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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO
TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮŽANGINIS ŽODIS

Šios Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 2008-ųjų metų veiklos
ataskaitos pristatymas visuomenei beveik sutampa su mūsų gyvenimo
Europos Sąjungoje penkmečiu. Tai nėra daug, bet pakankamai, kad jau būtų
galima atsigręžti atgal ir įvertinti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje
pasiektą pažangą, RRT indėlį į tą pažangą ir mūsų ryšių sektoriaus užimamą
padėtį, žvelgiant į šį sektorių kaip į sudėtinę platesnės Europos rinkos dalį.
Kodėl mes, nacionalinė ryšių sektoriaus reguliavimo institucija, glaudžiai
save siejame su platesniais regioniniais Europos integracijos procesais? Net
ir ne visiems balso, duomenų ar TV transliacijų perdavimo paslaugų teikėjams
visais atvejais yra aišku, kodėl tam tikra išteklių juosta yra skiriama išimtinai tam
tikroms paslaugoms teikti viso regiono teritorijoje. Arba kodėl kita išteklių juosta
būtinai turi būti atlaisvinta? Arba kodėl būtina investuoti į tam tikrą papildomą
techninę įrangą, kurios lyg ir nereikia trumpo laikotarpio perspektyvoje? Lygiai
taip pat ir eiliniam paslaugų vartotojui gali būti sunku suprasti, kodėl 2012
metų pabaigoje įprastines jau daugiau nei pusę šimtmečio jo matomas TV
transliacijas negrįžtamai pakeis skaitmeninė televizija?
Vis tik atsakymai į sudėtingus klausimus dažniausiai yra paprasti. Naudodamiesi taip lengvai pasiekiamomis vis
naujomis paslaugomis ar stebėdamiesi paskutinėmis ryšių technologijų naujienomis, kartais net nesusimąstome apie
fundamentalesnius dalykus, leidžiančius pasauliui nestovėti vietoje. Būtent nuolatinė technologinė pažanga, kuri ypač
ryški ryšių sektoriuje, verčia suktis pasaulį ir kurti gyvenimo taisykles, dėl kurių nacionalinės valstybių sienos praktiškai
netenka jokios anksčiau turėtos gynybinės nuo išorės ekonominių jėgų funkcijos. Ta pati technologinė pažanga keičia
mūsų pačių sąmonę, leisdama aiškiai suprasti, kad mes ir nenorime visiškai atsiriboti nuo mus supančios aplinkos, nuo
novatoriškų idėjų ir jų praktinio realizavimo iš pažiūros neįtikėtinomis formomis.
Čia ir slypi mūsų dalyvavimo kuriant bendrą Europos Sąjungos ryšių rinką priežastys. Būtent noras ir pareiga
kartu su kitomis pasaulio valstybėmis sudaryti sąlygas išbandyti naujas, daugiau privalumų teikiančias technologijas ir
paslaugas, noras, kad pasaulinio lygio įrangos tiekėjai ir paslaugų teikėjai neišskirtų mūsų šalies kaip atskiros, niekam
neįdomios provincijos, kad mūsų pačių interesai būtų išgirsti ir kad jiems būtų tinkamai atstovaujama – visa tai skatina
neužsidaryti valstybės viduje ir nepaskęsti vien tik trumpalaikių vietinės reikšmės klausimų nagrinėjime. Paradoksalu,
tačiau net ir vietiniai mūsų šalies vartotojų teisių apsaugos klausimai vis dažniau negali būti efektyviai sprendžiami vien
tik nacionalinėmis priemonėmis. Bebaigiančios nykti buvusios aiškios geografinės, technologinės ir kitokios rinkų ribos
verčia turimą nacionalinės rinkos priežiūros patirtį ir žinias įvairiomis formomis pritaikyti platesniame kontekste.
Pastaruosius keletą metų teko priimti daug ganėtinai drąsių tiek ekonominių, tiek techninių sprendimų tam, kad
konkurencija elektroninių ryšių sektoriuje užgimtų ir vystytųsi. Lygiagrečiai buvo galima stebėti ir neįtikėtiną pažangos
tempą, kurį demonstravo rinkos dalyviai ir imlūs vartotojai. Rinkoje 2008 m. nebuvo technologinių ar marketingo akcijų
metai, greičiau pasiektų rezultatų įtvirtinimo, padėties rinkoje stabilizavimo, strateginių ateities veiksmų numatymo metai.
Reguliavimo požiūriu šiuos metus taip pat įvertinčiau kaip analitinius – ypač daug pastangų buvo dedama į strateginių
sektoriaus reguliavimo problemų identifikavimą ir galimų sprendimų būdų paiešką, orientuojantis į ateities konverguotus
naujos kartos tinklus, taip pat infrastruktūros ir kitus klausimus, žinoma, ir į nuolatinį tylų darbą, kurio vertė – sektoriaus
plėtros potencialo didinimas.
Matyt, tai lėmė strateginės diskusijos dėl ekonominio ir techninio reguliavimo ir rinkos priežiūros posūkį
instituciniame lygmenyje. Pati „konvergencijos“ sąvoka diskurse įgavo realų turinį, o technologinė pažanga suvokta kaip
betarpiškas mus supančios aplinkos pasikeitimo katalizatorius. Pripažinta, kad proceso keliami
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elektroninių ryšių, informacinės visuomenės paslaugų, audiovizualinio ir kito elektroniniais tinklais teikiamo turinio
rinkos reguliavimo iššūkiai turi būti sprendžiami konkrečiomis harmonizuotomis priemonėmis, taikant bendrus principus
visiems gretutiniams IRT rinkos segmentams. Ši Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata, formuojanti
nedviprasmišką strateginę kryptį – tai ne tik atliktų darbų įvertinimas ir pripažinimas, kad telekomunikacijų rinkoje buvo
nueita teisingu keliu, bet ir sudėtingų darbų paketas ateičiai, kad būtų išlaisvintos privačios iniciatyvos paskatos ir
progresyvi teisinė veiklos aplinka visam IRT sektoriui.
Iš konkrečių žingsnių išskirčiau kryptingą RRT darbą elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo srityje.
2008-aisias labai aiškiai apie save priminę elektroninės erdvės nusikaltimai tik dar kartą įrodė, jog čia negalimi nei
kompromisai, nei delsimas, kad efektyviai prevencijai ir galimos žalos minimizavimui būtinas regioninis giminingų
institucijų bendradarbiavimas ir kad RRT vykdomas plataus masto visuomenės švietimas yra teisingas pasirinkimas.
2008 m. RRT buvo suteikti įgaliojimai vykdyti nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų
tyrimo padalinio CERT funkcijas. Nacionalinio CERT veikla siekiama sutelkti elektroninių ryšių tinklų administratorių
pastangas, kovojant su incidentais elektroninėje erdvėje ir vykdant jų prevenciją, užtikrinti suderintus veiksmus bei
efektyvią informacijos sklaidą, siekiant operatyviai reaguoti į kylančias ir iškilusias grėsmes bei atliekant incidentų
tyrimus.
Vis tik žymiai daugiau ateities pokyčių sieju su praėjusiais metais tebesvarstytu Elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo įstatymo projektu, kuris turėtų suformuoti vientisą principinį teisinį pamatą bendram darbui ir
apčiuopiamam rezultatui elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityje. Praėjusių metų diskusijos,
iškristalizavusios visą spektrą nuomonių, akivaizdžiai įrodė, kad norint tobulinti teisinę bazę, pirmiausia reikia ją turėti.
Todėl tikiuosi, kad parengtas įstatymo projektas, kaip nuoseklaus kompleksinio požiūrio į problemą variantas, bus
priimtas šiais metais ir suteiks ryškų postūmį veiklai, atsakant į nūdienos ir ateities realijas.
Metų pabaigoje dar labiau išryškėjo konkurencija duomenų perdavimo belaidžių ryšiu rinkoje. Lietuvoje baigti
pirmųjų WiMAX technologijos pagrindu veikiančio judriojo interneto paslaugų tinklo bazinių stočių diegimo darbai. Tinklo
bandymai parodė, kad vienam vartotojui tekusi reali judriojo interneto ryšio sparta siekė iki 10 Mb/s – tai neabejotinai
pagerins ir taip neblogas Lietuvos pozicijas pasaulyje pagal rinkoje vyraujančių bazinių interneto teikimo paslaugų
paketų siūlomas vidutines duomenų perdavimo spartas.
Šios rinkos augimo potencialą nusako ir išskirtiniais tempais 2008 metais augusi UMTS tinklais teikiamų paslaugų
paklausa. Aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS tinklais teikiamomis judriojo ryšio
paslaugomis, skaičius per metus ūgtelėjo net 130 proc., o būtent didelės spartos duomenų perdavimo (HSDPA) UMTS
tinklais paslaugomis metų pabaigoje buvo pasinaudoję tris kartus daugiau vartotojų nei metų pradžioje. Tikėtina, kad,
esant tokiam susidomėjimui pažangesnėmis technologijomis, Lietuva ir toliau išlaikys vienas tvirčiausių pozicijų Europos
Sąjungoje pagal judriojo ryšio skvarbos rodiklius – 2008 m. pabaigoje, pagal pasiektą 149,9 proc. judriojo ryšio skvarbos
lygį, Lietuva nusileido tik Italijai.
Kad ir kaip optimistiškai nuteiktų naujosios technologijos ir paslaugos, jos vis aiškiau primena apie konverguotos
aplinkos lemiamus reguliavimo iššūkius. Galutiniams paslaugų gavėjams tik labai retais ir išimtiniais atvejais įdomu,
pavyzdžiui, kokiu tinklu pageidaujama paslauga pasiekia jų namus ar kaip skirtingi tinklo komponentai bei ūkio subjektai
sąveikauja tarpusavyje, kokios yra galimybės ir technologijos operatoriams jungtis prie naujos kartos tinklų, užtikrinti
galutinę mylią vartotojams. Tačiau šie ir panašūs klausimai atima tikrai daug laiko ir pastangų, kai kalbama apie jų
reguliavimo harmonizavimą ir kitų valstybių patirties perėmimą bent jau regioniniu mastu.
Būtent eiliniai vartotojai 2008-iais turėjo geriausiai pajusti Europos Sąjungos mastu bendrai įgyvendinto tarptautinio
tarptinklinio ryšio (angl. roaming) reglamento naudą. Manau, verta paminėti, jog reglamentas 2008 m. ir toliau buvo
tobulinamas, įsiklausant į rinkos siunčiamus signalus ir įtraukiant į reglamento aprėptį kai kurias kitas paslaugas.
2008-aisiais ypač stipriai į priekį pasistūmėjo ir skaitmeninės televizijos plėtra – tiek antžeminės, tiek naudojant
interneto protokolo (IP) technologijas. Antžeminės skaitmeninės televizijos (DVB-T) tinklams aprėpiant vis daugiau
Lietuvos teritorijos ir gyventojams atrandant naujas skaitmeniniu formatu siunčiamas programas, ypač norisi pasidžiaugti
pirmaisiais raiškiosios televizijos (HDTV) žingsniais praėjusiais metais. Jau seniai nurimo HDTV formatu transliuotų
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Europos futbolo čempionato ir Olimpinių žaidynių aistros, tačiau įgyta patirtis ir teigiamos žiūrovų emocijos verčia ir
toliau šiai paslaugai skirti atitinkamą dėmesį. Vertinant iš rinkos perspektyvų, manau, kad 2008 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta konkreti analoginės televizijos išjungimo data – 2012 m. – suteikia aiškumo tiek verslui, tiek
gyventojams, o tai ypač palengvina viso proceso eigą.
Tokie darbai, kaip analoginio ir skaitmeninio radijo bei skaitmeninės televizijos stočių koordinavimas su
kaimyninėmis valstybėmis, nauji tarptautiniai susitarimai, nustatantys koordinavimo principus ir įteisinantys radijo dažnių,
skirtų belaidėms plačiajuostės prieigos sistemoms (judriosioms ir fiksuotoms) diegti 3410–3800 MHz radijo dažnių
juostoje, pasidalinimo planus, galiausiai nacionalinės pozicijos užsitikrinimas geostacionariose orbitose ir panašiai,
niekada nebus išsamiau aptariami plačiuose visuomenės sluoksniuose. Tačiau sistemingas bei kryptingas darbas,
orientacija į ilgalaikius tikslus ir bendradarbiavimas su panašių interesų vedinais partneriais, užsitikrinant nacionalinius
išteklius, specialistų rate yra itin vertinama, o valstybei – naudinga.
Kalbant apie tarptautinius pasiekimus praėjusiais metais, paminėsiu ir 2008 metų vasarą Šveicarijoje vykusį XXIV
Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) kongresą, kuriame kartu su Lietuvos Respublikos delegacija dalyvavo RRT atstovai.
Kongreso metu Lietuva pirmą kartą išrinkta į UPU Administracinę tarybą ir nuo šiol galės turėti tiesioginės įtakos UPU
veiklai tarp kongresų, dalyvauti formuojant reguliavimo, administracinius ir teisinius klausimus, tvirtinant UPU biudžetą
bei metines ataskaitas. Taip atsiveria platesnės galimybės atkreipti dėmesį į mažų valstybių, siunčiančių nedidelius
pašto siuntų kiekius, rinkų dalyvių interesus ir aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl pašto paslaugų modernizavimo,
skirtingų rinkos dalyvių interesų derinimo.
Negalėčiau išvengti ir dar vienos „karštos“ temos – ryšių sektoriaus dabartis ir ateitis bendrame šalies ūkio
kontekste. Nuosekliai vertindamas keleto praėjusių metų sektoriaus vystymosi faktus – spartesnį nei šalies BVP
augimą, struktūrinę sektoriaus kaitą, investicijų kryptis, komercializuojamų technologijų eiliškumą, paslaugų paklausos
visuotinumą, nuolatinį kainų mažėjimą ir kitus, manau, kad ryšių sektorius yra pasirengęs atlaikyti ekonominio klimato
kaitą. Produktų inovacijos, atliktos rinkos dalyvių investicijos į vertę bei užtikrinti konkurenciniai, ne monopoliniai, procesai
rinkoje – manau, pagrindiniai sėkmės veiksniai tiek artimiausiu, tiek ir ilguoju laikotarpiu.

Direktorius					

Tomas Barakauskas
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RRT MISIJA, TIKSLAI
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RRT FUNKCINĖS VEIKLOS SRITYS

RRT regioniniai skyriai
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RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS TRUMPA APŽVALGA

„Šiuo ekonominio nepastovumo metu mes neturime užmiršti, kad IRT sektorius suteikia stimulą tikrajai
ekonomikai, skatina mūsų produktyvumą, didina mūsų pajėgumus kurti naujoves ir naujas darbo vietas,
gerina mūsų sugebėjimus spręsti svarbiausius visuomenėje kylančius iššūkius.“
2008 m. lapkričio 25 d., Viviane Reding, Europos Komisijos narė
atsakinga už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą

Per 2008 m. elektroninių ryšiųsektoriaus pajamos išaugo 5 proc. ir pasiekė 3,13 mlrd. Lt.
Judriojo telefono ryšio skvarba Lietuvoje per metus išaugo 3,7 proc. punkto ir pasiekė 149,9 proc., o tarifai
tapo vieni mažiausių Europoje
2008 m. intensyviai buvo plėtojami plačiajuosčio belaidžio ryšio tinklai
Abonentų, gaunančių plačiajuosčio ryšio paslaugas FTTx linijomis, skaičius 2008 m. išaugo 72 proc.
Statistikos departamento duomenimis, ryšių paslaugų VKI 2008 m. mažėjo apie 1,9 proc., o bendrasis VKI
išaugo 8,5 proc.

Ekonomikos lėtėjimo laikotarpiu IRT sektorius tampa svarbus didinant viso šalies ūkio konkurencingumą bei
efektyvumą. Sektoriaus įtaka skatinant ūkio pažangą, net ir esant sudėtingai bendrai ekonominei situacijai, tampa itin
reikšminga. Pažangių informacinių technologijų diegimas bei naujoviškų elektroninių ryšių paslaugų plėtra yra vieni
svarbiausių veiksnių, užtikrinančių įmonių veiklos efektyvumą, jų augimą ir konkurencingumą.
Elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2008 m. augo 5 proc. ir jau siekė 3,125 mlrd. Lt. 2008 m. ir 2007 m.
elektroninių ryšių sektoriaus augimas buvo spartesnis nei BVP augimas. 2008 m. BVP augimas siekė 3,0 proc., o
elektroninių ryšių sektoriaus augimas siekė 5,05 proc. – 2007 m. tai sudarė atitinkamai 8,8 proc. ir 10,34 proc. Bendros
investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą, palyginti su 2007 m., sumažėjo apie 20 proc. ir sudarė apie 375,1 mln. Lt.
2009 m. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (toliau – ITU, angl. International Telecommunication Union)
1
išleistoje ataskaitoje Lietuvos IRT plėtros indeksas 2007 m. buvo 33 vietoje iš 154 pasaulio valstybių ir per 5 metus
iš 43 vietos pakilo per dešimt pozicijų. Lietuva priskirta pasaulio šalių, turinčių aukščiausius indeksus, grupei (indekso
reikšmė iki 5,29). Dauguma ES šalių narių patenka į šią grupę (1 pav.). Tokiam Lietuvos įvertinimui įtakos turėjo
elektroninių ryšių tinklų prieigos bei socialinių ekonominių rodiklių, žyminčių namų ūkių apsirūpinimą kompiuteriais bei
naudojimąsi internetu, gerėjimas. Lietuva patenka į šalių dešimtuką, būdama antroje vietoje pagal šio IRT prieigos
indekso pažangą per 5 metus.

1

Measuring the Information society, The ICT Development Index, ITU, 2009
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2008 m. pagreitį plačiajuosčio ryšio plėtrai suteikė naujos kartos šviesolaidinių tinklų vystymasis. Lietuvos
operatoriai, siekdami teikti didelės spartos plačiajuosčio ryšio paslaugas, pereina prie naujos kartos prieigos (NGA)
tinklų kūrimo. 2008 m., palyginti su 2007 m., šviesolaidinių ryšio linijų skaičius išaugo 72,3 proc. Vykstant NGA tinklų
diegimui – FTTH (angl. Fiber To The Home), FTTC (angl. Fiber To The Cabinet) ir kt., itin išaugo prieigos paslaugų,
turinčių reikšmingos įtakos NGA vystymuisi (prieigos prie ryšių kabelių kanalų, prieigos prie fizinių šviesolaidinių (optinių)
linijų skaidulų (angl. dark fiber), atsietos šviesolaidinio pluošto linijos prieigos), svarba. Plačiajuosčio ryšio rinka 2008 m.
toliau išliko labiausiai konkurencinga ne tik naujų technologijų diegimo, bet ir jų naudojimo aspektu. 2008 m. gruodžio
mėnesį organizacijos FTTH Council Europe paskelbtais duomenimis, Lietuva pateko tarp 15 pasaulio valstybių, turinčių
2
didžiausią FTTH skvarbą .
2008 m. interneto skvarba išaugo 3,9 procentinio punkto ir 2008 m. pabaigoje siekė 21,2 proc. Plačiajuosčio
(fiksuoto ir judriojo) ryšio skvarba per metus išaugo 6 procentiniais punktais ir siekė 21,1 proc. (2 pav.)

2

FTTH COUNCIL EUROPE. Technology and Innovation. [žiūrėta 2009 m. balandžio 9 d.]. Prieiga per internetą:
<http://fibresystems.org/cws/article/tech/37063>
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Nors 2008 m. spalio mėn. Europos Komisijos (toliau – EK) pateiktais duomenimis, plačiajuosčio fiksuoto ryšio
skvarba Lietuvoje buvo mažesnė nei ES vidurkis, tačiau buvo pažymėta, kad Lietuva kartu su Latvija priskiriamos prie
3
plačiajuostes ryšio technologijas sparčiai diegiančių šalių. Judriojo plačiajuosčio ryšio, naudojantis kompiuteriu, skvarba
4
Lietuvoje 2009 m. pradžioje sudarė 3,4 proc. ir tai viršijo ES vidurkį, kuris siekė 2,8 proc.

2007 m. pabaigoje Lietuvoje buvo išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) 3,410–3,6000 GHz radijo
dažnių juostoje, o 2008 m. buvo pradėtos teikti belaidės plačiajuostės prieigos paslaugos. 2008 m. pabaigoje AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – AB LRTC) turėjo įrengusi 124, UAB „Neltė“ – 121 ir UAB „Balticum“ – 57
belaidės plačiajuostės prieigos sektorinius siųstuvus.
2008 m. pabaigoje AB LRTC baigė pirmąjį bazinių stočių įrengimo etapą ir nuo 2009 m. visoje Lietuvoje galima
naudotis WiMAX technologijos pagrindu veikiančia judriojo plačiajuosčio interneto paslauga. WiMAX tinklas suteikia
vartotojams naujų galimybių gauti judriojo plačiajuosčio interneto paslaugas, ypač tas, kurias teikiant reikia perduoti
didelius duomenų kiekius didele duomenų perdavimo sparta, pavyzdžiui, tokias kaip audiovizualinės terpės paslaugos
ir interaktyviosios paslaugos.
2008 m. pasižymėjo ypač sparčia judriojo ryšio tinklų plėtra – 2008 m. pabaigoje Lietuvoje jau veikė 728
universaliosios judriojo ryšio sistemos (toliau – UMTS, angl. Universal Mobile Telecommunications System) bazinės
stotys ir, palyginti su 2007 m. pabaiga, šis skaičius išaugo 40 proc. Lietuvoje 2008 metai tapo išskirtiniai UMTS tinklais
teikiamų paslaugų paklausos augimo atžvilgiu. Aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS
tinklais teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis, 2008 m. pabaigoje buvo 351,6 tūkst. Vien tik per 2008 m. IV ketvirtį šis
skaičius, palyginti su tų pačių metų III ketvirčiu, ūgtelėjo 47 proc., o palyginti su 2007 m. pabaiga – net 130 proc. Ypač
2008 m. augo vartotojų susidomėjimas 3,5G paslaugomis, kitaip tariant, didelės spartos duomenų perdavimo (HSDPA,
angl. High Speed Downlink Packet Access) paslaugomis, teikiamomis UMTS tinklais. Abonentų, kurie pasinaudojo
šiomis UMTS tinklais teikiamomis paslaugomis, skaičius 2008 m. pabaigoje pasiekė 85,3 tūkst. ir buvo daugiau kaip 3
kartus didesnis nei 2007 m. pabaigoje.
2008 m. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų aktyvių abonentų skaičius peržengė 5 milijonų ribą ir 2008 m.
pabaigoje sudarė 5,02 mln. Judriojo telefono ryšio skvarba 2008 m. pabaigoje buvo 149,9 proc. Lietuva išlieka viena iš
lyderių tarp ES valstybių pagal judriojo ryšio skvarbą – 2008 m. buvo antroje vietoje.
3
4

Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008, European Commission, Brussels, 2008.
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th report), European Commission,
Brussels, 2009
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Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos metodika atliktais skaičiavimais, Lietuvos judriojo telefono
ryšio paslaugų gavėjai už vidutinį judriojo telefono ryšio paslaugų krepšelį mokėjo mažiausią mėnesinį mokestį, t. y.
18,75 Lt ir tai beveik 52 Lt mažiau nei ES vidurkis.
Vidutinė judriojo telefono ryšio skambučio minutės kaina Lietuvoje buvo viena mažiausių Europoje ir sudarė 0,24
Lt. Vidutinė ES šalių judriojo telefono ryšio skambučio minutės kaina buvo 0,48 Lt.
6
Pagal IRT kainų krepšelio indeksą, 2008 m. Lietuvoje buvo teikiamos vienos pigiausių elektroninių ryšių paslaugos.
Pagal šį indeksą Lietuva užima 37 vietą, Latvija ir Estija atitinkamai 40 ir 43 vietas iš 150 pasaulio valstybių.
Ryšių paslaugų vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI) 2008 m. gruodžio mėn., palyginti su tuo pačiu 2007 m.
laikotarpiu, buvo 1,9 proc. mažesnis, o bendrasis VKI šiuo laikotarpiu išaugo 8,5 proc.
Vykdydama ex ante reguliavimą, RRT 2008 m. priėmė sprendimus, mažinančius judriojo ir fiksuoto ryšio didmeninių
paslaugų kainas. RRT nustatė TEO LT, AB, efektyviai veikiančios konkurencinėje rinkoje, teikiamų didmeninių tinklų
sujungimo paslaugų kainas – nuo 2008 metų balandžio mėnesio šios kainos mažinamos po 40 proc. kasmet, kol
pasieks apskaičiuotą efektyviai veikiančio operatoriaus taikytiną kainą.
Judriojo telefono ryšio didmeninės skambučių užbaigimo rinkas RRT ištyrė 2005 m., tačiau kainų kontrolės
įpareigojimo įgyvendinimas užtruko dėl sąnaudų apskaitos modelio sukūrimo paslaugų viešojo pirkimo konkurso rezultatų
apskundimo teismui. RRT dar nėra baigusi metodu „iš apačios į viršų“ (angl. Bottom-up) pagrįsto ilgo laikotarpio vidutinių
padidėjimo sąnaudų (LRAIC, angl. Long Run Average Incremental Cost) apskaitos (toliau – BU-LRAIC) modelio, kuris
apibrėš didmenines judriojo telefono ryšio skambučių kainas, formavimo. Tačiau RRT priėmė sprendimą dėl dabar
galiojančių kainų 20 proc. kasmetinio mažinimo. Iki 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje galiojo vidutinis 0,36 Lt tarifas, o
ES 27 valstybių narių skambučių užbaigimo kainos vidurkis buvo 0,28 Lt. Visi trys judriojo telefono ryšio operatoriai 2008
m. pateikė naujus tinklų sujungimo standartinius pasiūlymus. Atsižvelgdama į užtrukusį BU-LRAIC modelio įdiegimą
ir didėjantį kainų spaudimą tarp mažmeninių ir didmeninių tarifų, 2008 m. lapkričio 26 d. RRT priėmė sprendimą nuo
2009 m. sausio 1 d. mažinti judriojo telefono ryšio skambučių užbaigimo kainas 20 proc. kaip pereinamojo laikotarpio
priemonę tol, kol bus apskaičiuotos skambučių užbaigimo kainos pagal BU-LRAIC modelį. Nuo 2009 m. sausio 1 d.
buvo pradėtas taikyti 0,288 Lt tarifas. Tačiau šį sprendimą judriojo ryšio operatoriai apskundė teismui.
Pagrįstai nustatytos ir sumažintos didmeninių paslaugų kainos suteikia daugiau konkurencinių galimybių naujiems

5
6

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th report), European 		
Commission, Brussels, 2009.
Measuring the Information society, The ICT Development Index, ITU, 2009
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ir esamiems šių rinkų dalyviams. Tikimasi, kad tokie sprendimai leis optimizuoti operatorių kaštus, sumažins įėjimo į
fiksuoto bei judriojo telefono ryšio rinkas barjerus, taip dar labiau paskatinant konkurenciją atitinkamose rinkose.
Skaitmeninės antžeminės (DVB-T) televizijos tinklai aprėpia apie 92 proc. Lietuvos teritorijos, galimybė naudotis
skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis sudaryta 95 proc. Lietuvos gyventojų. 2008 m. pabaigoje 105,5 tūkst.
abonentų naudojosi skaitmeninės televizijos paslaugomis, teikiamomis kabelinės televizijos ir mikrobangų daugiakanalės
televizijos (toliau – MDTV) tinklais. Skaitmeninės televizijos paslaugomis, naudojant interneto protokolo (toliau – IP)
technologijas, 2008 m. pabaigoje naudojosi 41,1 tūkst. abonentų.
Pašto ir pasiuntinių rinkoje 2008 m. pradėjo veikti 10 naujų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų. 2008 m. pabaigoje
pašto ir pasiuntinių paslaugas teikė 79 ūkio subjektai ir ši rinka, vertinant pagal pajamas, per 2008 m. išaugo 17 proc. AB
Lietuvos pašto užimama rinkos dalis pagal pajamas sudarė 44,7 proc. pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos, ir, palyginti
su 2007 m., padidėjo 0,19 procentinio punkto. Taigi, teigtina, kad pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje konkurencijos
vystymosi tendencijos išlieka nepakitusios.
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIŲ REGULIAVIMO TEISINĖS
SISTEMOS POKYČIAI

