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LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO
TARNYBOS
DIREKTORIAUS
ĮŽANGINIS ŽODIS
Džiaugiuosi galėdamas pristatyti jau penktąją Lietuvos

veiksmais

formuojame

elektroninio

saugumo

kultūrą

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) veiklos

Lietuvoje bei skatiname vartotojų pasitikėjimą elektronine

ataskaitą Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respub-

terpe. Virtuali erdvė kelia globalias problemas, išeinančias

likos Vyriausybei bei visiems, besidomintiems Lietuvos

už vienos valstybės ar vieno regiono ribų, ir jos negali būti

ryšių rinka. RRT kaip institucija yra dar labai jauna, tačiau

išspręstos vien tik administracinėmis priemonėmis. Todėl

per savo penkerių metų veiklos laikotarpį nuveikė nemažai

kuo aktyvesnis valstybinio, privataus ir nevyriausybinio

svarbių darbų.

sektoriaus bendradarbiavimas šio srityje – vienintelis efek-

Minėdamas RRT penkerių metų veiklos sukaktį, drįstu

tyvus šių problemų sprendimo būdas. 2005 m. informacijos

pasidžiaugti gerais veiklos rezultatais, dėl kurių Lietuvos

ir saugumo srityje kartu su įvairiais, įskaitant ir privataus

vartotojai gali naudotis įvairiomis kokybiškomis ryšių

sektoriaus, partneriais įgyvendinome daug projektų. Vienas

paslaugomis prieinamomis kainomis – jau keletą metų iš

jų – 2005 m. lapkričio mėn. Vilniuje surengta Europos tinklų

eilės Lietuvoje judriojo ryšio paslaugos yra pigiausios, var-

ir informacijos saugumo konferencija. RRT deda visas

totojams taikomas mažiausias fiksuoto telefono ryšio abo-

pastangas, kad tokio pobūdžio konferencija taptų kas-

nentinis mokestis ir mažiausios plačiajuosčio ryšio kainos

metiniu renginiu, o Lietuva – tinklų ir informacijos saugumo

visoje Europos Sąjungoje (ES). Kartu su augančiu paslaugų

problemų sprendimo centru visoje Rytų ir Vidurio Europoje.

prieinamumu, gerėja ir jų kokybė – tyrimų duomenys rodo,

Siekdami glaudesnio viešojo ir privataus sektoriaus ben-

kad didžioji dauguma Lietuvos vartotojų akcentuoja per

dradarbiavimo 2005 m. su Lietuvos bankų asociacija ir

pastaruosius penkerius metus išaugusią paslaugų kokybę

asociacija „Infobalt“ pasirašėme bei sėkmingai pradėjome

(67 proc.) ir padidėjusį paslaugų pasirinkimą (73 proc.).

vykdyti Pažangos informacijos ir tinklų saugumo srityje

Džiugu, kad tam tikrose srityse galime pasigirti pačiais

memorandumą.

geriausiais rezultatais – dėl keletą metų trukusios itin

Siekdama visavertės konkurencijos informacinių ir ryšių

sparčios judriojo ryšio plėtros Lietuvoje judriojo ryšio skvar-

technologijų (IRT) srityje, 2005 m. RRT teikė pirmenybę

ba Lietuvoje 2005 m. tapo didžiausia pasaulyje.

rinkų tyrimams ir įpareigojimų didelę įtaką rinkoje turintiems

Ypač norisi akcentuoti tai, kad nuoseklus RRT dar-

ūkio subjektams nustatymui. Šiuo metu yra pradėti jau visų

bas, ginant vartotojų teises ir teisėtus interesus, davė

rinkų tyrimai, keturi jų – sėkmingai užbaigti. Tuo pačiu tikslu

apčiuopiamų rezultatų – šiandien vartotojai yra daug

2005 m. buvo sukurtas tvirtas pagrindas visiškam numerio

geriau informuoti apie savo teises ryšių srityje, žino, kur

perkeliamumo paslaugos įgyvendinimui. Galiu konstatuoti,

kreiptis iškilus problemoms, ir vis dažniau patiki problemų

kad 2006 m. pradžioje numerio perkeliamumo paslauga

sprendimą RRT. Išaugęs vartotojų pasitikėjimas jų teises

Lietuvoje yra visiškai įgyvendinta ir vartotojai gali laisvai

ginančia institucija – mums maloniausias RRT darbo

keisti savo telefono ryšio operatorių, išlaikydami savo tel-

įvertinimas.

efono ryšio numerį ir įgydami galimybę naudotis visomis

Manau,

kad

sparčiai

augantis

elektroninių

ryšių

naujojo operatoriaus paslaugomis.

paslaugų skverbimasis į visas gyvenimo sritis verčia

2005–ieji buvo svarbūs, nes buvo diegiamos ir vys-

siekti, kad vartotojai galėtų elektroninėje erdvėje jaustis

tomos naujos technologijos. RRT parengė, patvirtino ir

saugūs. Todėl jau nuo 2004 m. nuosekliais ir kryptingais

pradėjo įgyvendinti Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio
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(UMTS) plėtros planą, kuris užtikrino, kad jau 2006 m.

Šiame kontekste RRT ir toliau sieks sudaryti sąlygas kuo

pradžioje pagrindinių Lietuvos miestų vartotojai galės

spartesnei natūralių IRT sektoriaus ekonominių procesų,

naudotis pažangiomis judriojo ryšio paslaugomis. 2005 m.

sudarančių galimybes kiekvienam piliečiui įsilieti į žinių

pabaigoje parengėme ir viešajai konsultacijai pateikėme

visuomenę, plėtotei.

radijo dažnių plėtros 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje, skirtoje bevielei plačiajuostei prieigai diegti, planą.

Direktorius

Tomas Barakauskas

Pagal jį 2006 m. bus skiriami radijo dažniai, leidžiantys
teikti plačiajuosčio interneto ir kitas modernias paslaugas
ne tik didžiųjų miestų, bet ir atokių vietovių gyventojams.
2005 m. parengėme ir patvirtinome skaitmeninės televizijos
plėtros planą bei išdavėme leidimus naudoti radijo dažnius
(kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose.
Manome, kad 2006 m. turėtų būti spartaus naujosios kartos televizijos, ilgainiui pakeisiančios analoginę televiziją,
skverbimosi į kiekvienus namus pradžios metai. Svarbu
pastebėti, kad, Europos Komisijos (EK) duomenimis,
technologiniu aspektu Lietuvos plačiajuosčio ryšio rinkoje
konkurencija yra intensyviausia visoje ES. Manau, kad
vienas iš tai nulėmusių veiksnių – pragmatiška RRT veikla
radijo dažnių valdymo srityje.
Sėkmingo

pašto

rinkos

liberalizavimo

rezultatas

– vienodos visų rinkos dalyvių veiklos sąlygos, didėjanti
tarpusavio konkurencija, skatinanti veiklos efektyvumą,
atidumą vartotojams, aukštesnę paslaugų kokybę ir rinkos
poreikius atitinkančias paslaugas.
Kaip aktyvūs paslaugų elektroninėje terpėje sektoriaus
dalyviai, pradėjome ir patys teikti elektronines paslaugas,
įgyvendindami projektą e-RRT. Pažymėtina, kad 2005 m.
RRT tris kartus mažino užmokesčių už teikiamas paslaugas
ir atliekamus darbus tarifų dydžius. Tikimės, kad tai teigiamai atsilieps ne tik operatoriams ir paslaugų teikėjams, bet
ir paslaugų vartotojams.
Manau, kad tolesnei IRT sektoriaus plėtrai būtina, kad
Lietuva ir toliau būtų aktyvi tarptautinių ir ES procesų,
lemiančių šio sektoriaus reguliavimo ir plėtros raidą, dalyvė.
Šiame kontekste 2006 m. ypač svarbu aktyviai dalyvauti rengiant ES dokumentus ir pozicijas, nustatančius
pagrindines elektroninių ryšių ir pašto veiklos sąlygas,
sėkmingai pasirengti ir dalyvauti svarbiuose Tarptautinės
telekomunikacijų

sąjungos

renginiuose

–

Pasaulio

telekomunikacijų vystymo konferencijoje, Regioninėje radijo ryšio konferencijoje bei Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos visuotinėje įgaliotojų atstovų konferencijoje.
Manau, kad tarptautinėje sferoje jau galime būti ne tik kitų
valstybių patirties perėmėjai, bet savo veiklos rezultatais ir
novatoriškomis idėjomis būti pavyzdžiu kitiems.
Vis labiau susiliejantys informacinių technologijų,
žiniasklaidos ir elektroninių ryšių paslaugų sektoriai,
tampantys bendru IRT sektoriumi, tampa pažangiausių
pasaulio šalių progreso varikliu, aktyviai stimuliuojančiu kitų
ūkio šakų plėtotę. Manau, kad ateityje IRT sektorius turėtų
užimti vis reikšmingesnę vietą ir Lietuvos ūkio struktūroje.
5

RRT MISIJA, TIKSLAI,
FUNKCINĖS VEIKLOS SRITYS

Elektroninių ryšių
sektoriaus, įskaitant
e-saugumą,
reguliavimas

Radijo spektro
valdymas ir priežiūra

Galinių įrenginių
priežiūra

Numerių, interneto
adresų valdymas ir
priežiūra

Pašto ir pasiuntinių
sektoriaus
reguliavimas

RRT funkcinės veiklos sritys
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MISIJA:

Kiekvienam Lietuvos gyventojui užtikrinti
technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių ir
įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų bei
produktų pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes
elektroninių ryšių ir pašto verslo plėtrai, kaip
būtinąją žinių visuomenės plėtros prielaidą.

TIKSLAI:

Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, kokybiškų,
saugių ir įperkamų elektroninių ryšių, pašto ir pasiuntinių paslaugų bei produktų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo plėtrai
lanksčiai veikiančios ir harmoningai bendroje ES rinkoje funkcionuojančios
reguliavimo sistemos pagrindu, darant poveikį tokių paslaugų pasiūlai rinkoje

Pagal kompetenciją
užtikrinta elektroninių
ryšių paslaugų
(produktų), pašto ir
pasiuntinių paslaugų
vartotojų teisių ir
teisėtų interesų
apsauga

Veiksminga ir
skaidri konkurencija
elektroninių ryšių tinklų
ir paslaugų (produktų)
bei pašto ir pasiuntinių
paslaugų rinkose

Efektyvus ilgalaikių
investicijų ir
technologiškai
pažangių
elektroninių ryšių
technologijų plėtros
skatinimas

Elektroninių ryšių
paslaugų, pašto bei
pasiuntinių paslaugų
teikimo vartotojams
priežiūra ir ginčų
sprendimas

Ex-ante reguliavimo
principų taikymas,
naudojant intervencines
priemones

Efektyvus radijo dažnių
valdymas, sudarant
prielaidas naujoms
technologijoms įsitvirtinti

Radijo dažnių naudojimo
priežiūra

Elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumas

Aparatūros ir įrenginių
atitikimo privalomiems
reikalavimams ir EMS
užtikrinimas bei priežiūra

Konkurencijos
elektroninių ryšių ir pašto
rinkose stebėsena,
rinkos savireguliacijos
mechanizmų
aktyvinimas

Horizontali integracija
į ES ir efektyvi
RRT veikla

Horizontali integracija į
sprendimų priėmimą ES

Aktyvus dalyvavimas
ES ir tarptautinėse
struktūrose

Efektyvus kitų išteklių
– interneto vardų,
telefono ryšio numerių
– valdymas ir naudojimo
priežiūra

Radijo spektro stebėsena

Efektyvus RRT
veiklos planavimas,
organizavimas, kontrolė
bei veiklos viešumas
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duomenis, pažymi, kad Lietuva yra tarp tų ES šalių, kuriose
skaitmeninė atskirtis yra mažiausia.

Pokyčiai elektroninių ryšių ir pašto
sektoriuose
Per penkerius RRT veiklos metus elektroninių ryšių rinka
tapo konkurencinga ir dinamiška. Reikšmingi pasikeitimai
rinkoje įvyko po monopolinių teisių fiksuoto telefono ryšio
rinkoje ir griežtos licencijavimo sistemos panaikinimo 2003
m. sausio 1 d. Į rinką įėjo nauji elektroninių ryšių paslaugų
teikėjai, kurie kasmet vis didina užimamą rinkos dalį ne tik

VEIKLOS REZULTATŲ
TRUMPA APŽVALGA

pagal gaunamas pajamas iš elektroninių ryšių veiklos, bet ir
pritraukdami vis didesnį paslaugų vartotojų skaičių.
Lietuvos gyventojai turi galimybę naudotis technologiškai pažangiausiomis paslaugomis – pastebimas staigus
gyventojų, kurie naudojasi internetu, ypač plačiajuosčiu,

Pastaraisiais metais Lietuvos IRT sektorius

vystosi

skaičiaus augimas. Plačiajuosčio interneto technologijų

sparčiai ir dinamiškai. Tai akivaizdu ne tik stebint pagrindinių

įvairove (ypač bevielių technologijų) Lietuva pirmauja

sektoriaus rodiklių dinamiką, šias tendencijas pastebi ir

visoje ES.

akcentuoja tarptautinės kompanijos, tyrimų agentūros,
užsienio valstybinės institucijos ir pan.

Judriojo telefono ryšio paslaugos tapo prieinamos
absoliučiai daugumai Lietuvos gyventojų – 2005 m. Lietu-

JAV Komercijos departamentas leidinyje „Doing Busi-

voje pasiekta didžiausia pasaulyje judriojo ryšio skverbtis.

ness in Lithuania: A Country Commercial Guide for U.S.

Galutinai įdiegta numerio perkeliamumo paslauga dar

Companies“1 pastebi, kad telekomunikacijos yra bene

labiau suaktyvino konkurenciją tarp judriojo ryšio paslaugų

greičiausiai augantis sektorius Lietuvoje,

judriojo ryšio

teikėjų – galimybė vartotojui pereiti pas kitą paslaugų

skverbtis Lietuvoje yra aukštesnė nei ES vidurkis bei kitų

teikėją, išlaikant savo turimą telefono ryšio numerį, paska-

Baltijos šalių. Taip pat pažymima, kad Lietuvos komunikacijų

tino esamus paslaugų teikėjus stengtis ne tik pritraukti

ir informacijos tinklų integracija į Europos ir pasaulines

naujus paslaugų vartotojus, bet ir išlaikyti esamus. Toliau

komunikacines sistemas tęsiasi, be to, valstybės veiksmai

pateikiami pagrindiniai pokyčių elektroninių ryšių rinkoje

yra nukreipti į tinkamų sąlygų komunikacinių sistemų plėtrai

faktai nuo RRT įsteigimo datos – 2001 metų.

sudarymą.
Akcentuotina, kad Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

Technologijų ir paslaugų plėtra

(ITU), rinkdamasi, kurias šalis atrinks elektroninių ryšių sektoriaus liberalizavimo ir licencijavimo tyrimų serijai atlikti,

■

Judriojo telefono ryšio paslaugos per penkerius

pasirinko Lietuvą, pažymėjusi, kad Lietuvos ryšių sektorius

metus tapo prieinamos absoliučiai daugumai Lietuvos

išgyveno sėkmingą greitą transformaciją, o Lietuva buvo

gyventojų.

viena pirmųjų ES valstybių, atsisakiusi licencijavimo sistemos ir perėjusi prie bendrojo leidimo sistemos ryšių sekto-

■

2005 m. gruodžio mėn. Lietuvos judriojo ryšio

skverbtis (138,53 proc.) buvo didžiausia pasaulyje4.

riuje. Be to, ITU atkreipia dėmesį į mažus administracinius
mokesčius Lietuvoje, kurie sudarė prielaidas vienoms
mažiausių ES paslaugų kainoms mažmeninėje rinkoje.2
RRT penkios iniciatyvos, susijusios su IRT sektoriaus
plėtra, įeina į Pasaulio viršūnių sueigos informacinės
visuomenės klausimais (World Summit of Information Society, WSIS) duomenų bazes – Auksinę knygą (Golden
Book) bei Veiklos sąvadą (WSIS Stocktaking Activities).
Spartus IRT sektoriaus vystymasis ir palankios aplinkos
šio verslo plėtrai Lietuvoje sudarymas nulėmė ir mažiausią
skaitmeninę atskirtį tarp skirtingą išsilavinimą turinčių
visuomenės grupių, kaip rodo 2005 m. paskelbti EUROSTAT duomenys3. EUROSTAT, komentuodama ES šalių
8

1 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio skverbtis, abonentų
skaičius 100 gyventojų, 2002–2006 m.
Šaltinis: RRT.

Veiklos rezultatų trumpa apžvalga

■

Interneto prieigos abonentų skaičius per 3 metus

išaugo 11 kartų ir 2005 m. IV ketv. perkopė 1 mln. abonentų
(interneto prieigos abonentų skaičius nuo 2005 m. pradžios
išaugo 2,1 karto).
■

Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius per 3 metus

išaugo 6 kartus. 2005 m. pabaigoje kas 5 interneto prieigos abonentas naudojosi plačiajuoste interneto prieiga.
Plačiajuosčio interneto abonentų skaičius vien per 2005 m.
išaugo beveik 81,4 proc.

2 pav. Didžiausią judriojo ryšio skverbtį pasaulyje turinčios
valstybės, 2005 m. gruodžio mėn. duomenimis
Šaltinis: Informa Telecoms & Media.

■ 2005 m. gruodžio mėn. duomenimis Lietuvos judriojo
ryšio skverbties augimas 2003–2005 m. – didžiausias

4 pav. Interneto skverbties dinamika, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

visoje ES (2003–2004 m. – 25 proc., 2004–2005 m. – 37
proc.)5.

5 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbties dinamika, proc., 2003 –2005 m.
Šaltinis: RRT.

■

2005 m. I ketvirtį Lietuvos plačiajuosčio ryšio

prieigų skaičiaus augimas buvo penktas pagal dydį
pasaulyje, rodo Point Topic Ltd. ketvirtinis tyrimas6. Šiuos
duomenis taip pat citavo savaitraštis The Economist 2005
m. liepos 2 d. numeryje.

3 pav. Judriojo ryšio skverbties augimas ES šalyse, 2004–
2005 m., proc.
Šaltinis: Europos Bendrijų Komisijos 10-oji ataskaita „Europos
elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m.” ir 11-oji ataskaita
„Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.”.

9
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6 pav. Dešimt pasaulio šalių, kurių plačiajuosčio interneto
augimas 2005 m. I ketv. buvo sparčiausias
Šaltinis: World Broadband Statistics Q1 2005 // Point Topic Ltd.,
2005.

■

Technologijų konkurencija Lietuvos plačiajuosčio

ryšio rinkoje yra intensyviausia visoje Europos Sąjungoje .
7

■

Daugumos (72,7 proc.) Lietuvos gyventojų nuo-

7 pav. Judriojo ryšio paslaugų krepšelio kainos mažo vartojimo (gyventojų) segmente ES šalyse, 2005 m., EUR/mėn.
Šaltinis: Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos
elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.

mone, per pastaruosius penkerius metus naujų ryšių technologijų pasirinkimo galimybės „labai padidėjo“ (17,9 proc.)
ar „padidėjo“ (54,8 proc.)8.
■

2005 m. sudarytos sąlygos trečios kartos judriojo

ryšio ir skaitmeninės televizijos plėtrai Lietuvoje.

■

Europos Bendrijų Komisijos 11-osios ataskaitos

duomenimis, Lietuvos vartotojams yra taikomas vienas ma
žiausių fiksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis – ketvirtas rezultatas gyventojų segmente ir antras verslo segmente.

IRT paslaugų kainos

■

Lietuvos vartotojai taip pat moka vienas mažiausių

mėnesio sąskaitų už fiksuoto telefono ryšio paslaugų krep■

2004 m. ir 2005 m. Lietuvoje viešojo judriojo te-

šelį – pagal Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo orga-

lefono ryšio paslaugų kainos buvo mažiausios arba vienos

nizacijos (EPBO) metodiką EK nustatė, kad Lietuvoje yra

iš mažiausių ES9,10. Europos Komisijos 11-osios ataskaitos

trečia pagal mažumą gyventojų segmento mėnesio sąs-

duomenimis, visos ES mastu Lietuvoje išlieka pigiausios

kaita visoje ES.

judriojo ryšio paslaugos mažo vartojimo (gyventojų) seg-

■

Lietuviai naudojasi pigiausiu plačiajuosčiu ryšiu

mente; vidutinio vartojimo segmente ir didelio vartojimo

ES mokėdami vidutiniškai 14 eurų (apie 48 Lt) per mėnesį

(verslo vartotojų) segmente Lietuvoje taikomos judriojo

už 1Mbps spartos plačiajuosčio interneto ryšį – du su puse

ryšio kainos taip pat vienos mažiausių (atitinkamai 5 ir 8

karto mažiau negu kitų ES valstybių vidurkis.

pagal pigumą visoje ES) .
11

■

Lietuvoje skirtųjų linijų kainos yra vienos mažiausių

visoje ES12.

