagrindinių darbo grupių,
nagrinėjančių aktualius radijo ryšio, elektroninių
ryšių ir pašto klausimus, veikloje. CEPT apima
praktiškai visą geografinę Europą (48
valstybes). Siekiant harmonizuoti technines
elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygas
Europoje, CEPT darbo organai dirba ir pagal
EB Komisijos suteiktus mandatus.
Svarbi CEPT veiklos sritis, kuriai 2007 m.
buvo skirtas nemažas dėmesys – Europos šalių
pasirengimas bei bendrų pasiūlymų rengimas
Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC-07).
RRT atstovai dalyvavo darbo grupių darbe,
kurios rengė bendruosius Europos pasiūlymus
2007 m. vykusiai Pasaulinei radijo ryšio
konferencijai, nagrinėjo šių grupių rengiamus
dokumentų projektus, teikė pastabas ir
pasiūlymus. Šį parengiamąjį darbą, į kurį savo
ir
RRT
atstovai,
vykdė
indėlį
įnešė
Konferencijos parengiamoji grupė (angl.
Conference Preparatory Group, CPG) bei jos
pogrupiai (project teams) – per kelerius metus
buvo parengta keliasdešimt dokumentų WRC07 darbotvarkės klausimais, kurie pateikti kaip
bendrieji Europos pasiūlymai WRC-07.
Iš kitų CEPT Elektroninių ryšių komiteto
(ECC) darbo grupių, kuriose dalyvavo RRT
atstovai, nagrinėtų klausimų minėtini trečiosios
kartos judriojo ryšio sistemų (UMTS/IMT-2000)
diegimo GSM900 dažnių juostose, jų sąveikos
ir suderinamumo su eksploatuojamomis
sistemomis analizavimas, taip pat klausimai,

susiję
su
perėjimu
prie
skaitmeninio
transliavimo ir galiojančiais dažnių planais bei
susitarimais šioje srityje. 2007 m. CEPT
Elektroninių ryšių komitetas patvirtino apie 20
ataskaitų, kelis sprendimus ir rekomendacijas
dėl elektroninių ryšių techninio harmonizavimo.
2007 m. svarbūs ir todėl, kad RRT atstovė
tapo CEPT Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos klausimų darbo grupės (WG ITU)
pirmininko pavaduotoja. CEPT WG-ITU darbo
grupė koordinuoja CEPT veiksmus rengiantis
Tarptautinės
telekomunikacijų
sąjungos
sprendžiamųjų organų, įskaitant ITU Tarybą,
posėdžiams,
kitiems
Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos susitikimams bei
konferencijoms.