„Sėkmingos ir laiko reikalavimus atitinkančios telekomunikacijų rinkos liberalizavimo patirties pritaikymas,
išlaisvinant privačios iniciatyvos paskatas ir sukuriant progresyvią teisinę veiklos aplinką, kitoms gretimoms
informacijos ir ryšių technologijų verslo sritims sudarys prielaidas kiekvienam gyventojui pasinaudoti IRT
privalumais, gerinant savo gyvenimo kokybę, o verslui – didinant konkurencingumą.“
Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008–2012 metų veiklos strategijos pagrindinės nuostatos

RRT įgyvendina Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Elektroninių ryšių įstatymas) bei Lietuvos
Respublikos Pašto įstatymo (toliau – Pašto įstatymas) nuostatas, formuoja IRT ir pašto bei pasiuntinių paslaugų sektorių
techninio bei ekonominio reguliavimo ir priežiūros teisinę sistemą.
2008 m. RRT parengė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimo Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ projektą.
Šio projekto tikslas – sudaryti teisinį pagrindą RRT vykdyti nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
incidentų tyrimo padalinio CERT (angl. Computer Emergency Response Team) funkcijas, siekiant stiprinti elektroninių
ryšių tinklų ir informacijos saugumą Lietuvos Respublikoje ir didinti vartotojų pasitikėjimą elektronine erdve, užtikrinant,
kad būtų vykdomi elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimai, koordinuojami veiksmai stabdant
incidentų plitimą ir vykdoma jų prevencija;
RRT tarnybos direktoriaus įsakymo ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo „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“ projektą. Šis projektas, vadovaujantis Elektroninių ryšių
įstatymo 49 straipsniu, nustatė tolesnės radijo ir televizijos plėtros įgyvendinimo priemones, tarp jų – radijui ir televizijai
numatytus skirti radijo dažnius (kanalus). Taip pat nustatė, kad antžeminės skaitmeninės televizijos 53 kanalu Vilniuje
turi būti siunčiamos ne mažiau kaip 8 televizijos programos.
2008 m. RRT dalyvavo rengiant:
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projektą;
Lietuvos Respublikos pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir su šiuo projektu susijusį
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą;
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės
televizijos skatinimo Lietuvoje programos patvirtinimo“ projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Interneto valdymo reikalų koordinavimo komisijos udarymo
ir jos nuostatų patvirtinimo“ projektą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos vardo naudojimo interneto domenų varduose
taisyklių patvirtinimo“ projektą.
2008 m. RRT direktorius įsakymais patvirtino 41 teisės aktą (visas RRT parengtų įstatymų įgyvendinamųjų teisės
aktų sąrašas pateiktas 1 priede).
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VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS

www.matuok.lt – sudaryta galimybė įvertinti interneto duomenų perdavimo spartą
www.skaiciuok.lt – suteikta galimybė tiksliau palyginti elektroninių ryšių paslaugų mokėjimo planus
pagal balso ir duomenų perdavimo paslaugų apimtis
Paskelbta duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie televizijos tinklus ir kanalus, kuriais
teikiamos skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos pasirinktoje gyvenamojoje vietovėje

Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas elektroninių ryšių sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
Vadovaujantis Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 162, universaliųjų paslaugų teikimas turi būti užtikrinamas visiems
elektroninių ryšių paslaugų gavėjams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
TEO LT, AB, pripažinta turinčiu didelę įtaką viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų rinkoje ūkio subjektu,
yra įpareigota teikti šias universaliąsias paslaugas:
viešąsias telefono ryšio paslaugas fiksuotoje vietoje;
viešąsias telefono ryšio paslaugas, teikiamas taksofonu;
informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugas;
sudaryti galimybę naudotis telekomunikacijų paslaugomis neįgaliesiems ar turintiems specialių poreikių
telekomunikacijų paslaugų gavėjams.
Vadovaudamasi Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, RRT 2008 m. taip pat skelbė
pasiūlymą teikėjams pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias paslaugas. Pageidaujančių teikti universaliąsias
paslaugas be kompensavimo 2008 m. nebuvo. TEO LT, AB, universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas teikia visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2008 m. TEO LT, AB, universaliąsias paslaugas teikė nepažeisdama universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų
aukščiausios kainų ribos.
Kaip ir kasmet, 2008 m. RRT paskelbė Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų pokyčių 2007 m.
ataskaitą. Apie 2008 m. pokyčius numatoma paskelbti 2009 m. gegužės 1 d.
Siekiant nustatyti, ar Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytas šių paslaugų teikimo
mastas atitinka universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų poreikius, RRT užsakymu UAB „Vilmorus“ 2008 m.
balandžio mėn. atliko reprezentatyvią Lietuvos Respublikos gyventojų apklausą. Apklausos metu nustatyta, kad:
47,8 proc. Lietuvos gyventojų namuose naudojasi viešosiomis fiksuoto telefono ryšio paslaugomis, kurias
teikia TEO LT, AB;
72,1 proc. apklaustųjų, besinaudojančių šiomis paslaugomis, teigė, kad gaunamos fiksuoto telefono ryšio
paslaugos juos tenkina;
28,7 proc. fiksuotą telefono ryšį turinčių apklausos dalyvių nurodė, kad namuose naudojasi internetu per
fiksuoto telefono ryšio liniją;
10 proc. šalies gyventojų nurodė, kad naudojasi taksofonais bent kelis kartus per metus (90 proc. nesinaudoja
visai);
50,5 proc. besinaudojančių taksofonais gyventojų išreiškė nuomonę, jog taksofonų visiškai pakanka;
67,4 proc. šalies gyventojų teigė bent kelis kartus per metus ieškantys informacijos apie telefonų numerius;
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60,3 proc. tyrimo dalyvių, kuriems tenka ieškoti informacijos apie telefonų numerius, teigė, jog dažniausiai
telefono ryšio numerių ieško skambindami telefonu 118;
38,4 proc. respondentų informacijos apie abonentų telefono ryšio numerius ieško tradiciniu būdu – telefonų
knygose.
Apibendrinant apklausos rezultatus, darytina išvada, kad 2008 m. universaliosios elektroninių ryšių paslaugos jų
vartotojams buvo prieinamos ir atitiko jų poreikius. Pažymėtina, kad viešosios telefono ryšio paslaugos fiksuotoje vietoje
teikiamos visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje. Taksofonų tankis Lietuvos Respublikoje 2008 m. pabaigoje buvo 72
(2007 m. pabaigoje – 91) taksofonai šimtui tūkstančių miesto gyventojų ir 21 (2007 m. pabaigoje – 33) taksofonas šimtui
tūkstančių kitų vietovių gyventojų.
Paslaugų kokybės kontrolė
Viešasis fiksuotas telefono ryšys
Siekdama įvertinti teikiamų viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų kokybę ir apie tai informuoti elektroninių
ryšių paslaugų vartotojus, taip pat patikrinti, ar TEO LT, AB, paslaugų kokybės rodikliai neviršija universaliųjų paslaugų
teikėjams nustatytų ribinių verčių, 2008 m. RRT atliko viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų kokybės kontrolinius
matavimus TEO LT, AB, tinkle. Paslaugų kokybės rodikliai įvertinti vadovaujantis Viešųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų
fiksuotoje vietoje, kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklėse pateikta metodika. 2008 m. atlikti iš viso 18
742 bandomieji skambučiai TEO LT, AB, viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkle. Gauti matavimų rezultatai parodė, kad
TEO LT, AB, teikiamų paslaugų kokybės rodikliai neviršija universaliųjų paslaugų teikėjams nustatytų ribinių paslaugų
kokybės rodiklių verčių. Nustatyta, kad vidutinė nesėkmingų nacionalinių kvietimų dalis sudarė 0,21 proc. (ribinė vertė
– ne daugiau kaip 5 proc.), vidutinė nacionalinio sujungimo trukmė siekė 0,26 sekundės (ribinė vertė – ne ilgiau kaip 10
sekundžių) ir trukmė, per kurią atliekama 95 proc. greičiausių nacionalinių sujungimų, buvo 0,35 sekundės.
7
Informacija apie viešojo fiksuoto telefono ryšio kokybę vartotojams yra prieinama RRT interneto svetainėje.
Viešasis judrusis telefono ryšys
RRT, vykdydama Elektroninių ryšių įstatymu jai nustatytą uždavinį užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų
teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir siekdama suteikti paslaugų vartotojams daugiau informacijos apie teikiamų viešųjų
judriojo telefono ryšio paslaugų kokybę, nuo 2004 m. atlieka pasirinktų paslaugų kokybės rodiklių palyginamuosius
įvertinimus ir viešai skelbia metines šių įvertinimų ataskaitas. Paslaugų kokybės rodiklių apibrėžtys ir skaičiavimo
metodikos atitinka ETSI TS 102 250-1 v1.1.1 (2003-10) ir ETSI TS 102 250-2 v1.4.1 (2006-03) standartus. 2008 m. RRT
pirmą kartą panaudojo viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės vertinimo įrangą, leidžiančią atlikti kontrolinius
matavimus ne tik GSM judriojo ryšio sistemos tinkluose, kaip tai buvo ankstesniais metais, bet ir UMTS tinkluose. Tokia
vertinimo galimybė pastaraisiais metais tapo ypač reikalinga ir aktuali dėl UMTS tinklų intensyvios plėtros aprėpiant
vis daugiau Lietuvos Respublikos teritorijos ir su tuo susijusio didėjančio šiais tinklais teikiamų judriojo ryšio paslaugų
prieinamumo vartotojams.

7

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių
įvertinimas. [žiūrėta 2009 m. balandžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rrt.lt/index.php?1381775161>
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2008 m. RRT vykdė viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB
„Tele2“ paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, kokybės rodiklių vertinimą ir per ataskaitinį laikotarpį atliko
3 053 balso telefonijos skambučius bei išsiuntė 1 681 trumpąją tekstinę žinutę. 2008 m. viešųjų judriojo telefono ryšio
8
paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaita skelbiama RRT interneto svetainėje.
Vertinant judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklius, visų operatorių teikiamų paslaugų kokybė buvo
matuojama esant vienodoms matavimų sąlygoms:
tiek pasirinktose fiksuotose bandymų vietose, tiek važiuojant Lietuvos gyvenviečių gatvėmis, magistraliniais ir
krašto keliais;
darbo dienomis ir darbo valandomis;
sujungimai buvo vykdomi tik tarp galinių įrenginių, įregistruotų tame pačiame viešojo judriojo telefono ryšio
operatoriaus tinkle;
naudojama ta pati matavimo įranga, siekiant nustatyti teikiamų paslaugų kokybę visų viešojo judriojo telefono
ryšio operatorių tinkluose toje pačioje vietoje tuo pačiu metu.
Matavimų metu surinkti duomenys leido apskaičiuoti paslaugų kokybės rodiklių vidutines vertes ir palyginti su
ankstesnių metų RRT matavimų metu nustatytomis tokių pačių kokybės rodiklių vidutinėmis vertėmis. Toks palyginimas

8 LIETUVOS

RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių
įvertinimas. [žiūrėta 2009 m. balandžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rrt.lt/index.php?1628906862>
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suteikia vartotojams galimybę ne tik matyti, kaip kinta jų gaunamų viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybė ir
tai palyginti su kitų operatorių siūlomų tokių pačių paslaugų kokybės kitimu, bet ir priimti atitinkamus sprendimus dėl
paslaugų teikėjo pasirinkimo. 6 pav. pateikiamas Lietuvoje veikiančių viešojo judriojo telefono ryšio operatorių teikiamų
9
balso perdavimo paslaugų kokybės palyginimas, vertinant MOS balais – kuo daugiau balų, tuo geresnė balso perdavimo
kokybė.

Dėl nedidelės UAB „Tele2“ UMTS tinklo aprėpties šiame tinkle buvo atlikta žymiai mažiau matavimų nei kitų
operatorių tinkluose, todėl 1 lentelėje paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo rezultatai, gauti naudojantis UMTS tinklu UAB
„Tele2“ tinkle, nėra pateikiami.

Perduodamo balso kokybė įvertinta pagal MOS (angl. Mean Opinion Score) skalę balais nuo 1 iki 4,5. Perduodamo
balso kokybė, MOS – tai paslaugų kokybės parametras, pagal kurį įvertinama, kaip kokybiškai yra perduodamas balsas
judriojo telefono ryšio tinklu tarp dviejų galinių įrenginių.
10 Balso paslaugų skambučio sujungimo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai skambinantis galinis įrenginys inicijuoja
kito galinio įrenginio kvietimą, iki momento, kai įvyksta sėkmingas sujungimas tarp abiejų galinių įrenginių.
11 Trumpųjų tekstinių žinučių pristatymo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai sukurta trumpoji tekstinė žinutė yra
išsiunčiama į SMS centrą, iki momento, kai išsiųsta trumpoji tekstinė žinutė yra sėkmingai pristatoma adresatui.
9
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Kabelinės televizijos tinklai
Audiovizualinėmis paslaugomis, teikiamomis Lietuvoje 48 kabelinių televizijų tinklais, 2008 m. galimybę naudotis
turėjo apie 75 proc. namų ūkių.
Siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybiškas paslaugas, RRT kasmet atlieka planinius patikrinimus, kurių
metu tikrina, ar kabelinės televizijos tinklų pagrindiniai techniniai parametrai, lemiantys radiofonijos ir televizijos signalų
perdavimo kokybę, atitinka norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. 2008 m., RRT atliko 20-ies kabelinės
televizijos tinklų techninių parametrų planinius patikrinimus. Nustatyta, kad dviejų kabelinės televizijos tinklų techniniai
parametrai neatitiko Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo
privalomųjų reikalavimų. Ūkio subjektai trūkumus pašalino per RRT nustatytą terminą.
RRT kabelinės televizijos tinklų techninius parametrus matuoja taip pat ir nagrinėdama kabelinės televizijos
tinklais teikiamų paslaugų gavėjų skundus. 2008 m. tirdama šiuos skundus, RRT atliko reikalingus techninių parametrų
matavimus ir nustatė, kad vienas kabelinės televizijos tinklas neatitiko Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių
paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo privalomųjų reikalavimų. Ši įmonė taip pat privalėjo per RRT
apibrėžtą terminą pašalinti nustatytus trūkumus.
Įsibėgėjant skaitmeninės televizijos plėtrai Lietuvoje ir visame pasaulyje, vis didesniam kabelinės televizijos
tinklų abonentų skaičiui tampa prieinamos audiovizualinės paslaugos, teikiamos skaitmeniniu formatu. Atsižvelgdama
į šią plėtrą, RRT atlieka paruošiamuosius darbus, įgalinsiančius ateityje atlikti skaitmeninės kabelinės televizijos tinklų
techninių parametrų patikrinimus.
Vartotojų skundų nagrinėjimas
2008 m. RRT gavo 448 elektroninių ryšių paslaugų vartotojų skundus – tai sudaro 24 proc. daugiau nei 2007 m.
Papildomai įvertinus besikreipiančiųjų į RRT elektroniniu paštu ir telefonu skaičių, 2008 m. buvo išnagrinėta ir atsakyta
į 180 vartotojų (2007 m. – 210) prašymų ir paklausimų, pateiktų elektroniniu paštu, bei į 280 vartotojų (2007 m. – 260)
paklausimų telefonu.
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Palyginti su 2007 m., 2008 m. 71 proc. padaugėjo vartotojų skundų, priskiriamų kitų klausimų (ne kokybės ir
12
ne apskaitos) kategorijai, tarp kurių dominuoja skundai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų , ir skundų dėl paslaugų
kokybės – apie 32 proc. Nors, palyginti su 2007 m., vartotojų skundų dėl apskaitos (tarp jų ir dėl kredito limito taikymo)
padaugėjo nežymiai, tačiau tai sudaro apie 52 proc. visų gautų skundų. 2008 m. 101 atveju (2007 m. – 130 atvejų)
skundų nagrinėjimo RRT proceso metu elektroninių ryšių teikėjai, nelaukdami RRT sprendimo, patys pripažino vartotojų
teisėtus interesus ir priėmė sprendimus vartotojų naudai.

Vartotojų informuotumo didinimas
Suprasdama vartotojų švietimo svarbą, RRT nuolat atnaujina ir skelbia informaciją apie universaliąsias paslaugas,
kitas elektroninių ryšių paslaugas, tarifus, apmokėjimo sąlygas, vartotojų teises ir pareigas, paslaugų teikimo sutarčių
reikalavimus bei atsakymus į aktualius klausimus. Nuo 2008 m. kovo mėn. atnaujintoje RRT interneto svetainėje www.rrt.lt
ryšių paslaugų vartotojams skirtas atskiras skyrelis, kuriame pateikiama aktuali informacija apie ryšių paslaugų teikimo
sąlygas, sutarčių ypatumus ir kita vartotojams naudinga informacija. Vartotojų patogumui pateikiama informacija, kur
reikėtų kreiptis dėl netinkamai suteiktų paslaugų.

12 Mokamos

turinio įsigijimo paslaugos, už kurias judriojo telefono ryšio abonentas jas teikiantiems ūkio subjektams turi
galimybę sumokėti per savo judriojo telefono ryšio operatoriaus pateikiamą sąskaitą.
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Siekiant gerinti interneto prieigos paslaugų vartotojų informuotumą, 2008 m. balandžio 30 d. pradėjo veikti RRT
svetainė www.matuok.lt, skirta interneto prieigos paslaugų gavėjams duomenų perdavimo spartai įvertinti. Paslaugų
gavėjai, naudodamiesi šia interneto spartos matavimo sistema, gali išmatuoti vidutinę duomenų gavimo ir siuntimo
spartą, kuri gaunama fizinėje ir loginėje jungtyje tarp gavėjo kompiuterio ir matuok.lt tarnybinės stoties. Tam, kad šis
duomenų gavimo ir siuntimo kelias būtų panašus į daugelio interneto prieigos paslaugų gavėjų, matuok.lt tarnybinės
stoties talpinimo vieta buvo pasirinkta viename iš Lietuvoje esančių duomenų apsikeitimo mazgų, į kurį pagal vadinamąją
„žvaigždės schemą yra prisijungę daugelis interneto prieigos paslaugų teikėjų. Prie duomenų apsikeitimo mazgo matuok.lt
tarnybinė stotis, kaip ir daugelis kitų paslaugų teikėjų, yra prijungta 1 Gbps spartos linija. Matavimams naudojama
universali JavaScript technologija spartos matavimus leidžia atlikti naudojant įvairias operacines sistemas ir interneto
naršykles, taip pat naudojant ir nedidelės spartos kompiuterius ir (ar) interneto prieigą. Ši technologija daugiausia
orientuota į būtent tokią įrangą paslaugas gauti naudojančius vartotojus. Tokiu būdu interneto prieigos paslaugų gavėjai
gali įvertinti interneto ryšio spartą, kuri yra gaunama naudojantis turima kompiuterine ir programine įranga. Interneto
spartos matavimo sistema matuok.lt leidžia gautus matavimų rezultatus kaupti ir analizuoti.
Šis RRT projektas padeda vartotojams įvertinti jiems teikiamų paslaugų kokybę ir priimti tinkamus sprendimus
renkantis jų poreikius atitinkančias paslaugas. 2008 m. interneto spartos matavimo sistema pasinaudojo daugiau kaip
200 tūkstančių lankytojų bei buvo atlikta daugiau kaip 400 tūkstančių matavimų.
”
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Nuo 2007 m. RRT interneto svetainėje veikia elektroninių ryšių paslaugų kainų palyginimo tinklalapis –
www.skaiciuok.lt. Ši kainų skaičiuoklė padeda pasirinkti labiausiai vartojimo poreikius atitinkančius paslaugų teikėjų
pasiūlymus pagal palankiausias elektroninių ryšių paslaugų kainas ir kartu leidžia vartotojams geriau planuoti savo
išlaidas naudojantis elektroninių ryšių paslaugoms tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Atsižvelgdama į elektroninių ryšių
rinkos pokyčius, kai paslaugų teikėjai vis dažniau vartotojams pateikia įvairius naujus mokėjimo planus, 2008 m. RRT
patobulino kainų skaičiuoklę – nuo šiol kainų skaičiuoklės išplėstinio palyginimo skaičiavimo algoritmas suteikia galimybę
tiksliau vertinti ir lyginti mokėjimo planus, kuriuose už tam tikrą nustatytą (minimalų) paslaugos mokestį suteikiama tam
tikra balso ir duomenų perdavimo paslaugų apimtis. RRT tikisi, kad dėl kainų skaičiuoklės patobulinimo vartotojai,
suvedę savo norimos paslaugos vartojimo apimtis, ir kainų skaičiuoklei automatiškai sugeneravus rezultatus, galės
gauti dar tikslesnį rezultatą bei pasirinkti palankiausią ir jų vartojimo poreikius atitinkantį mokėjimo planą ar elektroninių
ryšių paslaugų teikėją. Per 2008 m. tinklalapyje apsilankė apie 15 000 vartotojų.

Gerinant vartotojų informuotumą ir populiarinant skaitmeninę antžeminę televiziją, 2008 m. pabaigoje RRT
interneto svetainėje sudaryta galimybė pasitikrinti, kokiu kanalu tam tikrame Lietuvos mieste ar gyvenvietėje galima
priimti skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijas. Vartotojų patogumui sukurta duomenų bazė, kuria gali
pasinaudoti kiekvienas RRT interneto svetainės lankytojas – įvedęs norimą miestą ar gyvenvietę, jis gaus informaciją
apie toje vietovėje esančius tinklus ir kanalus, kuriais teikiamos skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos.
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Bendrasis pagalbos telefono numeris 112
2008 m. RRT aktyviai dalyvavo techninių vietos nustatymo sprendimų pagal Bendrojo pagalbos centro parengtus
techninius reikalavimus derinimo procese su viešojo judriojo ryšio operatoriais. Išbandžius šių sprendimų veikimą,
buvo konstatuota, kad visų teikėjų paslaugų vartotojų, skambinančių numeriu 112, vietos nustatymo duomenys yra
prieinami Bendrajam pagalbos centrui. Iki šiol Bendrasis pagalbos centras galėjo nustatyti tik skambinančiųjų viešojo
fiksuoto ryšio telefonais buvimo vietą. Viešojo judriojo ryšio operatoriams pradėjus teikti vietos nustatymo duomenis
Bendrajam pagalbos centrui, Lietuva visiškai įgyvendino Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB (toliau
– Universaliųjų paslaugų direktyva) 26 straipsnio 3 dalyje valstybėms narėms nustatytą įpareigojimą.
2008 m. RRT atstovai dalyvavo Pagalbos prieinamumo specialistų darbo grupės (toliau – EGEA, angl. Expert
Group on Emergency Access) veikloje. EGEA grupė sudaryta 2006 m. EK iniciatyva, siekiant veiksmingiau koordinuoti
bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų prieinamumą ir kokybę, keistis geriausia numerio 112 diegimo ir
reagavimo į pagalbos skambučius praktika. 2008 m. kartu su kitais EGEA grupės ekspertais RRT atstovai nagrinėjo
bendrojo pagalbos telefono numerio pasiekiamumą IP pagrindu veikiančiais tinklais, vietos nustatymo duomenų siuntimo
ir Europos automobilių pagalbos iškvietimo (angl. eCall) sistemos problemas bei galimus sprendimus ES šalyse.
eCall yra skubios pagalbos skambutis, integruotas automobilyje, valdomas rankiniu būdu automobiliu keliaujančių
asmenų arba, įvykus nelaimingam kelių eismo įvykiui, įjungiamas automatiškai. eCall įrenginys skambins bendruoju
Europos pagalbos telefono numeriu 112 artimiausiam bendrosios pagalbos centrui ir tiesiogiai perduos keleivių balsą,
nelaimės laiką, duomenis apie automobilį ir jo buvimo vietą.
RRT veikla tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityje
RRT suteiktos nacionalinio CERT funkcijos
Plečiantis informacinės visuomenės paslaugų spektrui bei augant jų vartojimo intensyvumui, daugėja ir piktavališkų
ketinimų pasinaudoti šiuo augimu gauti naudą nusikalstamu būdu. Tai reiškia, kad dažnėja informacijos ir tinklų
saugumo pažeidimų, atnešančių vis didesnių finansinių praradimų, griaunančių vartotojų pasitikėjimą elektronine erdve
bei keliančių grėsmę informacinės visuomenės plėtrai. Aktyvėjančio elektroninės terpės panaudojimo paslaugų teikimui
saugumo užtikrinimas tampa išskirtiniu informacinės visuomenės plėtros garantu. 2008 m., pasižymėję elektroninių
ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų gausa Lietuvoje, pateikė RRT naujų uždavinių šioje prioritetinėje veiklos
srityje, užkertant kelią tinklų ir informacijos saugumo pažeidimams bei juos šalinant.
Teisinės bazės, reglamentuojančios tinklų ir informacijos saugumą, formavimas
2008 m. RRT stiprino teisinę bazę efektyviam nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
incidentų tyrimo padalinio CERT funkcijų vykdymui – buvo parengtas atitinkamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo dėl RRT nuostatų papildymo projektas. 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje nutarta
pakeisti RRT nuostatus, įpareigojant RRT vykdyti nacionalinio CERT padalinio funkcijas.
Pažymėtina, kad nacionalinis CERT padalinio statusas sudaro prielaidas efektyviau spręsti tinklų ir informacijos
saugumo incidentus Lietuvos Respublikoje. 2008 m. RRT parengė ir viešajai konsultacijai paskelbė Nacionalinio
CERT padalinio veiklos nuostatų projektą. Nacionalinio CERT nuostatai patvirtinti 2009 m. kovo 20 d. Šis teisės aktas
reglamentuoja RRT ir elektroninių ryšių rinkos dalyvių veiksmus, sprendžiant saugumo incidentus, nustato elektroninių
ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikėjų bei RRT teises ir pareigas, užtikrinant elektroninių ryšių tinklų ir jais perduodamos
informacijos saugumą.
Nacionaliniam CERT padaliniui yra numatomos nacionalinio koordinatoriaus funkcijos – tai reiškia, kad reaguodamas
į elektroninio ryšio saugumo incidentus ir atlikdamas tyrimus, padalinys yra įgaliojamas koordinuoti veiksmus su kitų
valstybių nacionaliniais CERT, imtis veiksmų jų prašymu, operatyviai keistis informacija apie incidentus
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su vietiniais CERT ir interneto paslaugų teikėjais. Nacionalinio CERT veikla siekiama sutelkti elektroninių ryšių
tinklų administratorių pastangas, kovojant su incidentais elektroninėje erdvėje ir vykdant jų prevenciją, užtikrinti suderintus
veiksmus bei efektyvią informacijos sklaidą, siekiant operatyviai reaguoti į kylančias ir jau iškilusias grėsmes bei atliekant
incidentų tyrimus. Nacionalinio CERT veikla prisideda prie saugesnės elektroninės erdvės kūrimo, saugesnio interneto
naudojimo skatinimo bei vartotojų pasitikėjimo informacinėmis technologijomis didinimo.
Nacionaliniam CERT padaliniui yra numatomos nacionalinio koordinatoriaus funkcijos – tai reiškia, kad
reaguodamas į elektroninio ryšio saugumo incidentus ir atlikdamas tyrimus, padalinys yra įgaliojamas koordinuoti
veiksmus su kitų valstybių nacionaliniais CERT, imtis veiksmų jų prašymu, operatyviai keistis informacija apie incidentus
su vietiniais CERT ir interneto paslaugų teikėjais. Nacionalinio CERT veikla siekiama sutelkti elektroninių ryšių tinklų
administratorių pastangas, kovojant su incidentais elektroninėje erdvėje ir vykdant jų prevenciją, užtikrinti suderintus
veiksmus bei efektyvią informacijos sklaidą, siekiant operatyviai reaguoti į kylančias ir jau iškilusias grėsmes bei atliekant
incidentų tyrimus. Nacionalinio CERT veikla prisideda prie saugesnės elektroninės erdvės kūrimo, saugesnio interneto
naudojimo skatinimo bei vartotojų pasitikėjimo informacinėmis technologijomis didinimo.
2006 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1211 patvirtino Elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo įstatymo koncepciją. 2008 m. RRT aktyviai dalyvavo atnaujintoje tarpinstitucinėje darbo grupėje,
rengiančioje įstatymo projektą, kuris reglamentuos santykius, susijusius su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos
saugumu, bei sudarys prielaidas vartotojų pasitikėjimui informacine visuomene ir saugios informacinės visuomenės
plėtrai. Darbo grupė, parengusi įstatymo projekto tekstą, veiklą baigė 2008 m. spalio mėn. 2009 m. pradžioje buvo
baigtas tarpinstitucinis Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo projekto derinimas.
Nacionalinio padalinio CERT-LT veikla
RRT vykdomos nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo CERT padalinio
veiklos pagrindinis tikslas – elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo stiprinimas ir vartotojų pasitikėjimo
elektronine erdve didinimas.
Pagrindiniai CERT-LT uždaviniai:
registruoti ir tirti incidentus, įvykusius viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose ir (ar) informacinėse sistemose
Lietuvos Respublikoje;
koordinuoti CERT padalinių ir teikėjų veiksmus Lietuvos Respublikoje, reaguojant į incidentus, stabdant jų
plitimą ar atkuriant viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) informacinių sistemų veiklą po incidento;
susidarius ypatingai elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo pavojaus situacijai, teikti pagalbą kitiems
CERT padaliniams ir teikėjams, siekiant sustabdyti incidento plitimą bei sumažinti jo neigiamas pasekmes;
perduoti institucijoms pagal kompetenciją incidento tyrimo medžiagą, jeigu CERT-LT nustato galimus
nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu,
požymius;
skatinti naujų CERT padalinių steigimąsi Lietuvos Respublikoje;
vykdyti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo būsenos stebėseną Lietuvos Respublikoje;
bendradarbiauti su užsienio valstybių incidentų tyrimo institucijomis, CERT padaliniais ir veikti kaip kontaktinis
CERT padalinys Lietuvos Respublikoje, taip pat vykdyti tarptautinių incidentų tyrimus.
Taigi, CERT-LT veikimo sritis apima Lietuvos elektroninių ryšių operatorių ir interneto paslaugų teikėjų tinkluose
interneto naudotojų patiriamus tinklų ir informacijos saugumo incidentus tais atvejais, kai naudotojams incidentų
nepavyksta išspręsti tiesiogiai bendraujant su interneto paslaugų teikėju, bei tokių incidentų prevenciją.
2008 m. nacionalinis padalinys CERT-LT ištyrė 343 incidentus elektroninėje erdvėje. Prašymus ištirti incidentus
RRT gavo iš Lietuvos interneto naudotojų ir interneto paslaugų teikėjų bei užsienio CERT tarnybų, nagrinėjančių
tarptautinius nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Kasmet CERT-LT ištiriamų incidentų daugėja (12 pav.).