8 pav. 1 Mbps spartos plačiajuosčio ryšio kainos ES šalyse, EUR/mėn.
Šaltinis: Ministry of Transport and Communications. Prices of broadband subscriptions in EU-countries 2005. Finland. www.mintc.fi/
oliver/upl139-Julkaisuja_2_2006.pdf <http://www.mintc.fi/oliver/upl139-Julkaisuja_2_2006.pdf>
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Veiklos rezultatų trumpa apžvalga

IRT paslaugų kokybė

■ Laipsniškas pašto rinkos liberalizavimas – nuo 2006
m. sausio 1 d. pašto paslaugų teikėjams nustatoma 50 g

■ 67 proc. Lietuvos gyventojų nuomone, per pastaruo-

rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba ir 2,5 karto didesnis

sius penkerius metus elektroninių ryšių paslaugų kokybė

tarifas – toliau skatins konkurenciją, o tai sudarys sąlygas

pagerėjo13.

prieinamoms kainoms ir paslaugų įvairovei pašto paslaugų
vartotojams.

Konkurencija IRT bei pašto ir
pasiuntinių rinkose

■ Įėjimo į rinką procedūrų supaprastinimas lėmė
didėjantį pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyvių skaičių – 2005 m. rinkos dalyvių skaičius išaugo 53 proc., paly-

■ Nuo 2004 m. pabaigos naujųjų viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų skaičius išaugo 17,3
proc.
■ Palyginti su 2004 m., 2005 m. alternatyvių fiksuoto

ginti su 2002 m.
■ 2005 m. kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų
pajamos už suteiktas pašto ir pasiuntinių paslaugas išaugo
17 procentinių punktų, palyginti su 2002 m.

telefono ryšio paslaugų teikėjų pajamos išaugo 22,9 proc.

U.S. Department of Commerce,U.S Commercial Service.http://www.buyusainfo.net/docs/x_1051810.pdf
Licensing in an Era of Liberalization and Convergence. Case Study. The Republic of Lithuania. International Telecommunications Union. Geneva.
1

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Case_Studies/Licensing/Lithuania_CS.pdf
2
The digital divide in Europe. 2005 // Eurostat. http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/ portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_
CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_11/4-100112005-EN-AP.PDF
3
Informa. World Cellular Information Service Market Snapshot.
4
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
5
World Broadband Statistics Q1 2005 // Point Topic Ltd., 2005.
6
http://www.point-topic.com/contentDownload/dslanalysis/word%20broadband%20qstatistics%20q1%202005.pdf
7
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.html
8
Šaltinis: 2006 m. kovo 10 d. UAB „RAIT“ atlikto tyrimo duomenys.
9
Europos Bendrijų Komisijos 10-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.html
10
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.html
11
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.html
12
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.html
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2006 m. kovo 10 d. UAB „RAIT“ atlikto tyrimo duomenys.
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Įstatymų lydimųjų teisės aktų rengimas
2005 m. teisėkūros požiūriu buvo skirti ES teisės aktų
įgyvendinimui, rengiant įstatymų lydimuosius teisės aktus
bei suderinant juos tiek su ES reguliavimo teisine baze, tiek
su Lietuvos nacionalinių įstatymų nuostatomis.
2005

m.

RRT

parengė

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 699

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
IR PAŠTO SEKTORIŲ
REGULIAVIMO TEISINĖS
SISTEMOS POKYČIAI

„Dėl Universaliųjų telekomunikacijų paslaugų teikimo
taisyklių patvirtinimo ir universaliųjų telekomunikacijų
paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymo” pakeitimo“
projektą, kuris buvo patvirtintas LRV 2006 m. vasario 15 d.
nutarimu Nr. 162. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtintos Universaliųjų pašto paslaugų
teikimo taisyklės, kurios reglamentuoja universaliųjų pašto
paslaugų teikimo reikalavimus ir sąlygas.

„Siekiant paskatinti investicijas į šį daug
žadantį ekonomikos sektorių, mes turime
užtikrinti nuoseklią Europos skaitmeninės
ekonomikos reguliavimo sistemą, kuri būtų
orientuota į rinką, lanksti ir tinkama, žvelgianti
į ateitį.”
Viviane Reding, 2005 m. birželio 1 d.

Įstatymų rengimas
2005 m. RRT aktyviai dalyvavo rengiant šių įstatymų
projektus:
■

Lietuvos Respublikos administracinių teisės

pažeidimų kodekso pakeitimus;
■

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

įstatymo pakeitimą;
■

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir

informacijos saugumo įstatymo koncepcijos ir Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektus;
■

Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės

paslaugų įstatymo projektą.
Dalyvaudama įstatymų rengime, RRT siekė, kad būtų
sudarytos prielaidos vartotojų pasitikėjimo elektronine terpe
ir informacine visuomene augimui, o reguliavimo sistema
atitiktų IRT rinkos pokyčius, būtų atsižvelgta į technologinę
IRT sektoriaus pažangą, informacinės visuomenės ir
audiovizualinių paslaugų rinkos pokyčius bei poreikius
bei, kas šiuo metu yra ypač aktualu, būtų sudarytos žymiai
palankesnės sąlygos tolesnei informacinės visuomenės
plėtrai.
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RRT direktorius įsakymais patvirtino daugiau kaip
40 teisės aktų (visas RRT parengtų lydimųjų teisės aktų
sąrašas pateiktas 1 priede).

RRT metinės veiklos ataskaita

Dėl universaliųjų paslaugų teikimo masto ir kokybės
2005 m. pažymėtina, kad:
– viešosios telefono ryšio paslaugos fiksuotoje vietoje
teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
– taksofonų tankis Lietuvos Respublikoje 2006 m.
pradžioje buvo 1,746 taksofono tūkstančiui miesto gyventojų
ir 0,453 taksofono tūkstančiui kitose vietovėse gyvenančių
gyventojų;
– RRT užtikrino, kad 2005 m. pradėtų veikti interneto tinklalapyje http://telefonai.takas.lt/ vieša elektroninė telefonų
knyga, kurioje galima rasti informaciją tiek apie judriojo ryšio,
tiek apie fiksuoto telefono ryšio abonentų telefono numer-

VARTOTOJŲ TEISIŲ
IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS

ius. Informacija apie visus viešojo telefono ryšio abonentų
numerius taip pat teikiama telefono ryšio numeriu 118.
Universaliųjų paslaugų gavėjams teikiami spausdinti viešojo
fiksuoto telefono ryšio tinklo abonentų sąrašai, kurie kasmet
atnaujinami;

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų
gynimas elektroninių ryšių sektoriuje

– 2005 m. RRT parengė ir 2006 m. patvirtino Reikalavimų
universaliųjų paslaugų teikėjams, užtikrinant taksofonu
teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų prieinamumą,
įskaitant taksofonų prieinamumą neįgaliems šių paslaugų
gavėjams,

■ 2005 m. Lietuvoje judriojo telefono ryšio
paslaugų kainos buvo mažiausios ES (37–65
proc. mažesnės nei ES šalių vidurkis).
(EK 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas
ir rinkos 2005 m.“)

■ Lietuviai naudojasi pigiausiu plačiajuosčiu

internetu ES, už populiariausią 1 Mb/s
greitaveikos ryšį mokėdami vidutiniškai 14
eurų (apie 48 Lt) per mėnesį – dukart mažiau
negu kitų ES valstybių gyventojai.
(Suomijos Susisiekimo ministerijos tyrimas „Plačiajuostės
prieigos kainos ES šalyse 2005 m.”)

■ 67 proc. Lietuvos gyventojų nuomone, per

pastaruosius penkerius metus elektroninių
ryšių paslaugų kokybė pagerėjo.
(2006 m. kovo 10 d. UAB „RAIT“ atlikto tyrimo duomenys)

aprašą,

siekiant

universaliąsias

paslaugas

padaryti prieinamas visiems vartotojams. Be to, šiame
apraše pateiktas neįgaliųjų reabilitacijos centrų, kuriuose turi
būti įrengti teksto taksofonai, adresų sąrašas.
2005 m. RRT parengė ir pateikė Vyriausybei Universaliųjų
paslaugų teikimo taisyklių pakeitimo projektą, kuris buvo
patvirtintas LRV 2006 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 162.
Šio Universaliųjų paslaugų teikimo taisyklių pakeitimo
tikslas – įpareigoti universaliųjų paslaugų teikėjus pritaikyti
teikiamas paslaugas neįgaliesiems, o taip pat – sudaryti
ūkio subjektams, pageidaujantiems teikti universaliąsias
paslaugas, galimybę būti paskirtais universaliųjų paslaugų
teikėjais. Pagal naująsias Universaliųjų paslaugų teikimo taisykles RRT ne rečiau kaip kartą per metus skelbs pasiūlymą
teikėjams

pareikšti

pageidavimą

teikti

universaliąsias

paslaugas.

Paslaugų kokybės kontrolė
Siekdama įvertinti universaliųjų paslaugų kokybę bei

Universaliųjų paslaugų priežiūra

elektroninių ryšių paslaugų vartotojams pateikti objektyvią
informaciją apie paslaugų kokybę, RRT 2005 m. atliko

Universaliųjų paslaugų teikėjas AB „Lietuvos teleko-

vietinių ir tarpmiestinių skambučių kokybės kontrolinius

mas“ yra įpareigotas teikti viešąsias telefono ryšio paslau-

matavimus universaliųjų paslaugų teikėjo viešajame fik-

gas fiksuotoje vietoje, viešojo telefono ryšio paslaugas

suoto telefono ryšio tinkle. 2005 m. RRT savo įranga atliko

taksofonais, informacijos teikimo apie viešųjų telefono

beveik 150 tūkst. bandomųjų skambučių AB „Lietuvos te-

ryšio paslaugų abonentus paslaugas bei sudaryti galimybę

lekomas“ viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle – apie 60

naudotis universaliosiomis paslaugomis neįgaliesiems

proc. daugiau bandomųjų skambučių negu 2004 m.

šių paslaugų gavėjams.Teikiamų universaliųjų paslaugų

Paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas atliktas, vadovau-

kokybė turi atitikti RRT nustatytus universaliųjų paslaugų

jantis Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų kokybės

kokybės reikalavimus.

rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklėse nustatyta
metodika. Paslaugų kokybės kontrolinių matavimų rezul13

RRT metinės veiklos ataskaita

tatai parodė, kad viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų

nustatytų ribinių paslaugų kokybės rodiklių verčių bei lygi-

kokybės rodikliai neviršijo universaliųjų paslaugų tiekėjams

nant su 2004 m. – paslaugų kokybė gerėjo.

1 lentelė. 2004–2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių atliktų įvertinimų
rezultatai

Matavimų vertės

Kokybės rodikliai
Nesėkmingų kvietimų
dalis

2004 m.

Skambučiai šalies viduje, proc.

Vidutinis skambučių sujungimo laikas šalies viduje, s
Sujungimo laikas

Laikas, per kurį atlikta 95 proc. greičiausių
sujungimų šalies viduje, s

Šaltinis: RRT.

RRT 2005 m. savo įranga atliko daugiau kaip po 1

2005 m.

0,26 proc.

0,19 proc.

92 131 bandomasis
skambutis

149 697 bandomieji
skambučiai

0,26 sekundės

0,26 sekundės

89 267 bandomieji
skambučiai

149 297 bandomieji
skambučiai

0,36 sekundės

0,35 sekundės

89 267 bandomieji
skambučiai

149 297 bandomieji
skambučiai

Ribinės vertės

Ne daugiau kaip 5 proc.
Ne ilgesnis kaip
10 sekundžių

atliekami:

360 kontrolinių skambučių judriojo ryšio paslaugų teikėjų

■

tik patikimo ryšio zonose,

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

■

tik paslaugų teikėjų vidiniuose tinkluose,

„Eurocom“ tinkluose bei viešai paskelbė paslaugų kokybės

■

darbo dienomis ir darbo valandomis.

rodiklių įvertinimo rezultatus. Atliktas kokybės įvertinimas

Didžioji dalis Lietuvos vartotojų yra patenkinti elektroninių

parodė, kad viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų,

ryšių paslaugų kokybe – Visuomenės nuomonės ir rinkos

teikiamų skirtingų paslaugų teikėjų tinklais, kokybiniai

tyrimų centro „Vilmorus” 2005 m. pradžioje atliktas tyri-

rodikliai skiriasi mažiau nei 1 procentu.

mas rodo, kad judriojo ir fiksuoto ryšio paslaugų kokybę

Atliekant judriojo

telefono ryšio paslaugų kokybės

rodiklių įvertinimą, buvo sudarytos vienodos matavimų

teigiamai vertina atitinkamai 91 proc. ir 90 proc. vartotojų
(Vartotojų tyrimas, 2005 m. sausio 13-16 d.).

sąlygos visiems paslaugų teikėjams, t.y. matavimai buvo
2 lentelė. 2004–2005 m. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės rodiklių atliktų įvertinimų
rezultatai.

Sėkmingų kvietimų*
dalis, proc.

Sėkmingų skambučių**
dalis, proc.

Vidutinis sujungimo
laikas, s

Skambučių skaičius,
vnt.

2004 m.

2005 m.

2004 m.

2005 m.

2004 m.

2005 m.

2004 m.

2005 m.

UAB „Bitė Lietuva“

100,0

99,9

99,62

99,1

9,92

10,9

2 092

1 369

UAB „Eurocom“

99,95

99,9

99,76

99,5

9,71

10,9

2 098

1 373

UAB „Omnitel“

100,0

100,0

99,67

99,7

9,04

9,9

2 091

1 376

UAB „Tele2“

99,53

99,7

99,05

99,6

10,23

10,4

2 122

1 369

Paslaugų teikėjas

* Sėkmingu kvietimu yra laikomas toks kvietimas, kai vartotojas (abonentas), surinkęs pasirinktą teisingą kito vartotojo abonentinį numerį ir
paspaudęs galinio įrenginio siuntimo mygtuką, išgirsta kvietimo ar užimtumo signalą.
** Sėkmingu skambučiu yra laikomas toks skambutis, kai viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų priemonėmis sukurtas sujungimas tarp dvieju
vartotojų (abonentų) yra užbaigiamas (nutraukiamas) vieno iš vartotojų iniciatyva.
Šaltinis: RRT.
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9 pav. Lietuvos judriojo ryšio paslaugų teikėjų skambučių skaičiaus pasiskirstymas pagal sujungimo laiką, proc.
Šaltinis: RRT.

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas

10 pav. RRT viešųjų telefono ryšio paslaugų kokybės matavimų mobilioji laboratorija

11 pav. Paslaugų kokybės vertinimas (proc. vartotojų, teigiamai vertinančių teikiamų paslaugų kokybę)
Šaltinis: Vilmorus, Vartotojų tyrimas, 2005 m. sausio 13-16 d.

Lietuvos vartotojai pastebi nuolat gerėjančią elektroninių

pažymėjo, kad elektroninių ryšių paslaugų kainos per

ryšių paslaugų kokybę. RRT užsakymu atlikto tyrimo metu

pastaruosius penkerius metus žymiai sumažėjo (5,9 proc.)

daugumos (66,9 proc.) apklaustųjų vartotojų nuomonė

ar sumažėjo (41,7 proc.) (2006 m. kovo 10 d. UAB „RAIT“

buvo ta, kad elektroninių ryšių paslaugų kokybė per pas-

atlikto tyrimo duomenys).

taruosius penkerius metus labai pagerėjo (14,4 proc.) ar

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vil-

pagerėjo (52,5 proc.) (2006 m. kovo 10 d. UAB „RAIT“

morus” 2005 m. pradžioje atliktas tyrimas rodo, kad dau-

atlikto tyrimo duomenys).

giau kaip pusė (53 proc.) vartotojų Lietuvoje judriojo ryšio

Gerėjant elektroninių ryšių paslaugų kokybei, auga

paslaugų kainas laiko teisingomis; fiksuoto ryšio atveju

paslaugų prieinamumas vartotojams. RRT užsakymu

tokių vartotojų yra 34 proc. (Vartotojų tyrimas, 2005 m.

atlikto tyrimo metu 47,6 proc. visų apklaustųjų vartotojai

sausio 13-16 d.).

12 pav. Paslaugų kainos teisingumo vertinimas (proc. vartotojų)
Šaltinis: Vilmorus, Vartotojų tyrimas, 2005 m. sausio 13-16 d.
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RRT metinės veiklos ataskaita

2006 m. RRT ir toliau periodiškai atliks paslaugų kokybės
rodiklių kontrolinius matavimus, kurių rezultatų paskelbimas
ne tik padės vartotojams apsispręsti dėl paslaugų teikėjų
pasirinkimo, bet taip pat paskatins paslaugų teikėjus ir
toliau gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Vartotojų skundų nagrinėjimas
2005 m. RRT gavo 238 elektroninių ryšių paslaugų
vartotojų skundus. 2005 m. gerokai padaugėjo vartotojų,
kurie kreipiasi į RRT prašydami išspręsti skundą ar

13 pav. Elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų
skaičiaus dinamika 2001–2005 m.
Šaltinis: RRT.

norėdami pasikonsultuoti elektroniniu paštu bei tel-

Lyginant su 2004 m., 2005 m. padaugėjo vartotojų

efonu: 2005 m. į RRT elektroniniu paštu kreipėsi apie 130

skundų dėl kokybės (apie 64 proc.), daugiausiai iš jų – dėl

vartotojų, telefonu – apie 300.

naudojimosi mobiliuoju internetu kokybės (GPRS, EDGE
paslaugos).

3 lentelė. 2001– 2005 m. elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundų priežastys bei RRT sprendimai
2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

dėl kokybės

19

53

38

28

46

dėl apskaitos

32

71

83

110

146

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

31

57

66

90

46

36

34

19

33

25

paslaugų teikėjo naudai

3

4

4

skundo nagrinėjimo RRT metu paslaugų teikėjas priėmė sprendimą vartotojo naudai

30

120

76

atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus dėl vartotojų paklausimo

138

71

99

Vartotojų skundai:

Sprendimai:
vartotojo naudai

nagrinėjimas tęsiamas
Šaltinis: RRT.
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2005 m. RRT įtakoje elektroninių ryšių paslaugų teikėjai

sąskaitų už paslaugas detalumo lygis, pareiga interneto

kompensavo paslaugų gavėjams 8 746,23 Lt ginčijamos

paslaugų teikėjams paslaugų teikimo sutartyje nurodyti

sumos, iš šios sumos 6 544,54 Lt paslaugų teikėjai kom-

minimalią užtikrinamą duomenų perdavimo ir priėmimo

pensavo geranoriškai.

spartą, vartotojams numatyta teisė nusistatyti kredito limitą

Nuolat augantis kreipimųsi, susijusių su vartotojų

teikiamoms paslaugoms. Įsigaliojus šioms taisyklėms,

teisėmis ir teisėtais interesais, į RRT skaičius indikuoja, kad

vartotojams yra sudarytos galimybės nemokamai blokuoti

vartotojai vis geriau žino savo teises, yra labiau informuoti

padidinto tarifo paslaugų, teikiamų 9XX XXXXX serijos te-

apie savo teisių ir teisėtų interesų gynimo būdus, o taip pat

lefono ryšio numeriais, gavimą. Naujųjų taisyklių nuostatos

– vis labiau pasitiki jų teises ginančia institucija – RRT.

vartotojams suteiks daugiau aiškumo bei skaidrumo, naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis.

Vartotojų informuotumo didinimas

Pažymėtina, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. telefono ryšio
paslaugų teikėjai prieš sujungimą toniniu signalu informuo-

Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Elektroninių

ja vartotojus apie tai, kad jie skambina į kito viešųjų telefono

ryšių paslaugų teikimo taisyklės, kuriose daug dėmesio

ryšio paslaugų teikėjo tinklą. Ši įgyvendinta priemonė leis

skirta elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pareigai tinka-

vartotojams geriau kontroliuoti savo išlaidas ryšiui.

mai informuoti vartotojus apie teikiamas elektroninių

RRT, suprasdama vartotojų švietimo reikšmę vartotojų

ryšių paslaugas, ypač – informuoti paslaugų gavėją prieš

teisių apsaugai, 2005 m. RRT savo interneto tinklalapyje

sudarant sutartį. Naujosiose taisyklėse taip pat nustatytas

atidarė naują skiltį „Informacija ryšių paslaugų vartoto-
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jams“. RRT šioje skiltyje vartotojams pateikia naudingą

aktualiausius klausimus, taip pat čia galima sužinoti, kokias

informaciją apie jų teises, operatorių teikiamas paslaugas,

procedūras reikėtų atlikti, iškilus ginčams su operatoriais

trumpus interneto technologijų aprašymus, atsakymus į

dėl teikiamų paslaugų.