Bendradarbiavimas su pasaulinėmis
organizacijomis
Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)
2007 m. vasario 12 d. Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos (ITU) būstinėje
Ženevoje įvyko pirmasis naujos sudėties Radijo
ryšio reguliavimo valdybos (angl. Radio
Regulations Board – RRB) posėdis, kuriame
pirmą kartą dalyvavo ir ketverių metų kadencijai
išrinktas Lietuvos atstovas, RRT Radijo ryšio
departamento direktorius dr. Mindaugas
Žilinskas. Lietuvos kandidato išrinkimas į šią
valdybą 2006 m. lapkričio 6–24 d. Turkijoje
vykusios
ITU
Aukščiausios
plenarinės
konferencijos metu ir darbas joje rodo, kad
Lietuvos patirtis radijo ryšio valdymo srityje yra
plačiai pripažįstama.
Vadovaudamasi ITU įstatais bei Konvencija,
RRB prižiūri tarptautinės sutarties galią turinčio
Radijo ryšio reglamento, nustatančio radijo
dažnių juostų naudojimą visame pasaulyje,
įgyvendinimą. Valdyba sprendžia ITU Radijo
ryšio reglamento taikymo klausimus bei vykdo
kitas funkcijas, susijusias su dažnių skyrimu ir
naudojimu.
Svarbiu ITU veiklos įvykiu galima įvardyti ir
2007 m. spalio 22 d. – lapkričio 16 d. Ženevoje
vykusią Pasaulinę radijo ryšio konferenciją
(WRC-07), kurioje tvirtinami radijo ryšio
tarptautinio valdymo principai, nustatomos
pagrindinės radijo ryšio plėtros kryptys,
priimamos
rezoliucijos
aktualiausiais
tarptautinio radijo dažnių valdymo klausimais.
2008 m. kovo 11–13 d. Tailande vykusiame
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU)
organizuojamame
8-ajame
pasauliniame
reguliuotojų
simpoziume
(angl.
Global
Symposium for Regulators, GSR) RRT įteiktas
apdovanojimas už 2007 m. aktyvų dalyvavimą
keičiantis patirtimi pasauliniame virtualiame
reguliavimo institucijų diskusijų forume.
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Pasaulinė radijo ryšio konferencija
(WRC-07)
Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje
(WRC-07) daugiausia buvo diskutuojama dėl
antžeminių bei palydovinių radijo ryšių plėtros:
pasauliniu mastu suderintos radijo dažnių
juostos, skirtos tarptautinei judriojo radijo ryšio
sistemai
(angl.
International
Mobile
Telecommunications, IMT), atsižvelgiant į
technologijų naujoves atnaujintas oro ir jūrų
navigacijos ryšių reglamentavimas, ypatingą
dėmesį
skiriant
saugumo
stiprinimui,
patikslintos Žemės tyrimų palydovinės tarnybos,
kosmoso
tyrimų
palydovinės
tarnybos,
meteorologinių palydovinių tarnybų veiklos
sąlygos.
Lietuvos vyriausybinė delegacija, į kurios
sudėtį įėjo ir RRT atstovai, konferencijoje
persvarstant radijo dažnių juostų paskirstymą
siekė užtikrinti, kad radijo spektro naudojimas
ateityje Lietuvai suteiktų daugiau galimybių
plėsti
paslaugų
teikimą
įvairiausiomis
technologinėmis priemonėmis, nacionalinė
radijo ryšių sąranga geriausiai atitiktų
pasaulines radijo ryšio vystymosi tendencijas ir
kartu užtikrintų radijo dažnių naudotojų

poreikius. Lietuva konferencijoje užsitikrino
galimybes vystyti judriojo radijo ryšio sistemas
keturiose papildomose radijo dažnių juostose:
48,5–56,5 MHz, 68–73 MHz, 76–87,5 MHz,
830–862 MHz. Buvo pagerintos pastaruoju
metu labai paklausios 3,4–3,6 GHz radijo
dažnių juostos naudojimo judriosios tarnybos
reikmėms tarptautinio koordinavimo sąlygos.
Verta paminėti, kad Lietuva jau 2008 m.
turėtų gauti orbitinių dažnių (kanalų), kurie
galės būti naudojami diegiant palydovinio radijo
ryšio tinklus, nacionalinį paskyrimą.
Taip pat tarptautiniu mastu liko pastebėtas ir
palankių vertinimų susilaukė RRT dalyvavimas
kituose ITU renginiuose ir projektuose:
Pasauliniame reguliuotojų simpoziume (angl.
Global Symposium for Regulators, GSR 07),
Aukšto lygio ekspertų grupėje dėl Pasaulinės
kibernetinio saugumo darbotvarkės (angl. High
Level Expert Group on Global Cybersecurity
Agenda, HLEG GCA), skaityti pranešimai
tęstiniuose
Pasaulinės
informacinės
visuomenės sueigos (angl. World Summit on
Information
Society,
WSIS)
renginiuose
kibernetinio
saugumo
ir
konvergencijos
klausimais.

36 pav. RRT atstovai, 2007 m. spalio 22 – lapkričio 16 d. Ženevoje vykusioje Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje
Šaltinis: RRT.