23

2008 m. 42 proc. visų tirtų incidentų buvo nepageidaujami elektroninio pašto pranešimai (angl. spam). CERT-LT
perdavė nepageidaujamus elektroninio pašto laiškus kompetentingoms institucijoms tolesniam jų tyrimui.
Pažymėtina, kad kompiuteriniai virusai 2008 metais sudarė 13 proc. visų tirtų incidentų. Iš visų tirtų virusų
dažniausiai pasitaikantis buvo „Beagle“ virusas, kuris veikdamas gali perimti kompiuterio valdymą ir įtraukti jį į bendrą,
trečios šalies valdomų kompiuterių tinklą (angl. botnet), dažnai panaudojamą kaip priemonę kitoms saugumo atakoms
vykdyti: asmens duomenų vagystėms, konfidencialių duomenų vagystėms (angl. phishing) skirtiems tinklalapiams kurti,
nepageidaujamiems elektroninio pašto pranešimams spam siųsti, paskirstytoms atsisakymo aptarnauti atakoms (DDoS,
angl. Distributed Denial of Service,) ir kitai nelegaliai veiklai elektroninėje erdvėje.
Pastebėtina, kad botnet lieka viena iš sudėtingiausių tinklų ir informacijos saugumo problemų. Per 2008 metus
padalinys CERT-LT užregistravo 1 530 unikalių lietuviškų IP adresų, įtrauktų į botnet veiklą (2007 m. – 3 913 unikalių
lietuviškų IP adresų). Nacionalinis padalinys CERT-LT nedelsdamas persiunčia informaciją interneto paslaugų teikėjams
apie jų tinkluose aptiktus tokius IP adresus.
Siekdama apsaugoti interneto naudotojus nuo nuotoliniu būdu valdomų tinklų botnet, kuriuos kibernetiniai
nusikaltėliai naudoja informacijos internete vagystėms ir siųsti nepageidaujamas elektronines žinutes, RRT 2008 m.
13
suteikė galimybę vartotojui tinklalapio www.esaugumas.lt skiltyje „Botnet tinkluose aptinkami kompiuteriai“ (13 pav.)
pasitikrinti, ar jo naudojamas kompiuteris nėra patekęs į botnet tinklus. Interneto paslaugų teikėjai gauna automatizuotą,
nuolat atnaujinamą informaciją apie jų tinkluose aptiktus botnet kompiuterius. Kompiuterio naudotojas dažniausiai
nežino, kad jo kompiuteris veikia botnet tinkle kaip kompiuteris-zombis, valdomas pašalinių asmenų, tačiau, kilus
įtarimui, naudotojas, pasinaudodamas šia automatine patikra, turi galimybę pasitikrinti, ar per pastarąsias 15 dienų jo
kompiuterio IP adresas nėra užfiksuotas minėtų tinklų duomenų bazėje. Šią bazę CERT-LT pildo iš tarptautinių partnerių
ir nuolat atliekamų tinklų ir informacijos saugumo tyrimų gaunama informacija. Skiltyje pateikiami detalizuoti ir naujausi
duomenys apie botnet tinkluose aptiktų kompiuterių skaičių, taip pat informacija apie tokių kompiuterių pasiskirstymą
pagal konkrečius Lietuvos interneto paslaugų teikėjus.
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2008 m. nemažą dalį (13 proc.) incidentų sudarė kompiuteriniai įsilaužimai. Be to, 2008 m. pagausėjo įsilaužimų į
internetines svetaines siekiant modifikuoti jų turinį (angl. deface). 2008 m. birželio 28–29 dienomis įvyko didelio atgarsio
susilaukę tinklų ir informacijos saugumo incidentai, dėl kurių buvo pažeista apie 340 Lietuvos interneto svetainių.
Tyrimo metu surinkta informacija apie atakų šaltinius pagal kompetenciją perduota Lietuvos kriminalinės policijos biurui.
Pažeistų sistemų administratoriams bendradarbiaujant su CERT-LT, buvo pašalintos saugumo spragos tarnybinėse
stotyse, atkurtas svetainių pradinis būvis.
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14

Atskirai paminėtina, kad, dalyvaudamas bendrame EK ir Lietuvos projekte „Saugesnis internetas“, nacionalinis
padalinys CERT-LT per 2008 m. priėmė ir išnagrinėjo 439 pranešimus apie nelegalų turinį internete. 47 atvejais (57 proc.
daugiau nei 2007 m.) CERT-LT įtarė, kad galbūt buvo pažeisti Lietuvos įstatymai dėl nelegalaus turinio internete. Visa
surinkta medžiaga buvo perduota pagal kompetenciją atsakingoms institucijoms tolimesniam tyrimui.
Tinklų ir informacijos saugumo būklės tyrimas Lietuvoje
Nuo 2005 m. RRT kasmet atlieka išsamų elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo būklės Lietuvoje tyrimą.
15
2008 m. RRT užsakymu tyrimą atliko VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“. Anketinės apklausos būdu buvo
apklausti interneto naudotojai – 800 gyventojų ir 500 įmonių bei 54 interneto paslaugų teikėjai.
Tyrimas parodė, kad dažniausiai pasitaikančios tinklų ir informacijos saugumo problemos, su kuriomis 2008 m.
susidūrė tiek interneto naudotojai, tiek interneto paslaugų teikėjai, ir toliau išlieka nepageidaujami elektroninio pašto
pranešimai spam bei kompiuteriniai virusai. Su nepageidaujamais elektroninio pašto pranešimais susidūrė 65 proc.
gyventojų, besinaudojančių internetu – tai yra 8 proc. daugiau nei 2007 m. Naudotojų, susiduriančių su kompiuteriniais
virusais, dalis išlieka didelė – 2008 m. ji sudarė 61 proc. – bet šis skaičius, palyginti su 2007 m., sumažėjo 9 proc.
Tarp gyventojų, besinaudojančių internetu, kasmet daugėja naudojančių antivirusines programines įrangas – 2008 m.
tai nurodė 93,3 proc. apklausos dalyvių. Palyginti su ankstesnių apklausų rezultatais, tai yra 5 proc. daugiau nei 2007
m. 2008 m., palyginti su 2007 m., gyventojų, darančių atsargines duomenų kopijas, padaugėjo 25 proc. Tačiau, nors
apsaugos priemonių naudojimas išaugo, nemažai interneto naudotojų patyrė realią žalą dėl elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo incidentų – 2008 m. tokių naudotojų buvo 37 proc. arba 19 proc. daugiau nei 2007 m.
2008 m. apklausos metu 39 proc. gyventojų teigė, jog, siekdami užtikrinti, kad vaikai internete naršytų saugiai,
kalbasi su vaiku apie neteisėtą ir žalingą turinį internete, 29 proc. gyventojų riboja naudojimąsi internetu, o 29 proc. kartais
žvilgteli, kur vaikas naršo internete. Tačiau tik 7 proc. apklausos dalyvių naudoja filtravimo priemones nepageidaujamoms
interneto svetainėms blokuoti. Jokių priemonių netaiko 25,8 proc. gyventojų.

14 LIETUVOS

RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Draugiškas internetas. Saugesnis internetas. [žiūrėta
2009 m. balandžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.draugiskasinternetas.lt/lt>

15 LIETUVOS

RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. E. saugumas. Tyrimai. [žiūrėta 2009 m. balandžio 2 d.].
Prieiga per internetą: <http://www.esaugumas.lt/index.php?-1927404872>

26

Tyrimo metu nustatyta, kad įmonės, savo veikloje naudojančios interneto prieigos paslaugas, kaip ir internetu
besinaudojantys gyventojai, dažniausiai susiduria su nepageidaujamais elektroninio pašto pranešimais – 2008 m. juos
gavo 75 proc. įmonių, t. y. 8 proc. mažiau nei 2007 m. – bei su kompiuteriniais virusais – su jais susidūrė 53 proc. įmonių,
t. y. 20 proc. mažiau nei 2007 m.
Daugiau nei pusė verslo subjektų (64 proc.), susidūrę su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo
incidentais, dažniausiai apie tai niekam nepranešdavo. Didesnė verslo subjektų dalis nėra patyrusi žalos dėl tinklų
ir informacijos saugumo pažeidimų. Tie verslo subjektai, kurie patyrė žalą (36 proc.), nurodė, jog buvo sugadinta
kompiuterių programinė įranga (35 proc.) bei sutrikdyta įmonės komercinė veikla (32 proc.). 2008 metais 96 proc. verslo
subjektų nurodė naudojantys antivirusines programines įrangas. Kita dažnai naudojama apsaugos priemonė – atsarginės
duomenų kopijos, kurias 2008 m. darė 53 proc. apklaustų įmonių. Didžioji dalis (72,2 proc.) įmonių nėra nusistačiusios
jokios informacinių technologijų saugumo politikos. Kas antra apklausta įmonė (49,8 proc.) turi informacinių technologijų
specialistą ar padalinį, užtikrinantį informacijos ir tinklų saugumą, arba samdo išorinę įmonę, teikiančią informacijos ir
tinklų saugumo užtikrinimo paslaugas.

Remiantis apklausos rezultatais, pažymėtina, kad 2008 m. interneto paslaugų teikėjai, siekdami apsaugoti
savo ir klientų duomenis, naudojo daugiau apsaugos priemonių. 2008 m., palyginti su 2007 m., 13 procentinių punktų
sumažėjo interneto paslaugų teikėjų, nenusistačiusių jokios informacinių technologijų saugumo valdymo politikos,
skaičius – jų buvo 19 proc. visų apklaustųjų. 9 proc. apklaustųjų pažymėjo turintys išankstinio įspėjimo sistemas, tiek
pat nurodė, kad yra įkūrę CERT padalinius.
Visuomenės informavimas tinklų ir informacijos saugumo klausimais
2008 m. rugsėjo 30 d. RRT interneto svetainėje pradėjo veikti naujas tinklalapis www.cert.lt, kuriame interneto
naudotojai ras patarimų, kaip elgtis įvykus incidentui, aktualią, su tinklų ir informacijos saugumu susijusią informaciją,
16
teisės aktus, incidentų statistiką. Tinklalapyje užpildę specialią formą, naudotojai galės pranešti apie neteisėtą turinį,
kenkėjišką programinę įrangą, nepageidaujamus elektroninio pašto pranešimus, elektroninių duomenų klastojimą,
neleidžiamuosius prisijungimus, manipuliacijas elektroniniais duomenimis.
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Naudotojams, susidūrusiems su tinklų ir informacijos saugumo problemomis, patariama nedelsiant kreiptis į
savo interneto paslaugų teikėją, o pastarajam neišsprendus problemos, pranešti apie incidentą CERT-LT padalinio
specialistams. Naudotojas gali užpildyti specialią formą tinklalapyje www.cert.lt/pranesti.html arba siųsti incidento
aprašą el. pašto adresu: cert@cert.lt.
Visoje ES vykdomu projektu „Saugesnis internetas“, kurio pagrindiniai vykdytojai Lietuvoje yra RRT bei Švietimo
ir mokslo ministerija, siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete, skatinti saugesnį
naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis, gerinti visuomenės informuotumą, ypač kreipiant dėmesį
vaikų ir paauglių saugumą. Vykdydama šį projektą, RRT įsteigė „karštąją liniją“, kurios tikslas yra priimti pranešimus apie
neteisėtą ar žalingą turinį ir (arba) neteisėtą veiką internete. Įsteigus šią liniją, per 2008 m. Lietuvoje buvo išnagrinėti
439 pranešimai apie neteisėtą turinį. Išnagrinėjus pranešimus ir pasitvirtinus juose esančiai informacijai, pranešimai
toliau perduodami tirti atsakingoms teisėtvarkos institucijoms arba kitų šalių „karštosioms linijoms“, kad neteisėtas arba
žalingas turinys būtų kuo greičiau pašalintas iš viešai prieinamų interneto šaltinių. Lietuvoje veikianti „karštoji linija“ yra
17
pasiekiama internetu.
2008 m. vasario 12 d. pasaulyje minint Saugesnio interneto dieną, RRT kartu su Švietimo ir mokslo ministerija
visų Lietuvos mokyklų 1–4 klasių moksleiviams parengė ir išplatino laišką, kuriame rašoma apie pavojus, tykančius
internete, bei pateikiami patarimai, kaip būti saugesniems.
2009 m. RRT, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei bendrovė TEO LT, AB, tarptautinės Saugesnio
interneto dienos (2009 m. vasario 10 d.) proga Lietuvoje organizavo Saugesnio interneto akademijos turą, trukusį nuo
2009 m. vasario 10 d. iki kovo 8 d., po 8 Lietuvos miestus: Vilnių, Alytų, Kaišiadoris, Uteną, Anykščius, Raseinius,
Telšius ir Plungę. Saugesnio interneto akademijos pamokėlės vaikams ir tėveliams apie saugų naudojimąsi internetu ir
būdus išvengti įvairių grėsmių – virusų, įsilaužimų ar virtualaus priekabiavimo – vyko mobiliame autobuse – TEOBUSE.
Daugiau nei 1,5 tūkst. mokinių išklausė Saugesnio interneto pamokas bei gavo specialius „Internauto“ pažymėjimus. Iš
viso buvo surengtos 89 paskaitos, kurias skirtinguose miestuose skaitė 13 lektorių, taip pat buvo surengta papildoma
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pamoka Telšių kurčiųjų mokyklos mokiniams, o Plungėje saugiu internetu domėjosi vaikų globos namų auklėtiniai.
Visi apsilankiusieji gavo literatūros apie saugų interneto naudojimą. Akademijoje apsilankę mokinių tėveliai teigė nemažai
sužinoję apie grėsmes jų vaikams internete, apie tinkamą asmens duomenų pateikimą ir gavę patarimų, padėsiančių
susitarti su atžalomis dėl saugaus interneto naudojimo.
Tuo pat metu visoje Lietuvoje vyko plati informacinė kampanija, kurios metu televizijoje ir populiariose interneto
svetainėse buvo demonstruojama socialinė reklama apie priekabiavimą ir įžeidinėjimą internete. 15-oje Lietuvos miestų
ir miestelių autobusų stotelėse ir šviečiančiose vitrinose buvo pateikta lauko reklama „Būkime saugūs internete“. Seime
įvyko konferencija saugesnio interneto tema. Saugesnio interneto akademijos klausytojus ir visos šalies mokyklas
pasiekė RRT pagaminti atšvaitai, skatinantys saugotis ir gatvėje, ir internete. Buvo platinami RRT išleisti lankstinukai
„Kad mūsų vaikai būtų saugesni internete“. Daugiau informacijos apie saugų internetą ir Saugesnio interneto dienos
renginius galima rasti interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt.
2008 m. RRT nuolat platino pranešimus spaudai apie tinklų ir informacijos saugumo pažeidimus ir rekomendacijas,
kaip apsaugoti nuo jų, bei informuodavo apie programą „Saugesnis internetas“.
RRT bendradarbiavimas IT saugumo užtikrinimo veikloje
2008 m. gegužės 27–28 d. Dubline vykusioje tarptautinės interneto „karštųjų linijų“ asociacijos INHOPE (angl.
International Association of Internet Hotlines) Generalinėje Asamblėjoje Lietuvos „karštoji linija“ priimta į šią asociaciją.
Asamblėjos metu buvo renkama nauja INHOPE valdyba, į kurią buvo išrinktas ir RRT atstovas. Narystė asociacijoje
sudarys sąlygas glaudžiau bendradarbiauti su kitų šalių „karštosiomis linijomis“ ir palengvins keitimąsi informacija – taip
bus siekiama efektyviau šalinti žalingą ir neteisėtą turinį iš elektroninės erdvės. Šiuo metu 29 šalyse veikia 33 INHOPE
„karštosios linijos“, kuriomis siekiama pašalinti neteisėtą turinį internete. Daugiau informacijos galite rasti INHOPE
tinklalapyje adresu: www.inhope.org.
2008 m., RRT pradėjus vykdyti nacionalinio CERT padalinio funkcijas, kartu vyko pasiruošimas akreditacijai Trusted
18
Introducer organizacijoje. Ši organizacija yra Europos CERT padalinių pasitikėjimo tinklas, suteikiantis galimybes CERT
padaliniams Europoje patikimai ir saugiai keistis informacija tarpusavyje. CERT-LT akredituotu Trusted Introducer tinklo
nariu tapo 2009 m. sausio 19 d., taip įgydama pripažinimą Europos CERT padalinių bendruomenėje.
19
RRT siekia, kad nacionalinis padalinys CERT-LT 2009 m. taptų pasaulinės CERT padalinių organizacijos FIRST
(angl. Forum of Incident Response and Security Team) nariu. FIRST tai organizacija, skirta skatinti bendradarbiavimą
ir veiksmų koordinavimą incidentų prevencijai, stimuliuoti greitą reagavimą į incidentus ir skleisti informaciją tarp jos
narių bei interneto bendruomenės. FIRST jungia bendram darbui įvairias kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybas iš
vyriausybinių, komercinių bei mokslo ir švietimo organizacijų. Narystė šioje organizacijoje suteikia galimybę naudotis
geriausia pasaulio praktika, naudojamomis priemonėmis ir patikimai bei saugiai bendrauti su kitais organizacijos nariais,
suteikia CERT padaliniams galimybę efektyviau reaguoti į tinklų ir informacijos saugumo incidentus.
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Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas pašto sektoriuje
Universaliųjų paslaugų priežiūra
20

AB Lietuvos paštas, įpareigota teikti universaliąsias pašto paslaugas visoje šalies teritorijoje, privalo užtikrinti,
kad universaliosios pašto paslaugos būtų teikiamos nenutrūkstamai visiems šių paslaugų naudotojams vienodomis
sąlygomis kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias dienas per savaitę.
Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslaugų teikimą, universaliųjų pašto paslaugų teikėjui yra
rezervuota vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų surinkimo,
paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo paslaugų, laikantis svorio ir kainų limitų, sritis. Nuo 2006 m. sausio 1 d.
taikoma 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba.
Siekiant visiško ES pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo, 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamentas ir
Taryba priėmė naują direktyvą 2008/6/EB (toliau – Trečioji pašto direktyva), iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB,
kurios rengimo procese taip pat aktyviai dalyvavo bei pastabas teikė RRT atstovai. Pagal šią direktyvą pašto rinka bus
liberalizuota nuo 2011 m. Vienuolikai ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvai, buvo suteikta išimtis atidėti pašto rinkos
atvėrimą iki 2012 m. gruodžio 31 d., kad galėtų toliau rezervuoti paslaugas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui ar
teikėjams. Kitos šalys, galinčios pasinaudoti šia išimtimi, yra Čekija, Graikija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija,
Malta, Lenkija, Rumunija ir Slovakija. Lietuva 2008 m. liepos 28 d. pranešė EK, kad ketina pasinaudoti suteikta išimtimi
atidėti Trečiosios direktyvos įgyvendinimą iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Informacijos apie universaliąsias pašto paslaugas pateikimas naudotojams
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklėmis,
universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose privalo viešai skelbti:
išsamią ir nuolat atnaujinamą informaciją naudotojams apie universaliąsias pašto paslaugas bei galimybes
jomis naudotis;
pašto kodų sąrašą;
universaliųjų pašto paslaugų kainas;
kokybės reikalavimus (standartus);
informaciją apie skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūras.

20 Pašto

įstatymo 8 straipsnis nustato, kad universaliosios pašto paslaugos yra šios: iki 2 kilogramų pašto korespondencijos
siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas; iki 10 kilogramų pašto siuntinių surinkimas, paskirstymas,
vežimas ir pristatymas ar įteikimas; registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas
ar įteikimas; iki 20 kilogramų pašto siuntinių, gautų iš kitų Europos Sąjungos šalių narių, pristatymas ar įteikimas.
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Be to, universaliųjų pašto paslaugų teikėjas universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose, išskyrus viešai naudoti
skirtas pašto dėžutes, privalo viešai teikti:
Pašto įstatymą;
Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles;
pašto siuntų dokumentų (blankų ir kt.) pildymo ir adreso ant pašto siuntos užrašymo pavyzdžius;
Pašto paslaugų teikimo taisykles.
2008 m. RRT patikrino 87 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietas, daugiausia Šiaulių (15), Kauno (14),
Panevėžio (13), Vilniaus (5) miestuose bei rajonuose. Taip pat universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos patikrintos
Kėdainių, Prienų, Raseinių, Jonavos, Marijampolės, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Jurbarko, Pasvalio, Biržų, Kupiškio,
Rokiškio, Utenos, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Alytaus rajonuose ir Birštone, Elektrėnuose, Palangoje. Optimizavus
vidinių RRT žmogiškųjų išteklių panaudojimą ir RRT Radijo spektro kontrolės departamento Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
ir Panevėžio kontrolės skyrių darbuotojams įsitraukus į universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų patikrinimus, 2008 m.
beveik visoje Lietuvos teritorijoje patikrinimų buvo atlikta beveik 4,6 karto daugiau (2007 m. buvo atlikta 19 patikrinimų).
2008 m. RRT tikrino, ar AB Lietuvos paštas laikosi universaliųjų pašto paslaugų teikimą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apibendrinus rezultatus, nustatyta, kad 33 universaliųjų pašto paslaugų teikimo
vietose naudotojams viešai nepateiktos AB Lietuvos pašto paslaugų teikimo taisyklės, 13 vietų – Pašto įstatymas ir
Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklės, keliuose AB Lietuvos pašto skyriuose trūko pašto kodų sąrašo, kokybės
reikalavimų bei skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūrų aprašo.
2008 m. universaliųjų pašto paslaugų teikimo pirmumo nebuvimo problema tebebuvo aktuali – ypač komunalinių
mokesčių ir pensijų mokėjimo laikotarpiu, esant dideliam žmonių srautui pašto skyriuose. Tikrinimų metų nustatyta, kad
27 pašto skyriuose nebuvo teikiama pirmenybė vartotojams, pageidaujantiems gauti universaliąsias pašto paslaugas.
RRT paragino AB Lietuvos paštą imtis priemonių, kad būtų pagerintas universaliųjų paslaugų prieinamumas vartotojams,
pageidaujantiems pasinaudoti šiomis AB Lietuvos pašto teikiamomis paslaugomis.
Universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų įrengimas
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Universaliųjų pašto paslaugų teikėjui yra nustatytos privalomos viešojo pašto tinklo charakteristikos, apibrėžiančios
universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų išdėstymo sąlygas bei vietų įrengimo reikalavimus. Pagal šias charakteristikas
universaliųjų pašto paslaugų teikėjas privalo įrengti pakankamai pašto paslaugų teikimo vietų. Viešojo pašto tinklo
charakteristikomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienam Lietuvos gyventojui būtų patogu naudotis pašto paslaugomis.
Išskirtos šios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos:
stacionarios universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos;
kilnojamos universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos;
pašto agentų darbo vietos;
viešajam naudojimui skirtos pašto dėžutės.
Kaimo gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau kaip 500 gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų), turi būti 1
stacionari ar kilnojama universaliųjų pašto paslaugų teikimo vieta ar agentų darbo vieta, o turinčiose daugiau kaip 200
gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų) – 1 viešam naudojimui skirta pašto dėžutė.
2008 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB Lietuvos paštas universaliąsias pašto paslaugas teikė 954 (2007 m.
pabaigoje – 960) universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose, kurias sudarė: 862 (2007 m. pabaigoje – 913) stacionarios
universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos (miestuose – 225, kaimuose – 673), 12 pašto poskyrių (miestuose – 7,
kaimuose – 5) ir 16 (2007 m. pabaigoje – 10) kilnojamųjų paštų, aptarnaujančių 80 (2007 m. pabaigoje – 47) universaliųjų
pašto paslaugų teikimo vietų Utenos, Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir Tauragės apskrityse. Iš viso per
metus pašto tinklas sumažėjo 39 stacionariais kaimo paštais, įsteigti 6 kilnojamieji paštai.

21 Nustatytos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo
charakteristikų patvirtinimo“.

31

Universaliųjų pašto paslaugų kokybės kontrolė
Vadovaudamasi Pašto įstatymu, RRT 2008 m. tęsė nepriklausomą AB Lietuvos pašto teikiamų universaliųjų
pašto paslaugų kokybės tikrinimą, siekdama išsiaiškinti, ar siunčiamos pirmenybinės korespondencijos siuntos atitinka
nustatytus universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimus tokioms siuntoms. Pagal nustatytus universaliųjų pašto
paslaugų kokybės reikalavimus kitą darbo dieną (D+1) turi būti pristatoma 85 proc. pirmenybinių pašto korespondencijos
siuntų, o trečią darbo dieną (D+3) – 97 proc. pirmenybinių pašto korespondencijos siuntų.
RRT 2008 m. Lietuvos Respublikoje iš viso išsiuntė 3 600 kontrolinių laiškų. Metiniai tikrinimo rezultatai parodė,
kad kitą dieną po išsiuntimo dienos (D+1) yra pristatoma 75,56 proc. laiškų, o trečią dieną (D+3) – 98,92 proc. visų
siunčiamų laiškų. Pašto paslaugų kokybės nepriklausomo tikrinimo rezultatus RRT skelbia viešai vieną kartą per metus.