Siekdama užtikrinti vartotojų teisių ir teisėtų interesų

tarptautinio tarptinklinio ryšio) ir viešojo fiksuoto ryšio

apsaugą bei atsižvelgdama į EK viešus pareiškimus dėl

paslaugas, o ateityje RRT planuoja portalą papildyti kitomis

nepakankamo tarptautinio tarptinklinio (angl. international

elektroninių ryšių paslaugomis.

roaming) judriojo ryšio mažmeninių kainų skaidrumo ES,
RRT ėmėsi priemonių tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio

Bendrasis pagalbos telefono numeris 112

mažmeninių kainų skaidrumui didinti.
2005 m. pabaigoje RRT išplatino spaudos pranešimą,

2005 m. bendrasis pagalbos telefono numeris 112 veikė

kuriuo vartotojai buvo informuoti apie tarptautinio tarptin-

visuose Lietuvos viešuosiuose telefono ryšio tinkluose.

klinio judriojo ryšio tarifų struktūrą ir specifiką. Siekdama

Skambučius šiuo numeriu Vilniaus mieste administruoja

tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio mažmeninių kainų

Bendrasis pagalbos centras prie Vidaus reikalų ministeri-

skaidrumo, RRT savo tinklalapio skyrelį „Informacija

jos, o kituose administraciniuose vienetuose – teritorinės

elektroninių ryšių paslaugų vartotojams“ taip pat papildė

policijos įstaigos (policijos komisariatai).

rubrika „Informacija vykstantiems į užsienį“, kurioje pas-

2005 m. RRT patvirtino Abonentų ir (ar) paslaugų gavėjų

kelbtos nuorodos į Lietuvos Respublikos viešojo judriojo

skambučių siuntimo į Bendrojo pagalbos centro ir (ar) pagal-

telefono ryšio operatorių ir paslaugų teikėjų tinklalapius,

bos tarnybų numerius tvarkos ir sąlygų aprašą, kuriame

kuriuose skelbiamos tarptautinio tarptinklinio judriojo

numatyti skambučių siuntimo pagalbos telefono numeriu

ryšio paslaugų kainos, bei nuoroda į EK tinklalapį, skirtą

112, o pereinamuoju laikotarpiu, per kurį pagalbos tarnybų

tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio paslaugų kainoms

trumpieji telefono ryšio numeriai keičiami į bendrąjį pagalbos

palyginti. Išnagrinėjęs ir įvertinęs turimą informaciją dėl

telefono numerį 112, – ir kitais trumpaisiais numeriais, ben-

operatorių taikomų ryšio paslaugų tarifų ir tinklų aprėpties

drieji principai. Pereinamuoju laikotarpiu kiekvienas trumpa-

ypatybių bei remdamasis savo individualiais poreikiais,

sis numeris gali būti panaikinamas, kai nuo skambučių šiuo

vartotojas gali priimti galutinį sprendimą, kurio judriojo ryšio

numeriu persiuntimo į Bendrojo pagalbos centro numerius

operatoriaus užsienio šalyje paslaugomis jam naudotis yra

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios vienerius

palankiausia.

metus skambučių kiekvienu trumpuoju numeriu per mėnesį

Siekdama suteikti elektroninių ryšių paslaugų rinkai

vidurkis neviršija 100. Toks kriterijus yra numatytas LRV

daugiau skaidrumo, skatinti veiksmingą konkurenciją ir

nutarimu patvirtintame Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono

suteikti vartotojams daugiau informacijos apie viešaisiais

ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos tel-

telefono ryšio tinklais teikiamų paslaugų kainas greitu,

efono numerį 112 laikotarpiu tvarkos apraše.

paprastu ir kiekvienam prieinamu būdu, RRT į savo inter-

2005 m. gruodžio mėn. RRT įsijungė į darbo grupės,

neto tinklalapį planuoja įdėti elektroninių ryšių paslaugų

koordinuosiančios

kainų palyginimo skaičiuoklę. Ši skaičiuoklė bus efektyvus

pagalbos skambučių „eCall“ sistemos, veiklą. Naudojant

Europoje

veikiančios

automobilinės

instrumentas, padėsiantis kiekvienam Lietuvos vartotojui

šią sistemą, pagalbos tarnybos rimtų avarijų atveju galės

pasirinkti paslaugų teikėją pagal geriausius paslaugų kainų

nedelsdamos gauti pagalbos signalą bei vietos nustatymo

pasiūlymus. Pirmajame etape elektroninių ryšių paslaugų

informaciją.

kainų palyginimo portalas apims viešojo judriojo (įskaitant
17

RRT metinės veiklos ataskaita

RRT veikla tinklų ir informacijos saugumo
užtikrinimo srityje

► Tinklų ir informacijos saugumo būklės tyrimas
Lietuvoje

2005 m. elektroninių ryšių tinklų ir informacijos (IT)

2005 m. RRT atliko pirmąjį išsamų IT saugumo būklės

saugumo užtikrinimo veikla buvo RRT prioritetinė veikla.

Lietuvoje tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti pagrindines tinklų

Sparčiai augant informacinių technologijų vartotojų skaičiui

ir informacijos saugumo problemas, su kuriomis susiduria

visame pasaulyje, didėja IT saugumo problema. Pranešimai

informacijos ir ryšių technologijų paslaugų vartotojai,

apie naujausius kompiuterinius virusus, duomenų vagystes,

įmonės ir interneto paslaugų teikėjai (IPT), bei įvertinti

įsilaužimus į elektroninius tinklus, nepageidaujamas ele-

šių problemų mastą Lietuvoje. Tyrimas parodė, kad iki 25

ktronines žinutes, žalingą turinį viešuosiuose tinkluose

proc. verslo vartotojų ir iki 18 proc. privačių vartotojų yra

kelia susirūpinimą ir vartotojams, ir paslaugų teikėjams, ir

patyrę žalos dėl IT saugumo incidentų, su kompiuteriniais

valstybės institucijoms.

virusais susidūrė 91,6 proc. privačių vartotojų ir 100 proc.
interneto paslaugų teikėjų, o nepageidaujamus elektron-

► Teisinės bazės, reglamentuojančios tinklų ir

inio pašto laiškus yra gavę 86,8 proc. privačių vartotojų ir
100 proc. interneto paslaugų teikėjų. Iš viso su vienokiais

nformacijos saugumą, formavimas

ar kitokiais IT saugumo incidentais susiduria praktiškai
2005 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu

Nr.

315

patvirtinus

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės 2004–2008 m. programos įgyvendinimo

kiekvienas elektroninių ryšių paslaugų vartotojas. Išsamūs
tyrimo rezultatai pateikti Lietuvos ryšių sektoriaus 2005 m.
apžvalgoje.

priemones, buvo pradėta rengti Lietuvos Respublikos

Remdamasi tyrimo rezultatais, RRT galės tikslingiau

elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo

nukreipti savo išteklius ir veiksmus į identifikuotų problemų

koncepcija, šio įstatymo projektas ir jo įgyvendinimo planas

sprendimą. RRT ir ateityje planuoja atlikti reguliarius (kas-

(atsakingi

metinius) tokio pobūdžio tyrimus.

vykdytojai – Susisiekimo ministerija, Vidaus

reikalų ministerija, RRT) bei Elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų informacinėse sistemose valstybinė
strategija iki 2008 m. ir jos įgyvendinimo priemonių planas
(atsakingi vykdytojai – Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, RRT).

► Kompiuterinių

incidentų tyrimo padalinio formavimas

2005 m. RRT pradėjo formuoti kompiuterinių incidentų
tyrimo

CERT

padalinį

(angl.

Computer

Emergency

Response Team), kurio pagrindinis tikslas – operatyviai
reaguoti į saugumo incidentus elektroninių ryšių tinkluose

14 pav. Interneto paslaugų teikėjų, patyrusių žalą dėl IT
saugumo incidentų, pagal žalos pobūdį skaičius, proc.
Šaltinis: RRT

ir koordinuoti jų šalinimo veiksmus, ypač kai yra potenciali rizika tinklo funkcionavimui ar duomenų saugumui
elektroninėje erdvėje. Be pagrindinės veiklos, susijusios su
reagavimu į saugumo incidentus, CERT vykdo prevencinę
veiklą, teikdamas informaciją apie naujas IT saugumo
problemas bei potencialias grėsmes elektroninių sistemų
ar kompiuterių darbui, vykdo statistinę duomenų analizę.
2005 m. RRT įsigijo programinę įrangą CERT funkcijoms
vykdyti, suformavo kontaktinį tinklą su interneto paslaugų
teikėjais operatyviam apsikeitimui duomenimis apie tinklų ir
informacijos saugumo incidentus, taip pat kontaktinį tinklą
su institucijomis, susijusiomis su tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo veikla.
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15 pav. Privačių vartotojų, patyrusių žalą dėl IT saugumo
incidentų, pagal žalos pobūdį skaičius, proc.
Šaltinis: RRT
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► Visuomenės informavimas

į ateitį“, interneto paslaugų teikėjais, buvo išplatinta 200
tūkst. lankstinukų, skirtų vartotojų informavimui apie

Atsižvelgdama į kiekvienais metais augantį Lietuvos
interneto vartotojų, kurie susiduria su IT saugumo incidentais, skaičių, 2005 m. RRT ėmėsi aktyvios švietimo ir
informavimo veiklos:
■

2005 m. pradžioje RRT tinklalapyje www.rrt.lt

sukurta nauja skiltis „Tinklų ir informacijos saugumas”,

duomenų vagystes internete (angl. – phishing) ir apsisaugojimo nuo jų priemones;
■

bendradarbiaujant su aljansu „Langas į ateitį“,

viešuosiuose interneto prieigos taškuose 2005 m. vyko
saugaus interneto naudojimo mokymai;
■

2006 m. vasario 7 d., bendradarbiaujant su Lietu-

kurioje teikiama informacija apie virusus bei IT saugumo

vos institucijomis bei privataus sektoriaus atstovais, buvo

problemas, patariama, kaip išvengti incidentų ir ką daryti,

atidarytas interaktyvus informacijos apie IT saugumą tinkla-

jei jie įvyksta. Taip pat informuojama apie teisinę bazę,

lapis www.esaugumas.lt. Tinklalapį sudaro keturi pagrind-

tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje;

iniai blokai, kuriuose informacija pateikiama skirtingoms

2005 m. RRT paskelbė 17 naujienų ir 13 pra-

IRT vartotojų kategorijoms jiems priimtina forma – infor-

nešimų spaudai apie IT saugumo aktualijas bei pavojingus

■

macija privatiems vartotojams, privačių įmonių ir valstybės

kompiuterinius virusus, patarimus, kaip išvengti konkrečių

institucijų darbuotojams, taip pat kompiuterinių incidentų

virusų keliamos žalos;

reagavimo grupėms (CERT). Tikimasi, kad šis tinklalapis

■

2005 m., bendradarbiaujant su Lietuvos komer-

taps pagrindiniu portalu Lietuvos vartotojams, ieškantiems

ciniais bankais, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės

informacijos elektroninio saugumo klausimais ir norintiems

visuomenės plėtros komitetu prie LRV, aljansu „Langas

tokia informacija pasidalyti su kitais.

► RRT bendradarbiavimas IT saugumo užtikrinimo

iniciatyvas Lietuvoje. Renkant informaciją apie situaciją

veikloje

Lietuvoje paaiškėjo, kad šalyje nėra aiškios institucinės,
teisinės

2005 m. RRT atstovai dalyvavo programos „Saugesnis internetas“ valdymo grupėje. „Saugesnis internetas“

sistemos,

reglamentuojančios

nepilnamečių

apsaugą nuo žalingo turinio internete. EK 2006 m. kaip
vieną iš prioritetinių sričių išskiria saugų internetą.

– tai EK programa, skirta visuomenės dėmesiui atkreipti

2005 m. lapkričio 24-25 d. kartu su Susisiekimo minis-

į nelegalią ir žalingą informaciją internete, susijusią su

terija bei Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra

tokiais Lietuvos įstatymų numatytais pažeidimais kaip

(ENISA) Vilniuje buvo suorganizuota stambaus masto Euro-

pornografija, pedofilija, rasizmas, ksenofobija. Ypač daug

pos tinklų ir informacijos saugumo konferencija „Parengtis

dėmesio skiriama vaikų bei paauglių apsaugai nuo žalingo

reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo incidentus“. Kon-

interneto turinio.

ferencijoje pranešimus skaitė aukščiausio lygio pranešėjai

RRT pateikė informaciją Danijos reguliavimo agentūrai
NITA apie vaikų apsaugos nuo žalingo turinio internete

iš Europos ir pasaulio valstybinių institucijų, verslo įmonių,
nevyriausybinių organizacijų.
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RRT siekia, kad tokio masto konferencija taptų kas-

taip paveikti vartotojų namų kompiuterius, kad jie tampa

metiniu renginiu, o Lietuva – lydere tinklų ir informacijos

„spam“ platintojais. Tokie namų kompiuteriai, kurie platina

saugumo srityje visoje Rytų ir Centrinėje Europoje. Pre-

„spam“, vadinami „zombiais“.

liminariai jau yra sutarta, kad RRT, ENISA, Susisiekimo

RRT atstovai dalyvauja EK darbo grupės CNSA (Con-

ministerija ir Vidaus reikalų ministerija 2006 m. rudenį

tact Network of Spam Authorities) veikloje. RRT taip pat

organizuos 2-ąją Europos tinklų ir informacijos saugumo

prisijungė prie Londono veiksmų plano, keičiamasi infor-

konferenciją „Saugumo užtikrinimas organizacijų tinkluose

macija apie „spam“ tyrimus, statistine informacija ir pan.

ir informacinėse sistemose“.
Lietuvai ENISA’oje atstovauja Susisiekimo ministerijos

Radijo trukdžių šalinimas

atstovas (ENISA valdybos narys), valdybos narį pavaduoja
RRT direktorius, o ENISA kontaktinis asmuo Lietuvoje

Plečiantis elektroninių ryšių rinkai, atsiranda naujų

– RRT direktoriaus pavaduotojas. RRT turi teisę tarptau-

radijo ryšio sistemų ir technologijų, kurias reikia apsaugoti

tiniu lygiu kelti IT saugumo klausimus, kreipiantis į ENISA,

nuo pašalinių radijo trikdžių ir kurios pačios dažnai sukelia

bei aktyviai prisidėti prie ENISA veiklos, siekiant užtikrinti IT

įvairaus pobūdžio radijo ir televizijos programų priėmimo

saugumą tiek Lietuvoje, tiek skatinti IT saugumo užtikrinimą

sutrikimus. RRT judriosios radijo trukdžių tyrimo grupės

visoje Europos Bendrijoje.

operatyviai reaguoja į gyventojų ir radijo dažnių (kanalų)

ENISA informaciją apie RRT veiklą tinklų ir informa-

naudotojų skundus, nustato radijo trukdžių atsiradimo prie-

cijos saugumo srityje nuolat pateikia ketvirtiniame leidinyje

žastis bei imasi priemonių jas pašalinti. Radijo trukdžius da

ENISA Quarterly.

žnai sukelia prastos kokybės televizinės priėmimo antenos

2005 m. lapkričio 23 d. RRT, Lietuvos bankų asociacija

su integruotais stiprintuvais, automobilinių signalizacijų ju-

ir asociacija „Infobalt“ pasirašė Pažangos tinklų ir informa-

desio davikliai, vietiniai radijo ryšio tinklai (RLAN), netvar-

cijos saugumo srityje memorandumą, kuriuo siekiama kurti

kingi buitiniai elektros prietaisai.

bei ugdyti visuotinę, stiprią tinklų ir informacijos saugumo
kultūrą Lietuvoje. Įgyvendinant šį memorandumą, sutelkiamos bendros valstybės institucijų ir privataus sektoriaus
pajėgos dėl geresnio vartotojų saugumo elektroninėje
erdvėje užtikrinimo.
Žinant IRT paplitimo mastą, jų ateities plėtros perspektyvas ir kiekvieno gyventojo poreikį aktyviai veikti
elektroninėje erdvėje, akivaizdu, jog vis svarbesnis taps
poreikis saugiai platinti ir gauti informaciją bei nesibaiminant naudotis paslaugomis elektroninėje terpėje.
2005 m. kovo mėn. suformuotas kontaktinis tinklas tarp
RRT ir interneto paslaugų teikėjų atstovų, atsakingų už sau
gumą IPT tinkle. Taip pat suformuotas valstybės institucijų
kontaktinis tinklas iš kiekvienos institucijos paskirtųjų as-

16 pav. 2003–2005 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl
radijo trukdžių dinamika
Šaltinis: RRT.

menų ar specialistų, tiesiogiai dirbančių tinklų ir informacijos saugumo klausimais.
2005 m. pabaigoje, RRT bendradarbiaudama su ENISA
pasiekė, kad 2006 m. kovo 29-30 d. Vilniuje įvyktų pirmieji Lietuvoje tarptautiniai TF-CSIRT tobulinimosi kursai
būsimiesiems CERT grupių nariams, kuriuos organizuos
tarptautinės, CERT grupes vienijančios, organizacijos TERENA ir FIRST bei ENISA. Šie kursai bus skirti CSIRT
(angl. Computer Security Incident Response Teams) veiklos
organizacinių, techninių ir teisinių problemų nagrinėjimui.
2005 m. RRT įsijungė į pasaulinį JAV Federalinės
prekybos komisijos (US Federal Trade Commission)
organizuotą projektą „Spam zombies“, kurio tikslas infor-

17 pav. 2005 m. RRT gautų ir išnagrinėtų paraiškų dėl radijo
trukdžių struktūra, proc.
Šaltinis: RRT.

muoti interneto prieigos paslaugų teikėjus apie „Spam
zombies“ problemą bei kokių priemonių imtis jai sumažinti.

Apie pastebėtus radijo trukdžius galima pranešti RRT

„Spam“ platintojai patenka į vartotojų namų kompiuterius,

nemokamu telefonu 8 800 20 030, veikiančiu visoje Lietu-

naudodami paslėptą programinę įrangą, kuri leidžia jiems

vos Respublikos teritorijoje.
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Vartotojų teisių ir teisėtų interesų
gynimas pašto sektoriuje

surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo
paslaugų, laikantis svorio ir kainų limitų, sritis. Nuo 2004 m.
gegužės 1 d. buvo taikoma 100 gramų, o nuo 2006 m. sau-

Universaliųjų paslaugų priežiūra

sio 1 d. – 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba.

Teikti universaliąsias pašto paslaugas visoje šalies
teritorijoje yra įpareigota VĮ Lietuvos paštas (nuo 2006 m.

Universaliųjų pašto paslaugų
kokybės kontrolė

sausio 1 d. – AB „Lietuvos paštas“), kuri privalo užtikrinti,
kad šios paslaugos būtų teikiamos nenutrūkstamai, visiems

RRT 2005 m. tęsė nepriklausomą VĮ Lietuvos pašto

universaliųjų pašto paslaugų naudotojams vienodomis

teikiamų universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimą.

sąlygomis, kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias

Tikrinta, ar universaliosios pašto paslaugos atitinka pašto

dienas per savaitę.

paslaugų kokybės reikalavimus (standartus), nustatytus

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą universaliųjų pašto

universaliųjų pašto paslaugų teikėjui.

paslaugų teikimą, universaliųjų pašto paslaugų teikėjui

2005 m. atlikti 2 pašto korespondencijos pristatymo

yra rezervuota vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio

kokybės tikrinimai, kurių metu Lietuvos Respublikos teri-

pašto, gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų

torijoje buvo išsiųsta 2600 kontrolinių laiškų.

4 lentelė. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo pašto korespondencijos pristatymo kokybės patikrinimo rezultatai 2004–2005 m.,
proc. laiškų
Pristatymo kokybės rodikliai (terminas)

Kokybės patikrinimo rezultatai (proc.)
2004 m.

2005 m.

Tą pačią dieną (D+0)

0,4682

0,1649

1 dieną (D+1)

78,6402

72,7835

2 dieną (D+2)

95,8308

95,2990

3 dieną (D+3)

98,5478

98,7629

4 dieną (D+4)

99,5317

99,2577

5 dieną (D+5)

99,5800

99,5464

6 dieną (D+6)

99,9100

99,7526

7 dieną (D+7)

99,9500

99,8351

8 dieną (D+8)

100,0000

99,8763

9 dieną (D+9)

100,0000

99,9588

10 dieną (D+10)

100,0000

100,0000

Nustatyti kokybės standartai
(proc.)

85 proc.

97 proc.