Interneto valdymo forumas (IGF)
2007 m. pagreitį įgavo Jungtinių Tautų
Generalinio Sekretoriaus globojamas Interneto

valdymo forumas. Po sėkmingai prasidėjusio
inauguracinio IGF susitikimo 2006 m., antrasis
susitikimas įvyko 2007 m. lapkričio mėn. Rio de
Žaneire – jame su Lietuvos Respublikos
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vyriausybine delegacija dalyvavo ir RRT
atstovė. Be tradicinių svarstomų klausimų –
kritiniai interneto ištekliai, prieiga, įvairovė,
atvirumas ir sauga – įvertinti jau nuveikti darbai,
aiškiau apibrėžti tolesni planuojami veiksmai,
aptarti sparčiai besivystančios elektroninės
terpės keliami nauji iššūkiai.
Lietuvai dalyvavimas šiame forume aktualus
ne tik dėl jame diskutuojamų klausimų svarbos
kiekvienai informacinę visuomenę plėtojančiai
bendruomenei, bet ir dėl siekio tokį patį forumą
2010 m. surengti Lietuvoje.
Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)
2007 m. daug dėmesio skirta pasirengimui
vienam svarbiausių Pasaulinės pašto sąjungos
(UPU) renginių – kas ketverius metus
rengiamam kongresui, kuris numatytas 2008 m.
liepos 23 d. – rugpjūčio 12 d. Ženevoje,
Šveicarijoje. RRT, bendradarbiaudama su
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir
AB Lietuvos pašto atstovais, aktyviai rengė
bendrą Lietuvos Respublikos poziciją dėl
planuojamos UPU reformos modelio. Teikti
pasiūlymai dėl UPU reformos studijų tęstinumo,
siekiant aiškiau apibrėžti UPU organų vaidmenį
bei struktūrą, atskirti reguliavimo institucijų ir
pašto operatorių funkcijas bei įpareigoti
Administracinę tarybą koordinuoti tarp kongresų
priimamus sprendimus.
Dėl UPU reformos tiesiogiai bendradarbiauta
ir su pačia organizacija – pateikti atsakymai į
UPU Tarptautinio biuro klausimyną. Palaikyta
pozicija, kuria siekiama į Bendrąjį reglamentą
įtraukti
straipsnį,
apibrėžiantį
kongreso
funkcijas,
pritarta
pasiūlymui
išplėsti
Konsultacinio komiteto veiklą ir sudėtį bei
sudaryti jungtinį Administracinės tarybos ir
Pašto operatorių tarybos komitetą, kuris rengtų
UPU strategijos projektus tarp kongresų.
RRT, atsižvelgdama į dalyvavimo galimybes
bei UPU svarstomų klausimų aktualumą
Lietuvos pašto sektoriui, inicijavo Lietuvos
Respublikos kandidatūros kėlimą į UPU
Administracinę tarybą. Siekiant supažindinti
kongreso dalyvius su Lietuvos pašto rinka, apie
RRT veiklą parengta informacija, kuri bus
išspausdinta kongresui skirtame leidinyje.
Rengiantis 2008 m. kongresui, 2007 m. RRT
įsijungė į Europos pašto reguliuotojų komiteto
(angl. European Committee for Postal
Regulation, CERP) UPU darbo grupės veiklą,
kurios tikslas – suderinti CERP poziciją
kongrese ir nusistatyti prioritetines kryptis.
2007 m. RRT atstovai dalyvavo CERP
plenariniuose posėdžiuose ir darbo grupėse
politiniais, ekonominiais bei rinkos priežiūros
klausimais. CERP Priežiūros ir rinkos duomenų
darbo grupėje buvo nagrinėjami skundų ir
informacijos vartotojams pateikimo, kokybės
standartų įgyvendinimo klausimai. Pagrindinis
CERP Ekonominės darbo grupės darbas buvo

susijęs su universaliųjų pašto paslaugų
finansavimu bei sąnaudų atskyrimu: pateikti
atsakymai į šios darbo grupės parengtą
klausimyną dėl universaliųjų pašto paslaugų
teikėjo nuostolių apskaičiavimo, kartu su
Belgijos
reguliavimo
institucija
parengta
sąnaudų – pajamų ir nematerialios naudos
įvertinimo medžiaga, kuri buvo įtraukta į bendrą
CERP PT Ekonominės darbo grupės parengtą
dokumentą. Bendradarbiauta su Prancūzijos,
Suomijos, Didžiosios Britanijos, Slovėnijos,
Estijos reguliavimo institucijomis, dalytasi
patirtimi universaliųjų pašto paslaugų kainų
įvertinimo,
sąnaudų
ataskaitos
atitikties
nustatytiems
reikalavimams
skelbimo
klausimais bei dėl sąnaudų ataskaitų pateikimo
detalumo ir pobūdžio.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Lietuvoje
2007 m. RRT tęsė bendradarbiavimą su
Lietuvos valstybinėmis institucijomis:

Su Lietuvos Respublikos Seimo
Informacinės visuomenės plėtros komitetu
svarstant ryšių reguliavimo srities teisės aktų
projektus, strateginės reikšmės ES iniciatyvas.