Lyginant 2007 ir 2008 m. RRT atliktų universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimų rezultatus, matyti, kad 2008
m. kokybinis rodiklis D+1 pagerėjo 17,7 procentinio punkto iki 75,56 proc. (2007 m. buvo 57,85 proc.), tačiau nesiekė
nustatyto 85 proc. reikalavimo, o rodiklis D+3 pagerėjo 3,3 procentinio punkto iki 98,92 proc. (2007 m. buvo 95,66
proc.) ir viršijo nustatytą 97 proc. reikalavimą. 2008 m. už universaliųjų pašto paslaugų kokybės nustatytų reikalavimų
nesilaikymą AB Lietuvos paštas buvo įspėta raštu, o vėliau paskirta bauda bendrovės direktoriui.
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas yra įpareigotas taikyti standartą LST EN 13850 „Pašto paslaugos. Paslaugų
kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymas“. Standartui LST EN 13850 įgyvendinti AB
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Lietuvos paštas yra pasirinkusi ketverių metų laikotarpį. 2008 m. AB Lietuvos paštas atliko parengiamuosius
standarto LST EN 13850 diegimo darbus: parengti reikalavimai ir techninės specifikacijos, atlikti įprastinio pašto srautų
tyrimai, pagal kuriuos parengtas imties planas, taip pat konkurso būdu pasirinkta nepriklausoma kokybės tikrinimo
organizacija, kuri nuo 2009 m. pradės universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimo darbus.
2009 m. RRT toliau tęs nepriklausomą universaliųjų pašto paslaugų kokybės tikrinimą, kol bus įdiegtas standartas
LST EN 13850.
Naudotojų skundų nagrinėjimas
2008 m. RRT gavo ir išnagrinėjo 69 pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų skundus, iš jų 38 – dėl universaliųjų
pašto paslaugų teikimo ir 31 – dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo. Palyginti su 2007 m., skundų skaičius
dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo išaugo 2,7 karto, o dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo – 1,3 karto.
Daugiausia pašto paslaugų naudotojai kreipėsi į RRT dėl pašto siuntų dingimo ar sugadinimo bei dėl siuntų pristatymo ar
įteikimo. Vidutinė vartotojų skundų dėl universaliųjų paslaugų teikimo nagrinėjimo trukmė 2008 m. buvo 27 kalendorinės
dienos, o dėl kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų – 15 dienų.
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RRT, vadovaudamasi 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos
pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo bei aktyviai dalyvaudama
Lietuvos standartizacijos techninio komiteto LST TK 67 „Pašto paslaugos“ darbe, inicijavo standarto LST EN 14012
„Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundai ir žalos atlyginimo procedūros. Jų vertinimas“, įgyvendinimą. Direktyvoje
97/67/EB nustatyta, kad universaliųjų paslaugų teikėjai kartu su kokybės patikrinimo rezultatų metine ataskaita paskelbia
informaciją apie skundų skaičių ir apie tai, kaip tokie skundai buvo išnagrinėti. Be to, valstybės narės privalo užtikrinti, kad
universaliųjų paslaugų teikėjai, pateikdami informaciją, vadovautųsi ES oficialiajame leidinyje paskelbtais standartais.
2008 m. AB Lietuvos paštas pradėjo taikyti standartą LST EN 14012 savo veikloje ir už 2008 m. III ir IV ketvirtį
pateikė RRT skundų dėl universaliųjų pašto paslaugų nagrinėjimo ataskaitas, kuriose nurodė, kad per minėtą laikotarpį
iš naudotojų gavo 1 251 skundą, iš jų 108 skundus dėl vidaus pašto siuntų ir 1 143 – dėl tarptautinių pašto siuntų.
Daugiausia universaliųjų pašto paslaugų naudotojai skundėsi dėl dingusių ar pavėluotai pristatytų pašto siuntų –
1 147 skundai. Kiti skundai gauti dėl pašto siuntų pristatymo ar surinkimo (23), informacijos apie paslaugas (7), pašto
darbuotojų elgesio (7), pašto siuntų apgadinimo (6), klaidingo pristatymo (6), gavėjo adreso pakeitimo (3), skundų
nagrinėjimo (2), prieigos prie pašto paslaugų (1). Ataskaitoje taip pat pateikiami duomenys apie skundų pagrįstumą,
išmokėtas kompensacijas bei nagrinėjimo laiką – per 2008 m. II pusmetį AB Lietuvos paštui buvo pateikti 154 pagrįsti
skundai, išnagrinėjus 126 skundus naudotojams buvo išmokėtos kompensacijos. 86 proc. skundų išnagrinėjami per
standartinį laikotarpį – vidutinis galutinio atsakymo naudotojams pateikimo laikotarpis yra 30 dienų.
AB Lietuvos paštas, įdiegusi standartą LST EN 14012, suvienodino skundų pateikimo tvarką, pagal kurią pašto
paslaugų naudotojai, norintys pateikti skundą, turi užpildyti tam skirtus standartinius blankus arba skundus pateikti
elektroniniu paštu.
Naudotojų informuotumo didinimas
2008 m. atnaujintoje RRT interneto svetainėje skiltyje „Vartotojams“ pašto paslaugų naudotojams yra skirtas
skyrelis „Pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojams“, kuriame skelbiama informacija apie naudotojų teises ir pareigas,
pašto siuntų siuntėjų ir gavėjų teisės, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo pareigas, universaliųjų pašto paslaugų
teikimo reikalavimus ir kita naudinga informacija. Svetainėje pateiktos nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius
pašto paslaugų teikimo vietų išdėstymą, universaliųjų pašto paslaugų kokybę bei tarifus. Taip pat pašto siuntų siuntėjas
gali rasti visą reikalingą informaciją, kurią jis turi žinoti prieš siųsdamas pašto siuntą.
Numatoma atlikti reguliarias pašto paslaugų naudotojų apklausas, siekiant nustatyti, kokiomis pašto ir pasiuntinių
paslaugomis Lietuvos gyventojai daugiausia naudojasi ir kiek jos atitinka jų lūkesčius, ar naudotojai patenkinti paslaugų
teikėjų prisiimamais įsipareigojimais ir paslaugų teikimo sąlygomis.
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Vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas įrenginių sektoriuje
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos priežiūros rezultatai
RRT prižiūri, kad į Lietuvos Respubliką įvežami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai tenkintų
Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento (toliau – Reglamentas), nustatančio
laisvo radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių judėjimo ir jų tiekimo rinkai, naudojimo bei jungimo į
telekomunikacijų tinklus sąlygas, esminius reikalavimus, taip pat įpareigojimus, susijusius su informacija apie sąsajų
specifikacijas, atitikties šiems reikalavimams įvertinimo, patvirtinimo ir priežiūros tvarką bei sąlygas.
Remdamasi duomenimis, gaunamais bendradarbiaujant su Muitinės departamentu, RRT 2008 m. išanalizavo
informaciją apie 6 700 radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių, įvežtų į Lietuvos Respubliką, ir iš
jų atrinko įrenginius tolimesniems patikrinimams. 2008 m. RRT tikrino, kaip radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų
galiniai įrenginiai tenkino Reglamento administracinius reikalavimus – iš viso buvo patikrinta 273 tipų radijo ryšio
ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, iš jų: 91 tipo įrenginiai Vilniuje, 95 tipų įrenginiai Kaune bei 87 tipų įrenginiai
kituose miestuose. 2008 m. RRT nustatė, kad Reglamento reikalavimų neatitiko 122 tipų įrenginiai arba 44,7 proc.
visų patikrinimui atrinktų įrenginių tipų. Iš jų 26 tipų įrenginiai (9,5 proc. atrinktų įrenginių tipų) neturėjo privalomų CE
ženklų ir atitikties deklaracijų. 7 tipų įrenginių (2,5 proc. atrinktų įrenginių tipų) gamintojų atstovai pateikė reikalaujamus
dokumentus ir jiems buvo leista savo įrenginius toliau tiekti rinkai. 19 tipų įrenginių (7,0 proc. atrinktų įrenginių tipų),
neturėjusių CE ženklų ir atitikties deklaracijų, tiekimą Lietuvos rinkai sustabdė jų importuotojai.
RRT nustatė, kad 96 tipų įrenginiai (35,2 proc. atrinktų įrenginių tipų) tikrinimo metu rinkai buvo tiekiami be
privalomų atitikties deklaracijų. 82 tipų įrenginių (30 proc. atrinktų įrenginių tipų) importuotojai, nepažeisdami nustatyto
pateikimo termino, šį neatitikimą pašalino, t. y. įrenginiai rinkai buvo tiekiami su atitikties deklaracijomis, 4 tipų įrenginių
(1,5 proc.) importuotojai 2008 m. pabaigoje dar nebuvo pateikę reikalaujamų atitikties deklaracijų, nes pateikimo
terminas dar nebuvo pasibaigęs, 10 tipų įrenginių (3,7 proc.), neturėjusių atitikties deklaracijų, tiekimą Lietuvos rinkai
sustabdė importuotojai. Pažymėtina, kad dažniausiai pasitaikantis Reglamento reikalavimų pažeidimas, tiekiant radijo
ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius rinkai, yra įrenginių atitikties deklaracijų kopijų arba informacijos,
kur galima rasti deklaracijų tekstus, nepateikimas kartu su įrenginiu, kaip to reikalaujama šiame Reglamente, nors
gamintojai deklaracijas turi ir pareikalavus jas nedelsdami pateikia. 2008 m. RRT nustatė, kad rinkai, nustatytu laiku
prieš tai nepranešus RRT, kaip to reikalauja Reglamentas, buvo patiekta 75 tipų radijo ryšio įrenginiai (27 proc.). Visi
importuotojai po įspėjimų pranešimus pateikė.
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2008 m. RRT pradėjo vykdyti radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių prekybos internete stebėseną
ir patikrinimus. Vykdant stebėseną nustatyta 12 interneto parduotuvių, reklamavusių bei siūliusių vartotojams įsigyti
įrenginius, kurių deklaruojami parametrai neatitiko Reglamento administracinių ir (arba) techninių reikalavimų. RRT,
patikrinusi interneto parduotuves, įpareigojo verslo subjektus iš šių parduotuvių tinklalapių pašalinti 17 tipų įrenginius, o
iš interneto prekybos paėmė 1 tipo įrenginius laboratoriniams bandymams, kurie parodė, jog šio tipo įrenginiai neatitinka
Reglamento reikalavimų. Informacija apie parduodamus įrenginius, kurie neatitiko Reglamento reikalavimų, iš interneto
parduotuvių tinklalapių buvo pašalinta.
RRT 2008 m. iš rinkos paėmė 35 tipų 69 vienetus įrenginių, kurie buvo patikrinti RRT Infrastruktūros priežiūros
skyriaus bei Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus laboratorijose. Nustatyta, kad
11 tipų įrenginiai neatitiko esminių Reglamento reikalavimų. Dažniausiai pasitaikantis pažeidimas – šalutinė siųstuvo
spinduliuotė neatitiko standartuose nustatytų reikalavimų. Be to, laboratoriniai bandymai parodė, kad kai kurie įrenginiai
neatitinka atsparumo elektrostatiniams išlydžiams standartų reikalavimų arba pasižymi padidėjusia gretimo kanalo
spinduliuotės galia ir tuo taip pat pažeidžia Reglamento reikalavimus. Po dialogo su importuotojais ir (arba) gamintojais
įrenginių tiekimas rinkai buvo sustabdytas iki bus pašalinti nustatyti trūkumai. 7 tipų įrenginius iš Lietuvos rinkos pašalino
patys importuotojai, dėl 3 tipų įrenginių neatitikties Reglamento esminiams reikalavimams importuotojai ir gamintojai
buvo informuoti ir jiems nustatytas terminas trūkumus pašalinti, 1 tipo įrenginių trūkumus pašalino gamintojas, todėl RRT
leido atnaujinti šių įrenginių tiekimą rinkai.
2008 m. rugsėjo mėnesį RRT pradėjo dalyvauti ES šalių trečiojoje rinkos priežiūros kampanijoje pagal Radijo ryšio
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvą. Kampanija tęsis iki 2009 m. gegužės mėnesio. RRT, vykdydama
kampanijos užduotis, iš rinkos bandymams laboratorijoje paėmė dviejų tipų PMR radijo stotis (iš viso 6 vienetus) ir vieno
tipo 2,4 GHz dažnio duomenų perdavimo įrenginius (iš viso 3 vienetus).
Pažymėtina, kad RRT Infrastruktūros priežiūros skyriuje esanti bandymų laboratorija, kurioje atliekami iš rinkos
paimtų radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninių parametrų patikrinimai, siekiant nustatyti, ar
jie tenkina Reglamente nurodytų darniųjų Lietuvos standartų reikalavimus, susijusius su efektyviu radijo dažnių spektro
naudojimu, atitinka tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų
kompetencijai keliamus bendruosius reikalavimus. Esama akredituoto skyriaus kokybės vadybos sistema pagal naujojo
standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus buvo atnaujinta 2007 m. ir Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro
ekspertai skyriui pakartotinai išdavė pažymėjimą, suteikiantį teisę verstis akredituota įmonės veikla 5 metus. Atliekant
radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bandymus, naudojama aukščiausios klasės matavimo įranga,
kuri pagal savo techninį lygį nenusileidžia ES šalių valstybiniuose bandymų centruose naudojamai bandymų aparatūrai.
Siekiant nustatyti, ar rinkoje esantys radijo ryšio įrenginiai ir galiniai telekomunikacijų įrenginiai tenkina Reglamento
radijo dažnių spektro efektyvaus naudojimo reikalavimus, 2008 m. šioje laboratorijoje buvo ištirti 8 įrenginių tipai, iš viso
17 radijo ryšio įrenginių vienetų, paimtų iš rinkos.
Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolė
Siekdama apsaugoti vartotojus bei Lietuvoje naudojamus telekomunikacijų tinklus nuo nepageidaujamų ar žalingų
elektromagnetinių laukų sukeliamų trukdžių, RRT atlieka aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo
kontrolę. Tikrinama, ar į Lietuvos Respublikos rinką patenkančių ir eksploatuojamų elektrinių ir elektroninių aparatų, radijo
ryšio įrenginių bei transporto priemonių techniniai parametrai atitinka Reglamento ir Elektromagnetinio suderinamumo
reglamento reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. RRT taip pat suteikia
galimybę Lietuvos elektrinės ir elektroninės aparatūros gamintojams pasitikrinti naujų aparatų elektromagnetines
charakteristikas prieš tiekiant juos ES rinkai.
Akredituotoje RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus srityje 2008 m.
buvo atlikti iš viso 1 005 elektromagnetinio suderinamumo bandymai. Iš jų 54 proc. sudarė elektromagnetinės
spinduliuotės, sukeliančios trukdžius, bandymai ir 46 proc. atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymai.
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2008 m. RRT atliko 197 aparatų elektromagnetinio suderinamumo bandymus, iš jų 62 aparatai buvo paimti
patikrinti iš rinkos, o likusiųjų 135 aparatų elektromagnetinio suderinamumo bandymai buvo atlikti bendradarbiaujant su:
Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos, notifikuotąja įstaiga UAB sertifikavimo centru „Sertika“ bei tiesiogiai su elektrinės ir elektroninės aparatūros
gamintojais prieš jiems tiekiant gaminius rinkai.

RRT aktyviai dalyvavo ES valstybių narių administracijų bendrai vykdytoje aparatų elektromagnetinio
suderinamumo 2007–2008 m. rinkos priežiūros kampanijoje. Vienas iš kampanijos tikslų buvo pagerinti bendradarbiavimą
tarp ES valstybių narių šioje srityje bei viešinti elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų svarbą visuomenėje – tiek
tarp vartotojų, tiek tarp gamintojų (tiekėjų rinkai). Dalyvaudama šioje kampanijoje RRT tikrino, ar prekyboje esantys
elektriniai įrankiai atitinka ES elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2004/108/EB reikalavimus, t. y. ar skleidžiamų
elektromagnetinių trikdžių spinduliuotė atitinka darnųjį standartą EN 55014-1. Taip pat buvo tikrinama, kaip laikomasi
ne tik techninių, bet ir administracinių, būtent CE ženklinimo bei Europos Bendrijos atitikties deklaracijos, reikalavimų,
taikomų elektriniams įrankiams. Patikrintų aparatų pasiskirstymas pagal kilmės šalis buvo toks: 186 aparatai buvo
pagaminti Kinijoje, 93 – Europoje, 9 – kitur, net 114-os aparatų kilmės šalis nenustatyta. Iš viso buvo patikrinti 405
elektriniai įrankiai. Lietuvoje išbandyta 20 aparatų, t. y. 5 proc. nuo bendro skaičiaus. Iš 402 išbandytų 80 aparatų (t.
y. 20 proc.) neatitiko techninių reikalavimų (Lietuvoje iš 20 išbandytų trys aparatai netenkino standarto reikalavimų).
Leistinąsias trikdžių įtampos ribas viršijo 46 aparatai, o leistinąsias trikdžių galios ribas viršijo 62 aparatai. Tikrinant
administracinius reikalavimus nustatyta, kad tik 4 gaminiai iš 405 neturėjo CE ženklo, nebuvo parengtos 63 gaminių
(15,6 proc.) atitikties deklaracijos (iš Lietuvoje tikrintų – 7, t. y. 35 proc.), 84 gaminių atitikties deklaracijos užpildytos
neteisingai (Lietuvoje – 5). Apibendrinus administracinių bei techninių reikalavimų laikymosi patikrinimą, nustatyta, kad
net 50 proc. patikrintų elektrinių įrankių neatitiko ES reikalavimų. Buvo imtasi atitinkamų priemonių, kad šie neatitinkantys
reikalavimų, skleidžiantys neleistinus trikdžius elektriniai įrankiai nepatektų vartotojams.
Atkreiptinas dėmesys, kad nemažai gamintojų bei importuotojų visoje ES nežino, kaip teisingai užpildyti gaminio
atitikties deklaraciją. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas ES, atlikęs gaminio atitikties įvertinimą, prieš tiekdamas
gaminį rinkai, privalo parengti atitikties deklaraciją. Rengiant deklaracijas Lietuvos gamintojai arba importuotojai turi
vadovautis LST EN ISO/IEC 17050-1:2004 ir LST EN ISO/IEC 17050-2:2004 standartais. Tiekėjai, vertindami gaminio
atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams, turi vadovautis Elektromagnetinio suderinamumo techniniu
22
reglamentu. RRT interneto svetainėje yra pateikiama aparatų tiekėjams reikalinga informacija, kad jie galėtų teisingai
užpildyti gaminio atitikties deklaraciją.
22 LIETUVOS

RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Informacija Lietuvos gamintojams. [žiūrėta 2009 m.
balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.rrt.lt/index.php?141679220>
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Atsižvelgiant į griežtėjančius aparatų elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ES ir atsirandančias
naujas radijo ryšio bei duomenų perdavimo technologijas, naudojančias vis aukštesnius radijo dažnius, 2008 m.
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras gerokai praplėtė bei atnaujino RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio
suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritį ir beveik du kartus praplėtė akredituotų bandymų metu matuojamų
elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės dažnių juostą (t. y. iki šiol buvusi 0,00015–26 GHz dažnių juosta praplėsta iki
40 GHz dažnio).

Šiuo metu RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritis
yra plačiausia iš Lietuvos atitikties vertinimo įstaigų – ją sudaro net 174 Lietuvos, regioniniai bei tarptautiniai standartai
ir kiti tarptautiniai normatyviniai dokumentai, nustatantys elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus radijo ryšio
įrenginiams ir telekomunikacijų galiniams įrenginiams, informacinių technologijų įrenginiams, buitiniams prietaisams,
elektriniams įrankiams ir panašiems aparatams, radijo ir televizijos imtuvams bei jiems giminiškiems įrenginiams,
pramonės, mokslo ir medicinos radijo dažnio įrenginiams, transporto priemonėms bei jų elektriniams ir elektroniniams
23
pablokiams.

23 Atkreiptinas

dėmesys, kad Lietuvos Respublikos valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos pratęsė
leidimą RRT vykdyti transporto priemonių bei sudedamųjų dalių elektromagnetinio suderinamumo bandymus.
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Pabrėžtina, kad RRT šiuo metu yra techniškai pajėgi ir kompetentinga atlikti visus elektrinių ir elektroninių aparatų,
radijo ryšio įrenginių bei transporto priemonių skleidžiamos elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės bandymus, laikantis
tiek ES, tiek tarptautinių elektromagnetinio suderinamumo standartų reikalavimų.
Aparatūros ir įrenginių sąsajos atitikties įvertinimas
24

RRT, taip pat kaip ir kitos ES radijo dažnių spektro išteklius valdančios institucijos, vertina antros klasės radijo ryšio
aparatūros ir įrenginių, veikiančių neharmonizuotose ES radijo dažnių juostose, radijo ryšio sąsajos atitiktį radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygoms Lietuvos Respublikoje prieš tiekiant juos rinkai. Vertinant radijo ryšio įrenginių sąsajos
atitiktį ES direktyvos 1999/5/EB reikalavimams kontroliuojama, ar radijo ryšio įrenginiai yra sukonstruoti būtent taip, kad
jie efektyviai naudotų antžeminiams ir (arba) kosminiams ir palydoviniams ryšiams skirtą dažnių spektrą bei orbitinius
išteklius ir kad būtų išvengta žalingųjų trikdžių. Radijo ryšio įrenginio ir telekomunikacijų galinio įrenginio gamintojas ar
jo įgaliotas atstovas prieš tiekdamas įrenginį rinkai privalo įvertinti, ar šis tenkina esminius reikalavimus. RRT nustačiusi,
kad radijo ryšio įrenginių sąsajos neatitinka ar dalinai neatitinka radijo dažnių naudojimo sąlygų Lietuvoje, apie tai
raštu informuoja pranešimus teikusius suinteresuotus asmenis bei pareikalauja įtraukti aktualią informaciją į radijo ryšio
įrenginio vartotojo vadovą – taip vartotojas yra informuojamas apie įrenginio naudojimo apribojimus (gali būti ribojami
kai kurie techniniai parametrai, geografinė vieta ir pan.), jei tokie yra nustatomi.
2008 m. buvo gauta 2 519 pranešimų dėl antros klasės aparatų tiekimo rinkai. Visi gauti pranešimai buvo išnagrinėti
ir išsiųsti atsakymai įrenginių tiekėjams dėl tiekimo rinkai galimybių bei įrenginių naudojimo sąlygų Lietuvoje: 27 atvejais
(1,1 proc. visų gautų pranešimų) suinteresuoti asmenys informuoti apie tai, kad įrenginių negalima naudoti Lietuvoje,
345 atvejais (13,7 proc.) nustatyti daliniai jų naudojimo ribojimai ir 9 atvejais (0,4 proc.) pranešta apie draudimą tiekti
įrenginius rinkai iki bus įvertinta jų atitiktis ES direktyvos 1999/5/EB reikalavimams. Kitais atvejais (84,9 proc.) jokių

24

Visi radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai skirstomi į dvi klases:
– pirmai klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, kurie gali būti tiekiami ES rinkai ir
naudojami visose ES valstybėse narėse be apribojimų;
– antrai klasei priklauso radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai, patenkantys į Reglamento taikymo sritį,
bet nenurodyti pirmos klasės įrenginių sąraše. ES valstybės taiko tam tikrus jų tiekimo rinkai ir (ar) naudojimo apribojimus.
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naudojimo ribojimo nenustatyta.
Taigi RRT atliekama patikra užtikrina, kad vartotojai Lietuvos rinkoje įsigis ES reikalavimus atitinkančius gaminius
bei laiku gaus aktualią informaciją dėl radijo ryšio įrenginių naudojimo specifikos.

Radijo trukdžių šalinimas
Modernus gyvenimo būdas bei IRT inovacijos skatina naujoviškų paslaugų ar produktų, naudojančių radijo dažnių
spektrą, paklausą, kurią siekiant patenkinti, diegiama vis daugiau naujų radijo ryšio sistemų, kuriami ir rinkai tiekiami
šiuolaikiškumo reikalavimus atitinkantys įrenginiai bei aparatai. Augant rinkoje naujausiomis technologijomis pagrįstų
produktų ar paslaugų skaičiui, stiprėja ir vartotojų poreikis gauti paslaugas ar naudotis produktais, kurie ne tik yra
apsaugoti nuo žalingų radijo trukdžių, bet ir patys nedaro neigiamos įtakos aplinkai.
Ilgametė kryptinga ir planinga RRT veikla radijo trukdžių prevencijos srityje duoda teigiamų rezultatų. Tokia
išvada darytina apžvelgus RRT gaunamų prašymų ištirti ir pašalinti radijo trukdžius statistiką. Atkreiptinas dėmesys,
kad ankstesniais metais televizijos programų priėmimo trukdžiai buvo viena iš dominuojančių problemų. RRT nuosekli
veikla, siekiant pašalinanti vartotojų naudojamus nepatikimus televizijos signalų stiprintuvus, leido nusiskundimų dėl
šių trukdžių skaičių nuo 2002 m. iki 2008 m. sumažinti 61,6 proc. Taip pat sumažėjo ir nusiskundimų dėl radiofonijos
priėmimo trukdžių.
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Pažymėtina, kad kitų, ne radiofonijos ar televizijos, radijo trukdžių šaltinių paieškos ir šalinimo veiklos svarba auga
kartu su naujų elektroninių ryšių technologijų plėtra ir jų vis platesniu panaudojimu ūkio subjektų veikloje.
2008 m. RRT atliktų tyrimų dėl žalingų radijo trukdžių IRT paslaugų teikimui rezultatai pateikiami 24 pav. 2008 m.
didžioji dalis trukdžių, dėl kurių skundėsi vartotojai, buvo radijo trukdžiai televizijos programoms priimti – 63 proc. visų
radijo trukdžių IRT paslaugoms.