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

Lyginant 2004 m. ir 2005 m. RRT atliktų universaliųjų

teikiamų paslaugų patikrinimai, kurių metu aplankyti 23

pašto paslaugų kokybės tikrinimų rezultatus, matyti, jog

VĮ Lietuvos pašto skyriai, siekiant nustatyti, kaip laiko-

2005 m. kokybinis rodiklis D+1 pablogėjo 6 procentiniais

masi Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklėse

punktais iki 72,84 proc. (2004 m. vertė - 78,64 proc.), o

nustatytų reikalavimų pateikti paslaugų naudotojams

rodiklis D+3 nežymiai padidėjo iki 98,76 proc. (2004 m.

reikiamą informaciją apie paslaugas ir kaip laikomasi

vertė – 98,55 proc.). RRT įpareigojo VĮ Lietuvos paštą

nustatytos pašto siuntų surinkimo, paskirstymo, vežimo ir

imtis veiksmų, kad būtų pagerintas pašto korespondencijos

pristatymo tvarkos, ar tvarkingai siunčiamos tarptautinės

pristatymo laikas.

pašto siuntos. VĮ Lietuvos paštas įspėtas imtis priemonių,

2005 m. atlikti 6 universaliųjų pašto paslaugų teikėjo

užtikrinančių tarptautinių pašto siuntų pristatymą pagal
standartą, nustatytą Pašto direktyvoje.
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Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų
įrengimas – naudotojo patogumui

2005 m. buvo

patvirtintos Ginčų tarp pašto ir (ar)

pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų nagrinėjimo
taisyklės, kurios nustato prašymų išspręsti ginčą tarp pašto

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjui yra nustatytos priv-

ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų formos,

alomos viešojo pašto tinklo charakteristikos, apibrėžiančios

turinio ir pateikimo, taip pat įrodymų pateikimo ir rinkimo

universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų išdėstymo

reikalavimus, ginčo šalių, kitų suinteresuotų asmenų,

sąlygas bei vietų įrengimo reikalavimus ir pagal kurias jis

dalyvaujančių ginčo nagrinėjime, teises ir pareigas, pasi-

privalo įrengti pakankamai pašto paslaugų teikimo vietų.

rengimo ginčo nagrinėjimui procedūrą, detalią šalių taiki-

Viešojo pašto tinklo charakteristikomis siekiama užtikrinti,

nimo procedūrą, ginčų nagrinėjimo iš esmės procedūrą bei

kad kiekvienam Lietuvos gyventojui būtų patogu naudotis

sprendimo priėmimo tvarką. RRT, vadovaudamasi šiomis

pašto paslaugomis.

taisyklėmis, turi teisę ne tik konstatuoti pažeidimo faktą, bet

Išskirtos šios universaliųjų pašto paslaugų teikimo
vietos:

ir priimti privalomą pašto ar pasiuntinių paslaugų teikėjui
sprendimą bei imtis daug griežtesnių priemonių.

■

stacionarios,

■

kilnojamos,

■

pašto agentų darbo vietos,

■

viešam naudojimui skirtos pašto dėžutės.

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje, VĮ Lietuvos pašto
duomenimis, įrengta 4 141 siunčiamųjų laiškų dėžutė
(1 606 – miestuose ir 2 535 – kaimuose), VĮ Lietuvos paštas
visoje šalies teritorijoje aptarnauja 1 229 401 gaunamųjų
laiškų dėžutę (899 379 – miestuose ir 330 022 – kaimuose).

Naudotojų skundų nagrinėjimas
2005 m. buvo gauti 47 pašto ir pasiuntinių paslaugų
naudotojų skundai, iš jų 25 – dėl universaliųjų pašto
paslaugų teikimo, 22 – dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų
teikimo. Dažniausiai pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojai į RRT kreipėsi dėl pašto siuntų apgadinimo ar dingimo
bei dėl pašto siuntų pristatymo ar įteikimo. 2005 m. 2,8 karto
išaugęs, lyginant su 2004 m., pašto ir pasiuntinių paslaugų

5 lentelė. 2005 m. pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų
skundų priežastys bei RRT sprendimai
2005 m.
Skundai dėl pašto ir pasiuntinių paslaugų
kokybės:

22

sprendimai paslaugų naudotojų naudai

14

naudotojo naudai tenkintini iš dalies

3

pažeidimo nenustatyta

3

nagrinėjimas tęsiamas

2

Skundai dėl universaliųjų pašto paslaugų
teikimo:

25

sprendimai paslaugų naudotojų naudai

6

taikus ginčo sprendimo būdas

1

atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant
išaiškinimus

4

nagrinėjimas tęsiamas

14

Šaltinis: RRT.

naudotojų skundų skaičius rodo, kad pašto paslaugų naudotojai taip pat žino savo teises ir yra geriau informuoti, kur
kreiptis, iškilus įvairioms problemoms.

Naudotojų informuotumo didinimas
Siekdama suteikti visuomenei kuo išsamesnę ir
aktualesnę informaciją universaliųjų pašto paslaugų, kitų
pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo klausimais, 2005 m.
RRT interneto svetainėje sukūrė skiltį „Informacija pašto
ir pasiuntinių paslaugų naudotojams”, kurioje skelbiama
naujausia informacija apie pašto ir pasiuntinių paslaugų
naudotojų teises, teikėjų pareigas, pašto ir pasiuntinių
paslaugoms keliamus kokybinius, saugumo ir kitus reikalavimus.

18 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundų
dinamika 2002–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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2005 m. RRT užsakymu buvo atliktas tyrimas dėl Lietu-

Tyrimo metu nustatyta, kad pašto ir pasiuntinių paslaugų

vos gyventojų pasitenkinimo pašto ir pasiuntinių paslaugų

naudotojai, pasirinkdami paslaugų teikėją, didžiausią

teikėjų

išsamaus

dėmesį kreipia į įsipareigojimų naudotojui vykdymą, klientų

visuomenės nuomonės tyrimo metu RRT siekė nustatyti,

teikiamomis

paslaugomis.

Pirmojo

aptarnavimo kokybę, priimtiną teikiamų paslaugų kainą,

kokiomis pašto paslaugomis Lietuvos gyventojai daugiau-

operatyvų pašto siuntų pristatymą bei patogią paslaugų

sia naudojasi ir kaip jos atitinka jų lūkesčius, ar naudotojai

teikimo vietą. Dauguma (69,9 proc.) apklaustųjų VĮ

patenkinti paslaugų teikėjų prisiimamais įsipareigojimais ir

Lietuvos pašto paslaugomis naudojasi kartą per mėnesį

paslaugų teikimo sąlygomis.

ir dažniau. Daugiau nei pusė (61,1 proc.) kitų pašto ir

Tyrimo rezultatai parodė, kad 2005 m. pašto ir

pasiuntinių paslaugų teikėjų paslaugomis naudojasi rečiau

pasiuntinių paslaugomis naudojosi 62,3 proc. Lietu-

nei kartą per mėnesį. Tiek VĮ Lietuvos pašto, tiek kitų teikėjų

vos gyventojų. Daugiau nei pusė (61,8 proc.) Lietuvos

paslaugomis apklausos dalyviai yra patenkinti. (2005 m.

gyventojų mano, jog, padidėjus konkurencijai tarp teikėjų,

lapkričio mėn. UAB „RAIT“ atlikto tyrimo duomenys).

pašto paslaugų kokybė pagerės.

19 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugos, kuriomis naudojosi gyventojai 2005 m., proc.
Šaltinis: 2005 m. lapkričio mėn. UAB „RAIT“ atliktas tyrimas.
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kurie

patenka į Reglamento reguliavimo sritį, taip pat

patikrinama, ar neatsirado naujų (rinkoje dar nesančių)
įrenginių. Informacija apie įvežtus įrenginius saugoma
duomenų bazėje, pagal šiuos duomenis atliekami įrenginių
patikrinimai prekybos vietose.
2005 m. patikrintos 95 parduotuvės ir prekybos vietos.
Nustatytas 13 tipų įrenginių neatitikimas Reglamento reikalavimams, 7 tipų įrenginių teikimas į rinką sustabdytas,
20 pav. VĮ Lietuvos pašto teikiamų paslaugų kainų, kokybės,
informacijos apie teikiamas paslaugas aiškumo, klientų
aptarnavimo bei paslaugų įvairovės įvertinimas 2005 m.
(vartotojų vertinimas)
(įvertinimui naudojama 4 balų skalė: 1 – naudotojas yra „labai
nepatenkintas“, 4 – „labai patenkintas“)
Šaltinis: 2005 m. lapkričio mėn. UAB „RAIT“ atliktas tyrimas.

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų
gynimas aparatūros ir įrenginių
sektoriuje

6 tipų įrenginiai pašalinti iš rinkos. Keturioms įmonėms
surašyti įpareigojimai sustabdyti įrenginių teikimą į rinką ir
pašalinti nustatytus pažeidimus
6 lentelė. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių rinkos priežiūros rezultatai, 2004– 2005 m.

Patikrinimų rezultatai

Kiekis, vnt.
2004 m.

2005 m.

Iš viso patikrinta įrenginių:

132

183

radijo ryšio įrenginių

102

157

galinių įrenginių

8

2

abiejų rūšių įrenginių

22

24

Neturi CE ženklo

10

17

priežiūrą, siekia, kad vartotojai Lietuvos rinkoje įsigytų

Turi CE ženklą

122

166

aukščiau minėtus įrenginius, atitinkančius jiems keliamus

Neturi atitikties deklaracijos

35

28

Turi atitikties deklaraciją:

97

155

pateikta išsami atitikties deklaracija

53

56

pateikta sutrumpinta atitikties
deklaracija

21

53

totojai šiuos įrenginius gali įsigyti palankesnėmis kainomis.

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

8

26

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių rinkos priežiūros rezultatai

atitikties deklaracija nurodoma
internete

15

20

Pranešimas nebūtinas

85

117

Pranešimas būtinas:

47

66

RRT, atlikdama radijo ryšio įrenginių, telekomunikacijų
galinių įrenginių bei kitos aparatūros ir įrenginių, pvz.,
buitinių

elektros,

medicinos

prietaisų,

informacijos

technologijų įrenginių, transporto priemonių elektrinių bei
elektroninių pablokių, pramonės ir mokslo įrenginių rinkos

saugos, elektromagnetinio suderinamumo bei radijo dažnių
spektro efektyvaus naudojimo reikalavimus.
Lietuvoje įgyvendinus ES teisės aktus, pašalinusius
minėtų įrenginių tiekimo į Lietuvos rinką apribojimus bei
nulėmusius sąlygas jų teikimo į rinką kaštų mažėjimui, var-

2005 m. RRT tikrino (atlikdama kontrolinius matavimus),
ar iš rinkos paimtų radijo ryšio įrenginių techniniai parametrai tenkina nustatytus saugos ir elektromagnetinio suderi-

pranešimų pateikta

27

17

namumo reikalavimus. Buvo atliekama tiek prevencinė,

pranešimų nepateikta

20

49

Pateikta informacija apie galinių
įrenginių sąsajas

21

23

Pateikta informacija apie galinių
įrenginių naudojimą

22

28

Pateikta informacija apie radijo ryšio
įrenginių naudojimą

70

136

tiek einamoji priežiūra. RRT laboratorijose buvo tikrinami
iš rinkos paimtų radijo ryšio įrenginių techniniai parametrai
dėl jų atitikimo Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių techninio reglamento (Reglamentas) reikalavimams, susijusiems su efektyviu radijo dažnių spektro
naudojimu.
2005 m. RRT iš Muitinės departamento prie Finansų
ministerijos gavo ir išanalizavo 9 454 vnt. įvežtų įrenginių
dokumentus. Analizuojant Muitinės departamento prie

Šaltinis: RRT.

Finansų ministerijos pateiktus duomenis (klasifikacinius

RRT, vykdydama Reglamento priežiūrą, tikrino, ar iš

kodus) apie įvežtus įrenginius, atrenkami tie įrenginiai,

rinkos paimtų radijo ryšio įrenginių techniniai parametrai
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tenkina Reglamente nurodytų darniųjų Lietuvos standartų

■

reikalavimus, susijusius su efektyviu radijo dažnio spektro

aparatų;

naudojimu. 2005 m. buvo patikrinta 15 radijo ryšio įrenginių

■

(5 įrenginių tipai) parametrų atitikimas Reglamento reikalavi-

įrenginių;

mams ir nustatyta, kad 2 įrenginių tipai netenkino Regla-

■

mento reikalavimų.
2005

m.

užtikrindama

buitinių prietaisų, elektrinių įrankių ir panašių
radijo ir televizijos imtuvų bei jiems giminiškų
pramonės,

mokslo

ir

medicinos

įrenginių,

veikiančių radijo dažnių diapazone;
radijo

ryšio

įrenginių

ir

■

profesionalių apšvietimo valdymo aparatų;

telekomunikacijų galinių įrenginių laisvą judėjimą ir jų teikimą

■

žemės ir miškų ūkio mašinų;

į rinką Lietuvos gamintojų ir (ar) įrenginių importuotojų

■

transporto priemonių elektrinių bei elektroninių

užsakymu, RRT atliko 7 radijo ryšio įrenginių bandymus

pablokių;

pagal Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių

■

vidaus degimo variklių varomų įtaisų.

įrenginių direktyvos darniuosius standartus, būtinus pasirinktoms atitikties įvertinimo procedūroms.

Pagal RRT patikrintos aparatūros ir įrenginių rezultatus, galima teigti, kad 2005 m. pirmą kartą radijo

Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio
suderinamumo kontrolė

ryšio ir telekomunikacijų įrenginių patikrinta daugiau nei
kitų elektrinių ir elektroninių aparatų (tiek buitinių, tiek
pramoninių).

2005 m. Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu buvo
praplėsta ir patvirtinta akredituoto RRT Aparatūros ir įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritis. Šiuo metu RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo
sritis yra viena plačiausių iš Lietuvoje akredituotų įstaigų.
Skyriaus techninė kompetencija bei kokybės sistema pilnai
atitinka tarptautinius standartus ir kitus normatyvinius dokumentus.
RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritis nuo 1999 m.
buvo nuosekliai plečiama. Šiuo metu skyrius yra akredituotas
atlikti bandymus pagal 136 tarptautinius (IEC, CISPR, ISO),
regioninius (EN, ETSI EN, GOST) bei nacionalinius (LST)
standartus.

22 pav. 2005 m. patikrintų įrenginių atitikimas
elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams, proc.
Šaltinis: RRT.

Siekiant kuo geriau ir tiksliau atlikti elektromagnetinio
suderinamumo kontrolę, RRT nuosekliai plėtė techninę
bazę. 2005 m. pabaigoje turima ekranavimo kamera
buvo modernizuota į visiškai atitinkančią ES reikalavimus
beaidę ekranavimo kamerą, jos sienas išklojus feritinėmis
TDK plokštelėmis bei piramidiniais sugertuvais. Ši beaidė
kamera kartu su naudojama šiuolaikine matavimų
aparatūra leis ne tik greičiau, bet ir daug tiksliau atlikti
automatizuotus trikdžių elektromagnetinės spinduliuotės
30 MHz–18 GHz

dažnių diapazone bei atsparumo

elektromagnetiniams laukams 80 MHz–4 GHz dažnių
diapazone bandymus. Dalis elektromagnetinio suderinamumo bandymų atliekama specialiame bandymų
poligone – 10 m ir 30 m elektromagnetinės spinduliuotės
21 pav. Elektromagnetinio suderinamumo standartų, įeinančių į
RRT akreditavimo sritį, dinamika 1999–2005 m.
Šaltinis: RRT.

RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderina-

bandymų aikštelėse. Visi bandymuose naudojami matavimo prietaisai yra periodiškai kalibruojami akredituotose
ES kalibravimo laboratorijose, siekiant užtikrinti jų sietį su
tarptautiniais etalonais.

mumo kontrolės skyrius atlieka bandymus dėl atitikimo nustatytiems elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams:
■

radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių;

■

informacijos technologijų įrenginių;
25
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23 pav. Elektromagnetinio suderinamumo kontrolei RRT naudojama techninė bazė: kairėje – beaidė ekranavimo kamera, dešinėje
– spinduliuotės bandymų aikštelė

Kiekvienu atveju RRT tikrina:

Aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimas

a) aparatūros įrenginių skleidžiamus elektromagnetinius trikdžius, t. y. tikrinama 10 skirtingų elektromagnetinių

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įren-

trikdžių spinduliavimo charakteristikų nuo 50 Hz iki 20 GHz

ginių sektorius sudaro svarbią telekomunikacijų rinkos dalį.

dažnių diapazone;

Visi minėti įrenginiai skirstomi į 2 klases:

b) atsparumą trikdžiams, t. y. tikrinama 15 skirtingų
atsparumo trikdžiams charakteristikų;
c) radijo ryšio įrenginių skleidžiamo radijo spektro
charakteristikas, t. y. tikrinami įvairūs darniuosiuose standartuose reglamentuojami elektromagnetinio suderinamumo
parametrai.

– 1 klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, kurie gali būti teikiami
į ES rinką ir naudojami visose ES valstybėse narėse be
apribojimų;
– 2 klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, patenkantys į Reglamento taikymo
sritį, bet nenurodyti 1 klasės įrenginių sąraše. Jų teikimui į
rinką ir (ar) naudojimui ES valstybės taiko tam tikrus apribojimus.
2005 m. buvo gauti 1 429 pranešimai dėl 2 klasės aparatų teikimo į rinką, lyginant su 2004 m. pranešimų skaičius
išaugo daugiau kaip 2 kartus. Visi gauti pranešimai buvo išnagrinėti ir išsiųsti atsakymai įrenginių teikėjams dėl teikimo
į rinką galimybių bei įrenginių naudojimo sąlygų Lietuvoje:
7 atvejais buvo neleistas įrenginių teikimas į Lietuvos rinką,
3 – nurodyta, kad įrenginių naudojimas Lietuvoje negalimas, 8 – importuotojai buvo informuoti dėl įrenginių naudojimo Lietuvoje dalinio ribojimo sąlygų, išanalizuotos 99
pateiktos atitikties deklaracijos gaminiams ir 12 notifikuotų
įstaigų išduoti dokumentai apie įvertinimo atitiktį („NB Opin-

24 pav. RRT atliktų elektromagnetinio suderinamumo
bandymų protokolų skaičiaus dinamika 2000–2005 m.
Šaltinis: RRT.

RRT 2005 m. daugiausiai neatitikimų ES elektromag-

ion” – Notified Body Opinion).
7 lentelė. RRT išnagrinėtos dokumentų bylos dėl 2 klasės
aparatų teikimo į rinką 2004–2005 m.
Bylų skaičius

Įrenginių rūšis

netinio suderinamumo reikalavimams buvo nustatyta dėl
radijo trikdžių spinduliuotės 30 MHz–1000 MHz dažnių
diapazone (42 proc. visų neatitikimų) bei dėl į elektros
maitinimo tinklą skleidžiamų trikdžių 150 kHz–30 MHz
dažnių diapazone (22 proc. visų neatitikimų).

WLAN įrenginiai
PMR įrenginiai
Mikrolink įrenginiai
Mažojo nuotolio įrenginiai
Kiti įrenginiai
VISO:
Šaltinis: RRT.
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2004 m.

2005 m.

290
146
47
120
51

887
145
74
269
54

654

1 429

19, viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (ar) paslaugų
teikimu – 2, skirtųjų linijų paslaugų teikimu – 3 nauji ūkio
subjektai.

KONKURENCIJOS
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR
PAŠTO SEKTORIUOSE
SKATINIMAS

25 pav. Ūkio subjektų, besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis, skaičiaus dinamika 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Rinkų tyrimai

Konkurencijos elektroninių ryšių
sektoriuje skatinimas

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

■ Lietuvoje judriojo telefono ryšio skverbtis
2005 m. augo greičiausiai ES, ir, remiantis
tarptautinės telekomunikacijų rinkos tyrimų
agentūros “Informa Telecoms & Media”
duomenimis, 2005 m. gruodžio mėn. buvo
didžiausia pasaulyje.

– infrastruktūrinis sektorius, ir šio sektoriaus ypatybės

■ Nuo 2004 m. pabaigos naujų viešųjų fiksuoto
telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų
skaičius išaugo 17,4 proc.

paslaugų rinkose yra veiksminga, ir, jei konkurencija tiria-

■ Lyginant su 2004 m., 2005 m. naujų fiksuoto
telefono ryšio paslaugų teikėjų pajamos išaugo
22,9 proc.
■ Interneto prieigos abonentų skaičius nuo
2005 metų pradžios išaugo 2,1 karto.
■ Plačiajuosčio interneto abonentų skaičius
išaugo beveik 81,4 proc.

formuoja savitas konkurencijos problemas bei iššūkius
reguliuojančiai institucijai.
Vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymu (ERĮ),
RRT atlieka elektroninių ryšių rinkų tyrimus, kurių tikslas
– nustatyti, ar konkurencija konkrečiose elektroninių ryšių
mose rinkose nėra veiksminga, įvardyti didelę įtaką tose
rinkose turinčius ūkio subjektus bei užkirsti kelią pastarųjų
piktnaudžiavimui savo įtaka rinkoje.
RRT turi teisę ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką
atitinkamoje rinkoje, nustatyti konkrečius ERĮ numatytus
įpareigojimus – skaidrumo, nediskriminavimo, apskaitos
atskyrimo, prieigos suteikimo, kainų kontrolės ir sąnaudų
apskaitos įpareigojimus, o taip pat su paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimu susijusius bei kitus
įpareigojimus, atsižvelgdama į nustatytas konkurencijos
konkrečioje elektroninių ryšių rinkoje problemas ir konkrečių

■ Lietuvoje judriojo telefono ryšio, fiksuoto
telefono ryšio prieigos, mažmeninių skirtųjų
linijų kainos yra vienos mažiausių visoje ES.