Derinant Lietuvos atstovavimą ES
darbo grupėse, rengiant pozicijas įvairiais ES
klausimais,
aktyviai
bendradarbiauta
su
Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

Rengiant ryšių reguliavimo srities
teisės aktų projektus, taip pat strateginės ir
tarptautinės
reikšmės
ryšių
reguliavimo
klausimais glaudžiai bendradarbiauta su
Susisiekimo ministerija.

Aktyviai bendradarbiauta su Vidaus
reikalų ministerija tinklų ir informacijos
saugumo srityje. Nuolat keičiamasi informacija
su Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo
skyriumi dėl duomenų vagysčių elektroninėje
erdvėje.

Dėl klausimų, susijusių su transliavimo
veiklos reglamentavimu tarptautiniu ir ES lygiu,
bendradarbiauta su Kultūros ministerija.

Vykdant Europos Komisijos projektą
„Saugesnis internetas LT“, bendradarbiauta su
Švietimo ir mokslo ministerija.

Derinant
tarptautinius
klausimus,
bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos
nuolatine atstovybe prie Jungtinių Tautų biuro ir
kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, Lietuvos
nuolatinės atstovybės ES telekomunikacijų
atašė.

Rengiant su informacinės visuomenės
plėtra susijusius dokumentus, dėl i2010
programos įgyvendinimo bendradarbiauta su
Informacinės visuomenės plėtros komitetu
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Su Konkurencijos taryba buvo
bendradarbiauta konkurencijos elektroninių
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ryšių srityje, priežiūros bei rinkų tyrimų
klausimais.

Rengiant
poziciją
dėl
Tarybos
direktyvos dėl Europos ypatingos svarbos
infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo
jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą, taip pat
kritinių informacinių infrastruktūrų apsaugos
klausimais bendradarbiauta su Krizių valdymo
centru prie Krašto apsaugos ministerijos.

Vykdant tinklų ir informacijos saugumo
incidentų
tyrimus
bendradarbiauta
su
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Su Valstybine duomenų apsaugos
inspekcija bei Valstybine vartotojų teisių
apsaugos tarnyba nuolat bendradarbiauta
asmenų skundų nagrinėjimo ir kitais klausimais.

Su Lietuvos radijo ir televizijos
komisija buvo bendrai spręsti skundų
nagrinėjimo,
transliavimo
(retransliavimo)
veiklos licencijavimo, radijo dažnių (kanalų),
skirtų radijo ir televizijos programoms transliuoti
ir (ar) retransliuoti, klausimai.

Su Valstybine ne maisto produktų
inspekcija prie Ūkio ministerijos ir Muitinės
departamentu prie Finansų ministerijos
bendradarbiauta radijo ryšio, telekomunikacijų
galinių ir kitų, radijo bangas spinduliuojančių,
įrenginių rinkos priežiūros srityje.

Dėl statistinių duomenų ir informacijos
teikimo apie vykdytą pašto ir (ar) pasiuntinių
veiklą su Statistikos departamentu prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės papildyta
bendradarbiavimo sutartis.

RRT
atstovai
pirmininkauja
Standartizacijos departamento prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos technikos
komitetams TK 18 „Telekomunikacijos“ ir TK 67
„Pašto paslaugos“, kurių veikla susijusi su
tarptautinių
standartų
taikymu
Lietuvos
Respublikoje.
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RRT VEIKLOS ORGANIZACINIAI ASPEKTAI


Pakeitė struktūrą atsižvelgdama į vykdomų funkcijų keliamus poreikius.