Tarp nusiskundimų dėl radijo trukdžių elektroninių ryšių tinklams ir sistemoms daugėja prašymų ištirti trukdžius
automobilių signalizacijoms. Įvertinus tai, kad radijo bangas spinduliuojančių objektų koncentracija miestuose nuolat auga,
o automobilių, įskaitant ir naujus, radijo signalizacijos imtuvai dažnai būna nepakankamai selektyvūs, elektromagnetinio
suderinamumo problematika šiame sektoriuje tik didės.
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Tiriant paraiškas dėl radijo trukdžių, 2008 m. surašyti 53 įrenginių patikrinimo aktai, iš naudotojų paimti 8 radijo
trukdžius sukeliantys įrenginiai, kuriuos patikrinus laboratorijoje nustatyta, kad 5 iš jų netenkino galiojančių techninių
normų. Apibendrinant radijo trukdžių paieškos ir šalinimo veiklą, pastebėtina, kad radijo trukdžių paieškos problemos
tampa vis sudėtingesnės, joms išspręsti būtina apsirūpinti sudėtinga šiuolaikine matavimo technika, įsisavinti naujus
paieškos metodus ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją šioje srityje.
Elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūra
Elektroninių ryšių statinių saugos ir paskirties reikalavimų valstybinė priežiūra vykdoma vadovaujantis RRT
direktoriaus patvirtintomis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, kurios nustato pagrindinius
statinio saugos ir paskirties reikalavimus projektuojant, statant, įrengiant naujus, rekonstruojant ar remontuojant esamus
elektroninių ryšių statinius. 2008 m. RRT vykdė elektroninių ryšių statinių, taip pat statinių elektroninių ryšių inžinerinių
sistemų saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros ir kontrolės darbus.
Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių administracijoms pateikus prašymus projektavimo sąlygų
sąvadui gauti, RRT nagrinėjo ir išdavė statinio projektavimo sąlygas, o jos atstovai dirbo Nuolatinėse statybos komisijose.
RRT dalyvavo atliekant elektroninių ryšių statinių projektų ekspertizes, taip pat komisijų veikloje dėl statinių pripažinimo
tinkamais naudoti. 2008 m. vykdydama elektroninių ryšių statinių saugos ir paskirties reikalavimų valstybinę priežiūrą,
RRT išnagrinėjo 15 paraiškų dėl elektroninių ryšių statinių projektavimo sąlygų. Nustatytos 8 projektavimo sąlygos (2007
m. – 6). Dalyvaujant Nuolatinių statybos komisijų darbe ir derinant projektus pagal nustatytas elektroninių ryšių statinių
projektavimo sąlygas, išduota 21 išvada dėl techninių projektų atitikties nustatytoms projektavimo sąlygoms.
2008 m. vykdydama elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių laikymosi priežiūrą, RRT
išnagrinėjo 11 (2007 m. – 8) fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl elektroninių ryšių statinių statybos, infrastruktūros
įrengimo ir naudojimo. RRT operatyviai reagavo į gyventojų, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų ir kabelinės
televizijos tinklų operatorių skundus dėl netinkamo elektroninių ryšių infrastruktūros, įskaitant ryšių kabelių kanalų
sistemas (toliau – RKKS), įrengimo ir ėmėsi atitinkamų priemonių trūkumams šalinti. Atsižvelgdama į naujai statomų
daugiabučių namų gyventojų poreikius, RRT tobulina teisinę bazę, leisiančią nustatyti tokias elektroninių ryšių sistemų
infrastruktūros statybos sąlygas, kurios formuotų veiksmingesnę konkurenciją elektroninių ryšių sektoriuje.
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės sudaro teisinį pagrindą rinkos dalyviams
bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant RKKS, taip išvengiant ekonomiškai nenaudingo
naujos infrastruktūros kūrimo. Įpareigojimą leisti bendrai naudotis infrastruktūra RRT laiko viena iš esminių priemonių,
prisidedančių prie plačiajuosčio ryšio plėtros Lietuvoje. RRT duomenimis, žemės darbų, ryšių kabelių klojimo ir panašių
darbų kaštai sudaro iki 80 proc. elektroninių ryšių tinklo statybos kaštų. Todėl, laikydamiesi Elektroninių ryšių infrastruktūros
įrengimo ir naudojimo taisyklių nuostatų ir elektroninių ryšių tinklų plėtrai pasitelkdami esamą infrastruktūrą, elektroninių
ryšių paslaugų teikėjai turi galimybę investicijoms skirtas lėšas naudoti ekonomiškai ir efektyviai. Svarbu pažymėti, kad
Lietuvoje bendras RKKS naudojimas jau daugelį metų yra paklausi paslauga, o kitose ES šalyse elektroninių ryšių tinklų
ir paslaugų teikėjai dažnai neturi teisinio pagrindo reikalauti prieigos prie esamos RKKS.
2008 m. pabaigoje RRT inicijavo Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių pakeitimus,
kurie nustatys elektroninių ryšių tinklų bendros statybos gaires ir jais remiantis bus įgyvendinti bendros elektroninių ryšių
tinklų statybos įpareigojimai, nustatyti Elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, numatančioje, kad asmenys,
tiesiantys elektroninių ryšių tinklus, privalo viešai paskelbti apie statybos pradžią ir galimybes kitiems asmenims bendrai
statyti tinklus, o RRT, pasikonsultavusi su suinteresuotais asmenimis, gali įpareigoti asmenį, tiesiantį elektroninių ryšių
tinklus, sudaryti tinkamas galimybes kitiems asmenims bendrai statyti elektroninių ryšių tinklus. Įpareigojimas bendrai
statyti elektroninių ryšių tinklus leis sumažinti elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo kaštus, ypač sietinus su žemės,
ryšių kabelių klojimo ir panašiais darbais.
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KONKURENCIJOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR PAŠTO SEKTORIUOSE
SKATINIMAS
Konkurencijos elektroninių ryšių sektoriuje skatinimas
Elektroninių ryšių rinkos dalyviai
2008 m. sausio 1 d. suėjo penkeri metai, kai elektroninių ryšių sektorius buvo liberalizuotas de jure ir ūkio
subjektams buvo atvertos naujos galimybės be atskiro išankstinio leidimo verstis pageidaujama elektroninių ryšių veikla
Nuo elektroninių ryšių rinkos liberalizavimo pradžios kasmet rinkos dalyvių daugėjo, tačiau nuo 2006 m. elektroninių
ryšių paslaugų teikėjų skaičius stabilizavosi. 2008 m. pranešimus apie ketinimą verstis viešojo fiksuoto telefono ryšio
tinklo ir (ar) paslaugų teikimu pateikė 9, viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (ar) paslaugų teikimu – 3, skirtųjų linijų
paslaugų teikimu – 3 nauji ūkio subjektai.

Remiantis Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašu ūkio subjektai yra išbraukiami iš elektroninių
ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo, jeigu pateikę pranešimą apie veiklos pradžią ilgiau nei metus nepradėjo verstis
pranešime nurodyta elektroninių ryšių veikla. Atsižvelgiant į šią nuostatą, 2008 m. buvo išbraukta iš viso 15 ūkio subjektų,
grupuojant pagal veiklas: iš besiverčiančių viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla – 9 ūkio
subjektai, iš besiverčiančių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo veikla – 4, iš besiverčiančių skirtųjų linijų
paslaugų teikimo veikla – 6. 13 ūkio subjektų 2008 m. iš elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo išbraukta jų
pačių prašymu. Pagal veiklas: iš besiverčiančių viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla – 9
ūkio subjektai, iš besiverčiančių viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo veikla – 1, iš besiverčiančių skirtųjų linijų
paslaugų teikimo veikla – 5.
Didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų nustatymas
Įgyvendindama bendrojoje ES rinkoje veikiančią reguliavimo sistemą ir siekdama užtikrinti kokybiškų ir įperkamų
elektroninių ryšių paslaugų pasirinkimo įvairovę kiekvienam Lietuvos gyventojui bei sudaryti šių paslaugų sektoriaus
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verslo plėtros galimybes, RRT formuoja konkurencijos sąlygas elektroninių ryšių rinkose taip, kad šiame sektoriuje būtų
pasiekta veiksminga ir skaidri konkurencija. Reguliuojanti institucija, rinkų tyrimo proceso metu nustato didelę įtaką
rinkoje turinčius ūkio subjektus ir imasi reikiamų ex ante priemonių konkurencijai rinkoje užtikrinti.
Pagal Elektroninių ryšių įstatymą didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams, įvertinant
identifikuotas konkurencines problemas, gali būti nustatyti šie įpareigojimai:
skaidrumo;
nediskriminavimo;
apskaitos atskyrimo;
suteikti prieigą;
kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos;
įpareigojimai, susiję su paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimu.
Nustatant įpareigojimus didelę įtaką tam tikroje rinkoje turintiems operatoriams, siekiama apriboti jų galimybes elgtis
nepriklausomai nuo klientų, konkurentų bei galutinių paslaugų gavėjų atitinkamoje rinkoje ir taip, sukuriant daugiau paskatų
naujų atitinkamos rinkos dalyvių verslo plėtrai, skatinti konkurenciją. Tai lemia, kad galutiniai vartotojai veiksmingesnės
konkurencijos sąlygomis turi įvairesnį geresnės kokybės paslaugų pasirinkimą.
Iki 2007 m. gruodžio RRT atliko rinkų tyrimus, kuriais identifikavo didelę įtaką rinkose turinčius ūkio subjektus bei nustatė
įpareigojimus jiems, vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymu, perkeliančiu ES 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo
direktyvų paketą į Lietuvos nacionalinę teisę, bei 2003 m. vasario 11 d. EK Rekomendacija 2003/311/EB dėl atitinkamų rinkų,
kurioje iš viso buvo įvardyta 18 elektroninių ryšių rinkų. Šių rinkų tyrimo pirmą etapą RRT baigė 2006 m. 2007 m. pabaigoje
RRT pradėjo du pakartotinius rinkų, apibrėžtų 2003 m. Rekomendacijoje, tyrimus, kurie buvo baigti 2008 m.
2008 m. sausio mėn. RRT baigė pakartotinį didmeninės Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono
ryšio tinkluose (toliau – Tinklai), teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą ir priėmė sprendimus dėl šios rinkos tyrimo rezultatų.
Nustatyta, kad kiekvienas iš skambučių užbaigimo paslaugą savo Tinkle teikiančių operatorių turi didelę įtaką atitinkamoje
rinkoje. Atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, RRT įpareigojo suteikti prieigą kitiems ūkio subjektams šiuos operatorius: AB LRTC,
UAB „Interneto pasaulis“, UAB „Mediafon“, UAB „CSC Telecom“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Telekomunikaciju grupa“,
UAB „Eurocom“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“. Nustatyta, kad Skambučių užbaigimo TEO LT, AB, Tinkluose
rinkoje konkurencijos problemos nepasikeitė, todėl TEO LT, AB, paliekami galioti 2005 m. baigto šios rinkos tyrimo metu
nustatyti įpareigojimai: prieigos suteikimo kitiems ūkio subjektams, nediskriminavimo, skaidrumo, apskaitos atskyrimo bei
kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos.
2008 m. rugsėjo mėnesį buvo baigtas mažmeninių Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų,
teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, (toliau – Nacionaliniai skambučiai Vartotojams) ir Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio
telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, (toliau – Nacionaliniai skambučiai
Paslaugų gavėjams) rinkų tyrimas. Šis pakartotinis rinkų tyrimas parodė, kad ankstesnio rinkų tyrimo metu nustatytos
konkurencijos problemos išliko nepakitusios, be to, buvo įvardyta nauja konkurencijos problema – TEO LT, AB, skambučiams
iš savo tinklo į kitų viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklus taikė tokią diskriminacinę kainodarą, kad buvo
ribojamos tiek Nacionalinių skambučių Vartotojų, tiek Nacionalinių skambučių Paslaugų gavėjų paskatos skambinti į šiuos
tinklus iš TEO LT, AB, tinklo – dėl to kitiems viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjams potencialių naujų klientų
pritraukimo galimybės mažėjo. Todėl TEO LT, AB, pripažintai turinčia didelę įtaką Nacionalinių skambučių Vartotojams ir
Nacionalinių skambučių Paslaugų gavėjams rinkose, buvo palikti galioti visa apimtimi ankstesnio rinkos tyrimo metu (2006 m.)
nustatyti įpareigojimai bei naujai iškilusiai problemai spręsti buvo nustatytas naujas įpareigojimas – netaikyti diskriminacinės
kainodaros Nacionalinių skambučių Vartotojams rinkoje ir Nacionalinių skambučių Paslaugų gavėjams rinkoje, skambinat iš
savo tinklo į kitų viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklus.
2007 m. gruodžio 17 d. EK priėmė naują Rekomendaciją 2007/879/EB dėl atitinkamų rinkų, įvardijančią 7
elektroninių ryšių rinkas, kurios gali reikalauti ex ante reguliavimo. Remdamasi Elektroninių ryšių įstatymu bei naująja
Rekomendacija, RRT 2008 m. pradėjo naujus rinkų tyrimus: Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant
iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkos ir pakartotinį Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio
paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimus. Nuo pirmojo
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šios rinkos tyrimo praėjo dveji metai, per kuriuos dėl skaitmeninės televizijos tinklų plėtros sparčiai besikeičianti situacija
rinkoje padiktavo poreikį ištirti Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti,
rinką iš naujo. Abu rinkų tyrimus planuojama baigti 2009 m.
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Didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymo priežiūra
RRT nuolat prižiūri, kaip ūkio subjektai, kurie, atlikus rinkos tyrimus, buvo pripažinti turinčiais didelę įtaką
atitinkamose rinkose, vykdo jiems nustatytus įpareigojimus, taikomus siekiant apriboti šių ūkio subjektų rinkos galią, ir
ar laikomasi teisės aktų reikalavimų, įgyvendinant šiuos įpareigojimus. Nustatytų įpareigojimų tikslai – mažinti įėjimo į
atitinkamas rinkas barjerus ir didinti verslo iniciatyvų laisvę, užtikrinti ūkio subjektams vienodas konkuravimo elektroninių
ryšių rinkose sąlygas ir didesnį konkurencijos tose rinkose laipsnį, o tai elektroninių ryšių paslaugų vartotojams lemia
mažesnes kainas, didesnę paslaugų įvairovę ir geresnę kokybę, taip pat užtikrina kiekvieno vartotojo laisvę rinktis
geriausiai jo poreikius atitinkantį paslaugų teikėją.
2008 m. RRT prižiūrėjo, kaip buvo vykdomi atitinkamose rinkose didelę įtaką turintiems ūkio subjektams nustatyti
skaidrumo, nediskriminavimo, kainų kontrolės, sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo įpareigojimai, įpareigojimai
suteikti prieigą bei įpareigojimai, susiję su paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimu.
Kainų kontrolės įpareigojimai 2008 m. galiojo 5 ūkio subjektams ir buvo nustatyti 17 elektroninių ryšių sektoriaus
rinkų: TEO LT, AB, (14 rinkų), AB LRTC (1 rinkoje), UAB „Omnitel“ (1 rinkoje), UAB „Bitė Lietuva“ (1 rinkoje) ir UAB
„Tele2“ (1 rinkoje).
2007 m. įdiegusi hibridinio ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau – HY-LRAIC, angl. Hybrid Long
Run Average Incremental Cost) apskaitos modelį, RRT 2008 m. sausio 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-101
patvirtino ūkio subjekto TEO LT, AB, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, tinklų sujungimo paslaugų kainas.
25
Vadovaujantis šiuo įsakymu, TEO LT, AB, 2008 m. buvo įpareigota mažinti teikiamų tinklų sujungimo paslaugų kainas
po 40 proc. kiekvienais metais, kol kaina pasieks kainą, nustatytą įsakyme.
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2008 m. lapkričio 26 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1024 buvo patvirtinta aukščiausia skambučių užbaigimo
UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ tinkluose kainų riba, įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d. Aukščiausia
skambučių užbaigimo kainų riba nustato 20 proc. mažesnes kainas judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose (27 pav.)
ir galios iki bus sudarytos sąlygos vykdyti kainų kontrolės įpareigojimus, numatytus šiose elektroninių ryšių rinkose,
pagal BU-LRAIC modelį.
26
2008 m. RRT pradėjo diegti BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelį , kuriuo bus nustatytos skambučių užbaigimo
judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugų kainos ir tokiu būdu bus sudarytos sąlygos įgyvendinti kainų kontrolės
įpareigojimus, nustatytus UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“. 2009 m. pradžioje šis modelis ir su jo diegimu
susiję dokumentai buvo pateikti viešai konsultacijai, o ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje,
skambučių užbaigimo kainas tikimasi nustatyti 2009 m. II ketvirtį.

2007 m. birželio 27 d. buvo patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus ES, iš dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB (toliau –
Tarptinklinio ryšio reglamentas), kuriuo reguliuojamos didmeninės ir mažmeninės tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų
(skambučių) kainos. Tarptinklinio ryšio reglamentas yra tiesioginio taikymo ES teisės aktas, o už Tarptinklinio ryšio
reglamento vykdymą Lietuvoje atsakinga institucija yra RRT, 2008 m. vykdžiusi kainų kontrolės įpareigojimų, numatytų
šiame reglamente, vykdymo priežiūrą. Atsižvelgiant į 2008 m. RRT surinktą informaciją, Tarptinklinio ryšio reglamentu
nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų pažeidimų Lietuvoje nenustatyta. Reglamentu nustatytų aukščiausių kainų ribų ir
faktiškai paslaugų teikėjų taikomų kainų palyginimas pateiktas 12 lentelėje.
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Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo įpareigojimai 2008 m. galiojo didelę įtaką atitinkamose rinkose turintiems
ūkio subjektams – TEO LT, AB, (14 rinkų) ir AB LRTC (1 rinka). 2008 m. buvo atlikti šių ūkio subjektų naudojamų sąnaudų
27
apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų už 2007 m. auditai ir auditoriaus išvados paskelbtos RRT interneto svetainėje.
Atsižvelgiant į audito rezultatus ir nustatytus kainų kontrolės įpareigojimus, AB LRTC buvo nustatytas kainų kontrolės
įpareigojimo pažeidimas ir bendrovė buvo įpareigota pašalinti pažeidimą. Patikrinęs TEO LT, AB, sąnaudų apskaitos ir
apskaitos atskyrimo sistemas už 2007 m. ir pateikęs besąlyginę išvadą, jog TEO LT, AB, reikšmingais atžvilgiais vykdė
teisės aktų reikalavimus, auditorius visgi nurodė nemažai auditoriaus darbo apribojimų, todėl papildomai analizuojamos
TEO LT, AB, sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemos.
2008 m. įpareigojimas suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių priemonių galiojo TEO LT, AB, (7
rinkose), UAB „Omnitel“ (1 rinkoje), UAB „Bitė Lietuva“ (1 rinkoje), UAB „Tele2“ (1 rinkoje), AB LRTC (1 rinkoje), UAB
„Interneto pasaulis“ (1 rinkoje), UAB „Mediafon“ (1 rinkoje), UAB „CSC Telecom“ (1 rinkoje), AB „Lietuvos geležinkeliai“
(1 rinkoje), UAB „Telekomunikaciju grupa“ (1 rinkoje), UAB „Eurocom“ (1 rinkoje) ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“ (1 rinkoje). Nediskriminavimo ir skaidrumo įpareigojimai yra nustatyti TEO LT, AB, (10 rinkų), UAB „Omnitel“ (1
rinkoje), UAB „Bitė Lietuva“ (1 rinkoje), UAB „Tele2“ (1 rinkoje), AB LRTC (1 rinkoje).
Kontroliuodama, kaip didelę įtaką atitinkamose rinkose turintys ūkio subjektai vykdo jiems nustatytus
įpareigojimus, RRT nagrinėja ūkio subjektų ir vartotojų pateiktus skundus ir kitą informaciją dėl įpareigojimų, nustatytų
didelę įtaką turintiems ūkio subjektams, vykdymo bei galimų nustatytų įpareigojimų nesilaikymo ar pažeidimų. 2008 m.
sausio mėn. baigti nagrinėti UAB „Interneto pasaulis“ ir UAB „CSC Telecom“ bei UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“ raštai dėl TEO LT, AB, viešųjų konkursų metu pateiktų pasiūlymų atitikties nustatytiems kainų kontrolės bei
skaidrumo įpareigojimams. Atlikusi patikrinimą RRT nenustatė, kad šiuo atveju TEO LT, AB, būtų pažeidusi jai nustatytus
įpareigojimus. Išnagrinėjusi UAB „Balticum TV“ skundą dėl AB LRTC sprendimo pakeisti siuntimo paslaugų 53 kanalo
siuntimo stotimi Vilniuje kainas, RRT konstatavo, jog AB LRTC pažeidė jai nustatytą skaidrumo įpareigojimą. AB LRTC
buvo įpareigota atitinkamai pakeisti savo išankstinį pasiūlymą. AB LRTC pašalino nustatytą pažeidimą, o 2008 m. spalio
28
1 d. įsigaliojo naujas AB LRTC išankstinis pasiūlymas, kuris buvo viešai paskelbtas RRT interneto svetainėje.
Prižiūrėdama, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems skaidrumo įpareigojimu
nustatyto reikalavimo pateikti su kitais ūkio subjektais pasirašytas prieigos (tinklų sujungimo, atsietos prieigos,
infrastruktūros nuomos, didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos), didmeninių skirtųjų linijų bei siuntimo paslaugų ir
sąlyginės prieigos sutartis, RRT registruoja pateikiamas sutartis bei jų pakeitimus, išanalizuoja šiuos dokumentus ir
priima atitinkamus sprendimus dėl sutarčių nuostatų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. 2008 m. iš
viso užregistruota 131 sutartis ir jų pakeitimai (papildomi susitarimai): tinklų sujungimo sutarčių ir jų pakeitimų 26, iš jų
sutarčių – 4; didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo – 2 pakeitimai; infrastruktūros nuomos – 17, iš jų
sutarčių – 6; siuntimo paslaugų teikimo – 42, iš jų sutarčių – 2; didmeninių skirtųjų linijų – 1 sutartis; tranzito paslaugų
teikimo – 43, iš jų – 29 sutartys. Per 2008 m. RRT nustatė iš viso 4 pažeidimus dėl nacionalinio tranzito, tarptautinio
tranzito ir tranzito paslaugų sutarčių pateikimo. TEO LT, AB, pateikusi minėtas sutartis, pašalino pateikimo pažeidimus.
Visos pateiktos sutartys be konfidencialios informacijos yra skelbiamos RRT interneto svetainės skilties „Didmeninės
29
paslaugos“ skyreliuose „Didmeninė prieiga“ ir „Tinklų sujungimas“.
RRT taip pat analizuoja didelę įtaką atitinkamose rinkose turinčių ūkio subjektų pateikiamus standartinius
didmeninės prieigos pasiūlymus bei standartinius, privalomus pateikti vykdant skaidrumo įpareigojimą pasiūlymus
sujungti tinklus. 2008 m. atnaujintus pasiūlymus sujungti tinklus, kuriais buvo pašalinti anksčiau RRT nustatyti pažeidimai,
teko pateikti tiek didelę įtaką rinkoje turintiems judriojo telefono ryšio operatoriams UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“
ir UAB „Tele2“, tiek fiksuoto telefono ryšio operatoriui TEO LT, AB. Visi pateikti standartiniai pasiūlymai yra skelbiami
30
RRT interneto svetainės skilties „Didmeninės paslaugos“ skyreliuose „Didmeninė prieiga“ ir „Tinklų sujungimas“ bei
atitinkamų ūkio subjektų interneto svetainėse.
Prižiūrėdama, kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai laikosi jiems nustatytų įpareigojimų, RRT
užtikrina, kad šie ūkio subjektai sau ir kitiems skaidriai taikytų vienodas technines prieigos paslaugų suteikimo ir teikimo
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sąlygas. Analizuodama TEO LT, AB, standartinį pasiūlymą suteikti prieigą prie vietinės metalinės vytos poros linijos,
RRT nustatė, kad TEO LT, AB, diskriminuoja tokios prieigos gavėjus suteikdama jiems galimybę teikti plačiajuosčio
ryšio paslaugas savo metalinės vytos poros vietinėmis linijomis vien ADSL technologijos pagrindu – tokiu būdu yra
ribojamos prieigos gavėjų teisės diegti pažangesnes technologijas. 2008 m. lapkričio 25 d. įsigaliojo atnaujintas TEO
LT, AB, standartinis pasiūlymas. RRT ir toliau sieks, kad nebūtų ribojama alternatyvių operatorių teisė diegti pažangias
technologijas plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti.
Siekdama patikrinti, kaip TEO LT, AB, laikosi jai nustatyto skaidrumo įpareigojimo, RRT 2008 m. atliko patikrinimą
ir užfiksavo 4 skaidrumo įpareigojimo pažeidimus. Nustatyti pažeidimai buvo susiję su tinklų sujungimo sutarčių
nepateikimu RRT bei privalomos skelbti informacijos nepaviešinimu. Vykdydama RRT reikalavimus TEO LT, AB,
pašalino nustatytus pažeidimus.
2008 m. TEO LT, AB, atnaujino standartinį pasiūlymą sujungti elektroninių ryšių tinklus. RRT, įvertinusi šio naujojo
pasiūlymo nuostatų atitiktį teisės aktų reikalavimams, nustatė 1 kainų kontrolės įpareigojimo, 1 įpareigojimo suteikti
prieigą, 5 skaidrumo įpareigojimo ir 3 nediskriminavimo įpareigojimo pažeidimus. RRT įpareigojo TEO LT, AB, pašalinti
nustatytus pažeidimus. 2008 m. spalio 23 d. TEO LT, AB, pateikė atnaujintą standartinį pasiūlymą – RRT analizuoja
naujai pateiktą pasiūlymą bei sieks, kad TEO LT, AB, laikytųsi teisės aktais nustatytų įpareigojimų.
Vertindama, kaip judriojo telefono ryšio operatorių UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ paskelbtų
standartinių pasiūlymų nuostatos atitinka teisės aktų reikalavimus, RRT nustatė 3 įpareigojimo suteikti prieigą pažeidimus
– pasiūlymų nuostatos ribojo prieigos paslaugų teikimo trukmę. Nustačiusi šiuos neatitikimus, RRT išaiškino, kad
standartinio pasiūlymo sąlygos negali riboti jame nurodytų paslaugų teikimo trukmės, ir įpareigojo prasižengusius ūkio
subjektus juos pašalinti.
RRT konsultuoja rinkos dalyvius (pagal poreikį taip pat rengia ir susitikimus) elektroninių ryšių tinklų sujungimo,
prieigos suteikimo klausimais, siekdama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantys
teisės aktai bei didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymas.
Rinkos savireguliacijos mechanizmų skatinimas
Suprasdama, kad išsamios informacijos apie rinkos plėtrą prieinamumas bei skaidrumas turi reikšmingos
įtakos rinkos savireguliacijos mechanizmų veiksmingumui, RRT, kaip ir kasmet, taip ir 2008 m. periodiškai, kiekvieną
metų ketvirtį savo interneto svetainėje skelbė išsamias ataskaitas apie rinkos vystymąsi elektroninių ryšių sektoriuje.
RRT informaciją apie elektroninių ryšių sektoriaus vystymąsi teikė taip pat ir Statistikos departamentui prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, taip ne tik išplėsdama savo surinktos informacijos prieinamumą įvairiais kanalais, bet
ir mažindama administracinę naštą verslui. 2008 m. jau ketvirtą kartą buvo publikuotas išsamus kasmetinis leidinys
„Lietuvos ryšių sektorius 2007“ (lietuvių ir anglų kalbomis). Šiame leidinyje elektroninių ryšių rinka išanalizuota ir įvertinta
atsižvelgiant į paslaugų konvergencijos procesus elektroninių ryšių sektoriuje. RRT surinkti duomenys apie elektroninių
ryšių rinkas yra sistemiški, objektyvūs, suteikiantys galimybių visapusiškai įvertinti šiose rinkose susiklosčiusią situaciją.
Remdamiesi RRT sudaromomis rinkų apžvalgomis, rinkos dalyviai gali analizuoti verslo situaciją, matyti tendencijas
atskirose elektroninių ryšių sektoriaus segmentuose tiek pagal teikiamų paslaugų pobūdį, rinkos dalyviams tenkančias
rinkos dalis, tiek pagal technologijų pasiskirstymą. Tai iš dalies leidžia bendrovėms planuoti savo veiklą, prognozuoti
vartotojų poreikius.
Reikšmingas elektroninių ryšių rinkų savireguliacijos mechanizmų skatinimo įrankis yra paprastų, aiškių ir
efektyvių ginčų tarp šiose rinkose veikiančių ūkio subjektų sprendimų procedūrų užtikrinimas. Šiuo tikslu RRT veikia
nuolatinė Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisija, kuri
privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp įmonių, besiverčiančių elektroninių ryšių veikla,
kiek tai liečia Elektroninių ryšių įstatymo reglamentuojamą visuomeninių santykių sritį. Besiginčijantys ūkio subjektai
prieš kreipdamiesi dėl ginčo išsprendimo į teismą, privalo kreiptis į Ginčų komisiją, kurios sprendimai, patvirtinti RRT