įpareigojimų tinkamumą tų problemų išsprendimui. RRT

(Lietuvos ryšių sektorius 2005 m.)

paskatins konkurenciją, naudą iš kurios turės galutiniai

nustato tokių įpareigojimų vykdymo pradžios momentą.
Atliekami rinkos tyrimai ir po jų nustatyti įpareigojimai
vartotojai.
Pagal ERĮ nuostatas, maksimalus vienos rinkos tyrimo

Elektroninių ryšių rinkos dalyviai

terminas – 13 mėnesių (neįskaitant viešųjų konsultacijų su
rinkos dalyviais, EB Komisija bei kitų ES valstybių instituci-

2003 m. sausio 1 d. elektroninių ryšių sektorius buvo

jomis). Galutinį sprendimą dėl konkrečios tiriamos rinkos, t.

liberalizuotas. Visiems ūkio subjektams nustatyta paprasta

y. dėl didelę įtaką turinčių ūkio subjektų bei jiems taikytinų

įėjimo į rinką procedūra sudarė sąlygas sparčiam rinkos

įpareigojimų, RRT priima tik įvertinusi EB Komisijos, ES

dalyvių skaičiaus augimui.

valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų bei Lietu-

2005 m. pranešimus apie ketinimą verstis viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo ir (ar) paslaugų teikimu pateikė

vos Respublikos konkurencijos tarybos ir elektroninių ryšių
rinkos dalyvių nuomones.
27

RRT metinės veiklos ataskaita

Rinkos tyrimai 2005 m. buvo prioritetinė RRT veikla.

jos pritarimas, ir iki 2006 m. vasario 20 d. RRT priėmė

Atlikdama rinkos tyrimus, 2005 m. RRT pirmenybę teikė

sprendimus dėl ūkio subjektų, turinčių didelę įtaką keturiose

didmeninių elektroninių ryšių paslaugų rinkų tyrimams, ku-

rinkose – balso skambučių užbaigimo individualiuose judri-

rios yra pagrindas mažmeninių elektroninių ryšių paslaugų

ojo telefono ryšio tinkluose rinkoje; skambučių užbaigimo

plėtrai. Todėl RRT, siekdama sudaryti palankias sąlygas

individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikia-

konkurencijai mažmeninių paslaugų rinkose, 2005 m.

muose fiksuotoje vietoje, rinkoje; didmeninės plačiajuosčio

pradėjo kone visų didmeninių elektroninių ryšių paslaugų

ryšio prieigos rinkoje; tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju

rinkų tyrimus (9 rinkų iš 11), o 2006 m. pradžioje jau buvo

fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkoje.

pradėtos tirti ir visos likusios rinkos.

RRT iki 2006 m. liepos 1 d. planuoja notifikuoti EB

2005 m. RRT notifikavo EB Komisijai 4 rinkų tyrimus.

Komisijai apie visų 18 rinkų tyrimus (tiek rinkų yra nurodyta

Visi 4 rinkos tyrimai atlikti sėkmingai, gautas EB Komisi-

2003 m. vasario 11 d. EK rekomendacijoje (2003/311/EB)
dėl atitinkamų elektroninių ryšių rinkų).

26 pav. Rinkų tyrimų situacija 2006 m. kovo mėn.
Šaltinis: RRT.

Didelę įtaką turinčiam ūkio subjektui nustatytų
įpareigojimų vykdymo priežiūra

modelius, t. y. suformavus hibridinį modelį (HY–LRAIC).
Įgyvendintas LRAIC projektas leis nustatyti konkurencinėje
rinkoje efektyviai veikiančio ir optimalias technologijas

RRT nuolat vykdo priežiūrą, kaip didelę įtaką rinkoje
turintys ūkio subjektai laikosi jiems nustatytų įpareigojimų

naudojančio fiksuoto telefono ryšio tinklo operatoriaus
didmeninių paslaugų sąnaudas ir kainas.

– skelbti išankstinį pasiūlymą sujungti tinklus, išankstinį

Atsižvelgdama į rinkų tyrimų rezultatus, 2005 m.

pasiūlymą suteikti prieigą, nediskriminavimo bei skaidrumo

pabaigoje RRT inicijavo viešojo judriojo telefono ryšio

įpareigojimus, taip pat įpareigojimus, susijusius su apskaita

LRAIC sąnaudų apskaitos modelio formavimo projektą,

ir kainodara. Šie įpareigojimai, taikomi didelę įtaką rinkoje

kurio įgyvendinimas leis nustatyti efektyviai veikiančio

turintiems ūkio subjektams, mažina įėjimo į atitinkamas rin-

konkurencinėje rinkoje judriojo telefono ryšio operatoriaus

kas barjerus ir didina verslo iniciatyvų laisvę, užtikrina ūkio

didmeninių paslaugų sąnaudas bei kainas, kurios sumažins

subjektams vienodas konkuravimo elektroninių ryšių rinko-

įėjimo į rinką barjerus bei padidins konkurenciją vartotojų

se sąlygas ir didesnį konkurencijos tose rinkose laipsnį, o

naudai.

tai elektroninių ryšių paslaugų vartotojams lemia mažesnes

AB „Lietuvos telekomas“, atsižvelgdamas į RRT

kainas, didesnę paslaugų įvairovę ir geresnę kokybę, taip

reikalavimą, sumažino atsietos prieigos paslaugų kainas ir

pat užtikrina kiekvieno vartotojo laivę rinktis geriausiai jo

atnaujino atsietos prieigos paslaugų viešąjį pasiūlymą. Kai-

poreikius atitinkantį paslaugų teikėją.

nos vidutiniškai sumažėjo 25 proc. arba nuo 2 proc. iki bev-

2004 m. RRT inicijavo ilgo laikotarpio vidutinių
padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio LRAIC (angl. long

eik 52 proc. atskiroms paslaugoms, lyginant su anksčiau
galiojusiomis AB „Lietuvos telekomas“ kainomis.

run average incremental costs) viešojo fiksuoto telefono

2005 m. pradžioje AB „Lietuvos telekomas“ atnau-

ryšio pagrindinio tinklo paslaugų sąnaudoms nustatyti

jino išankstinį pasiūlymą sujungti telekomunikacijų tinklus.

formavimo projektą. 2005 m. buvo atlikti LRAIC sąnaudų

Pagal UAB NTT, UAB „Interneto pasaulis“ ir UAB „Linko-

apskaitos modelio formavimo viešojo fiksuoto telefono ryšio

telus“ pateiktus skundus buvo nustatyta, kad atlikti pakeiti-

pagrindinio tinklo ir skirtųjų linijų magistralinių segmentų

mai prieštarauja teisės aktų reikalavimams. Atsižvelgiant

paslaugoms pirmojo etapo darbai (RRT formavo modelio

į RRT nurodymus, AB „Lietuvos telekomas“ 2005 m.

dalį „iš apačios į viršų“ (BU–LRAIC), šiuo metu AB „Lietuvos

spalio mėn. pateikė atnaujintą Išankstinį pasiūlymą sujungti

telekomas“ formuoja modelio dalį „iš viršaus į apačią“ (TD–

telekomunikacijų tinklus, o gruodžio mėn. dar kartą atnau-

LRAIC)). 2006 m. bus baigtas šis projektas, suderinus abu

jino Išankstinį pasiūlymą sujungti telekomunikacijų tinklus.
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2005 m. išnagrinėtas UAB „Linkotelus“ ginčas dėl AB

galutinis perkėlimas į centrinę duomenų bazę užbaigtas

„Lietuvos telekomas“ siūlomų tinklų sujungimo sąlygų.

2006 m. vasario 1 d. Numerio perkeliamumo paslaugos

Ginčo šalims pasirašius taikos sutartį, RRT Ginčų

įgyvendinimas reiškia, kad visi vartotojai, išsaugodami

nagrinėjimo komisijos sprendimu ginčas tarp UAB „Linko-

savo abonentinį numerį, gali rinktis bet kurį paslaugų

telus” ir AB „Lietuvos telekomas” buvo nutrauktas.

teikėją pagal jam svarbius kriterijus: paslaugų kokybę,
kainas, teikiamų paslaugų įvairovę, klientų aptarnavimo

Rinkos savireguliacijos mechanizmų skatinimas

kokybę, taikomas nuolaidų sistemas. Įgyvendinus centrinės
duomenų bazės principą, vartotojas, naudodamasis kito

Skatindama rinkos savireguliacijos procesus bei didin-

judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjo paslaugomis, gali

dama rinkos skaidrumą, RRT periodiškai skelbė išsamias

naudotis ne tik balso perdavimo paslauga, bet ir trumpųjų

ataskaitas apie rinkos plėtrą tiek elektroninių ryšių sek-

žinučių (SMS), vaizdo žinučių (MMS) bei visomis kitomis

toriuje (penkios periodinės ataskaitos per 2005 m.), tiek

judriojo telefono ryšio teikiamomis paslaugomis. Iki šiol

pašto ir pasiuntinių paslaugų sektoriuje (keturios ketvirtinės

galiojęs numerio perkėlimo paslaugos principas skambučio

ataskaitos).

peradresavimo būdu nesudarė vartotojams galimybių

2005 m. pirmą kartą buvo publikuotas išsamus leidinys

siųsti ir gauti SMS bei MMS (pagrindiniai skirtumai tarp

„Lietuvos ryšių sektorius 2004“ (lietuvių ir anglų kalbomis).

dviejų numerio perkėlimo paslaugos įgyvendinimo principų

Planuojama, kad jis taps kasmetiniu.

– centrinės duomenų bazės ir skambučio peradresavimo

RRT surinkti duomenys apie elektroninių ryšių bei pašto

– pateikiami 27 paveiksle).

ir pasiuntinių paslaugų rinkas yra objektyvūs, leidžiantys

RRT duomenimis, 2006 m. sausio pabaigoje nume-

matyti situaciją rinkose bei atskirose jos dalyse. Pagal

rio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 61 367 vartotojai

RRT rinkų apžvalgas, rinkos dalyviai gali analizuoti verslo

(1,15 proc. visų vartotojų), iš jų – 57 788 judriojo ir 3 579

situaciją, matyti tendencijas atskirose srityse tiek pagal

fiksuoto ryšio abonentai. Numerio perkeliamumo paslauga

teikiamų paslaugų pobūdį, rinkos dalyviams tenkančias

vartotojams suteikia laisvę ir galimybes rinktis geriausiai

rinkos dalis, tiek pagal technologijų pasiskirstymą. Tai iš

jo poreikius atitinkančio operatoriaus paslaugas ir kartu

dalies leidžia bendrovėms planuoti savo veiklą, matyti

išsaugoti savo turimą telefono numerį. Veikiant nume-

vartotojų poreikius.

rio perkeliamumo paslaugai, didėja konkurencija tarp
paslaugų teikėjų, teikiančių panašaus pobūdžio tele-fono

Numerio perkeliamumo paslauga

ryšio paslaugas, kadangi jiems tampa svarbu ne tik pritraukti į savo tinklą kuo daugiau naujų abonentų, bet ir

2005 m. buvo visiškai įgyvendintas telefono ryšio

išsaugoti jau turimus.

numerių perkeliamumas - abonentų telefono ryšio numerių

27 pav. Numerio perkėlimo schema peradresavimo būdu (kairėje) ir naudojant centrinės duomenų bazės modelį (dešinėje)
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Konkurencijos pašto paslaugų
sektoriuje skatinimas

Paslaugų teikėjo pasirinkimas
Nuo 2003 m. sausio 1 d. 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, abonentai galėjo naudotis
kito viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriaus paslaugomis, surinkę trumpuosius telefono ryšio numerius iš serijos
10XX. Nuo 2004 m. sausio 1 d. abonentai galėjo pasirinkti
kito viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriaus paslaugas,
taip pat ir išankstinio pasirinkimo būdu, t. y. abonentams,
pasirašiusiems sutartį su kitu paslaugų teikėju, nereikėjo
rinkti trumpojo telefono ryšio numerio (iš serijos 10XX) ir
atlikti jokios papildomos procedūros.
Vadovaujantis ERĮ 33 straipsniu, 2005 m. lapkričio 28 d.
buvo parengtas Abonento teisės naudotis bet kurio viešųjų
telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio
paslaugomis užtikrinimo tvarkos ir sąlygų aprašas. Minėtas

■ Laipsniškas pašto rinkos liberalizavimas
– nuo 2006 m. sausio 1 d. pašto paslaugų
teikėjams nustatoma 50 g rezervuotųjų pašto
siuntų svorio riba ir 2,5 karto didesnis tarifas
– toliau skatins konkurenciją, o tai sudarys
sąlygas prieinamoms kainoms ir paslaugų
įvairovei pašto paslaugų vartotojams.
■ Įėjimo į rinką procedūrų supaprastinimas
lėmė didėjantį rinkos dalyvių skaičių – 2005
m. rinkos dalyvių skaičius išaugo 53 proc.,
lyginant su 2002 metais.
■ 2005 m. kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų
teikėjų pajamos už suteiktas pašto ir
pasiuntinių paslaugas išaugo 17 procentinių
punktų, lyginant su 2002 m.

aprašas taikomas viešųjų telefono ryšio tinklų ir (arba)

(RRT 2005 m. IV ketv. pašto sektoriaus apžvalga)

viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjams, turintiems didelę

■ Universaliųjų pašto paslaugų kainos
Lietuvoje, lyginant su kitomis ES šalimis, yra
vienos iš mažesnių– standartinio laiško iki 20g
kaina yra 29 euro centai.

įtaką prisijungiant prie viešojo telefono ryšio tinklo ir jį naudojant fiksuotoje vietoje.
2005 m. paslaugų teikėjo pasirinkimo paslauga galėjo
pasinaudoti viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriaus

(The Free and Fair Post Initiative, Brussels, 2005)

AB „Lietuvos telekomas“ abonentai. 2005 m. pabaigoje
23 elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turėjo galimybę
teikti elektroninių ryšių paslaugas AB „Lietuvos telekomas“

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyviai

abonentams.

Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra

Šiuo metu nėra jokių suvaržymų į pašto ir pasiuntinių
paslaugų rinką įeiti naujiems rinkos dalyviams – norint

2005 m. RRT vykdė elektroninių ryšių infrastruktūros

užsiimti pasiuntinių paslaugų veikla, tereikia informuoti RRT

įrengimo ir naudojimo valstybinę priežiūrą. RRT nustato

apie tokį ketinimą. Pašto veiklai reikalingi leidimai, tačiau

statinio projektavimo sąlygas, vadovaudamasi Elektroninių

jų išdavimo procedūros yra greitos ir paprastos. Tiek pašto

ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis,

paslaugų, tiek pasiuntinių paslaugų teikėjai privalo laikytis

kurios nusako pagrindinius statinio saugos ir paskirties

šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

reikalavimus projektuojant, statant, įrengiant naujus ar

2005 m. RRT išdavė 2 leidimus teikti pašto paslaugas

rekonstruojant, remontuojant esamus elektroninių ryšių

bei 10 įmonių įrašė į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą;

statinius, kiek tai susiję su elektroninių ryšių inžinerinių

panaikino 2 leidimus teikti pašto paslaugas bei 5 pasiuntinių

sistemų juose įrengimu.

paslaugų teikėjus išbraukė iš pasiuntinių paslaugų teikėjų

2005

m.

gautos

8

paraiškos

nustatyti

tavimo sąlygas, kurios buvo išnagrinėtos ir
pareiškėjams.

projekatsakyta

sąrašo.
2005 m. gruodžio 31 d. duomenimis, pašto ir pasiuntinių
paslaugų rinkoje veikė 75 įmonės, iš jų 10 teikia pašto ir
pasiuntinių paslaugas, 1 – tik pašto paslaugas, o 64 – tik
pasiuntinių paslaugas.
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28 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų skaičiaus
dinamika 2002-2006 m.
Šaltinis: RRT.

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir sąnaudų
apskaita
2005 m. liepos mėn. buvo patvirtintos Universaliųjų
pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklės
(Taisyklės), kurios pakeitė 2003 m. patvirtintą Universaliųjų
pašto paslaugų teikėjų išlaidų apskaitos tvarką. Naujosios Taisyklės nustato universaliųjų pašto paslaugų teikėjui
pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir
sąnaudų apskaitos sistemai keliamus reikalavimus.
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas VĮ Lietuvos paštas
privalo vykdyti sąnaudų apskaitą pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus ir vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį,
tačiau ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio birželio
1 d., parengti ir pateikti RRT detalią metinę ataskaitą, kuri
būtų pakankama, kad būtų galima įvertinti, ar universaliųjų
pašto paslaugų teikėjo naudota sąnaudų apskaitos sistema
atitinka šių Taisyklių bei kitų RRT patvirtintų teisės aktų
reikalavimus.
VĮ Lietuvos paštas 2005 m. balandžio mėn. RRT
pateikė pirmą Universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų
pašto paslaugų 2004 m. sąnaudų ataskaitą. Išnagrinėjusi
ataskaitą, RRT pateikė pastabas ir nurodė pagrindinius
trūkumus, kuriuos turi pašalinti VĮ Lietuvos paštas.
VĮ Lietuvos paštas 2005 m. lapkričio mėn. pateikė
RRT 2005–2007 m. Universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų
apskaitos tobulinimo priemonių planą.

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos priežiūra
2005 m. atlikti 69 pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų
patikrinimai. Nustatyti pagrindiniai pažeidimai – paslaugų
kokybės ir sutarčių nesilaikymas, siuntų neįteikimas
asmeniškai gavėjams ir pasirašytinai, ketvirtinių ataskaitų
nepateikimas laiku, vidaus taisyklių ir bendrovės identifikacinio spaudo neturėjimas. 20 bendrovių buvo įspėtos
dėl vykdytos veiklos ataskaitų nepateikimo. 2005 m. už
nustatytus pažeidimus 3 bendrovėms surašyti 5 ATPK protokolai dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimų.
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Respublikos teritorijos ploto.
2005 m. buvo paskelbtas viešasis konkursas suteikti
teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos
judriojo radijo ryšio (UMTS) tinkluose. Konkurso būdu 2006
m. vasario mėn. bendrovėms UAB „Omnitel“, UAB „Bitė
Lietuva“ ir UAB „Tele2“ suteikta teisė naudoti radijo dažnius
(kanalus) 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių
UMTS tinkluose. Pagal konkurso sąlygas, laimėtojai per
vienerius metus turi pradėti teikti UMTS/IMT-2000 paslau-

PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
RINKOS PLĖTRAI
FORMAVIMAS

gas, tačiau jau 2006 m. vasario pabaigoje vienas iš leidimų
turėtojų pradėjo teikti UMTS paslaugas aštuoniuose
Lietuvos miestuose bei yra prieinamas maždaug 25 proc.
gyventojų. UMTS tinklai leis vartotojams teikti naujos kartos
elektroninių ryšių paslaugas, kurios visų pirma suprantamos kaip duomenų perdavimo bevieliais tinklais iki 2 Mbps
sparta paslaugos: tiesioginio perdavimo paslaugos (angl.

■ Technologinė konkurencija Lietuvos
plačiajuosčio ryšio rinkoje yra intensyviausia
visoje ES.
(EK 11-osios ataskaitos „Europos elektroninių ryšių
reguliavimas ir rinkos 2005 m.“ duomenys)

■ 72,7 proc. Lietuvos gyventojų nuomone,
per pastaruosius penkerius metus naujų ryšių
technologijų pasirinkimo galimybės žymiai
padidėjo (17,9 proc.) ar padidėjo (54,8 proc.).
(2006 m. kovo 10 d. UAB „RAIT“ tyrimo duomenys)

streaming) (pvz., daugialypės terpės, vaizdo pagal poreikį,
tiesioginių transliacijų paslaugos), interaktyviosios paslaugos (pvz., naršymas ir žaidimai tinkle, prieiga prie duomenų
bazių), bazinės paslaugos (pvz., elektroniniai laiškai, SMS,
tinklalapių peržiūra, vaizdo klipų parsisiųsdinimas), telefonijos paslaugos (pvz., balso telefonija, vaizdo telefonija,
vaizdo žaidimai). UMTS ryšys taip pat leis vartotojams
vienu metu gauti keletą skirtingų paslaugų.
2005 m. pabaigoje RRT parengė ir paskelbė viešai
konsultacijai Radijo dažnių plėtros 3,410–3,600 GHz radijo
dažnių juostoje planą. Ši radijo dažnių juosta yra skirta bevielei plačiajuostei prieigai (pvz., WiMax) diegti, todėl 2006

Investicijų skatinimas ir pažangių IRT
technologijų plėtra
2005 m. parengtas ir patvirtintas antžeminės skaitmeninės televizijos plėtros planas, paskelbtas konkursas

m., išdavus leidimus veiklai šiame radijo dažnių diapazone,
turėtų dar sparčiau plėstis plačiajuostis ryšys mūsų šalyje
ir atsirasti geresnės galimybės gauti šias paslaugas kaimo
vietovėse.
RRT aktyviai dalyvavo 410–470 MHz, 2300–2400

suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 470–862

MHz, 2500–2690 MHz, 3600–3800 MHz ir 5725–5925

MHz radijo dažnių juostos dviems skaitmeninės televizijos

MHz radijo dažnių juostų naudojimo tarptautiniame ir

tinklams steigti ir skaitmeninės televizijos programoms šiais

regioniniame derinime. Naujausių technologijų radijo ryšio

tinklais siųsti, konkurso nugalėtojams – AB Lietuvos radijo

įrangai naudotinos radijo dažnių juostos turi būti harmo-

ir televizijos centrui ir AB „Lietuvos telekomas“ – išduoti

nizuotos Europos šalių ar bent Europos Bendrijos mastu,

leidimai naudoti radijo dažnius dviejuose skaitmeninės

todėl glaudžiai bendradarbiaujama su Europos pašto ir

televizijos tinkluose.

telekomunikacijų

administracijų

konferencijos

(CEPT)

Prieš išduodant leidimus, buvo atliktas didžiulis koor-

Elektroninių ryšių komiteto (ECC) ir EK darbo grupėmis, o

dinavimo skaitmeninei televizijai skirtų radijo dažnių su

RRT sprendimai priimami atsižvelgiant į šių darbo grupių

kaimyninėmis valstybėmis darbas, buvo teikiami pasiūlymai

bendrus sprendimus. Tokia veikla užtikrina, kad radijo

Europos lygiu dėl Europos skaitmeninės TV radijo dažnių

dažniai naujoms technologijoms bus naudojami efektyviai

naudojimo plano.

tiek nacionaliniu, tiek ir regioniniu mastu.