2007 m. RRT įdiegė naują elektroninių dokumentų valdymo sistemą.



2007 m. jau šeštą kartą RRT suorganizavo seminarą elektroninių ryšių sektoriaus
dalyviams, siekdama iškelti problemas ir aptarti jų sprendimo būdus, pasidalyti patirtimi
bei pristatyti būsimas rinkos naujoves.

RRT personalas ir organizacinė
struktūra
RRT dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai,
kurių kompetencija ir patirtis radijo dažnių
valdymo bei informacinių ir ryšių technologijų,
elektroninių ryšių rinkų reguliavimo srityse yra
aukštai vertinama ir Lietuvos, ir užsienio
valstybių bei tarptautinių organizacijų. 2007 m.
pabaigoje RRT dirbo 157 darbuotojai: iš jų – 1
valstybės pareigūnas, 148 valstybės tarnautojai
ir 8 darbuotojai, dirbantys pagal sutartis. 90
proc. RRT darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą,
o 7 darbuotojai – daktaro laipsnį. 2007 m., kaip
ir kasmet, tarnautojai kėlė kvalifikaciją pagal
kvalifikacijos tobulinimo programą.

Technika,
radiotechnika
10%

Kiti
18%

Teisė
7%

Inf ormatika
2%
Matematika
4%

Ekonomika,
v ady ba
16%

Fizika,
radiof izika
15%

Inžinieriniai
techniniai
mokslai
28%

37 pav. RRT valstybės tarnautojų išsilavinimo kryptys
2007 m.
Šaltinis: RRT

38 pav. RRT struktūra nuo 2008 m. vasario 1 d.
Šaltinis: RRT
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RRT tarybą 5 metams skiria Lietuvos
Respublikos prezidentas. RRT taryba yra
kolegialus RRT valdymo organas. RRT tarybą
sudaro sudaro 7 nariai, kurie atstovauja viešojo
administravimo
institucijoms,
aukštosioms
mokykloms.
2007 m. Lietuvos Respublikos prezidentas
pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė RRT tarybos
narius 5 metų kadencijai.

E. RRT projekto įgyvendinimas
2007 m. RRT toliau tęsė 2005 m. pradėtus
paslaugų teikimo elektroniniu būdu darbus.
Elektroninių
dokumentų
sistema skirta
pakeisti
labai
paprastą, bet kartais įgrystantį ir daug laiko
užimantį
procesą:
paruošto
dokumento
pristatymą į reikiamą įstaigą. RRT elektroninių
dokumentų sistema gali naudotis RRT klientai.
Šiuo metu tokia galimybė suteikiama tiek ūkio
subjektams, tiek fiziniams asmenims. RRT,
teikdama šias paslaugas, naudoja pasaulyje
pripažintą saugumo sertifikatą Verisign, todėl
teikiamų
duomenų
konfidencialumas
ir
saugumas yra užtikrintas.
Elektroniniu būdu ūkio subjektai ir gyventojai
gali pateikti paraiškas ir prašymus, pranešimus,
skundus, ataskaitas bei kitą informaciją. Šis
paslaugų sąrašas nėra baigtinis, jis yra nuolat
pildomas ir keičiamas pagal poreikį bei
pasirengimą teikti paslaugas elektroniniu būdu.
Elektroninių paslaugų diegimas RRT vyko
keturiais etapais, kurie atitinka Europoje plačiai
naudojamo modelio e. valdžios būklei įvertinti
pakopas. 2007 m. viduryje RRT buvo pradėtos
įgyvendinti IV lygmens viešosios paslaugos
(elektroninio numerių skyrimo ar atsisakymo),
kurios pradėtos teikti 2008 m. I ketv. 2007 m.
pabaigoje RRT elektroninėmis priemonėmis
verslo subjektams galėjo teikti 32 paslaugas
(įskaitant viešą telefono numerių ir kodų
paiešką bei UMTS leidimų išdavimą).
2007 m. RRT įdiegė naują elektroninių
dokumentų valdymo sistemą.