49

direktoriaus, yra vieši, kiek tai nepažeidžia valstybės, tarnybos, komercinės paslapties ar fizinio asmens privataus
gyvenimo apsaugos ir yra privalomi ginčo šalims vykdyti nuo jų įsigaliojimo. Ginčai sprendžiami vadovaujantis Ginčų
tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo taisyklėmis.
2008 m. RRT buvo priimti 9 prašymai nagrinėti ginčą. Tai yra didžiausias RRT gautas ginčų skaičius per vienerius
metus – 2006 m. RRT nagrinėjo 4 ginčus, o 2007 m. nei vienas ūkio subjektas nesikreipė į Ginčų komisiją. 7 ginčuose
atsakovu buvo TEO LT, AB, o 2 kartus prašymus nagrinėti ginčą pateikė pati TEO LT, AB. 2008 m. buvo išnagrinėti ir
priimti sprendimai 4 ginčuose. Ieškovo naudai visa apimtimi RRT ginčą išsprendė vienu atveju, dviem atvejais ieškovų
prašymus tenkino iš dalies, vienu atveju ieškovo prašymas buvo atmestas.
Dažnai ginčai tarp ūkio subjektų kyla dėl vienašališkų ūkio subjektų veiksmų pakeičiant sutartį ar sustabdant
prieigos teikimą. Priimdama sprendimus ginčų komisija vadovaujasi Elektroninių ryšių įstatymu, Civiliniu kodeksu bei
kitais teisės aktais, atsižvelgia į reguliavimo įpareigojimus ar apribojimus, taikomus bet kuriai iš ginčo šalių, santykinę
ginčo šalių padėtį rinkoje bei konkurencijos skatinimą. Priimtuose sprendimuose ginčų komisija aiškiai pasisakė dėl
vienašališko suteiktos prieigos teikimo sustabdymo ar jo nutraukimo. Komisija konstatavo, kad suteiktos prieigos
negalima vienašališkai nutraukti vien dėl ekonominio pobūdžio priežasčių. Ginčų komisija išaiškino, kad ūkio subjektas,
įpareigotas suteikti prieigą, gali vienašališkai sustabdyti prieigos teikimą ar ją nutraukti tik tais atvejais, kai tai yra
pagrįsta techninio pobūdžio objektyviais kriterijais, įskaitant techninių galimybių nebuvimą arba būtinybę užtikrinti tinklo
vientisumą. Spręsdama ginčą dėl vienašališko sutarties pakeitimo, komisija konstatavo, kad RRT teisės aktai nesuteikia
teisės ūkio subjektui vienašališkai keisti sutarties dėl prieigos teikimo nuostatų. Pažymėtina, kad ūkio subjektui
pageidaujant pakeisti jau sudarytą sutartį dėl prieigos teikimo, turi būti taikomos Civilinio kodekso ir atitinkamoje sutartyje
nustatytos sutarties pakeitimą reglamentuojančios nuostatos.
Kaip įdomesni paminėtini tie ginčų sprendimo atvejai, kai ginčų komisija, atsižvelgdama į ginčų prašymuose
nurodytus reikalavimus bei įvertinusi susidariusią situaciją, operatyviai priėmė 4 procedūrinius sprendimus taikyti tam
tikras laikinąsias apsaugos priemones, taip gindama ūkio subjektų teises ir teisėtus interesus. Paprastai komisija,
priimdama sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekia užkirsti kelią vienašališkam prieigos nutraukimui,
kol bus išspręstas ginčas tarp šalių. Tarp tokių atvejų paminėtinas komisijos nustatytas įpareigojimas TEO LT, AB, kol
bus išspręstas ginčas, atnaujinti ir teikti tranzitinio srauto siuntimą į UAB „Interneto pasaulis“ tinklą bei įpareigojimą UAB
„Tele2“, kol bus išspręstas ginčas, nenutraukti TEO LT, AB, tranzitu persiunčiamų tarptautinių skambučių užbaigimo
UAB „Tele2“ tinkle paslaugos teikimo.
Nagrinėdama ginčą tarp UAB „Andernetas“ ir TEO LT, AB, ginčų komisija nustatė, kad prašyme nagrinėti ginčą
prašomų pritaikyti ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepakanka ir kyla reali grėsmė UAB „Andernetas“ veiklai
bei visuomenės interesui, todėl buvo nuspręsta, be jau taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, savo iniciatyva taikyti
laikinąją apsaugos priemonę, įpareigojančią TEO LT, AB, neiškelti iš ryšio kabelių kanalų atkarpų UAB „Andernetas“
ryšio kabelių iki tol, kol bus išspręstas ginčas tarp šalių.
Detalesnę informaciją apie ginčus galima rasti RRT interneto svetainėje, skiltyje „Paslaugų reguliavimas“
31
paskelbtame naujame skyrelyje „Ginčai tarp ūkio subjektų“. Čia skelbiama aktuali informacija, susijusi su ginčų privaloma
išankstine ne teismo tvarka tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, nagrinėjimu bei ginčų
komisijos veikla. Skyrelyje yra pateikiama informacija apie ginčų nagrinėjimo tvarką, ginčų komisijos ryšio duomenys,
atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus. Siekiant užtikrinti ginčų komisijos veiklos skaidrumą, skiltyje bus
skelbiama aktuali informacija apie ginčų komisijos išnagrinėtus bei nagrinėjamus ginčus.

31 LIETUVOS

RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA. Ginčai tarp ūkio subjektų. [žiūrėta 2009 m. balandžio 14 d.].
Prieiga per internetą: <http://www.rrt.lt/index.php?1926711476>
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RRT, vykdydama IRT sektoriaus stebėseną bei aktyvindama rinkos savireguliaciją, prižiūri, kad nebūtų pažeidžiami
elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 2008 m. už ketvirtinių ir metinių ataskaitų apie vykdomą
elektroninių ryšių veiklą, privalomų pateikti remiantis Bendrosiomis vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygomis,
nepateikimą laiku RRT įspėjo 76 ūkio subjektus, iš jų 10 įspėti raštu. Daugelį ūkio subjektų už ketvirtinių ataskaitų
nepateikimą RRT tenka įspėti po kelis kartus per metus, tačiau reikalingų įspėti ūkio subjektų skaičius mažėja (2008 m.,
palyginti su 2007 m., sumažėjo 64 proc.).
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6 ūkio subjektai įspėti už kitos RRT veiklai reikalingos informacijos nepateikimą laiku. Po įspėjimų visi ūkio
subjektai reikiamą informaciją pateikė.
2008 m. RRT pagal patvirtintą planą tęsė įmonių, teikiančių elektroninių ryšių paslaugas, planinius veiklos
patikrinimus ir patikrino 36 įmones. Esminių pažeidimų nerasta – patikrinimų metu dažniausiai nustatytos neatitiktys
teisės aktų reikalavimams buvo tipinių sutarčių su vartotojais sąlygų nesilaikymas bei tipinių sutarčių su vartotojais viešas
nepaskelbimas įmonių interneto svetainėse. Po įspėjimų į visas RRT įgaliotų pareigūnų pastabas buvo atsižvelgta.
Numerio perkeliamumo paslauga
Numerio perkeliamumo paslauga, kaip viena iš svariausių priemonių, skatinančių konkurenciją elektroninių ryšių
rinkoje, suteikia vartotojui didesnę laisvę rinktis paslaugų teikėją pagal jam svarbiausius kriterijus – paslaugų kainas,
kokybę ir įvairovę, lojalumo sistemas, aptarnavimo patrauklumą ar kitus požymius, kartu neprarandant laiko ir lėšų
pranešimams apie pasikeitusius ryšių duomenis. Pažymėtina, kad vartotojams numerio perkeliamumo paslauga yra
teikiama nemokamai ir yra užtikrinama, kad numerio perkėlimo procesas, apimantis visus būtinus technologinius bei
teisinius veiksmus užtrunka ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradėta teikti numerio perkeliamumo paslauga, numatyta Universaliųjų
paslaugų direktyvos 30 straipsnyje.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. numerio perkeliamumo paslauga buvo teikiama skambučio peradresavimo principu, o
nuo 2006 m. sausio 1 d. numerio perkeliamumas, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją, pradėtas vykdyti naudojant
centrinę duomenų bazę, ir abonentai, pasinaudoję numerio perkeliamumo paslauga po 2006 m. sausio 1 d., gali naudotis
visomis naujojo operatoriaus teikiamomis paslaugomis, išlaikydami savo turimą telefono ryšio numerį.
Iki 2008 m. gruodžio 31 d. vartotojai numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 313 519 kartų, iš jų 300 820
kartų buvo perkelti judriojo telefono ryšio telefonų numeriai, 12 561 kartą – fiksuoto telefono ryšio geografiniai numeriai
ir 138 kartus – fiksuoto telefono ryšio negeografiniai (paslaugų) numeriai. Iš viso buvo perkelti 276 864 telefono ryšio
numeriai. Per vienerius metus nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. judriojo telefono ryšio telefonų
numeriai buvo perkelti 95 509 kartus, fiksuoto telefono ryšio geografiniai numeriai – 3 527 kartus ir fiksuoto telefono ryšio
negeografiniai (paslaugų) numeriai – 127 kartus. Iš viso per 2008 m. įvyko 99 163 telefono ryšio numerių perkėlimai.
Paslaugų teikėjo pasirinkimas
Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvoje yra teikiama paslaugų teikėjo pasirinkimo paslauga, numatyta Universaliųjų
paslaugų direktyvos 19 straipsnyje.
Užtikrinant viešųjų telefono ryšio tinklų ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų, turinčių didelę įtaką
prisijungiant prie viešojo telefono ryšio tinklo ir jį naudojant fiksuotoje vietoje, abonentams teisę pasirinkti bet kurį iš
viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis, kitaip tariant, paslaugų teikėjo
pasirinkimo galimybę, siekiama skatinti konkurenciją elektroninių ryšių sektoriuje. Abonentai tokiomis paslaugomis gali
naudotis pasirinkdami viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėją individualiai, t. y. surinkdami trumpąjį telefono
ryšio numerį iš serijos 10XX prieš surinkdami pageidaujamo pasiekti telefono ryšiu abonento numerį, o skambinimo
metu jiems nereikia atlikti jokių kitų papildomų procedūrų; arba abonentai gali iš anksto pasirinkti kitą viešųjų fiksuoto
telefono ryšio paslaugų teikėją ir naudotis jo teikiamomis viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugomis – šiuo atveju
abonentams nereikia rinkti trumpojo telefono ryšio numerio iš serijos 10XX.
2008 m. šia paslauga galėjo pasinaudoti viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriaus TEO LT, AB, abonentai. 2008
m. buvo paskirtas 1 operatoriaus pasirinkimo kodas. Iš viso operatoriams yra paskirti 22 operatoriaus kodai iš trumpųjų
telefono ryšio numerių serijos 10XX. Per 2008 m. nors kartą viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo individualiu arba
išankstiniu operatoriaus pasirinkimu pasinaudojo 14 549 paslaugų gavėjai. Palyginti su 2007 m., šis skaičius sumažėjo
23 proc.
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Konkurencijos pašto paslaugų sektoriuje skatinimas
Europos pašto paslaugų sektoriuje 2008 m. vyko esminiai pokyčiai, įskaitant laipsnišką rinkos atvėrimą bei spartų
konkurencijos augimą. 2008 m. vasario mėn. buvo priimta Trečioji pašto direktyva, numatanti, kad dauguma valstybių
narių (faktiškai 95 proc. ES pašto rinkų dydžio) privalo visiškai atverti rinką iki 2010 m. gruodžio 31 d. Direktyvos
priėmimo proceso metu derybomis buvo pasiektas susitarimas dėl išimties – Lietuva bei dar dešimt valstybių narių
įgijo galimybę atidėti visišką pašto paslaugų rinkos atvėrimą iki 2012 m. gruodžio 31 d. Taigi, Trečioji pašto direktyva
– tai teisinis pašto paslaugų vidaus rinkos formavimo pagrindas, suteikiantis rinkai esminę perspektyvą pereiti į naują
vystymosi etapą.
Lietuvoje pereinamasis laikotarpis iki visiško rinkos liberalizavimo pasižymi ne tik vidinės konkurencijos pašto
sektoriuje paaštrėjimu, tačiau ir pastaraisiais metais ypač išryškėjusiu elektroninių ryšių priemonių konkurenciniu
poveikiu pašto paslaugų rinkai. Nepaisant stiprėjančios vidinės ir išorinės konkurencijos, 2006–2008 m. bendras pašto
korespondencijos siuntų kiekis (įskaitant reklamines siuntas) pašto rinkoje ir toliau gerokai augo – tai kasmet vidutiniškai
sudarė 5,2 proc. Konkurencija Lietuvos pašto rinkoje vystosi pakankamai lėtai dėl rezervuotosios srities taikymo
universaliosioms pašto paslaugoms – dėl to tradiciškai monopolinę pašto paslaugų rinkos dalį išlaiko AB Lietuvos paštas,
kurios teikiamos pašto paslaugos pagal gautas pajamas 2008 m. sudarė 95,8 proc. visos pašto paslaugų rinkos, tačiau,
palyginti su praėjusiais metais, jos užimama rinkos dalis sumažėjo 2,1 procentinio punkto. Nors Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu 2007 m. buvo patvirtinti nauji, didesni pirmenybinių pašto paslaugų tarifai, tačiau smarkaus
pajamų padidėjimo už suteiktas pašto paslaugas nebuvo gauta. Kaip jau minėta, sparčiai besivystant IRT paslaugoms
bei vartotojams pradėjus aktyviai naudotis alternatyviomis paslaugomis – laiškus siųsti elektroniniu paštu, o mokesčius
susimokėti internetu – suteikiamų pašto paslaugų apimtis, veikiant vidinei ir išorinei konkurencijai, natūraliai mažėja. Per
2006–2008 m. laikotarpį AB Lietuvos pašto pajamos gautos iš pašto ir pasiuntinių paslaugų veiklos santykinai augo (6,9
proc.), tačiau jos užimama rinkos dalis sumažėjo 9,4 procentinio punkto.
Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyviai
Lietuvoje nėra jokių suvaržymų ūkio subjektams pradėti teikti pašto ir pasiuntinių paslaugas – norint užsiimti
pasiuntinių paslaugų teikimo veikla, tereikia informuoti RRT apie tokį ketinimą. Nors pašto veiklai yra reikalingi išankstiniai
leidimai, tačiau jų išdavimo procedūros yra greitos ir paprastos. Tiek pašto paslaugų, tiek pasiuntinių paslaugų teikėjai
privalo laikytis šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
2008 m. RRT įrašė 7 ūkio subjektus į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, 10 pasiuntinių paslaugų teikėjų išbraukė
iš sąrašo; išdavė 2 leidimus teikti pašto paslaugas ir 1 leidimą panaikino. 2008 m. gruodžio 31 d. pašto ir pasiuntinių
paslaugų rinkoje veikė 79 ūkio subjektai, iš kurių pašto ir pasiuntinių paslaugas teikė 14 įmonių, 1 įmonė – tik pašto
paslaugas ir 64 įmonės – tik pasiuntinių paslaugas.
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Lyginant su ankstesniais metais, kai pasiuntinių paslaugų rinkos plėtra pasižymėjo sparčiu naujų įmonių skaičiaus
augimu, 2008 m. pasiuntinių paslaugų teikėjų skaičius sumažėjo keturiomis įmonėmis, tačiau rinkos vertė ir toliau augo.
Pastaruosius 3 metus pasiuntinių paslaugų teikėjų rinka išlaikė ypač aukštą augimo tempą. 2006–2008 m. laikotarpiu
pajamų prieaugio tempas sudarė 64,3 proc. Ypač sparčiu augimu pasižymėjo 2007 metai (palyginti su 2006 m., pajamos
išaugo 32 proc.), ir tik 2008 m. ketvirtą ketvirtį augimas sumažėjo iki 7,6 proc.
Universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir sąnaudų apskaita
Universaliųjų pašto paslaugų tarifai turi būti pagrįsti sąnaudomis, prieinami visiems pašto paslaugų naudotojams,
skaidrūs ir nediskriminuojantys. RRT vykdo universaliųjų pašto paslaugų tarifų priežiūrą. Universaliąsias pašto
paslaugas visoje šalies teritorijoje yra įpareigota teikti AB Lietuvos paštas, kuri privalo visiems pašto paslaugų
naudotojams vienodomis sąlygomis, vienodais tarifais tiek miesto, tiek kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams užtikrinti
nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslaugų teikimą. Universaliųjų pašto paslaugų didžiausius tarifus tvirtina Lietuvos
Respublikos Vyriausybė.
2008 metais galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti universaliųjų pašto paslaugų
didžiausi tarifai. 2008 metais išsiųsti nepirmenybinį laišką iki 20 gramų šalies viduje kainavo 1,35 Lt, o pirmenybinį laišką
– 1,55 Lt.
Lyginant su ES šalyse nustatytais universaliųjų pašto paslaugų tarifais, Lietuvoje galiojantis pirmosios svorio
pakopos laiško tarifas yra vidutinis (pagal brangumą Lietuva užima 15–16 vietą tarp 27-ių ES šalių). Lyginant Lietuvoje
galiojantį pirmosios svorio pakopos laiško tarifą tarp 12-os naujai įstojusiųjų ES šalių, pagal brangumą Lietuva užima
4 vietą (brangiau išsiųsti laišką kainuoja tik Latvijoje, Slovakijoje ir Lenkijoje). 2007 metų duomenimis, didžiausias
pirmosios svorio pakopos laiško tarifas galiojo Suomijoje, o mažiausias – Maltoje.

54

RRT prižiūri, kad universaliųjų pašto paslaugų teikėjos AB Lietuvos pašto vedama sąnaudų priskyrimo veiklos
rūšims (angl. Activity Based Costing) sąnaudų apskaita būtų skaidri, pagrįsta bei atitiktų RRT nustatytus universaliųjų
pašto paslaugų sąnaudų apskaitos tvarkymo reikalavimus. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas metinę universaliųjų
pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų ataskaitą kartu su nepriklausomo audito išvada teikia kiekvienais
metais.
2008 metais RRT išnagrinėjo AB Lietuvos pašto pateiktą metinę 2007 metų universaliųjų pašto paslaugų ir
rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudų ataskaitą ir nustatė, kad AB Lietuvos paštas universaliųjų ir rezervuotųjų pašto
paslaugų sąnaudas įtraukia į apskaitą vadovaudamasi RRT nustatytais universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos
tvarkymo reikalavimais. Tačiau buvo nustatyti ir tam tikri sąnaudų apskaitos sistemos trūkumai. AB Lietuvos paštas
atsižvelgė į RRT 2008 metais pateiktus siūlymus patobulinti metinę universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto
paslaugų sąnaudų ataskaitą bei ataskaitos duomenis pagrindžiančius priedus.
2008 metais RRT užsakymu pirmą kartą atliktas papildomas nepriklausomas AB Lietuvos pašto universaliųjų
pašto paslaugų sąnaudų apskaitos sistemos auditas. Audito metu nustatyta, kad AB Lietuvos pašto universaliųjų pašto
paslaugų sąnaudų apskaitos sistema bei 2007 metų AB Lietuvos pašto universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų
pašto paslaugų sąnaudų ataskaita iš esmės atitinka RRT nustatytus universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos
tvarkymo reikalavimus. Tačiau audito metu buvo nustatyta kai kurios sąnaudų apskaitos sistemos klaidos bei trūkumai,
kuriuos universaliųjų pašto paslaugų teikėja AB Lietuvos paštas buvo įpareigota ištaisyti.
Artimiausiu metu RRT peržiūrės su universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaita susijusius teisės aktus ir
sugriežtins reikalavimus universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaitos sistemos skaidrumui, sąnaudų paskirstymo
pagrįstumui bei patikslins universaliųjų pašto paslaugų ir rezervuotųjų pašto paslaugų sąnaudas pagrindžiančios
informacijos teikimo reikalavimus.
Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos priežiūra ir savireguliacijos skatinimas
RRT atlieka pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos priežiūrą visoje Lietuvoje. 2008 m. atlikti 15 bendrovių, teikiančių
pasiuntinių ir pašto paslaugas, patikrinimai bei 87 AB Lietuvos pašto skyrių patikrinimai dėl universaliųjų pašto paslaugų
teikimo sąlygų laikymosi.
2008 m. daugiausia buvo tikrinama naujų rinkos dalyvių arba anksčiau dar netikrintų įmonių veikla, atkreipiant
didžiausią dėmesį į pagrindinių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, vykdant pašto ir pasiuntinių veiklą. Dažniausiai įmonės
įspėtos dėl privalomo siuntų identifikavimo (antspaudavimo), pasiuntinių paslaugas teikiančios įmonės – dėl privalomo
siuntų įteikimo gavėjams asmeniškai pasirašytinai, pašto paslaugas teikiančiose įmonėse patikrintos siūlomų paslaugų
kainos, siekiant nustatyti, ar jos atitinka rezervuotosioms pašto paslaugoms Pašto įstatymo numatytų kainų reikalavimus,
įmonės įspėtos dėl galimų rezervuotosios srities pažeidimų pristatant į gaunamos korespondencijos dėžutes siuntas iki
50 g.
2008 m. dėl laiku nepateiktų ketvirtinių ataskaitų apie veiklą ūkio subjektai buvo įspėti 95 kartus. Po įspėjimų 2 ūkio
subjektai nepateikė ataskaitų ir jiems buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai. Kiti veiklą vykdantys
ūkio subjektai ataskaitas pateikė. Patikrinimų metu nustatyta, kad 2 ūkio subjektai, nepateikę ataskaitų, nevykdė veiklos.
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Už kitus Pašto įstatymo pažeidimus surašyti dar 8 administracinių teisės pažeidimų protokolai. 5 ūkio subjektams
surašyti 6 administracinių teisės pažeidimų protokolai už Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų aprašo
reikalavimų nesilaikymą, 1 ūkio subjektui – už kokybės reikalavimų universaliosioms paslaugoms nesilaikymą ir 1 ūkio
subjektui – už pašto paslaugų teikimą neturint leidimo.
RRT 2008 m. kiekvieną metų ketvirtį savo interneto svetainėje skelbė išsamias ataskaitas apie pašto ir pasiuntinių
paslaugų rinkos vystymąsi. RRT surinkti duomenys apie pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkas objektyviai atspindi situaciją
rinkoje bei atskirose jos dalyse. RRT informaciją apie pašto ir pasiuntinių paslaugų sektoriaus vystymąsi teikė taip pat
ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip ne tik išplėsdama savo surinktos informacijos
prieinamumą įvairiais kanalais, bet ir mažindama administracinę naštą verslui. Patikimų periodinių ataskaitų apie šį ryšių
segmentą prieinamumas sukuria rinkos dalyviams nešališkos informacijos lauką, įgalinantį priimti pagrįstus sprendimus
dėl verslo plėtros perspektyvų, prognozuoti tendencijas atskiruose rinkos segmentuose pagal teikiamų paslaugų pobūdį
ar rinkos dalyviams tenkančias rinkos dalis. Apibendrinta informacija apie pašto ir pasiuntinių paslaugų segmentą buvo
pateikta 2008 m. jau ketvirtą kartą publikuotame išsamiame kasmetiniame leidinyje „Lietuvos ryšių sektorius 2007“
(lietuvių ir anglų kalbomis).
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PRIELAIDŲ TECHNOLOGINEI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS PLĖTRAI
FORMAVIMAS

Lietuva užsitikrino galimybę realizuoti nacionalinę palydovinio ryšio sistemą – RRT pastangomis Lietuvos
Respublikai palydovinės fiksuotosios tarnybos plane paskirta geostacionarioji 9,3 laipsnio vakarų ilgumos
orbitinė pozicija, kuriai priskirta 2 x 800 MHz pločio ryšio kanalas 6/4 GHz bei 13/10–11 GHz dažnių juostose
ir paslaugų teikimo teritorija – Lietuva
Patvirtintas Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planas
Tarptautinėse radijo dažnių koordinavimo derybose tarp Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Lenkijos ryšių
administracijų pasiekti susitarimai leis Lietuvoje diegti visą jos teritoriją apimančius AGA tinklus
Įsibėgėjo WiMAX tipo tinklų, veikiančių 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje, steigimas
Sparti skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) tinklų plėtra – aprėptis pasiekė apie 95 proc. Lietuvos
Respublikos gyventojų

Investicijų skatinimas ir pažangių IRT plėtra
Radijo dažnių valdymas
Kasmet auganti moderniomis elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų paslaugų paklausa nuolat didina radijo
dažnių, reikalingų šias paslaugas teikti, paklausą. Judrioji telefonija, belaidis plačiajuostis ryšys ir jo teikiamos galimybės,
skaitmeninės televizijos transliacijos ir išplėstinės paslaugos – tai tik dalis radijo dažnių panaudojimo galimybių.
Pagrindinis radijo dažnių, kaip viešosios vertybės, valdymo tikslas – sudaryti veiksmingas sąlygas visuomenei naudotis
modernios ryšių aplinkos teikiamais privalumais. Planavimas, nustatant, kas ir kokiomis sąlygomis turi teisę naudotis
radijo dažniais, leidžia suderinti skirtingus poreikius.
Bet kokios radijo ryšio sistemos efektyvus veikimas neįmanomas, jei ši sistema savo aplinkoje patiria
žalingą interferencijos reiškinį. Tam, kad būtų galima išvengti interferencijos, radijo sistemų veikimo sąlygos yra
harmonizuojamos tam tikrame regione. Užtikrinant, kad radijo dažniai, skiriami ryšių technologijoms, būtų naudojami
efektyviai tiek nacionaliniu, tiek ir regioniniu mastu, privaloma koordinuoti valstybių tarpusavio planus ir radijo dažnių
naudojimo sąlygas ES viduje ir su kaimyninėmis valstybėmis. Todėl RRT glaudžiai bendradarbiauja su Europos pašto
ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (toliau – CEPT) Elektroninių ryšių komiteto (toliau – ECC) ir EK darbo
grupėmis, NATO civilinio/karinio dažnių valdymo pakomitečiu (NATO FMSC) ir sprendimus dėl radijo dažnių valdymo
priima atsižvelgdama į šių darbo grupių rekomendacijas ir sprendimus.
Lietuva, būdama ES dalis, yra įsipareigojusi įgyvendinti ES radijo spektro harmonizavimo priemones. Kita vertus,
Lietuva, kaip ir kitos šalys, privalo laikytis ITU reglamento, tarptautinių ir regioninių susitarimų bei dvišalių ir daugiašalių
susitarimų. Taigi, ES mastu harmonizuotas radijo dažnių naudojimas reikalauja veiksmų ir planų koordinavimo ne tik
tarp ES valstybių, bet ir kaimyninių valstybių, nepriklausančių ES. Lietuvai dėl specifinės geografinės padėties ypač
yra aktualūs radijo dažnių koordinavimo klausimai su ES nepriklausančiomis valstybėmis, siekiant įgyvendinti ne vien
nacionalinius interesus, bet ir ES radijo dažnių harmonizavimo priemones.
ES konkrečiai paskirčiai harmonizuojant vis daugiau radijo dažnių juostų, kuriomis būtų teikiamos europinės
paslaugos, ES pasienio valstybės vis dažniau susiduria su specifinėmis radijo dažnių valdymo situacijomis dėl skirtingų
radijo dažnių naudojimo planų ES ir kitose valstybėse, nepriklausančiose ES. Už radijo spektro harmonizavimo
klausimus, kurie yra susiję su radijo dažnių koordinavimu su ES nepriklausančiomis valstybėmis, tampa atsakingos
ES pasienio valstybės. Tipiška situacija, kai dėl šios priežasties susidaro apie 100 km pločio buferinė zona, kurioje

57

negalima naudoti ES mastu harmonizuotų radijo dažnių, parodyta 33 pav. Tai taikytina beveik visoms ES iniciatyvoms:
judriosios palydovinės sistemos (toliau – MSS, angl. Mobile Satellite Service) diegimui 2 GHz radijo dažnių juostoje,
GSM radijo dažnių juostų naudojimui naujoms technologijoms vystyti, skaitmeninės televizijos naudojimui, belaidės
prieigos elektroninėms ryšio sistemoms (WAPECS) ir kitoms.