Pagal

Leidimų

naudoti

radijo

dažnius

(kanalus)

Ūkio subjektai, gavę teises naudoti aukščiau minėtus

skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose sąlygas, iki

radijo dažnius, per ateinančius kelerius metus investuos į

2006 m. birželio 30 d. Vilniuje turi būti įrengtos stotys, kurios

elektroninių ryšių infrastruktūrą Lietuvoje, o tai turės teigia-

bendrai siųstų ne mažiau kaip 16 skaitmeninės antžeminės

mos įtakos Lietuvos gyventojų naudojimosi moderniomis

televizijos programų. Leidimus gavusios bendrovės iki

paslaugomis, kurios atitiks pažangiausių šalių IRT plėtros

2009 m. sausio 1 d. privalo užtikrinti, kad skaitmeninės tel-

tendencijas, galimybėms.

evizijos tinklas aprėptų ne mažiau kaip 95 proc. Lietuvos
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2005 m. RRT didelį dėmesį skyrė radijo dažnių valdymo
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metodų ir radijo dažnių skyrimo procedūrų tobulinimui, pat-

viešieji radijo ryšio tinklai, jūros judriosios tarnybos laivų

virtintos naujos redakcijos Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir

ir kranto stotys, oreivystės judriosios tarnybos orlaivių ir

naudojimo taisyklės, kuriomis buvo įtvirtintos lankstesnės ir

antžeminės stotys. 2005 m. pabaigoje RRT vykdė 2 944

liberalesnės radijo dažnių valdymo procedūros, tame tarpe

paskirtų radijo dažnių (kanalų), kuriais veikė 1261 vidaus

ir dažnių skyrimo eksperimentiniams tikslams. Tai turėtų

radijo ryšio tinklas, 87 oreivystės judriosios tarnybos

paskatinti inovacijas ir greitesnį naujų bevielių technologijų

antžeminės ir 36 jūros judriosios tarnybos kranto stotys,

diegimą ir vystymą. 2005 m. tokiems tikslams buvo išduoti

kitų tarnybų stotys – iš viso daugiau kaip 20,5 tūkst. stočių,

2 leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos

priežiūrą. RRT atlieka 6 viešųjų radijo ryšio tinklų, kuriuose

judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) eksperimentiniams

veikia 2 176 stotys, radijo dažnių priežiūrą. RRT duomenų

tinklams steigti (UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“), 2006 m.

bazėje šiuo metu yra

sausio mėn. išduotas leidimas naudoti 27 televizijos kanalą

orlaivių stotys.

užregistruotos 253 laivų ir 306

Šalčininkuose eksperimentiniam Lietuvos nacionalinės

2005 m. RRT išdavė leidimus: 75 – naudoti viešųjų

televizijos I programos siuntimui (AB „Lietuvos radijo ir

radijo ryšio tinklų stotis, 351 – naudoti radijo dažnius vidaus
judriojo ryšio tinkluose, 18 – naudoti jūros judriosios tarny-

televizijos centras“).
RRT, liberalizuodama radijo dažnių naudojimo sąlygas,

bos radijo dažnius, 38 – naudoti oreivystės judriosios tarny-

siekia paskatinti rinkos dalyvius teikti kuo platesnio spektro

bos radijo dažnius, 139 – naudoti laivų stotis, 130 – naudoti

modernias bevieles paslaugas, taip pat efektyviau naudoti

orlaivių stotis.
2005 m. buvo atliekamas judriajai tarnybai skirtų radijo

turimus ribotus valstybės išteklius.

dažnių tarptautinis koordinavimas. Su kaimyninių šalių ryšių

Radijas ir televizija

administracijomis suderintas 21 radijo dažnis judriajam
ryšiui. Pagal gautus kaimyninių šalių ryšių administracijų

2005 m. pabaigoje Lietuvoje transliavo 123 televizijos
ir 214 radijo transliavimo stočių

2005 m. Vilniuje veikė

prašymus, buvo suderina 12 radijo dažnių judriajam radijo
ryšiui.

skaitmeninio radijo stotis, transliuojanti 6 radijo programas,
ir skaitmeninės televizijos stotis, transliuojanti 5 televizijos

Radijo ryšio palydovinė ir fiksuotoji tarnyba

programas. Skaitmeninės mikrobangės daugiakanalės televizijos stotys transliavo televizijos programas 3 kanalais

Šiuo

metu

naujų

technologijų

kūrėjai

ypatingą

Klaipėdoje bei 6 kanalais Šiauliuose ir Panevėžyje. Radijo

susidomėjimą rodo 2–26 GHz radijo dažnių juostoms,

dažniai (kanalai), numatyti radijo bei televizijos programoms

kadangi jose gerai sklinda radijo bangos, nedideli nuos-

transliuoti ir siųsti, yra planuojami bei skiriami pagal Radijo

toliai, pakankamai didelis radijo ryšio atstumas stabiliam

dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir

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

siųsti strategiją bei strateginį planą, kuriuos RRT parengė

dažnių juosta parengta naudoti bevielės plačiajuostės priei-

kartu su Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

gos paslaugų teikimui, artimiausiu metu numatyta pagal

2005 m. RRT pateikė informaciją Lietuvos radijo ir
televizijos komisijai apie 2 radijo dažnius ir 1 televizijos
kanalą, kuriuos pagal Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginį planą yra
numatyta skirti radijo ir televizijos programų transliuotojams. Šis planas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2005 m.
rugpjūčio mėn.
2005 m. su užsienio valstybių ryšių administracijomis buvo suderintos radijo dažnių (kanalų) naudojimo
sąlygos 16 analoginės televizijos stočių, 17 skaitmeninės
antžeminės televizijos stočių ir 31 radijo transliavimo
stočiai. Taip pat 62 televizijos stočių techniniai parametrai pateikti įregistravimui į Tarptautinės telekomunikacijų

baigiamą rengti radijo ryšio plėtros planą išduoti leidimus
šios radijo dažnių juostos naudojimui.
8 lentelė. Bevielei plačiajuostei prieigai galimos naudoti radijo
dažnių juostos Lietuvoje
Juosta

Galimi naudoti
kanalai

Laisvi kanalai

3,410–3,600 GHz

25 x 3,5 MHz

12 x 3,5 MHz

3,600–3,800 GHz

28 x 3,5 MHz

23 x 3,5 MHz

10,15–10,3/10,5–
10,65 GHz

20 x 7 MHz

5 x 7 MHz

24,5–26,5 GHz

32 x 28 MHz

5 x 28 MHz

Šaltinis: RRT.

sąjungos (ITU) registrą.
2005 m. Lietuvoje leidimus veikti 3,5 GHz ir 10,5 GHz

Radijo ryšio judrioji tarnyba

radijo dažnių juostose bevielės plačiajuostės prieigos
paslaugoms teikti turėjo po 2 operatorius, 26 GHz – 4

Judriajam radijo ryšiui paskirstytus radijo dažnius
(kanalus) naudoja sausumos judriosios tarnybos vidaus ir

operatoriai.
2005 m. pastačius 32 bevielės plačiajuostės prieigos
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RRT metinės veiklos ataskaita

bazines stotis, jų bendras skaičius išaugo iki 72 ir operatorių

giau, t. y. daugiau kaip 1200, dažnio priskyrimų fiksuoto-

teikiamomis paslaugomis gali naudotis ne tik didžiųjų šalies

sios tarnybos stotims dažnių diapazone nuo 1 GHz iki 40

miestų, bet ir rajonų gyventojai .

GHz ir išnagrinėta daugiau nei 500 užsienio šalių ryšių

Išaugus

palydovinės

tarnybos

teikiamų

paslaugų

administracijų prašymų koordinuoti stotis.

kiekiui, kokybei bei palydovinio ryšio tinklų operatoriams
sumažinus palydovinio ryšio kanalo nuomos kainas, Lietuvoje daugėja vartotojų, kurie naudojasi platesnes galimybes
teikiančiomis palydovinio ryšio paslaugomis.
2005 m. pabaigoje palydovinių radijo ryšių Ku-juostoje
(11–18 GHz) ir C-juostoje (4–6 GHz) veikė 9 ūkio subjektai,
buvo išduoti 3 nauji leidimai naudoti radijo dažnių juostas
6,5 GHz ir 14 GHz radijo dažnių juostose.
Palydovinis ryšys galėtų būti viena iš technologijų,
naudojamų plačiajuosčio ryšio plėtrai atokiose vietovėse,
kuriose nėra galimybės panaudoti kitas technologijas arba
tų technologijų įdiegimo kaštai yra neproporcingai aukšti.
Kaimo gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra mažiau nei
20 vartotojų, palydovinių ryšių sistema yra laikoma efektyviausiu sprendimu, įvertinant vidutinės spartos paslaugų

29 pav. Išsiųstų prašymų koordinuoti užsienio šalių ryšių
administracijoms radijo stočių skaičius ir RRT išnagrinėtų
užsienio šalių ryšių administracijų prašymų sukoordinuoti
radijo stotis skaičius 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

teikimo kaštus. Tipiniai šios paslaugos naudotojai yra verslo
subjektai atokiose šalies vietovėse.

2005 m. atvirojo konkurso būdu buvo įsigyta anglų kompanijos ATDI programinė įranga ICS Telecom, leidžianti

Spektro inžinerija

įvertinti fiksuotosios, judriosios, palydovinės bei transliavimo tarnybų tarpusavio sąveiką. Ši programinė įranga

Augant

duomenų

perdavimo

linijų

bei

bevielės

plačiajuostės prieigos stočių skaičiui Lietuvoje, vis svarbesnis tampa elektromagnetinio suderinamumo įvertinimas

jau pradėta naudoti bevielės plačiajuostės prieigos stočių
planavimui.
2005 m.

buvo atlikta 3,4-3,8 GHz spektro juostos

bei spektro planavimas, siekiant kuo racionaliau išnaudoti

analizė rengiamam šio diapazono plėtros planui ir suplan-

turimus spektro resursus. Įvertinant elektromagnetinį sude-

uotas galimas regioninių operatorių tinklas šiame diapa-

rinamumą, vadovaujamasi Tarptautinės telekomunikacijų

zone. Šios analizės tikslas - nustatyti, kiek reikėtų spektro

sąjungos parengtomis rekomendacijomis ITU-R P.452,

vienam regioninių operatorių tinklui. Norėdami suplanuoti

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

veikiantį tinklą, kuris aprėptų daugiau kaip 75 proc. Lietuvos

2005 m. RRT įvertino 38 duomenų perdavimo linijų

teritorijos, pagrindiniuose Lietuvos miestuose ir miesteliu-

ir 20 bevielės plačiajuostės prieigos centrinių stočių

ose buvo parinktos 42 centrinės stotys, pritaikyta TDD tech-

elektromagnetinį suderinamumą, atliko 20 duomenų per-

nologija, pasirinktas 7 MHz kanalo juostos plotis. Atliekant

davimo linijų projektų ekspertizę.

analizę ir teorinį šio tinklo planavimą buvo išsiaiškinta, kad

2005 m. buvo parengtos koordinavimo atstumų lentelės,

efektyviai išnaudojant esamą spektro resursą, tinklui mini-

kaip numatyta susitarime tarp Lietuvos ir Rusijos Federaci-

maliai pakaktų 3 kanalų, kad būtų padengta visa Lietuvos

jos ryšių administracijų dėl sausumos judriosios tarnybos

teritorija.

stočių ir televizijos bei VHF/FM stočių 48,5–87,5 MHz radijo

Rengiantis skaitmeninės televizijos diegimui Lietuvoje,

dažnių juostoje koordinavimo. Koordinavimo atstumai nuro-

RRT įvertino kitų radijo ryšio tarnybų, veikiančių televizijos

do, kokiu nuotoliu nuo kitos valstybės sienos esančias stotis

radijo dažnių diapazone, įtaką skaitmeninės televizijos

yra privaloma koordinuoti prieš jas pradedant eksploatuoti.

priėmimui. Kadangi šiame diapazone kaimyninėse šalyse veikia

Nustačius šiuos atstumus, buvo įgyvendintos susitarimo

aviacinės aeronavigacijos radarai, RRT atliko DVB-T standarto

tarp Lietuvos ir Rusijos Federacijos ryšių administracijų

skaitmeninės televizinės sistemos atsparumo aviacinės

nuostatos dėl judriųjų stočių koordinavimo 48,5–87,5 MHz

aeronavigacijos radarams tyrimą. Tyrimai parodė, kad

radijo dažnių juostoje.

skaitmeninio televizijos signalo konvertavimo įrenginiai

Siekiant užtikrinti Lietuvoje veikiančių stočių apsaugą

yra labai atsparūs trukdantiesiems radijo impulsams, todėl

nuo trukdžių, yra atliekamas Lietuvos radijo ryšio stočių

kaimyninėse šalyse veikiantys aviacinės aeronavigacijos

koordinavimas su užsienio šalių ryšių administracijomis.

radarai nesukels trukdžių skaitmeninės TV programų

2005 m., lyginant su 2004 m., buvo išsiųsta užsienio

priėmimui Lietuvoje.

šalių ryšių administracijoms koordinuoti 3 kartus dau34
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Tarptautinės radijo dažnių koordinavimo
derybos

sąlygų aprašas (nauja redakcija), kuris nustato leidimų radijo mėgėjų veiklai ir leidimų naudoti radijo šaukinį išdavimo,
leidimų galiojimo bei jų galiojimo panaikinimo tvarką,

Daugiašaliame susitikime su Baltarusijos ir Latvijos

radijo šaukinių sudarymo, skyrimo ir naudojimo taisykles,

ryšių administracijų atstovais Vilniuje 2005 m. rugsėjo

pranešimų siuntimo ir dažnių naudojimo tvarką, technin-

mėn. buvo derinami Lietuvos reikalavimai skaitmeninės

ius reikalavimus radijo mėgėjų naudojamoms stotims ir jų

TV radijo dažnių planui, kurį numatoma sukurti ir priimti

kontrolę, skaitmeninių stočių ir tinklų, taip pat radijo mėgėjų

per Regioninės radijo ryšio konferencijos (RRC-06) antrąją

pelengavimo siųstuvų naudojimą, kvalifikacinių egzaminų

sesiją. Susitikime buvo susitarta dėl ryšių administracijų

organizavimo ir HAREC pažymėjimo išdavimo tvarką bei

reikalavimų paskutiniam paruošiamajam RRC-06 konferen-

apibrėžia radijo mėgėjų teises. Parengti ir išduodami nau-

cijos etapui bei dėl kelių radijo transliavimo dažnių abipusio

jos formos leidimai radijo mėgėjų veiklai, labiau tenkinan-

suderinimo.

tys radijo mėgėjų pageidavimus. Pradėti išduoti leidimai

Siekiant suderinti Lietuvos reikalavimus su kitomis
(Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos,

naudoti radijo šaukinį ir juridiniams asmenims. Pakeista
keturženklių radijo šaukinių suteikimo tvarka.

Baltarusijos, Ukrainos) ryšių administracijos, dalyvauta

RRT interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie

daugiašaliame susitikime su kaimyninių šalių ryšių admin-

radijo mėgėjams suteiktus šaukinius, išduotus leidimus bei

istracijomis Kijeve. 2005 m. spalio mėn. su Rusijos, Lenki-

jų galiojimo laiką, kita aktuali informacija.

jos, Latvijos bei kitų šalių ryšių administracijomis derinti

2005 m. išnagrinėti 272 radijo mėgėjų prašymai,

Lietuvos reikalavimai skaitmeninės TV radijo dažnių planui.

parengta 220 įsakymų dėl jų veiklos, išduotas 251 leidimas

Šiame susitikime Lietuvos ekspertų paruoštas III diapazono

radijo mėgėjų veiklai: 194 A klasės (CEPT leidimo radijo

planas buvo priimtas su neesminiais pakeitimais.

mėgėjų veiklai ekvivalentai) ir 57 B klasės (nacionaliniai),
išduota 10 darniųjų radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimų

Radijo mėgėjų veikla

(HAREC), suteikti 72 nauji radijo šaukiniai, 5 radijo mėgėjai
atnaujino savo veiklą.

RRT egzaminuoja asmenis, pageidaujančius užsi-imti
radijo mėgėjų veikla, ir radijo mėgėjus, norinčius gauti

Radijo spektro stebėsena

aukštesnės klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai.
2005 m. 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune,

2005 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose įdiegtos

Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje) buvo iš nau-

automatizuotos radijo kontrolės sistemos radijo spektrui

jo sudarytos radijo mėgėjų egzaminų komisijos.

kontroliuoti, kurios leidžia visoje Lietuvos teritorijoje atlikti

2005 m. buvo atnaujinti ir patvirtinti 344 A lygio radijo

sudėtingus radijo trukdžių tyrimus bei televizijos ir radijo

mėgėjų kvalifikacinių egzaminų klausimai, parengti pagal

transliacijos siųstuvų spinduliuotės parametrų kontrolinius

CEPT rekomendacijos T/R 61-02 reikalavimus, ir 295 B ly-

matavimus.

gio klausimai.

2005 m. RRT užfiksavo 31 radijo dažnių nelegalaus

2005 m. kvalifikacinius egzaminus laikė 14 pretendentų,

naudojimo, 14 maksimalaus radijo dažnio nuokrypio neati-

sėkmingai egzaminą išlaikė 13 asmenų, 12 iš jų – nauji ra-

tikimo reikalavimams atvejų; Vilniaus zonoje identifikuota

dijo mėgėjai.

16 siųstuvų, veikiančių be leidimo, nustatyta jų įrengimo

2005 m. gruodžio 10 d. įsigaliojo Teisės užsiimti radijo

vieta bei nurodyta pašalinti pažeidimus.

mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla

30 pav. Radijo spektro kontrolės rezultatai, 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Kitų išteklių valdymas
siems, teikimas, nurodant, kad padidinto tarifo paslaugas

Tinklų identifikatorių valdymas

suaugusiems galima teikti tik Nacionalinio telefono ryšio
numeracijos plane numatytais padidinto tarifo paslaugų

2005 m. spalio 26 d. buvo pakeistos Tarptautinių signal-

suaugusiems numeriais.

izacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų,

RRT yra gavusi nemažai nusiskundimų, kuriuose var-

viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų

totojai nurodo atvejus, kai jie, skambindami trumpaisiais

perdavimo tinklų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų

numeriais, dėl vieno netyčia klaidingai surinkto skaitmens

išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių

yra sujungiami su operatoriumi, teikiančiu tik suaugus-

skyrimo ir naudojimo taisyklės. Šiose taisyklėse buvo

iems skirtas paslaugas. RRT, siekdama labiau apsaugoti

numatyta galimybė teikti paraiškas ir skirti tinklų identifika-

nepilnamečius nuo paslaugų, galinčių daryti neigiamą

torius operatoriams elektroniniu būdu.

poveikį, priėmė sprendimą, kad jau nuo 2006 m. balandžio

2005 m. buvo paskirti 5 tarptautiniai ir 5 nacionalinių

1 d. padidinto tarifo paslaugos suaugusiems bus teikiamos

signalizacijos taškų kodai bei 1 viešųjų judriojo telefono

išimtinai 909 XXXXX serijos numeriais. Vartotojai, norėdami

ryšio tinklų kodas.

apsaugoti nepilnamečius nuo galimybės paskambinti 909
XXXXX numeriais, galės blokuoti skambučius šitais nume-

Telefono ryšio numerių valdymas

riais, apie tokį pageidavimą iš anksto pranešę paslaugos
teikėjui.