RRT – skaidri ir atvira organizacija
2007 m. RRT ir toliau daug dėmesio skyrė
bendradarbiavimui su rinkos dalyviais ir
vartotojais,
kitomis
institucijomis
ir
organizacijomis,
organizuodama
ir
dalyvaudama
įvairiuose
susitikimuose,
seminaruose bei konferencijose. Siekiant
informuoti visuomenę apie aktualiausius RRT
veiklos
aspektus,
2007
m.
aktyviai
bendradarbiauta su žiniasklaida. 2007 m. RRT

paskelbė 79 pranešimus spaudai ir naujienų
pranešimus. RRT atstovai teikė žiniasklaidai
komentarus, dalyvavo radijo ir televizijos
laidose. 2007 m. RRT buvo minėta 625
žiniasklaidos
pranešimuose
(UAB
„Mediaskopas“
vykdytos
žiniasklaidos
apžvalgos duomenimis). Daugiausiai pranešimų
apie RRT paskelbta spaudoje (271 straipsnis
arba 47 proc. visų 2007 m. informavimo
priemonių), radijuje transliuoti 75 reportažai (13
proc. visų informavimo priemonių ), televizijoje
parodyti 38 siužetai (7 proc. informavimo
priemonių) ir interneto portaluose fiksuoti 193
pranešimai (33 proc. informavimo priemonių).
1 93
57
5
15

270

8
128
Elektroniniai ryšiai
Tinklų ir informacijos sagumas
Skaitmeninė TV, UMTS
Numeracija
Žmogiškieji resursai
Pašto rinka
Audiovizualinis sektorius
Radijo spektro kontrolė

39 pav. RRT paminėjimų žiniasklaidoje struktūra pagal
temas 2007 m.
Šaltinis: RRT

RRT svetainėje buvo skelbiamos viešos
konsultacijos dėl RRT parengtų teisės aktų
projektų, nuorodos į vykstančias tarptautines
viešas konsultacijas aktualiais elektroninių ryšių
ir pašto klausimais.
2007 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 11
renginių, iš kurių galima išskirti jau tradiciniais
tapusius seminarus pašto rinkos dalyviams ir
valstybės institucijų atstovams „Pašto ir
pasiuntinių rinka: dialogas bendram tikslui“ bei
elektroninių ryšių rinkos dalyviams, valstybės
institucijų, žiniasklaidos atstovams „Elektroninių
ryšių reguliavimo aktualijos ir perspektyvos“.
2007 m. lapkričio mėn. Vilniuje jau trečiojoje
tarptautinėje Europos tinklų ir informacijos
saugumo
konferencijoje
ir
seminare
„Bendradarbiavimas
stiprinant
saugumą
elektroninėje erdvėje“ buvo diskutuota apie
elektroninės erdvės saugumo stiprinimą
pasaulyje, pristatyta daug naujų pasaulinių
projektų, kurie gali padėti sumažinti kibernetinių
atakų grėsmę, pasidalyta tarptautine patirtimi.
Kaip ir kasmet, RRT tarnautojai aktyviai
informavo visuomenę apie RRT veiklą ir
Lietuvos ryšių sektoriaus plėtrą, skaitė
pranešimus aktualia IRT tematika įvairiuose
Lietuvos ir užsienio renginiuose.
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RRT veiklos planavimas ir
organizavimas
Vykdydama savo veiklą RRT vadovaujasi
Strateginiu
veiklos
planu,
numatančiu
pagrindinius veiklos tikslus trejiems metams,
uždavinius ir priemones šiems tikslams
įgyvendinti.
2007 m. RRT strateginiams tikslams
įgyvendinti vykdė tęstinę Specialiąją ryšių
valdymo ir kontrolės programą (kodas 1 81),
kurios tikslai atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybės strateginius prioritetus: siekti
darnaus vystymosi, užtikrinti tolesnį verslo
plėtros sąlygų gerinimą, plėtoti informacinę ir
žinių visuomenę. Specialioji programa atitinka
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–
2008 m. programos nuostatas: sudaryti kuo
palankesnę aplinką verslo, ypač smulkaus ir
vidutinio, įmonių plėtrai, skatinti investicijas į
viešąją infrastruktūrą, spartinti informacinės ir
žinių visuomenės plėtrą bei technologijų
pažangą, skatinti telekomunikacijų sektoriaus
plėtrą, stiprinti šalies ūkio konkurencinį
potencialą, pasiekti, kad gyventojams ir verslo
subjektams
būtų
teikiamos
elektroninės
valdžios paslaugos, kad teisės aktai būtų
priimami atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir
nuomonę, o rengiamų naujų ir jau galiojančių
teisės aktų poveikį visuomenei vertintų
suinteresuotos verslo ir kitos institucijos.
RRT strateginis veiklos planas rengiamas
atsižvelgiant
į
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
prioritetus,
jos
programos
įgyvendinimo priemonių planą, Valstybės
ilgalaikės raidos strategiją, Radijo dažnių
skyrimo radijo ir televizijos programoms
transliuoti ir siųsti strategiją, kitus strateginio
planavimo dokumentus, kuriuos įgyvendinant
dalyvauja RRT, bei į RRT vykdomas funkcijas.
RRT padalinių veikla kontroliuojama kas
ketvirtį atliekant padalinių veiklos planų
vykdymo analizę bei analizuojant veiklos
trūkumus.
RRT kiekvienais metais už praėjusius
kalendorinius
metus
pateikia
Lietuvos
Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei bei paskelbia viešai metinę RRT
veiklos ir finansinę ataskaitą.
2007 m. RRT dalyvavo vykdant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006–2008 m.
programos skyriaus „Informacinės ir žinių
visuomenės plėtros politika“ 150 priemonę –
„Įgyvendinti Elektroninės informacijos saugos
valstybės institucijų informacinėse sistemose
valstybinę strategiją iki 2008 m. ir jos
įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
birželio 19 d. nutarimu Nr. 601 “. Dviejų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008
m. programos įgyvendinimo priemonių (153 ir
157 priemonės) vykdymo terminas perkeltas į