2008 m. RRT aktyviai dalyvavo EK Radijo spektro valdymo grupės (toliau – RSPG) darbe kuriant išvadą dėl radijo
dažnio naudojimo prie išorinių ES sienų. Šio dokumento tikslas – identifikuoti radijo dažnių harmonizavimo problemas,
susijusias su radijo dažnių koordinavimo ypatumais su ES nepriklausančiomis valstybėmis ir suteikti EK informaciją,
kaip būtų galima padėti valstybėms narėms ar valstybių narių grupėms, kurios turi tokių problemų. Aktyviai prisidėdama
prie RSPG išvados projekto rengimo, RRT pasiūlė įtraukti į projekto tekstą Lietuvai aktualiausius klausimus:
1) kelianti problemų 790–862 MHz radijo dažnių juostos naudojimą,
2) negalėjimą naudoti 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos ir
3) nepaprastai griežtas 3400 – 3800 MHz radijo dažnių juostos, skirtos judriajai tarnybai, naudojimo sąlygas.
RRT atstovai pateikė faktinę medžiagą, įrodančią, kad problemos, su kuriomis susiduriama Lietuvoje, yra susijusios
su skirtingais ES ir Rusijos Federacijos bei Baltarusijos valstybių radijo dažnių valdymo planais. Nors šiame kontekste
Lietuva, kurios beveik du trečdaliai valstybinės sienos yra ES išorinė siena, užima išskirtinę vietą, RRT įrodė, kad
Lietuvos iškeliamos problemos yra aktualios visoms Rytų Europos valstybėms. Suderinus su kitų šalių atstovais, didžioji
dalis RRT siūlymų buvo įtraukti į galutinį RSPG išvados tekstą. Išvadoje buvo identifikuotos radijo dažnių koordinavimo
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požiūriu probleminės ES geografinės zonos (į vieną jų įeina ir Lietuva) bei įvardintos probleminės radijo dažnių juostos.
Svarbiausiu RSPG išvados rezultatu laikytina tai, kad ši komitologijos grupė patvirtino išskirtinę ES pasienio valstybių
situaciją harmonizuojant radijo dažnių naudojimą ES mastu.
Parengtoje RSPG išvadoje taip pat buvo akcentuoti ir kiti Lietuvai svarbūs klausimai. Ypač svarbu, jog buvo
aiškiai išlaikytas subsidiarumo principas, įtvirtinant tai, kad valstybės narės pirmiausia pačios yra atsakingos už radijo
spektro koordinavimą su kaimyninėmis valstybėmis bei privalo imtis visų reikiamų priemonių susitarimams pasiekti ir
tik po to, jeigu iškyla neišsprendžiamų sunkumų, gali prašyti EK dalyvavimo. Svarbu akcentuoti, kad buvo įtvirtinta ši
nuostata: jeigu dėl koordinavimo sunkumų kuri nors valstybė narė negali įgyvendinti EK sprendimo, ji, siekdama išvengti
radijo spektro nenaudojimo, gali leisti naudoti radijo spektrą kitai paskirčiai, nei numato atitinkamas EK sprendimas.
Greta radijo dažnių harmonizavimo ES mastu, RRT taip pat sprendžia ir vidinius Lietuvos radijo dažnių valdymo
klausimus. Lietuvoje analoginio dupleksinio korinio radijo ryšio tinklas NMT-450 kai kuriais atvejais dar naudojamas
viešąsias fiksuoto telefono ryšio paslaugas teikti tiems privatiems ir verslo klientams, kuriems teikti šias paslaugas
laidiniu viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklu nėra galimybių. Atsižvelgdama į tai, RRT priėmė sprendimą pratęsti teisės
naudoti radijo ryšio kanalus iš 452,9875–457,4875 MHz ir 462,9875–467,4875 MHz radijo dažnių juostų analoginio
dupleksinio korinio radijo ryšio tinkluose NMT-450 galiojimo terminą, nekeičiant kitų su šių radijo dažnių (kanalų)
naudojimu susijusių sąlygų.
2008 m. RRT parengė ir po dviejų viešųjų konsultacijų 2008 m. liepos 30 d. patvirtino Radijo ryšio plėtros 380–385
MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planą. Šis planas įgalina pradėti naudoti 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo
dažnių juostas taip, kaip numatyta tarptautiniuose radijo dažnių valdymą reglamentuojančiuose dokumentuose, t. y.
radijo dažniai (kanalai) bus naudojami veiklai, susijusiai su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos
tarnybomis ir valstybės sienos apsauga, vykdyti skaitmeniniu sausumos judriuoju radijo ryšiu. Nors 380–385 MHz ir
390–395 MHz radijo dažnius (kanalus) numatyta skirti dviem valstybės institucijoms, galimybė naudotis radijo ryšiu bus
sudaryta taip pat ir toms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kurių veikla susijusi su valstybės saugumu,
viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga.
2008 m. labai padidėjo gyventojų susirūpinimas dėl jų gyvenamoje aplinkoje esančių radijo ryšio antenų
galimo poveikio jų sveikatai, apie tai kalbėta viešojoje erdvėje. RRT, pagal savo kompetenciją, teikia informaciją
apie elektromagnetinio suderinamumo standartų ir reikalavimų taikymą. Pavyzdžiui, RRT informavo visuomenę apie
EK paskelbtą Europos Tarybos rekomendacijos dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo taikymo
32
ataskaitą, kurioje pažymėta, jog radijo dažnių nuo 10 kHz iki 300 MHz juostoje Lietuva taiko griežtesnes nei Europos
Tarybos rekomendacijoje (1999/519/EB) nustatytas maksimalios spinduliuotės ribas. RRT taip pat dalyvavo ir teikė
siūlymus pagal savo kompetenciją Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje Lietuvos higienos
normos HN 80:2000 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų leidžiamos vertės
ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz dažnių juostose“ ir HN 81:2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys“
pakeitimų projektams parengti.
RRT atlieka reikšmingą darbą bendradarbiaudama su Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos
ministerijos, integruojant šalies karo pajėgų radijo ryšį į NATO erdvę bei kartu su kitomis NATO valstybėmis narėmis
harmonizuojant radijo dažnių naudojimą. Su šiuo bendradarbiavimu susijusi ir 2008 m. RRT patvirtinta Radijo dažnių
naudojimo plano nauja redakcija, įgyvendinanti bendrąjį NATO susitarimą dėl civilinių ir karinių radijo dažnių naudojimo
(Briuselis, 1995). RRT yra reguliariai atstovaujama NATO civilinio/karinio dažnių valdymo pakomitečio ir NATO civilinio/
karinio dažnių valdymo pakomitečio Politikos darbo grupės darbe, kur svarstomi su radijo spektro harmonizavimu susiję
klausimai.
Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas ruošimuisi Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-11 – pagal konferencijos
darbotvarkę sudarytos keturios darbo grupės, pradėti formuoti pasiūlymai konferencijai.

32 EUROPOS

BENDRIJŲ KOMISIJA. Komisijos teikiama 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacijos (1999/519/EB) dėl
elektromagnetinių laikų (0 Hz–300 GHz) poveikio žmonėms apribojimo taikymo ataskaita. [žiūrėta 2009 m. balandžio 14 d.].
Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0532:FIN:LT:DOC>
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Tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos
2008 m. spalio 20–24 d. RRT vyko tarptautinės radijo dažnių koordinavimo derybos tarp Lietuvos, Latvijos,
Baltarusijos ir Lenkijos ryšių administracijų atstovų. Vienas iš Lietuvai aktualių šių derybų klausimų buvo „oras–žemė–
oras“ (toliau – AGA, angl. Air-to-Ground-to-Air) radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygų nustatymas pasienio rajonuose.
Radijo ryšiui tarp žemai (paprastai iki 300 m aukštyje virš žemės paviršiaus) skraidančių orlaivių ir antžeminių radijo
ryšio stočių skirtos 384,75–385 MHz ir 394,75–395 MHz radijo dažnių juostų poros naudojimas apibrėžtas pasiektuose
naujuose dvišaliuose susitarimuose tarp Lietuvos ir Latvijos, tarp Lietuvos ir Baltarusijos bei tarp Lietuvos ir Lenkijos ryšių
administracijų ir trišaliuose susitarimuose tarp Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bei tarp Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos
ryšių administracijų. Šie susitarimai leis Lietuvoje diegti visą jos teritoriją apimančius AGA tinklus ekstremalių situacijų
ryšiui pagal Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamą projektą „Vidaus reikalų ministerijos skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos visoje šalies teritorijoje projektavimas ir įdiegimas“.
Pasirašyti susitarimai dėl E-GSM kanalų, 1997 m. kovo 21 d. ERC (European Radiocommunications Committee)
sprendimu (97)02 papildomai skirtų GSM sistemoms, naudojimo pasienio rajonuose bei dėl kanalų, skirtų GSM-R
sistemoms, veikiančioms 876–880 MHz ir 921–925 MHz radijo dažnių juostose, naudojimo pasienio su Lenkija bei
Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos valstybių sienų susikirtimo teritorijoje. GSM-R sistemos bus naudojamos radijo ryšiui,
reikalingam geležinkelių funkcionavimui užtikrinti. Šie susitarimai palengvins tinklų, diegiamų arti Lietuvos valstybės
sienos esančiose teritorijose, planavimą esamiems GSM ir būsimiems GSM-R radijo ryšio operatoriams.
Daug pastangų įdėta dalinantis 390 prioritetinių kanalų iš 440–450 MHz radijo dažnių juostos, naudojamos vidaus
radijo ryšio tinklams (PMR), tarp Lietuvos ir Latvijos bei tarp Lietuvos ir Lenkijos ryšių administracijų. Taip pat pasirašyti
susiję trišaliai susitarimai dėl 440–450 MHz radijo dažnių juostos tarp Lietuvos – Baltarusijos – Lenkijos ir tarp Lietuvos –
Baltarusijos – Latvijos.
Derybose sutartos kanalų iš 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz radijo dažnių juostų trišalės naudojimo sąlygos
viešojo judriojo ryšio GSM-1800 sistemos stotims, veikiančioms 15 km spinduliu nuo Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos
valstybių sienų susikirtimo taško.
RRT derybininkai, ruošdami 453–457,475 MHz ir 463–467,475 MHz radijo dažnių juostų porą naudoti
skaitmeninėms technologijoms, su Latvijos ir Baltarusijos ryšių administracijomis pasirašė susitarimus, kuriuose
įgyvendinamas CDMA450 sistemos kodų pasidalinimo principas, su sąlyga, kad susitarimai ims galioti po atskiro RRT
pranešimo antrosioms susitarimų šalims.
Tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos buvo pasirašyti nauji susitarimai, nustatantys koordinavimo principus ir
įteisinantys radijo dažnių pasidalinimo planus belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms (judriosioms ir fiksuotoms),
diegiamoms 3410–3800 MHz radijo dažnių juostoje. Su Latvija buvo parengtas anksčiau pasirašytos dvišalės sutarties
pakeitimo projektas, kurį numatoma pasirašyti artimiausiu laiku.
Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai aptarė GE06 Sutarties ir Plano, kuriais reglamentuojamas skaitmeninės
televizijos įdiegimas Europos ir kitose šalyse, įgyvendinimo problematiką bei apsvarstė galimus problemų sprendimo
būdus. Taip pat sukoordinavo analoginio ir skaitmeninio radijo bei skaitmeninės televizijos stotis.
Šalių delegacijos pasidalino preliminariais planais dėl kitų radijo dažnių juostų (2010–2025 MHz, 2300–2400
MHz, 2500–2690 MHz, 5650–5850 MHz, 10,5 GHz, 26 GHz, 28 GHz) naudojimo, aptarė nacionalinius perėjimo nuo
analoginės prie skaitmeninės televizijos planus.
Pasiekti susitarimai padės pasienio teritorijose efektyviau išnaudoti judriojo ir fiksuoto radijo ryšio sistemoms
skirtus radijo dažnius (kanalus), diegti naujas technologijas bei palengvins ir sutrumpins tarptautinio radijo dažnių
koordinavimo procedūras ateityje.
Televizija
Pirmoji skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) stotis Lietuvoje buvo įjungta 2003 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje
– tai AB LRTC siųstuvas, kuris iki šiol veikia 53-iuoju televizijos kanalu.
2005 m. RRT parengė ir patvirtino antžeminės skaitmeninės televizijos plėtros planą ir dviem konkurso
nugalėtojams – AB LRTC bei TEO LT, AB – išdavė leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 470–862 MHz radijo
dažnių juostos keturiuose (po du kiekvienam) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose.
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2006 m. buvo pradėti realūs skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo darbai: metų viduryje pradėjo veikti
AB LRTC ir TEO LT, AB, skaitmeninės antžeminės televizijos siųstuvai Vilniuje. 2007 m. skaitmeninės antžeminės
televizijos tinklai, kuriais galima siųsti iki 40 programų, jau veikė penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir aprėpė
iki 85 proc. Lietuvos gyventojų.
2008 metai pasižymėjo sparčia skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų plėtra, metų pabaigoje DVB-T stotys
veikė 20 Lietuvos vietovių, skaitmeninės televizijos tinklai aprėpė apie 92 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos (apie 95
proc. Lietuvos gyventojų).
Lietuvoje 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje veikia MDTV tinklai. ECC patvirtinus sprendimą ECC/DEC/
(05)05 dėl harmonizuoto 2500–2690 MHz radijo spektro, skirto IMT-2000/UMTS sistemoms veikti, naudojimo, atsirado
poreikis panaudoti šią radijo dažnių juostą naujoms technologijoms visos Europos mastu. Po ilgų ir intensyvių derybų
su rinkos dalyviais bei kitomis institucijomis RRT pasiekė kompromisinį sprendimą, leidžiantį analoginių MDTV tinklų
veiklą 2500–2690 MHz radijo dažnių juostose pratęsti iki 2008 m. gruodžio 31 d. Nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2015 m.
sausio 1 d. 2572–2620 MHz radijo dažnių juostoje privaloma transliuoti tik skaitmeniniu formatu. Toks sprendimas leis
nuo 2009 m. didesniąją dalį 2500–2572 MHz ir 2620–2690 MHz radijo dažnių juostų skirti naujoms technologijoms, o
MDTV tinklų operatoriai iki 2015 m. naudodami 2572–2620 MHz radijo dažnių juostą skaitmeniniu formatu galės siųsti
daugiau televizijos programų negu iki šiol.
Radijo ryšio judrioji tarnyba
Judrusis radijo ryšys yra plačiausiai naudojamas radijo ryšys, kuriam skirta didžiausia viduriniųjų, trumpųjų ir
ultratrumpųjų bangų spektro dalis. Šiai radijo ryšio kategorijai priskirti sausumos judriosios tarnybos vidaus ir viešieji
radijo ryšio tinklai, jūros judriosios tarnybos laivų ir kranto stotys, oreivystės judriosios tarnybos orlaivių ir antžeminės
stotys. Judriajam radijo ryšiui skirtus radijo dažnius savo vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti plačiai naudoja
elektros energijos, kuro, šilumos ir vandens tiekimo įmonės, keleivių vežimo įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos ir
saugos tarnybos. Valstybės institucijos šiuos radijo dažnius naudoja veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu,
valstybės sienos apsauga, viešosios tvarkos palaikymu.
2008 metais RRT vykdė 3 106 radijo dažnių priežiūrą, kuriais veikė 1 546 vidaus radijo ryšio tinklai, 123 oreivystės
judriosios tarnybos antžeminės stotys ir 211 orlaivių stočių, 30 jūros judriosios tarnybos kranto stočių ir 433 laivų stotys.
Taip pat RRT atlieka šešiems viešųjų radijo ryšio tinklų operatoriams skirtų sausumos judriosios tarnybos radijo
dažnių, kuriais veikia 3 624 bazinės stotys, priežiūrą. 2008 m. buvo stebimas spartus GSM-900 tinklų bazinių stočių
skaičiaus didėjimas. Per 2008 m. RRT užregistravo 319 bazinių stočių. Palyginus su 2007 m., 2008 m. trečiosios kartos
judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) tinklų bazinių stočių skaičius augo lėčiau. Per 2008 m. RRT užregistravo 206
bazines UMTS tinklų stotis, kartu pripažindama jas tinkamomis naudoti elektromagnetinio suderinamumo požiūriu.
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Dėl leidimų judriojo radijo ryšio stotims išdavimo 2008 m. RRT gavo 1 206 prašymus ir paklausimus. RRT,
išnagrinėjusi gautus prašymus, išdavė 578 leidimus naudoti viešųjų radijo ryšio tinklų stotis, 306 leidimus naudoti
judriosios tarnybos radijo dažnius, 277 leidimus naudoti laivų stotis ir 82 leidimus naudoti orlaivių stotis.
2008 m. 42 sausumos judriosios tarnybos vidaus radijo ryšio tinklams skirtų radijo dažnių naudotojai, kuriems
2008 m. baigėsi nustatytas radijo dažnių naudojimo terminas, pareiškė pageidavimą pratęsti radijo dažnių (kanalų)
naudojimo terminą. Jiems buvo išduoti 57 leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus).
Siekdama sudaryti sąlygas sparčiau įdiegti skaitmeninę kritinių situacijų radijo ryšio sistemą, skirtą modernizuoti
specialiųjų tarnybų radijo ryšio sistemą, RRT valstybės institucijoms išdavė 3 leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus)
nekomerciniams eksperimentiniams tikslams.
RRT, 2008 m. atlikusi judriajai tarnybai skirtų radijo dažnių tarptautinį koordinavimą su kaimyninių šalių ryšių
administracijomis, suderino 32 radijo dažnius judriajam radijo ryšiui Lietuvoje. Atsižvelgdama į kaimyninių valstybių
prašymus, RRT joms sukoordinavo 13 radijo dažnių, skirtų judriajam radijo ryšiui.
2008 m. buvo atnaujintas radijo dažnių, kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas, suteikiant galimybę be
leidimų naudoti pramonės, medicinos ir mokslo (PMM) įrenginius, pagalbos tarnybų sausumos judriojo kamieninio radijo
ryšio skaitmeninių sistemų galinius įrenginius, mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginius, palydovinio ryšio sistemų galinius
įrenginius, skaitmeninį PMR 446. Be to, buvo priimti 2 šio sąrašo papildymai, kuriais įgyvendintas EK sprendimas
2008/673/EB, iš dalies keičiantis sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo
ES, taip pat EK sprendimas 2008/432/EB, iš dalies keičiantis sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro
naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose, bei EK sprendimas 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio
paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti ES sąlygų. Lietuvoje, vienoje pirmųjų Europoje, sąlygos judriojo ryšio
paslaugoms orlaiviuose teikti savo oro erdvėje buvo sudarytos jau anksčiau, 2008 m. pradžioje.
Radijo ryšio fiksuotoji ir palydovinė tarnybos
Lietuvoje fiksuotajai tarnybai skirti dažniai yra naudojami duomenų perdavimo sistemų. Kaip ir visame pasaulyje,
taip ir mūsų šalyje operatoriai, teikiantys belaidės plačiajuostės prieigos paslaugas, labiausiai domisi 2–26 GHz radijo
dažnių juostomis. Radijo bangos iš šių radijo dažnių juostų pasižymi kokybišku sklidimu, palyginti nedideliais galios
nuostoliais, stabiliai duomenis perduoti pakankamai tolimais radijo ryšio atstumais. Lietuvoje šioms paslaugoms teikti
skirtos 3,5 GHz, 10,5 GHz, 26 GHz bei 28 GHz radijo dažnių juostos. Leidimus naudoti dažnius iš 3,410–3,600 GHz
radijo dažnių juostos nuo 2007 m. spalio mėn. turi 3 operatoriai. 2008 m. įsibėgėjo belaidės plačiajuostės prieigos
tinklų, veikiančių šioje dažnių juostoje, steigimas. WiMAX – moderni elektroninių ryšių technologija, leidžianti sparčiai
perduoti duomenis dideliais atstumais, sukuria išskirtinių galimybių spektrą kurti bei diegti naujoviškus konkurencingus
produktus ar paslaugas, skirtas plačiam vartotojų ratui. RRT numato ir daugiau galimybių technologinei elektroninių
ryšių rinkos plėtrai, atverdama kelią belaidės plačiajuostės prieigos diegimui aukštesnėje – 3,600–3,800 GHz – radijo
dažnių juostoje. Tačiau ši radijo dažnių juosta yra skirta taip pat ir palydovinei fiksuotajai tarnybai, todėl būtina sulaukti
atitinkamų CEPT šalių sprendimų ir šis klausimas derinamas su kaimyninėmis valstybėmis. 2008 m. RRT surengusi
daugiašales derybas dėl radijo dažnių šioje radijo dažnių juostoje koordinavimo pagreitinimo bei palengvinimo, pasiekė
susitarimų su Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos administracijų atstovais dėl dažnių koordinavimo.
2008 m. Lietuvoje, naudodamiesi 3,5 GHz radijo dažnių juostos dažniais, veikė ir paslaugas teikė 3 belaidės
plačiajuostės prieigos operatoriai, 10,5 GHz radijo dažnių juostos dažniais − 2 operatoriai, 26 GHz radijo dažnių juostos
− 4 operatoriai ir 28 GHz radijo dažnių juostos dažniais − 1 operatorius. 2008 metais bendras belaidės plačiajuostės
prieigos stotyse įrengtų radijo sektorinių siųstuvų-imtuvų skaičius išaugo 131 proc. ir pasiekė 310 (2007 m. buvo
134). Operatorių teikiamomis paslaugomis jau gali naudotis daugelis šalies gyventojų – metų pabaigoje radijo ryšio
aprėpiamas plotas siekė daugiau nei 75 proc. visos šalies teritorijos. Be to, operatoriai, laimėję konkursą dėl teisės
naudoti radijo dažnius viešiesiems belaidžio plačiajuosčio ryšio prieigos tinklams 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje,
įsipareigojo šiuo radijo ryšiu aprėpti ne mažiau kaip 90 proc. visos šalies teritorijos per 5 metus nuo leidimo naudoti šį
dažnį gavimo, o tai reiškia, kad didžioji Lietuvos gyventojų dalis turės galimybę naudotis vis didesne technologiškai itin
modernių elektroninių ryšių paslaugų įvairove bei galės pasirinkti sau tinkamiausią paslaugą rinkoje, funkcionuojančioje
veiksmingos konkurencijos sąlygomis.
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Vienas iš paplitusių radijo ryšio būdų perduoti informacijos srautus iš vienos vietos į kitą yra radijo relinės linijos.
Radijo reliniam ryšiui naudojami dažniai 1,5 GHz–39,5 GHz dažnių juostoje. 2008 m. RRT išdavė 921 leidimą naudoti
radijo dažnius (kanalus) šioje dažnių juostoje radijo relinėms stotims. Buvo pradėtos naudoti 1 842 naujos radijo relinių
linijų stotys, o kai kuri radijo relinių stočių įranga buvo atnaujinta, todėl operatoriai pateikė atsisakymus naudoti radijo
dažnius 63 radijo relinėse linijose. Taigi, 2008 m. bendras radijo relinio ryšio linijų skaičius padidėjo 858 radijo relinėmis
linijomis arba 20,3 proc. Kaip matyti 36 pav., 2008 m. radijo relinių linijų skaičius augo žymiai sparčiau nei 2007 m., kada
augimas siekė 10,4 proc. Šis ryškus padidėjimas paaiškinamas tuo, kad įdiegus Lietuvoje technologiškai modernų 3G
ryšį, operatoriams iškilo poreikis siųsti didesnius informacijos srautus vidiniais tinklais ir padidėjo interneto paslaugų,
teikiamų judriuoju radijo ryšiu, teikimo apimtys.
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Šiuo metu Lietuvoje fiksuotam radijo ryšiui naudojami radijo dažniai iki 38,5 GHz. Radijo relinių linijų stočių
pasiskirstymas pagal radijo dažnių diapazonus pateiktas 37 pav.