2005 m. RRT papildė Nacionalinį telefono ryšio numer-

Siekiant

reglamentuoti

tipografinį

nacionalinių

ir

acijos planą ir Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo

tarptautinių telefono ryšio numerių rašymą ir išdėstymą

taisykles, kuriose numatyta galimybė teikti elektronines

bei simbolių naudojimą nacionalinių ir tarptautinių telefono

paraiškas numeriams skirti, viešojo telefono ryšio tinklo ir

ryšio numerių rašymui visuose Lietuvos Respublikos teri-

(arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjui suteikiama

torijoje naudojamuose formuliaruose, raštuose, sąskaitose

galimybė gauti neribotą skaičių numerių, panaikinta nuosta-

ir kituose dokumentuose, 2005 m. gruodžio mėn. RRT

ta, įpareigojanti naudoti minimalų numerių skaičių, aiškiai

patvirtino Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių

reglamentuotas padidinto tarifo paslaugų, skirtų suaugu-

rašymo taisykles.

9 lentelė. Paskirtų telefono ryšio numerių suvestinė

Numerių paskirtis

Išduotų leidimų skaičius (vnt.)

Paskirtų numerių skaičius (vnt.)

2002–2005 m.

2005 m.

2002–2005 m.

2005 m.

Trumpieji numeriai 10XX

23

1

23

1

Trumpieji numeriai 18XX

32

9

32

9

Viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų numeriai

17

9

1749540

675900

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeriai

40

11

7940000

2000000

Paslaugų numeriai

15

7

17310

6230

Šaltinis: RRT.

Aukščiausio lygio domeno .eu vardų
registravimas

domeno „.eu” pirmoji registracijos fazė, kurios metu registruojami viešųjų objektų (valstybių, miestų bei pan.)
pavadinimai ir jų akronimai, išskirtinių, saugomų meno

2005 m. pradėtas interneto vardų domeno „.eu“ reg-

kūrinių pavadinimai, įmonių pavadinimai, registruoti bei

istravimas. EK paskyrė organizaciją EURID administruoti

neregistruoti, tačiau naudojami prekių ženklai. Domeno

aukščiausio lygio domeną „.eu“ bei priimti organizacijų

galūnė „.eu” parodys svetainės lankytojams, kad svetainė

paraiškas tapti interneto vardų „.eu“ domene registratoriais.

priklauso organizacijai, veikiančiai ES valstybėje narėje

Aukščiausio lygio domeno „.eu“ diegimas yra reglamentuo-

arba šalyje kandidatėje.

tas ES teisės aktais. Už ES „.eu“ reglamento įgyvendinimą
Lietuvoje atsakinga RRT.
2005 m. gruodžio 7 d. prasidėjo aukščiausio lygio
36

Keturių mėnesių Saulėtekio laikotarpis leido pirmumo
teisių turėtojams, įskaitant ir verslo atstovus, kreiptis dėl
domeno vardų registravimo su sąlyga, kad jie gyvena ar
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yra įsteigę savo organizacijas ES teritorijoje.
2005 m. parengtos ir patvirtintos Viešojo administravimo institucijų teisės registruoti domeno vardą „.eu“
aukščiausiojo lygio domene patvirtinimo taisyklės, kurios
nustato tvarką, kaip patvirtinama teisė valstybinėms
įstaigoms registruoti jos vardą „.eu domene.
2006 m. pradžioje RRT patvirtino teisę registruoti
domeno vardą „.eu“ srityje šioms viešojo administravimo
institucijoms – Druskininkų savivaldybės administracijai
(„druskininkai.eu“), Vilniaus miesto savivaldybės administracijai („vilnius.eu“), Panevėžio rajono savivaldybės administracijai („panrs.eu“) ir Panevėžio miesto savivaldybės
administracijai („panevezys.eu“).
Nuo 2006 m. balandžio 7 d. interneto adresų su
galūne „.eu“ registracija bus nevaržoma – adresus galės
be apribojimų registruoti visi fiziniai bei juridiniai ES
asmenys. Nuo šios datos domeno vardų registras pradėjo
priimti prašymus iš visų pageidaujančių aukščiausio lygio
domenui „.eu” gauti. Pradėtas „.eu” domeno registravimas
įgyvendina EK pažadą aiškių ES taisyklių pagrindu suteikti
Europos informacinei visuomenei identitetą internetinėje
erdvėje.

37

naujų technologijų plėtrą ir užtikrinančias ES gyventojų
gyvenimo kokybę, bet ir turinčių įtakos elektroninių ryšių
ir radijo dažnių spektro naudojimui daug platesniame
regione.
Buvo teiktos pozicijos dėl universaliųjų paslaugų,
radijo spektro perleidimo ir valdymo, i2010 komunikato,
skaitmeninės televizijos diegimo, ES elektroninių ryšių
reguliavimo sistemos, interneto valdymo, ryšio duomenų
saugojimo, pasiūlymo pakeisti TV be sienų direktyvą ir kt.
Rengta pozicija dalyvavimui Europos Teisingumo Teismo

HORIZONTALI INTEGRACIJA Į
SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ ES

byloje dėl numerio perkeliamumo paslaugų tarifų pagrindimo sąnaudomis. Iš viso parengta daugiau kaip 40 pozicijų.
Reaguojant į sparčią technologijų pažangą, sprendžiant
kylančias problemas, ES peržiūrimas elektroninių ryšių reguliavimas, tobulinama bei kuriama adekvati, lanksti regul-

Darbas Europos Sąjungos institucijose

iavimo sistema, kuri užtikrintų sektoriaus plėtrą ir geresnes
paslaugas vartotojams. RRT parengtos pozicijos – indėlis į
šiuos ES vykstančius procesus.

2004 m. Lietuva tapo ES narė. Nuo narystės ES

Dalyvavimas ES Tarybos ir Komisijos komitetų ir grupių

pradžios turėjusi atstovus ES Tarybos ir Europos Komisijos

veikloje ne tik suteikė RRT galimybę betarpiškai prisidėti

(Komisija) komitetuose bei darbo grupėse, RRT, pasitik-

prie naujų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkų reg-

dama Lietuvos narystės ES vienerių metų sukaktį, 2005

uliavimo priemonių ES kūrimo, esamos situacijos rinkose

m. išplėtė ir savo dalyvavimą ES sprendimų priėmimo

įvertinimo, bei galimybę patiems vertinti ES direktyvų

procese.
2005 m. išsiplėtusi RRT veikla ES Tarybos ir Komisijos
darbo grupėse bei komitetuose leido padidinti rengiamų ir

nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę, bet ir leido svariau
ginti Lietuvos interesus formuojant bendrą ES poziciją
pasaulinio masto procesuose.

tolesniems svarstymams teikiamų pozicijų bei pasiūlymų

2005 m. prasidėjus parengiamiesiems darbams Lietu-

pozicijai dėl ES institucijose nagrinėjamų klausimų ratą.

vos pirmininkavimui ES 2013 m., Lietuvos Respublikos

Buvo nagrinėti pasiūlymai dėl ES teisės aktų ir įvairūs doku-

Ministro Pirmininko potvarkiu „Dėl tarpžinybinės Lietuvos

mentai elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo klausimais.

pasirengimo pirmininkauti ES darbo grupės sudarymo”

Atsakingoms valstybės institucijoms buvo teikiama RRT

RRT yra įtraukta į pasirengime dalyvaujančių institucijų

pozicija dėl tarptautinių organizacijų dokumentų, susijusių

sąrašą, todėl nuolatinis RRT darbas ES organuose ir Lietu-

su IRT ir pašto sektoriais bei nustatančių ne tik pagrindines

vos interesų atstovavimas yra įgijęs daug platesnę reikšmę

elektroninių ryšių ir pašto veiklos sąlygas, skatinančias

nei anksčiau.

31 pav. Pagrindinių Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių, kuriuose 2005 m. dalyvavo RRT atstovai, sistema
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Horizontali integracija į sprendimų priėmimą ES

Pagal kompetenciją RRT dirbo ES teisės aktų perkėlimo

tikime visos trys šalys pateikė informaciją apie naujausius

į Lietuvos Respublikos teisę srityje, nustatytais terminais

pokyčius elektroninių ryšių ir pašto rinkose, apsikeitė ES

parengė perkėlimo priemones, teikė planus LRV kancelia-

elektroninių ryšių ir pašto reguliavimą reglamentuojančių

rijai dėl RRT kaip atsakingai institucijai paskirtų ES teisės

teisės aktų įgyvendinimo patirtimi, aptarė galimybę dar

aktų įgyvendinimo priemonių bei ataskaitas apie paskirtų

glaudžiau bendradarbiauti ateityje tarptautinio tarptinklinio

ES teisės aktų įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

ryšio reguliavimo srityje.

2005 m. RRT, kaip už ES teisės aktų įgyvendinimą

iavimo institucijomis RRT aktyviai dalyvavo Nepriklausomų

atsakingai institucijai, buvo paskirti šie ES teisės aktai:
■

Kartu su kitomis ES valstybių narių nacionalinėmis regul-

2005/50/EB 2005 m. sausio 17 d. Komisijos

reguliuotojų grupės (IRG) veikloje. IRG suburtoje laikinojoje

sprendimas dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo

darbo grupėje teikti pasiūlymai dėl ES elektroninių ryšių

automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių termi-

reguliavimo sistemos peržiūros.Taip pat 2005 m. aktyviai
dalyvauta Europos reguliuotojų grupės (ERG) bei kitų EK

nuotam naudojimui Bendrijoje;
2005/53/EB 2005 m. sausio 25 d. Komisijos

darbo grupių veikloje, kuriose sprendžiami aktualūs rinkų

sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos

tyrimų, elektroninių ryšių reguliavimo, ES direktyvų praktin-

1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo radijo

io įgyvendinimo klausimai, reguliavimo aspektai, susiję su

ryšio įrenginiams, kurie yra skirti Automatinei identifikacijos

naujų technologijų atsiradimu, keičiamasi informacija bei

sistemai (AIS);

dalijamasi gera kitų šalių patirtimi.

■

■

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir

2005 m. rugsėjo mėn. Vilniuje buvo surengtas IRG

Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų,

Galutinių paslaugų gavėjų darbo grupės posėdis. Jame daly-

susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo,

vavo 15 Europos valstybių atstovai, su kuriais buvo pasikeista

panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB;

patirtimi su galutinių paslaugų gavėjais susijusiais klausimais.

■

2005 m. balandžio 6 d. Komisijos rekomen-

2005 m. RRT dalyvavo ERG vykdomame tyrime dėl

dacija dėl plačiajuosčio elektroninio ryšio elektros perda-

tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio mažmeninių kainų

vimo linijomis;

skaidrumo, kuriuo siekiama, kad vartotojas būtų infor-

■

2005/513/EB 2005 m. liepos 11 d. Komisijos

sp-

rendimas dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz
dažnių juostoje įgyvendinant bevielės prieigos sistemas,
įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN);
■ 2005/631/EB 2005 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos sp-

muojamas ir galėtų pasirinkti jam priimtiniausią tarptautinio
tarptinklinio judriojo ryšio paslaugos teikėją.
RRT, vykdydama rinkų tyrimus, glaudžiai bendradarbiavo su EB Komisijos ir ES valstybių narių nacionalinėmis
reguliavimo institucijomis. Atliktų rinkos tyrimų ataskaitų

rendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje

projektai buvo siunčiami EB Komisijos ir kitų ES šalių

1999/5/EB minimų esminių reikalavimų užtikrinant radijo

reguliuotojams, vyko viešos konsultacijos ir tik pasibaigus

švyturių Cospas-Sarsat naudojimo galimybę pagalbos tar-

konsultacijoms priimti sprendimai.

nyboms;
■ 2005 m. rugsėjo 19 d. Komisijos rekomendacija dėl
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų apskaitos sistemų pagal e-

Tarptautinė Europos tinklų ir informacijos
saugumo konferencija

lektroninių ryšių reguliavimo sistemą;
■ 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tary-

Reikšmingas bendradarbiavimo su ES institucijomis

bos direktyva 2005/82/EB, panaikinanti Tarybos direktyvą

pavyzdys – 2005 m. lapkričio mėn. Lietuvoje pirmą kartą

90/544/EEB, dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo

organizuota tarptautinė Europos tinklų ir informacijos

ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo;
■ 2005/928/EB 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos

saugumo konferencija „Parengtis reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo incidentus“. Konferencijoje, kurią organi-

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

zavo Susisiekimo ministerija, Europos tinklų ir informacijos

dojimo suderinimo Bendrijoje.

saugumo agentūra (ENISA) ir RRT, dalyvavo beveik 200

Bendradarbiavimas su kitų šalių nacionalinėmis
reguliavimo institucijomis

taus verslo kompanijų ir akademinės visuomenės. Pagrind-

atstovų iš Lietuvos ir užsienio valstybinių institucijų, privainis šios konferencijos tikslas – plati diskusija dėl reagavimo
į tinklų ir informacijos saugumo incidentus geriausių būdų.

2005 m. sėkmingai plėtotas bendradarbiavimas su kitų

Šia konferencija taip pat buvo siekiama prisidėti ir prie EK

ES šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis leido

inicijuotos i2010 programos tikslų – kurti bendrą Europos

pasiekti didesnį vidaus rinkos harmonizavimą ir efektyvesnį

informacinę erdvę. RRT planuoja šią praktiką taikyti ir atei-

atstovavimą. 2005 m. rugsėjo mėn. Taline vykusiame

tyje, organizuodama konferencijas visuomenei aktualiomis

kasmetiniame Baltijos šalių nacionalinių reguliuotojų susi-

temomis.
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RRT metinės veiklos ataskaita

Bendradarbiavimas su Europos Komisijos
Techninės pagalbos biuru (TAIEX)

numatytoms naudoti viešosios prieigos judriojo radijo
ryšio ir bevielės prieigos sistemoms, nagrinėjami radijo
dažnių naudojimo perspektyvų planai, buvo rengiami ECC

Siekdama perimti ilgametę ES valstybių narių patirtį
įgyvendinant ES reguliavimo sistemos reikalavimus, RRT

sprendimų ir rekomendacijų, reglamentuojančių radijo
dažnių valdymą, projektai.

2005 m. sėkmingai bendradarbiavo su EK Techninės

Svarbi CEPT veiklos sritis, kuriai 2005 m. buvo skir-

pagalbos biuru (TAIEX) ir pasinaudojo TAIEX teikiama

tas nemažas dėmesys – Europos šalių pasirengimas bei

pagalba pašto reguliavimo, elektromagnetinio suderina-

bendrų pasiūlymų rengimas pasaulinėms Tarptautinės

mumo, informacinių technologijų saugumo, judriojo ir fik-

telekomunikacijų sąjungos (ITU) konferencijoms. RRT

suoto ryšio paslaugų kokybės priežiūros, elektroninių ryšių

atstovai dalyvavo darbe darbo grupių, kurios rengė

reguliavimo sistemos srityje.

pasiūlymus 2006 m. vyksiančioms ITU Regioninei radijo

2005 m. lapkričio mėn. RRT, bendradarbiaudama su

ryšio konferencijai, Aukščiausiajai plenarinei konferencijai

TAIEX, Vilniuje suorganizavo seminarą „ES elektroninių

bei Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (vyks 2007 m.),

ryšių reguliavimo sistema”, kurio metu buvo aptariami

nagrinėjo šių grupių rengiamus dokumentų projektus, teikė

bendrieji ekonominio reguliavimo principai, konvergen-

pastabas.

cijos poveikis elektroninių ryšių srities reguliavimui, kainų

2005 m. rugsėjo mėn. Vilniuje įvyko penktasis Pasi-

reguliavimas infrastruktūrinėse ūkio šakose, nagrinėjama

rengimo

elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo specifika ir ES

grupės 1-osios sekcijos susitikimas (CPG/PT1). Ši sekcija

Pasaulinei

radijo

ryšio

konferencijai

darbo

reguliavimo sistemos reikalavimai.

svarsto Radijo ryšio reglamento – sutarties galią turinčio
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos dokumento – keiti-

Veikla Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų konferencijoje (CEPT)

mo klausimus, susijusius su palydovinių tarnybų naudojimu,
palydovinių fiksuotųjų tarnybų geostacionarių pozicijų
planavimu, naudojimu bei tarptautiniu koordinavimu. Susi-

2005 m. RRT atstovai dalyvavo CEPT komitetų bei

tikime Vilniuje darbo grupė ženkliai pasistūmėjo formuo-

pagrindinių darbo grupių, nagrinėjančių aktualius radijo

dama preliminarų bendrąjį Europos pasiūlymą Pasaulinei

ryšio, elektroninių ryšių ir pašto klausimus, veikloje. CEPT

radijo ryšio konferencijai.

apima praktiškai visas Europos šalis (46 valstybes) , tačiau,

Pašto reguliavimo srityje 2005 m. lapkričio 23 d. Vilniuje

siekiant suvienodinti technines nuostatas Europoje, CEPT

vyko CEPT Europos pašto reguliuotojų komiteto (CERP)

darbo organai dirba ir pagal EB Komisijos išduotus man-

Rinkos priežiūros duomenų darbo grupės posėdis.

datus.
CEPT Elektroninių ryšių komiteto ir jo darbo grupių
veikla orientuojama į sprendimus, kuriais siekiama suvieno-

Bendradarbiavimas su pasaulinėmis
organizacijomis

dinti technines radijo dažnių spektro, radijo ryšio įrenginių
naudojimo sąlygas, tam tikras elektroninių ryšių regulia-

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)

vimo nuostatas Europos šalyse. RRT atstovai dalyvavo
spendimų rengimo veikloje, teikė pastabas rengiamiems

2005 m. lapkričio mėn. RRT atstovai dalyvavo kas-

projektams. Reguliavimo reikalų darbo grupės (WGRA)

metiniame ITU Pasauliniame reguliuotojų simpoziume,

susitikimui buvo pateiktas RRT parengtas projektas dėl

pasisakė simpoziumo viešosiose diskusijose „Tarptautinės

sprendimo nustatyti naudojimo be atskiro leidimo sąlygas

pastangos kovoje su SPAM” ir „Reguliuotojo vaidmuo vys-

tam tikriems induktyviniams įrenginiams, veikiantiems

tant plačiajuostį ryšį”.

148,5–1600,0 kHz dažnių juostoje. Elektroninių ryšių

RRT atstovai dalyvavo Pasaulio viršūnių susitikimo sue-

komiteto priimti sprendimai yra įgyvendinami Lietuvoje,

igoje informacinės visuomenės klausimais (WSIS), skaitė

numatant atitinkamus techninius reikalavimus ir sąlygas.

pranešimą apie bevielių technologijų diegimo Lietuvoje

2005 m. gegužės mėn. Vilniuje buvo surengtas CEPT

praktiką.

Radijo dažnių valdymo darbo grupės (WG FM) 54-asis

Dalyvaudama Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos

posėdis, kuriame nagrinėti sprendimų dėl dažnių nau-

(ITU) darbe, RRT didelį dėmesį skyrė parengiamie-siems

dojimo Europos šalyse projektai. FM WG atliekami darbai

perėjimo nuo antžeminio analoginio prie skaitmeninio

svarbūs formuojant radijo dažnių politiką Europoje, kuri

transliavimo darbams. Skaitmeninio antžeminio transliavimo

vėliau realizuojama Elektroninių ryšių komiteto (ECC)

įvedimui reikia peržiūrėti šiuo metu galiojančius analoginės

sprendimais. Šiame posėdyje buvo svarstomi tolesnio

televizijos dažnių planus, įtvirtintus Stokholmo 1961 m. ir

radijo dažnių valdymo harmonizavimo Europoje klausimai,

Ženevos 1989 m. susitarimais. ITU pirmas žingsnis šia

didelis dėmesys buvo skiriamas radijo dažnių juostoms,

linkme žengtas 2004 m., surengus Regioninę radijo ry-
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Horizontali integracija į sprendimų priėmimą ES

šio konferenciją (RRC-04). Antroji konferencijos sesija
vyks 2006 m.

■

Su Lietuvos radijo ir televizijos komisija buvo

2005 m. RRT atstovai dirbo Regioninės

bendrai spręsti transliavimo (retransliavimo) veiklos licen-

radijo ryšio konferencijos, skirtos skaitmeninės televizijos

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

planavimui, Reguliavimo ir procedūrų grupėje (RPG)

programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti, klausimai.

bei jos specialiojoje darbo grupėje (RPG SWG). Šiose

■

Rengiant

Visuomenės

informavimo

įstatymo

grupėse rengtas naujo susitarimo projektas, nagrinėta lyg

pakeitimo projektą, bendradarbiauta su Kultūros minis-

iateisio

terija.

priėjimo prie radijo spektro bei pereinamojo laiko-

tarpio (kaip tai apibrėžta RRC–04 rezoliucijose) procedūrų,
reglamentavimo problematika.