2008 m. II ketv. Viena priemonė (156) nebuvo
vykdoma visa apimtimi, nes Direktyva „TV be
sienų“ įsigaliojo 2007 m. gruodžio 19 d., jos
perkėlimas į nacionalinę teisę numatytas per
dvejus metus po įsigaliojimo. Šios trys
priemonės perkeltos į 2008 m. strateginį veiklos
planą.
2007 m. RRT vykdė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2006–2008
m.
programos
„Ekonomikos ir verslo politika“ skyriaus 370
priemonę – „Siekiant užtikrinti palankias
sąlygas Lietuvos IRT ir pašto rinkose atsirasti
naujiems ūkio subjektams, sudaryti galimybes
visiems plėtoti veiklą, parengti ir priimti
(tobulinti)
atitinkamus
teisės
aktus,
užtikrinančius konkurenciją IRT ir pašto
sektoriuose“.

RRT veiklos gairės 2008 m.
RRT prioritetinės veiklos kryptys 2008 m.:

įpareigojimų,
nustatytų
ūkio
subjektams,
turintiems
didelę
įtaką
atitinkamose
elektroninių
ryšių
rinkose,
įgyvendinimo priežiūra;

IRT reguliavimo aplinkos tobulinimas,
atsižvelgiant į technologijų raidą (pažangą) ir
konvergencijos
procesus,
siekiant
konkurencingo IRT sektoriaus plėtros;

efektyvus radijo dažnių valdymas,
sudarant sąlygas naujų technologijų, ypač
belaidžių, diegimui ir plėtrai Lietuvoje;

tinklų
ir
informacijos
saugumo
stiprinimas, CERT veiklos funkcijų vykdymas.
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2007 M. FINANSINĖ ATASKAITA
RRT 2007 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2007 m. pajamos pagal išrašytas
sąskaitas faktūras
tūkst. Lt
proc.

RRT pajamų grupės
Pajamos iš konkursų ir aukcionų suteikti teisę naudoti radijo
dažnius (kanalus) bei telefono ryšio numerius
Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus), viešųjų radijo ryšio
tinklų stotis, laivų, orlaivių stotis, pramonės, mokslo ir
medicinos įrenginius bei leidimų radijo mėgėjų veiklai
išdavimas
Radijo dažnių (kanalų) priežiūra
Telefono ryšio numerių naudojimo priežiūra
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių
bandymai,
aparatūros
ir
įrenginių
elektromagnetinio
suderinamumo bandymai
Pašto paslaugų teikimo sąlygų ir įpareigojimų bei pasiuntinių
paslaugų teikimo sąlygų laikymosi priežiūra
Elektroninių ryšių veiklos sąlygų ir įpareigojimų laikymosi
priežiūra
Kitos
IŠ VISO (1+2+3+4+5+6+7+8):

31,0

0,2

529,4

3,8

10348,7
2939,5

73,6
20,9

75,2

0,5

47,5

0,4

73,5

0,5

8,9
14053,7

0,1
100,00

2007 m. RRT faktiškai įmokėtos pajamos į valstybės biudžetą sudarė 13639,4 tūkst. Lt.

RRT 2007 m. vykdytai Specialiajai ryšių valdymo ir kontrolės programai skirtų asignavimų planas
ir lėšų panaudojimas

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos iš viso
iš jų:
darbo užmokestis
socialinio draudimo įmokos
kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms
socialinės išmokos (pašalpos)
Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos
IŠ VISO (1+2)

Specialiajai ryšių valdymo ir kontrolės
programai
Asignavimų planas
(tūkst. Lt)
15313,7

Kasinės išlaidos
(tūkst. Lt)
14622,1

8449,0
2619,2
4185,5
60,0
37652,2*
52965,9**

8391,7
2598,7
3583,2
48,5
22103,5
36725,6

*Įskaitant ir RRT investicijų projekto „RRT patalpų Algirdo g. 27, Vilniuje projektavimas ir statyba“ lėšas, kurių
nepanaudota dalis perkelta į 2008 m. statybos darbams užbaigti.
**Iš jų – 39957,2 tūkst. Lt iš RRT Specialiosios ryšių valdymo ir kontrolės programos ankstesniais metais
nepanaudotų ir viršplaninių lėšų.
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1 priedas
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Dėl Informacijos teikimo Europos radijo ryšio biuro radijo dažnių informacinei sistemai taisyklių patvirtinimo (Informaciniai
pranešimai, 2007, Nr.100-1402)
Dėl Radijo šaukinių skyrimo tvarkos ir naudojimo sąlygų aprašo patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 137-5634)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1V-539 „Dėl Ginčų tarp
ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007,
Nr.132-5402)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-645 „Dėl Skirtųjų
linijų paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr.132-5403)
Dėl Stereofoninio ir daugiakanalio garso transliavimo, retransliavimo ir siuntimo analoginėje televizijoje rekomendacijų
patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.126-5137)
Dėl Visuotinės judriojo radijo ryšio sistemos ir universaliosios judriojo radijo ryšio sistemos tinklų padengimo zonų matavimo
taisyklių patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.113-4620)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-293 „Dėl Ekonominių
sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(Žin., 2007, Nr.111-4556)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių
(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr.101-4140)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-389 „Dėl Abonentų
ir (ar) paslaugų gavėjų skambučių siuntimo į Bendrojo pagalbos centro ir (ar) pagalbos tarnybų numerius tvarkos ir sąlygų
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr.95-3878)
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., 2007, Nr.91-3673)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-295 „Dėl Viešo
konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007,
Nr.91-3672)
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.,
2007, Nr.87-3471)
Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 138
„Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007,
Nr.74-2967)
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., 2007, Nr.662597)
Dėl Standartų ir (arba) techninių specifikacijų, skirtų elektroninių ryšių tinklams, paslaugoms ir susijusioms priemonėms bei
paslaugoms, sąrašo patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.65-2547)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Radijo
dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo (Žin., 2007, Nr.66-2596)
Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano
patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr.58-2266)
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., 2007, Nr.562192)
Dėl Radijo ryšio plėtros 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.55-2179)
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., 2007, Nr.43-1670)
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., 2007, Nr.351303)
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-1328 „Dėl
Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ papildymo (Žin., 2007, Nr.5-250)
Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.5-249)
Dėl Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, valdymo, skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (Žin.,
2007, Nr.5-248)
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