■

Rengiant Lietuvos poziciją Europos Parlamento

ir Tarybos direktyvai dėl duomenų, tvarkomų teikiant

Rengiantis ITU Pasaulinei telekomunikacijų plėtrosko
nferencijai, RRT parengė pasiūlymus dėl svarbiausių

ITU

plėtros sektoriaus temų ir prioritetų, dalyvavo ITU Telekom
unikacijų plėtros konsultacinės grupės (TDAG) susitikime.

viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo, bendradarbiauta su Teisingumo ministerija.
■

Dėl statistinių duomenų ir informacijos teikimo

apie elektroninių ryšių ir pašto rinkas pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Statistikos departamentu prie

Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
■

Su Valstybine ne maisto produktų inspekcija ir

2005 m. spalio mėn. RRT atstovai pirmą kartą daly-

Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos ben-

vavo Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) Administracinės

dradarbiauta radijo ryšio, telekomunikacijų galinių ir kitų,

tarybos plenariniame posėdyje, kurio metu aptarta 2004-

radijo bangas spinduliuojančių, įrenginių rinkos priežiūros

2008 m. pasaulinė pašto strategija bei

srityje.

rengtasi strate-

ginei pašto konferencijai, kuri įvyks 2006 m. Rengiantis

■

RRT

atstovai

pirmininkauja

Standartizacijos

Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) reformai bei siekiant

departamento Technikos komitetams

nubrėžti pagrindines pašto rinkos vystymosi gaires, RRT

nikacijos“ ir TK 67 „Pašto paslaugos“, kurių veikla susijusi

parengė atsakymus į gautus UPU klausimynus „Pašto

su tarptautinių standartų taikymu Lietuvos Respublikoje.

sektoriaus subjektų apklausa. Plėtros tendencijos ateityje“
ir „Nuomonių apklausa apie Sąjungos reformą“.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Lietuvoje

■

TK18 „Telekomu-

Rengiant Lietuvos Respublikos terminų banką,

aktyviai bendradarbiauta su Valstybine lietuvių kalbos
komisija.

2005 m. RRT tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos
valstybinėmis institucijomis:
■

Rengiant teisės aktų projektus ryšių reguliavimo

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

Aktyviai bendradarbiaujama su Vidaus reikalų

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

Rengiant su informacine visuomenės plėtra

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

Su LR konkurencijos taryba buvo bendradar-

biauta konkurencijos elektroninių ryšių srityje, priežiūros
bei rinkų tyrimų klausimais.
■

Su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija

bei Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie
Teisingumo ministerijos nuolat bendradarbiauta tiriant asmenų skundus dėl nepageidaujamų elektroninių
pranešimų bei kitais klausimais.
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RRT VEIKLOS
ORGANIZACINIAI ASPEKTAI
RRT personalas ir organizacinė
struktūra

32 pav. RRT struktūra 2006 m. vasario 1 d.

2005 m. pabaigoje RRT dirbo 158 darbuotojai, iš jų 148
valstybės tarnautojai (įskaitant 1 valstybės pareigūną) ir
10 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. RRT dirbo
39 proc. moterų ir 61 proc. vyrų. Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis amžius
– 41 metai.
128 valstybės tarnautojai (t. y. 86 proc.) turi aukštąjį
išsilavinimą, iš jų 7 mokslo daktarai, 6 tarnautojai siekia
šio laipsnio. 2005 m., kaip ir kasmet, tarnautojai kėlė
kvalifikaciją pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.
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33 pav. RRT valstybės tarnautojų išsilavinimo kryptys 2005 m.
Šaltinis: RRT.

RRT veiklos organizaciniai aspektai

E–rrt projekto įgyvendinimas
Siekdama kokybiškiau, patogiau ir efektyviau teikti
visuomenei, verslo subjektams ir institucijoms viešąsias
paslaugas bei informaciją pasinaudodama informacinių
technologijų teikiamomis galimybėmis, taip pat prisitaikydama prie technologinės pažangos ir besikeičiančių rinkos
poreikių, RRT 2005 m. pradėjo teikti paslaugas elektroniniu
būdu. RRT, teikdama šias paslaugas, naudoja pasaulyje
pripažintą saugumo sertifikatą Verisign, todėl teikiamų
duomenų konfidencialumas ir saugumas yra užtikrintas.

34 pav. RRT paminėjimų žiniasklaidoje struktūra pagal
temas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Elektroniniu būdu ūkio subjektai ir gyventojai gali
pateikti paraiškas ir prašymus, pranešimus, skundus,

RRT tinklalapyje buvo skelbiamos viešos konsultacijos

ataskaitas bei kitą informaciją. Šis paslaugų sąrašas nėra

dėl RRT parengtų teisės aktų projektų, tinklalapyje buvo

baigtinis, jis bus nuolat pildomas ir keičiamas pagal poreikį

skelbiamos nuorodos į vykstančias tarptautines viešas kon-

bei pasirengimą teikti paslaugas elektroniniu būdu. 2005 m.

sultacijas aktualiais elektroninių ryšių ir pašto klausimais.

pabaigoje RRT elektroninėmis priemonėmis verslo subjektams galėjo teikti 15 paslaugų.

2005 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 12 renginių,
iš kurių galima išskirti jau tradiciniais tapusius seminarus

Elektroninių paslaugų diegimas RRT vyksta keturiais

pašto rinkos dalyviams ir valstybės institucijų atstovams

etapais, kurie atitinka Europoje plačiai naudojamo modelio

„Pašto rinkos reguliavimo aspektai” (4 pranešimai, 80

e. valdžios būklei įvertinti pakopas. Šiuo metu dauguma

dalyvių) bei elektroninių ryšių rinkos dalyviams, valstybės

RRT teikiamų paslaugų atitinka trečią lygį, kai vartotojo

institucijų, žiniasklaidos atstovams „Elektroninių ryšių

tapatybė nustatoma sistemoje ir elektroniniu būdu galima

sektoriaus reguliavimo praktika ir perspektyvos” (12

ne tik pateikti paklausimus, bet ir gauti atsakymus. Kai

pranešimų, beveik 200 dalyvių). RRT tarnautojai aktyviai

kurios paslaugos jau yra teikiamos ir ketvirtuoju lygmeniu

informavo visuomenę apie RRT veiklą ir Lietuvos ryšių

(leidimų telefono ryšio numeriams išdavimas).

sektoriaus plėtrą, skaitė pranešimus aktualia IRT tematika

RRT – skaidri ir atvira organizacija
2005 m. RRT daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui

įvairiuose Lietuvos ir užsienio renginiuose.

RRT veiklos planavimas ir organizavimas

su rinkos dalyviais ir vartotojais, kitomis institucijomis ir
organizacijomis, organizuodama ir dalyvaudama įvairiuose

Vykdydama savo veiklą RRT vadovaujasi Strateginiu

susitikimuose, seminaruose bei konferencijose. Sieki-

veiklos planu, numatančiu

pagrindinius veiklos tikslus

ant informuoti visuomenę apie aktualiausius RRT veiklos

trejiems metams, uždavinius ir priemones šiems tikslams

aspektus, 2005 m. aktyviai bendradarbiauta su žiniasklaida.

įgyvendinti.

2005 m. RRT paskelbė 127 pranešimus spaudai ir naujienų

2005 m. RRT strateginiams tikslams įgyvendinti vykdė

pranešimus. RRT atstovai teikė žiniasklaidai komentarus,

Specialiąją programą – Ryšių valdymo ir kontrolės programą

dalyvavo radijo ir televizijos laidose. 2005 m. RRT buvo

(kodas 88 1), kurios tikslai atitinka LRV strateginius priorite-

minėta 677-iuose žiniasklaidos pranešimuose (UAB „Medi-

tus: siekti darnaus vystymosi, užtikrinti tolesnį verslo plėtros

askopas” vykdytos žiniasklaidos apžvalgos duomenimis).

sąlygų gerinimą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.

Daugiausiai pranešimų apie RRT paskelbta spaudoje

Specialioji programa atitinka Vyriausybės 2004–2008 m.

(461 straipsnis arba 68 proc. visų 2005 m. informavimo

programos nuostatas: sudaryti kuo palankesnę aplinką

priemonių), radijuje transliuoti 153 reportažai (23 proc. visų

verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, įmonių plėtrai, skatinti

informavimo priemonių ), televizijoje parodyti 63 reportažai

investicijas į viešąją infrastruktūrą, spartinti informacinės

(9 proc. informavimo priemonių).

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.
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RRT metinės veiklos ataskaita

RRT strateginis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į
LRV prioritetus, LRV programos 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.
2005 m. patvirtintos naujos redakcijos RRT finansų
kontrolės taisyklės, Euro įvedimo priemonių planas.
RRT kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius
metus pateikia Seimui ir LRV bei paskelbia viešai metinę
RRT veiklos ir finansinę ataskaitą.
RRT pateikė Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės
visuomenės plėtros komitetui (IVPK) pasiūlymus dėl EK
teisėkūros ir darbo programos bei 2005–2009 m. EK
strateginių tikslų. Pasiūlymams buvo pritarta. RRT parengė
ir pateikė Lietuvos Respublikos Seimo IVPK pasiūlymus dėl
EK 2006 m. darbo programos prioritetų.
2005 m. RRT dalyvavo vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 m. programos „Švietimas,
mokslas, informacinė ir žinių visuomenė“ skyriaus 598
„Parengti naujus informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentus, suderintus su Lisabonos strategijos ir
el. Europe veiksmų plano nuostatomis“ ir 601 „Parengti
Elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų
informacinėse sistemose valstybinę strategiją iki 2008 m.
ir jos įgyvendinimo priemonių planą ir juos įgyvendinti“
priemones. Vykdydama 598 priemonę, patvirtinus Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros strategiją, RRT pateikė
pasiūlymus Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie LRV rengiamam Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2006–2008 m. programos projektui, taip pat teikė
pasiūlymus ir pastabas parengtam projektui.

RRT veiklos gairės 2006 m.
RRT 2006 m. veiklos prioritetinės veiklos kryptys:
■ rinkų tyrimų atlikimas, kad būtų užtikrinta konkurencija elektroninių ryšių rinkoje, siekiant sudaryti palankias
sąlygas rinkoje konkuruoti tiek stambiems, tiek vidutiniams
ir smulkiems ūkio subjektams;
■ efektyvus radijo dažnių, naudojamų naujų technologijų
tinklams, valdymas ir naudojimo priežiūra, didžiausią
dėmesį skiriant plačiajuostės fiksuotos ir plačiajuostės
judriosios prieigos technologijoms naudojamam radijo
dažnių spektrui;
■ tinklų ir informacijos saugumo stiprinimo veikla;
■ IRT reguliavimo aplinkos modernizavimas atsižvelgiant
į technologijų raidą (pažangą ir konvergenciją).
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RRT 2005 M. FINANSINĖ
ATASKAITA

RRT 2005 m. priskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus
Eil.
Nr.

2005 m. pajamos

RRT pajamų grupės

tūkst. Lt

proc.

1.

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

17,20

0,06

2.

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

281,00

0,9

3.

Radijo dažnių (kanalų) priežiūra

20 884,04

66,91

4.

Telefono ryšio numerių naudojimo priežiūra

3 378,18

10,8

5.

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

61,23

0,2

6.

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

166,33

0,53

7.

Elektroninių ryšių veiklos sąlygų ir įpareigojimų laikymosi priežiūra

31,25

0,10

8.

Kitos

6 394,36

20,5

31 213,59*

100,00

9.

IŠ VISO (1+2+3+4+5):

* Faktiškai įmokėtos pajamos į valstybės biudžetą – 32 955,0 tūkst. Lt

RRT 2005 m. vykdytai programai skirtų asignavimų panaudojimas, tūkst. Lt

Eil.
Nr.
1.

Specialiajai programai – Ryšių valdymo ir kontrolės
programai

Išlaidų pavadinimas

Išlaidos iš viso

Asignavimai

Kasinės išlaidos

14 235,5

11 903,44

iš jų:
1.1.

darbo užmokestis

7 541,0

6 608,8

1.2.

socialinio draudimo įnašai

2 338,0

2 042,7

1.3.

kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms

4 356,5

3 251,9

Turto išlaidos

11 212,3

4 096,7

25 447,8

16 000,1*

2.
3.

IŠ VISO (1+2)

* 6 978 tūkst. Lt yra į 2006 m. perkeltinos tęstinio investicinio projekto lėšos
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Atsižvelgdama į tai, kad labai sparčiai plėtėsi elektroninių
ryšių rinka ir elektroninių ryšių infrastruktūra, bei siekdama

telefono ryšio numerių priežiūros tarifai.
■

Skatinant naujų tinklų ir infrastruktūros plėtrą, į-

subalansuoti RRT pajamas ir išlaidas, 2005 m. RRT tris

vestas pakeitimas, sudarantis galimybę atidėti užmokesčių

kartus mažino užmokesčių už teikiamas paslaugas ir

mokėjimą neterminuotam laikotarpiui už radijo dažnių (ka-

atliekamus darbus tarifų dydžius. Buvo labai sumažintas

nalų) naudojimą naujai steigiamuose viešuosiuose radijo

bendras tarifų lygis (apie 60 proc.), skatinamos naujos

ryšio tinkluose.

technologijos (skaitmeninė televizija, plačiajuostis radijo

■

RRT, siekdama efektyvaus ilgalaikių investicijų į

ryšys, trečios kartos radijo ryšys, kt.), o taip pat skatinama

sektorių pritraukimo ir subalansuotos technologiškai pa-

viešųjų tinklų plėtra periferinėse Lietuvos vietovėse.

žangių elektroninių ryšių technologijų plėtros, dvejų metų
labai

laikotarpiui labai sumažino užmokesčius už radijo dažnių,

sumažinti GSM, DCS radijo dažnių, telefono ryšio numerių

Perskaičiavus

užmokesčių

dydžius,

buvo

naudojamų viešuosiuose radijo ryšio tinkluose Lietuvos pe-

bei įpareigojimo teikti universaliąsias pašto paslaugas laiky-

riferinėse vietovėse, priežiūrą dydžius, nustatydama tarifo

mosi priežiūros tarifai. Buvo pakeista užmokesčių už teikia-

koeficientus: 2006 m. – 0,55, 2007 m. – 0,65.

mas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarka.
Užmokesčių pakeitimai, skatinantys naujų technologijų
tinklų plėtrą:
■

Numatomas

RRT

pajamų

lygis

pagal

tarifus,

įsigaliojusius 2006 m. gegužės 1 d., 2006 m. – 13,4 mln. Lt
(t. y. 43 proc. 2005 m. pajamų lygio), 2007 m. – 12,1 mln. Lt

Skatinant skaitmeninės televizijos, radijo, MDTV

(t. y. 39 proc. 2005 m. pajamų lygio). Šie pakeitimai nulems

diegimą, įvestas koeficientas k3, kuris sumažina tarifus

RRT pajamų ir išlaidų subalansavimą 2006–2007 metais, o

skaitmeninės televizijos, radijo transliuotojams už radijo

taip pat – dalies lėšų sugrąžinimą rinkai.

dažnių priežiūrą 30 proc.
■

Skatinant viešųjų plačiajuosčių radijo ryšio tinklų

plėtrą (3,5 GHz ir kt.), tarifai sumažinti 29–49 proc.
■

Skatinant tinklų plėtrą visoje Lietuvoje, kartu api-

mant visas vietoves (regionus), viešiesiems radijo ryšio tinklams įvestas koeficientas k1, kuris visoje Lietuvos teritorijoje lygus 1, o didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas,
Klaipėda ir t.t.) lygus 2.
■

Tuo atveju, jei radijo dažniai (kanalai) yra skirti

viešiesiems radijo ryšio tinklams ir jų infrastruktūrai palaikyti, RRT gali nustatyti vienerių metų nuo teisės naudoti
radijo dažnius (kanalus) suteikimo dienos terminą, per kurį
šie užmokesčiai nebus mokami, ir tai sudarys galimybę
operatoriams jau pradiniame etape daugiau investuoti į
tinklų plėtrą. 2005 m. operatoriai, gavę leidimus naudoti
radijo dažnius skaitmeninei antžeminei televizijai, o 2006
m. operatoriai, gavę leidimus naudoti radijo dažnius trečios
kartos radijo ryšio tinklams steigti, atleisti nuo užmokesčių
už šių radijo dažnių priežiūrą vienerius metus.
Užmokesčių dydžių sumažinimas ir pakeitimai lėmė ir
RRT pajamų mažėjimą – 2005 m. IV ketvirčio RRT pajamos sudarė tik 48 proc. 2005 m. II ketvirčio pajamų, kai dar
galiojo seni užmokesčių dydžiai.
Atsižvelgiant į tai, kad RRT praėjusiais metais surinko
daugiau pajamų, negu patyrė išlaidų, ši pajamų dalis yra
grąžinama atgal į rinką, sumažinus RRT užmokesčių
už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus dydžius.
Nauji užmokesčių dydžiai įsigalioja 2006 m. gegužės 1 d.
Pagrindiniai užmokesčių pakeitimai:
■

Panaikinti užmokesčiai už įpareigojimų, nustatytų

didelę įtaką atitinkamoje elektroninių ryšių rinkoje turintiems
operatoriams, priežiūrą.
■
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13–20 proc. sumažinti radijo dažnių (kanalų) ir

RRT metinės veiklos ataskaita

1 priedas
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymai
1.

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 ir papildymo (Žin., 2006, Nr. 5-189)

2.

Dėl ryšių elektros perdavimo linijomis sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 2-46)

3.

Dėl sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 2-45)

4.

Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 152-5628)

5.

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., 2005, Nr. 152-5626)

6.

Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 147-5386)

7.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V-562 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir papildymo (Žin., 2005, Nr. 147-5385)

8.

Dėl teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 144-5273)

9.

Dėl Abonento teisės naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis užtikrinimo tvarkos ir sąlygų aprašo
patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 144-5272)

10.

Dėl Derybų dėl prieigos metu, prieš jas ir vėliau gautos informacijos konfidencialumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 140-5061)

11.

Dėl galutinių paslaugų gavėjų įrangos, skirtos televizijos signalams priimti, sąveikos (Žin., 2005, Nr. 137-4956)

12.

Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 137-4955)

13.

Dėl Operatoriaus, įpareigoto suteikti atsietą prieigą prie vietinės metalinės vytos poros linijos, standartinio pasiūlymo paskelbimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(Žin., 2005, Nr. 133-4813)

14.

Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 133-4812)

15.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1V-129 „Dėl Abonento teisės išlaikyti
abonentinį numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją ar paslaugų teikimo vietą bei būdą, užtikrinimo sąlygų patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 1284647)

16.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1V-119 „Dėl Tarptautinių signalizacijos
taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų ir paslaugų
teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 133-4811)

17.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo,
sąrašo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 127-4595)

18.

Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 122-4382)

19.

Dėl Viešojo administravimo institucijų teisės registruoti domeno vardą „.eu” aukščiausio lygio domene patvirtinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 1194317)

20.

Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 118-4300)

21.

Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 112-4115)

22.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1V-129 „Dėl Abonento teisės išlaikyti
abonentinį numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją ar paslaugų teikimo vietą bei būdą, užtikrinimo sąlygų patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 1053900)

23.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl radijo dažnių skyrimo radijo
ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo” ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl
radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 104-3865)

24.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo,
sąrašo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 103-3834)

25.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005,
Nr. 111-4073)

26.

Dėl Ginčų tarp pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 91-3412)

27.

Dėl Ginčų tarp pašto paslaugų teikėjų ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 90-3403)

28.

Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 83-3100)

29.

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 ir papildymo (Žin., 2005, Nr. 83-3099)

30.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1V-129 „Dėl Abonento teisės išlaikyti
abonentinį numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją ar paslaugų teikimo vietą bei būdą, užtikrinimo sąlygų patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 812992)
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31.

Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 81-2991)

32.

Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 76-2786)

33.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 73-2675)

34.

Dėl Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 73-2674)

35.

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(Žin., 2005, Nr. 71-2586)

36.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo,
sąrašo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 71-2587)

37.

Dėl Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) plėtros plano radijo dažnių juostose 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz patvirtinimo (Žin., 2005,
Nr. 61-2200)

38.

Dėl skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 57-1981)

39.

Dėl Abonentų ir (ar) paslaugų gavėjų skambučių siuntimo į Bendrojo pagalbos centro ir (ar) pagalbos tarnybų numerius tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(Žin., 2005, Nr. 55-1918)

40.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo
ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo” ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl
Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 49-1644)

41.

Dėl Tarpininkavimo ir (ar) taikinimo ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, siekiant ginčą išspręsti taikiai be privalomo
sprendimo, procedūrų taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 49-1643)

42.

Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 49-1641)

43.

Dėl Elektromagnetinio lauko stiprio matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 45-1496)

44.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1V-223 „Dėl pašto ir (ar) pasiuntinių
paslaugų metinės ir ketvirtinės ataskaitų formų patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 26-853)

45.

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo
ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo” ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl
Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 11-351)