2008 m. RRT dalyvavo ITU darbo grupių, kuriose sprendžiami palydovinių ir antžeminių tarnybų suderinamumo
bei veiksmingo radijo spektro ir orbitinių išteklių panaudojimo klausimai, veikloje.
ITU Radijo ryšio biuras 2008 metais paskelbė, kad Lietuvos Respublikai palydovinės fiksuotosios tarnybos
plane paskirta geostacionarioji 9,3 laipsnio vakarų ilgumos orbitinė pozicija, kuriai priskirta 2 x 800 MHz pločio ryšio
kanalas 6/4 GHz bei 13/10–11 GHz dažnių juostose ir paslaugų teikimo teritorija – Lietuva. Šis paskyrimas – tai RRT
delegacijos Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje WRC-2007 darbo rezultatas. Plane šalims skirtos orbitinės pozicijos
realizuoja vieną iš tarptautinių radijo spektro valdymo principų – visoms šalims lygiateisę prieigą prie orbitinių išteklių.
Geostacionarioji orbitinė pozicija yra ribotas išteklius ir šiuo metu praktiškai jau nebėra „laisvų“ pozicijų, todėl ypač
svarbu, kad šiuo paskyrimu Lietuva užsitikrino galimybę ateityje realizuoti nacionalinę palydovinio ryšio sistemą, kuriai
nereikės jokių papildomų tarptautinio koordinavimo procedūrų. Nuo šiol šis paskyrimas įgauna tarptautinį pripažinimą
ir bus saugomas nuo kitų šalių diegiamų palydovinio ryšio sistemų keliamų radijo trukdžių. Lietuvai iškyla svarbus
uždavinys tinkamai ir veiksmingai panaudoti šį resursą. Tai jau antrasis orbitinis išteklius geostacionariojoje orbitoje
skirtas Lietuvai. Pirmasis orbitinis išteklius (23,2 laipsniai rytų ilgumos bei dešimt 27 MHz pločio ryšio kanalų 11,7–12,5
GHz dažnių juostoje) Lietuvai buvo skirtas palydovinės transliavimo tarnybos plane.
2008 m. didelis dėmesys buvo skiriamas naujoms MSS, kurios veiks 2 GHz juostoje. RRT atstovas buvo
paskirtas į EK Ryšių komiteto (toliau – COCOM) operatorių atrankos ir sąlygų nustatymo darbo grupę, kurioje, nustatant
harmonizuotas tokių sistemų veikimo sąlygas ES mastu, siekė, kad radijo spektras, skirtas naujas palydovinio ryšio
paslaugoms teikti Lietuvoje, būtų panaudojamas efektyviai, o paslaugos būtų prieinamos kiekvienam šalies gyventojui.
Siekiant palengvinti judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikimą visoje ES, buvo priimtas Europos Tarybos ir Europos
Parlamento sprendimas, kuriuo buvo apibrėžta palydovinio ryšio operatorių, teiksiančių paslaugas visoje ES, atrankos
tvarka. Paskelbus operatorių atranką, buvo gautos keturios paraiškos (Terrestar, Inmarsat, Solaris, ICO), kurios vėliau
bus vertinamos pagal nustatytus kriterijus, o atrinkti operatoriai gaus teisę teikti palydovinio judriojo ryšio paslaugas
kiekvienoje ES šalyje. Atrankos laimėtojus numatoma paskelbti 2009 m.
Palydovinio ryšio sistemų realizavimas yra labai sudėtingas procesas trunkantis keletą metų bei reikalaujantis
didelių finansinių investicijų. Pirmas žingsnis diegiant tokią sistemą yra orbitinių išteklių koordinavimas su kitose šalyse
veikiančiomis ar planuojamomis diegti radijo ryšio sistemomis. Šią funkciją atlieka šalių ryšių administracijos. Todėl, kai
projektuojamas palydovinio ryšio tinklas aprėpia ir Lietuvos teritoriją, privaloma gauti RRT sutikimą naudoti pasirinktus
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radijo dažnius ir orbitinę poziciją, kad būtų išvengta potencialių žalingų radijo trukdžių. RRT analizuoja ITU Radijo ryšio
biuro reguliariai leidžiamus palydovinėms tarnyboms skirtus Tarptautinius dažnių informacinius aplinkraščius, kuriuose
skelbiami šalių, siekiančių diegti palydovinius tinklus, koordinavimo paklausimai. Jeigu šiuose paklausimuose Lietuva
būna identifikuota kaip šalis, kurios orbitinių išteklių paskyrimams nauja palydovinė sistema gali turėti įtakos, RRT
atlieka techninę potencialios interferencijos analizę ir pateikia savo komentarus paklausimą pateikusiai šaliai bei ITU
Radijo ryšio biurui. 2008 m. Lietuva buvo sukoordinavusi daugiau nei 160 palydovinio ryšio Žemės stočių.
Palydovinių ryšio sistemų panaudojimas kartu su kitomis radijo ryšio sistemomis leidžia operatoriams realizuoti
naujus techninius sprendimus ir suteikia galimybių pasinaudoti balso, vaizdo bei duomenų perdavimo paslaugomis ne
tik esant ant žemės, bet ir ore arba ant vandens. RRT aktyviai dalyvavo regioninių radijo ryšio darbo grupių veikloje ir
teikė pasiūlymus nustatant GSM ryšio sistemų panaudojimo sąlygas lėktuvuose ir laivuose. Šiuo metu tokios sistemos
jau yra sumontuotos devyniuose orlaiviuose. Tokio tipo sistemos bus sumontuotos laivuose artimiausiu metu, kadangi
sprendimas apie jų panaudojimą buvo priimtas tik 2008 m. Nustatyta, kad Lietuvos oro erdvėje bei Lietuvos teritoriniuose
vandenyse GSM sistemos, sujungtos su antžeminiais tinklais palydoviniu ryšiu, gali būti naudojamos be atskiro leidimo.
Šiuolaikinėse plačiajuostėse palydovinėse ryšių sistemose dažniausiai naudojamos Ku (11 – 18 GHz) ir C
(4 – 6 GHz) radijo dažnių juostos. Lietuvoje naudojamos palydovinio ryšio Žemės stotys kaip tik ir dirba šiose radijo
dažnių juostose. Teisę naudoti dažnius iš šių radijo spektro juostų 2008 m. pabaigoje Lietuvoje turėjo 5 ūkio subjektai.
2008 m. buvo išduoti 6 nauji leidimai naudoti radijo dažnius 6,5 GHz ir 14 GHz radijo dažnių juostose. Naudojant šias
radijo dažnių juostas, galima pasiekti duomenų perdavimo spartą iki 155 MB/s. Tiek ES mastu, tiek visame pasaulyje
palydovinio ryšio naudojimo klausimais nuolat vyksta tarptautinės konsultacijos, kuriose aktyviai dalyvauja ir RRT
specialistai. Pažymėtina, kad įgyvendinant ateities planus, susijusius su palydovinio radijo ryšio panaudojimu, pradėtos
kurti didelio pajėgumo palydovinės sistemos, kurios užtikrins ateities daugialypių telekomunikacijų veikimą.
Spektro inžinerija
Sparčiai daugėjant radijo ryšio stočių Lietuvoje ir visoje Europoje bei RRT siekiant kuo racionaliau išnaudoti
turimus radijo spektro išteklius, elektromagnetinio suderinamumo įvertinimas bei spektro planavimas Lietuvoje įgyja vis
didesnę reikšmę. Galimą Lietuvoje ar užsienio šalyse veikiančių radijo ryšio stočių poveikį naujai projektuojamai radijo
stočiai įvertinti padeda specializuota programinė įranga. Elektromagnetinį suderinamumą įvertinti radijo dažnių nuo
30 MHz iki 3000 MHz juostoje dažniausiai buvo naudojamas elektromagnetinių bangų sklidimo metodas, aprašytas ITU
rekomendacijoje ITU-R P.1546, o dažnių juostoje virš 3000 MHz – vadovautasi rekomendacija ITU-R P.452.
Pastaraisiais metais pasirodė 13-toji ITU-R P.452 rekomendacijos versija, kuri gana stipriai skiriasi nuo ankstesnių
versijų. RRT 2008 m. pradėjo tyrimą, ketindama palyginti ankstesnės ir minėtos 13-tosios rekomendacijos
versijos
33
skaičiavimo rezultatus. Kadangi Lietuva priklauso HCM (angl. Harmonized Calculation Method) sutartį pasirašiusių šalių
grupei, RRT buvo paprašyta šio tyrimo rezultatus pristatyti ir šios sutarties narių fiksuotosios tarnybos darbo grupėje,
kuri taip pat ketina panaudoti ITU-R P.452-13 rekomendaciją skaičiavimams pagal harmonizuotą skaičiavimo metodą
HCM. Dėl pakankamai sudėtingo elektromagnetinių bangų sklidimo mechanizmo tyrimas 2008 m. nebuvo baigtas, todėl
bus tęsiamas ir 2009 m. Jau išankstinai tyrimo rezultatai parodė, jog esama nemažų skirtumų, palyginus skaičiavimus
pagal abi rekomendacijos versijas, esant tam tikroms sąlygoms.
2008 m. RRT ir toliau tobulino pačių sukurtą programinę įrangą fiksuotosios tarnybos stočių elektromagnetiniam
suderinamumui skaičiuoti, naudojant harmonizuotą skaičiavimo metodą. Keletas kitų HCM sutarties šalių ryšių
administracijų palankiai įvertino RRT sukurtos programos paprastumą bei prieinamumą ir pradėjo naudoti savo
fiksuotosios tarnybos stočių elektromagnetinio suderinamumo skaičiavimams.
2008 m. į kitas šalis buvo išsiųsti prašymai sukoordinuoti 2 339 fiksuotosios tarnybos radijo relinių linijų stočių
dažnius juostoje nuo 1 iki 40 GHz bei 182 belaidės plačiajuostės prieigos stočių dažnius. Kaimyninių šalių ryšių
administracijos sukoordinavo 1 482 radijo relinių linijų stočių dažnius bei 48 belaidės plačiajuostės prieigos stočių
dažnius. Iš užsienio valstybių RRT per 2008 m. gavo prašymus sukoordinuoti 1 228 fiksuotosios tarnybos stočių dažnius

33 Sutartis

tarp Austrijos, Belgijos, Čekijos Respublikos, Italijos, Kroatijos, Lenkijos, Lichtenšteino, Lietuvos, Liuksemburgo,
Nyderlandų Karalystės, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos dėl
dažnių koordinavimo dažnių juostoje nuo 29,7 MHz iki 39,5 GHz fiksuotajai radijo tarnybai ir judriajai radijo tarnybai.
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bei 15 belaidės plačiajuostės prieigos stočių dažnių, iš jų sukoordinuoti 1 025 fiksuotosios tarnybos stočių dažniai bei 27
belaidės plačiajuostės prieigos stočių dažniai. Be to, siekiant užtikrinti Lietuvoje veikiančių radijo ryšio stočių apsaugą
nuo trukdžių, 2008 m. RRT išsiuntė prašymus koordinuoti 67 judriosios tarnybos stotis bei išnagrinėjo užsienio šalių
ryšių administracijų prašymus koordinuoti 39 judriosios tarnybos stotis. 38 pav. pateikiama RRT užsienio šalių ryšių
administracijoms išsiųstų prašymų koordinuoti radijo ryšio stotis bei iš užsienio šalių ryšių administracijų gautų, RRT
išnagrinėtų prašymų koordinuoti radijo stotis skaičių dinamika.

Radijo stočių, skelbiamų ITU aplinkraščiuose, tarptautinei apsaugai užtikrinti RRT 2008 m. išsiuntė pranešimus
apie 8 belaidės plačiajuostės prieigos stočių dažnius, kurių koordinavimo su kitomis šalimis procedūros buvo baigtos.
Taip pat RRT nagrinėjo kaimyninių šalių notifikuojamų belaidės plačiajuostės prieigos, transliavimo stočių ir fiksuotosios
tarnybos stočių sąrašus. Ypač daug laiko atėmė Rusijos ryšių reguliavimo institucijos prašymų nagrinėjimas dėl
Kaliningrado srityje veikiančių stočių radijo dažnių koordinavimo 5 GHz juostoje. 2008 m. RRT atliko 331 belaidės
plačiajuostės prieigos centrinės stoties elektromagnetinio suderinamumo analizę.
Atsižvelgdama į CEPT ECC sprendimą (06)13 dėl 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz ir 1805–1880
MHz radijo dažnių juostų skyrimo antžeminei IMT-2000/UMTS sistemai, RRT išnagrinėjo viešojo judriojo ryšio operatorių
poreikius ir galimybes 880–915 MHz ir 925–960 MHz radijo dažnių juostose, šiuo metu naudojamose GSM sistemų,
vystyti technologiškai pažangesnę UMTS sistemą. Analizė parodė, kad optimaliai ECC sprendimas (06)03 būtų
įgyvendintas, jei šiuo metu GSM sistemų naudojama radijo dažnių juosta operatoriams būtų paskirstyta visiškai naujai.
Atsižvelgdama į operatorių poreikius bei išsakytas nuomones, 880–915 MHz ir 925–960 MHz radijo dažnių juostos
perskirstymo darbų RRT ketina imtis nuo 2010 m.
Radijo mėgėjų veikla
Radijo mėgėjų veikla – tai savanoriška fizinių asmenų radijo ryšio veikla. Radijo ryšio stotis radijo mėgėjai ir juos
vienijantys klubai naudoja asmeniniais, ne verslo tikslais ryšiams su kitais radijo mėgėjais arba kitomis radijo mėgėjų
stotimis palaikyti, taip pat savimokai bei techniniams tyrimams. Žmogus, besidomintis radijo mėgėjų veikla bei pats
siekiantis tapti radijo mėgėju, privalo išlaikyti atitinkamą kvalifikacinį egzaminą ir gauti šiai veiklai leidimą.
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Radijo mėgėjai, patys pasigaminę ar įsigiję tinkamas radijo ryšio priemones, specialiai radijo mėgėjams skirtais dažniais
tarpusavyje užmezga ryšius radijo bangomis. Atpažinimui radijo mėgėjai naudoja jiems suteiktus šaukinius, ryšiams
34
patvirtinti vienas kitam siunčia QSL korteles.
RRT yra nustačiusi teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarką ir šios
veiklos sąlygas bei leidimų išdavimo tvarką ir sąlygas. Radijo mėgėjams ir klubams RRT išduoda leidimus radijo mėgėjų
veiklai ir leidimus naudoti radijo šaukinį.
5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje) kvalifikacinių egzaminų
komisijos, sudarytos iš RRT ir kvalifikuotų radijo mėgėjų atstovų, pagal parengtus ir patvirtintus B (nacionalinio) ir A
(tarptautinio) lygio klausimus egzaminuoja asmenis, pageidaujančius užsiimti radijo mėgėjų veikla, ir radijo mėgėjus,
norinčius gauti leidimus radijo mėgėjų veiklai. B klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai, laikini leidimai radijo mėgėjų
veiklai ir leidimai naudoti radijo šaukinį galioja tik Lietuvos Respublikoje. A klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai galioja
ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir užsienio valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT
radijo mėgėjo leidimas“, jei tai neprieštarauja tų užsienio valstybių teisės aktams. A klasės leidimuose yra žyma, kad šis
leidimas – CEPT leidimo radijo mėgėjų veiklai ekvivalentas. Jo tekstas pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių bei prancūzų
kalbomis. ITU nustatytas leidimuose įrašyto radijo šaukinio prefiksas „LY“ leidžia atskirti, kad tai Lietuvos radijo mėgėjas.
Lietuvoje A lygio radijo mėgėjų egzaminas atitinka CEPT rekomendacijos T/R 61-02 reikalavimus. Išlaikiusiems A lygio
egzaminą asmenims yra išduodamas tai patvirtinantis Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas (toliau – HAREC).
Pastaruoju metu vis daugiau radijo mėgėjų laiko iš karto abiejų lygių egzaminus.
2008 m. prašymus laikyti kvalifikacinius egzaminus pateikė 22 pretendentai. Sėkmingai egzaminą išlaikė 19
asmenų: 14 norinčių tapti radijo mėgėjais, iš kurių 8 išlaikė iš karto abiejų lygių egzaminus, ir 5 radijo mėgėjai aukštesnio
A lygio (tarptautiniam) leidimui gauti, 3 kvalifikacinio egzamino dar nelaikė.
2008 m. RRT išnagrinėjo 136 radijo mėgėjų prašymus ir parengė 193 įsakymus dėl leidimų veiklai bei naudoti
radijo šaukinį išdavimo ar panaikinimo. Išdavė 104 leidimus (2 kartus daugiau nei 2007 m.): 70 – A klasės radijo mėgėjų
leidimų veiklai (CEPT leidimo radijo mėgėjų veiklai ekvivalentų), 21 – B klasės (nacionalinį) leidimą radijo mėgėjų veiklai
ir 12 leidimų naudoti radijo šaukinį: 1 – retransliatoriaus identifikavimui, 1 – radijo švyturiui identifikuoti, 2 – naudoti radijo
šaukinį klubų veikloje ir 8 – naudoti proginius radijo šaukinius. Be to, 2008 m. RRT išdavė 9 HAREC, suteikė 14 naujų
radijo šaukinių, 9 skirtus šaukinius pakeitė, suteikė 3 keturženklius šaukinius. 16 radijo mėgėjų atnaujino savo veiklą po
ilgesnio laiko tarpo. 2008 m. RRT užregistravo 1 naują radijo klubą. Tarptautinės klasės leidimus turinčių radijo mėgėjų
skaičius auga, palyginus su turinčių nacionalinės klasės leidimus. 2008 m. ypatingi tuo, kad išduota daugiau leidimų
naudoti proginius šaukinius.
Remiantis radijo mėgėjų registro duomenimis, 2008 m. pabaigoje galiojo 1 126 leidimai: 720 – A klasės radijo
mėgėjų veiklai, 244 – B klasės, 25 leidimai naudoti radijo šaukinius: 13 radijo klubų, 10 retransliatorių ir 2 švyturiams,
38 leidimai naudoti proginius radijo šaukinius, taip pat 99 dar tebegaliojantys senos formos leidimai eksploatuoti radijo
mėgėjų stotį. Per 2008 m. radijo mėgėjų, turinčių dar tebegaliojančius seno pavyzdžio leidimus, skaičius sumažėjo 10
kartų. Dėl šios priežasties sumažėjo ir galiojančių leidimų skaičius bei šaukinių skaičius, nes anksčiau radijo mėgėjas
galėjo turėti po kelis leidimus ir kelis šaukinius. Seno pavyzdžio leidimai 2008 m. sudarė tik apie 1 proc. bendro leidimų
skaičiaus (2007 m. – 10 proc.).
Iš viso šiuo metu yra 815 radijo mėgėjų, 13 radijo klubų, veikia 10 mėgėjiškų retransliatorių ir 2 radijo švyturiai,
kurie visi bendrai turi 1 088 nuolatinius galiojančius radijo šaukinius.

34 Q

kodai – trijų raidžių rinkiniai, prasidedantys raide Q ir kuriais užkoduojami standartiniai pranešimai, buvo sukurti
komerciniams radiotelegrafo ryšiams, vėliau perimti kitų radijo ryšio paslaugų naudotojų, ypač radijo mėgėjų. QSL reiškia
„Ar gali patvirtinti gavimą?“ ir „Patvirtinu gavimą“.

67

Nemažėjantis norinčių tapti radijo mėgėjais asmenų skaičius bei stabilus jau turinčių leidimus radijo mėgėjų veiklai
asmenų skaičius, taip pat didelis norinčių vėl atnaujinti savo veiklą radijo mėgėjų skaičius, egzistuojant didžiulei kitų
laisvalaikio veiklos sričių įvairovei, rodo, kad RRT vykdomas šios veiklos reguliavimas kuria Lietuvoje palankią aplinką
radijo ryšio technologijomis pagrįstoms laisvalaikio formoms.
RRT renka ir papildo informaciją apie senuosius Lietuvos radijo mėgėjus ir jų turėtus radijo šaukinius. Šiuo metu
jau yra surinkti, susisteminti ir parengti patalpinti į radijo mėgėjų registrą 109 kolektyvinių ir 428 individualių pirmųjų
radijo mėgėjų stočių duomenys.
RRT interneto svetainėje nuolat skelbiama, atnaujinama ir papildoma informacija apie radijo mėgėjams suteiktus
šaukinius bei leidimų galiojimo laiką, apie įsigaliojusius naujus, radijo mėgėjų veiklą reglamentuojančius ar su tuo
susijusius teisės aktus, RRT direktoriaus įsakymai dėl radijo mėgėjų leidimų ir kita aktuali informacija. Vis daugiau radijo
mėgėjų aktyviai domisi ir naudojasi šia informacija.
Radijo spektro stebėsena
Veržlus šiuolaikinių telekomunikacijų technologijų vystymasis susijęs ne tik su jų naudojimo galimybių bei
pritaikymo sričių plėtra, bet ir su sparčiu jų sudėtingumo lygmens kilimu. Ši plėtra iškelia vis naujus įvairių įrenginių
ir sistemų elektromagnetinio suderinamumo klausimus bei problemas, reikalaujančias nuolat ieškoti sprendimų. RRT
sistemiškai atliekama radijo spektro stebėsena yra ne tik veiksmingas instrumentas, padedantis išspręsti sudėtingus
elektromagnetinio suderinamumo uždavinius, bet ir patikima prevencijos priemonė. Tokiu būdu radijo spektro stebėsena
prisideda prie efektyvaus radijo dažnių valdymo, kartu ir prie technologinės elektroninių ryšių rinkos plėtros reguliavimo
aplinkos tikrumo.
RRT, vykdydama radijo spektro stebėseną, nuolat stebi, matuoja bei registruoja elektromagnetinių spinduliuočių
parametrus, siekdama užtikrinti, kad radijo spektras būtų naudojamas taip, kaip numatyta.
Aukštas modernių telekomunikacijų technologijų sudėtingumo lygmuo reikalauja ir atitinkamo priemonių,
naudojamų RRT radijo spektro stebėsenos veikloje, techninio lygmens. Todėl 2008 m. RRT daug dėmesio skyrė judriųjų
radijo spektro stebėsenos stočių parko atnaujinimui ir išplėtimui – įsigyti 3 specialiosios paskirties automobiliai su radijo
spektro stebėsenos įranga.
Technologinė plėtra Lietuvoje, prasidėjusi nuo didžiųjų miestų, vis labiau įsigali visoje šalyje, aprėpdama vis
daugiau teritorijos bei pasiekdama vis tolimesnius kampelius. Spręsdama radijo spektro stebėsenos uždavinius visoje
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Lietuvoje, 2008 m. RRT vykdė planines judriųjų stebėsenos stočių išvykas į regionus, kurių metu atliko televizijos ir
radijo siųstuvų sukuriamų elektromagnetinių laukų kontrolinius matavimus, radijo spektro stebėseną, radijo trukdžių
paiešką, inspektavimo darbus bei kitas užduotis.
Užtikrindama radijo dažnių spektro panaudojimą taip, kaip yra nustatyta teisės aktų, RRT radijo spektro stebėsenos
tarnyba daug dėmesio skyrė neteisėtų radijo dažnių naudotojų paieškai. Iš viso per 2008 m. įvyko 98 radijo spektro
stebėsenos išvykos, kurių metu identifikuoti 29 radijo dažnių naudojimo neturint leidimo atvejai (2007 m. užfiksuotas 31
neteisėto naudojimo atvejis).

Siekdama užtikrinti ultratrumpųjų bangų (UTB) (88 MHz–108 MHz) dažnio moduliavimo radiofonijos stočių
elektromagnetinį suderinamumą, RRT nuolat matuoja didžiausią jų spinduliuotės radijo dažnio nuokrypį. Tokių 2008 m.
atliktų kontrolinių matavimų rezultatai pateikti 41 pav.
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Apibendrinant UTB radiofonijos stočių (88 MHz–108 MHz) radijo dažnio nuokrypio kontrolinių matavimų dinamiką,
pastebėtina, kad dėl stiprėjančios konkurencijos tarp radijo stočių bei išnaudotų 88 MHz–108 MHz radijo dažnių
diapazono resursų padažnėjo radiofonijos stočių radijo dažnio nuokrypio pažeidimų skaičius.
Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtra Lietuvoje susijusi su naujų televizijos programų siuntimo stočių
skaičiaus augimu, todėl RRT vis dažniau tenka atlikti jų spinduliuotės kontrolinius matavimus tikrinant, ar nepažeidžiamos
leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytos sąlygos ir televizijos stoties radiotechninės dalies projekto sąlygos.
42 pav. pateikiama naujai atiduotų eksploatuoti skaitmeninės antžeminės ir analoginės antžeminės televizijos stočių
kontrolinių patikrinimų dinamika rodo pastaraisiais metais ypač spartėjančią skaitmeninės antžeminės televizijos plėtrą.

2008 m. RRT tęsė skaitmeninės antžeminės televizijos stočių aprėpties zonų matavimus. Šiais metais buvo
išmatuota 28 siųstuvų aprėptis 27 kontroliniuose matavimo taškuose.
Siekdama užtikrinti radijo spektro stebėseną radijo dažnių juostoje iki 40 GHz, RRT patobulino ir automatizavo
ultra aukšto dažnio (nuo 3 GHz iki 40 GHz) matavimo įrangą. Naudojantis patobulina įranga buvo atlikti 26 inspekciniai
tyrimai, leidę išaiškinti 16 radijo dažnių naudojimo pažeidimų. Atlikus 3 palydovinio ryšio antžeminių stočių kontrolinius
matavimus, pažeidimų nenustatyta.
Per 2008 m. RRT atliko užsienio valstybėse veikiančių 134 radijo ir televizijos stočių kontrolinius matavimus
pasienio zonose. Pažeidimų nebuvo nustatyta.

Kitų išteklių valdymas
Telefono ryšio numerių valdymas
Telefono ryšio numeriai yra valdomi pagal RRT patvirtintą Nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą. RRT,
siekdama užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, tvirtina Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo
taisyklės. RRT siekia, kad būtų pakankamai nacionalinių telefono ryšio numerių išteklių, reikalingų viešosioms elektroninių
ryšių paslaugoms, ir kad numeracijos planas bei procedūros būtų taikomos tokiu būdu, jog užtikrintų vienodas visų
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų galimybes.
2007 m. vasario 15 d. EK priėmė sprendimą 2007/116/EB dėl nacionalinio skaitmenimis „116“ prasidedančio
numerių intervalo rezervavimo socialinių paslaugų numeriams. RRT rezervavo šiuos telefono ryšio numerius kaip
numatyta EK sprendime. „116“ skaitmenimis prasidedantys telefono ryšio numeriai, remiantis harmonizuojančiu
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tokių numerių naudojimą EK sprendimu, bus skirti suderintoms socialinėms paslaugoms Europos šalyse teikti. 2007 m.
spalio 29 d. EK priėmė sprendimą 2007/698/EB, iš dalies keičiantį 2007/116/EB sprendimą, taip papildydama skiriamų
numerių, prasidedančių skaitmenimis „116“ sąrašą. Atsižvelgdama į šiuos pakeitimus, 2008 m. sausio 25 d. RRT
patvirtino Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano pakeitimą, kuriuo keičiamas paslaugų, susietų su numeriu
116000, apibūdinimas. Nacionalinis telefono ryšio numeracijos planas papildomas dviem numeriais, skiriamais
socialinėms paslaugoms – vaikų pagalbos (116111) ir psichologinės pagalbos (116123) linijoms. Vartotojams
skambučiai tokiais numeriais turės būti nemokami, nekomercinio pobūdžio, t. y. už naudojimąsi paslauga mokestis
ar mokestinis skambinančiojo įsipareigojimas kaip išankstinė sąlyga nenustatomas. 2009 m. pradžioje RRT paskelbė
viešuosius konkursus suteikti teisę naudoti suderintų socialinių paslaugų numerius 116111 (vaikų pagalbos linijos) ir
116123 (psichologinės pagalbos linijos), 2009 m. kovo 18 d. išnagrinėjo šiems konkursams pateiktus dokumentus bei jų
laimėtojais atitinkamai pripažino Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, kuriai bus suteikta teisė naudoti suderintų socialinių paslaugų numerį 116111 kaip vaikų pagalbos liniją,
skirtą padėti vaikams, kuriems trūksta priežiūros ir saugumo, ir Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų
asociaciją, kuriai bus suteikta teisė naudoti suderintų socialinių paslaugų numerį 116123 kaip psichologinės pagalbos
liniją.

Telefono ryšio numeriai paskiriami per 21 kalendorinę dieną po raštiškos arba elektroninės paraiškos pateikimo
per RRT elektroninių dokumentų sistemą. Telefono ryšio numeriai gali būti paskiriami tiesiogiai prašančiam asmeniui
arba aukciono būdu. Paskirti numeriai yra skelbiami http://www.rrt.lt/nnp/, numatomi skirti numeriai yra skelbiami:
http://www.rrt.lt/nnp/auction.aspx.

35 Suderinta

socialinė paslauga – tai bendrą aprašymą atitinkanti paslauga, kuria asmenys gali pasinaudoti skambindami
nemokamu numeriu, galinti būti naudinga svečiams iš kitų šalių ir kuri tenkina konkretų socialinį poreikį, tai paslauga,
padedanti užtikrinti piliečių ar piliečių konkrečių grupių gerovę ar saugumą arba padedanti piliečiams įveikti sunkumus
(EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA. Komisijos sprendimas dėl nacionalinio skaitmenimis „116“ prasidedančio numerių
intervalo rezervavimo suderintų socialinių paslaugų suderintiems numeriams. [žiūrėta 2009 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per
internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:049:0030:0033:LT:PDF>).
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Tinklų identifikatorių valdymas
Elektroninių ryšių tinklų identifikatoriai – tai adresavimo priemonės, identifikuojančios elektroninių ryšių tinklo
taškus, tarp jų ir galinius tinklo taškus, ar prie elektroninių ryšių tinklo prijungtus galinius įrenginius taip, kad būtų galima
perduoti informaciją į šiuos tinklo taškus ar atitinkamus galinius įrenginius arba identifikuoti informacijos siuntėją.
RRT suteikia ir panaikina teises naudoti bei nustato sąlygas, kurių laikomasi naudojantis šiais tinklų identifikatoriais:
tarptautinių signalizacijos taškų kodais, nacionalinių signalizacijos taškų kodais, viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų
kodais, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodais ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių
identifikaciniais numeriais. Per 2008 m. RRT paskyrė 3 nacionalinius signalizacijos taškų kodus (2007 m. – 1), 4
tarptautinius signalizacijos taškų kodus (2007 m. – 1), 1 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodą (2007 m. – 1). Iš viso
2008 m. pabaigoje buvo paskirta:
86 nacionaliniai signalizacijos taškų kodai;
17 tarptautinių signalizacijos taškų kodų;
5 viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodai;
2 viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodai;
32 numerio perkeliamumo paslaugos identifikatoriai.
Elektroninės numeracijos sistema (ENUM)
ENUM (angl. Electronic Numbering) sistema pasaulyje buvo sukurta, kad jos naudotojai galėtų būti pasiekiami
įvairiomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei žinomas ir paieškai naudojamas tik fiksuoto arba judriojo telefono ryšio
numeris. ENUM paslauga leidžia naudotojams efektyviai valdyti savo elektroninių ryšių duomenis, pasirinkti pigiausią,
patogiausią būdą susisiekti su kitais naudotojais, neprarasti ryšių su draugais ir kolegomis, kai keičiasi jų ryšių duomenys.
Siekdama užtikrinti Lietuvos gyventojams technologiškai naujų paslaugų teikimą, 2007 m. RRT įdiegė elektroninės
numeracijos sistemą ENUM, kuria gali naudotis visi, kurie nemokamai prisijungia prie sistemos interneto adresu
https://enum.rrt.lt/. Iki 2009 m. sausio 1 d. registravosi 670 ENUM paslaugos vartotojų.
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RRT Lietuvoje diegiama elektroninės numeracijos sistema ENUM leidžia pasiekti paslaugų naudotoją, nesvarbu
kokią technologiją jis naudoja – fiksuotą ar judrųjį ryšį, faksą, SIP ir H323 (balso perdavimo protokolus IP tinkluose),
balso paštą, elektroninį paštą, įvairias pranešimų sistemas ir kt.
ENUM sistema leidžia ne tik sužinoti visus viešai skelbiamus konkretaus asmens ar organizacijos ryšių kontaktinius
duomenis, bet ir nustatyti bei valdyti turimų duomenų naudojimo eiliškumą ir sąlygas.
Lietuvoje ENUM sistema diegiama dviem etapais. 2008 m. buvo tęsiamas pirmasis ENUM įgyvendinimo etapas,
kurio metu RRT techniškai ir teisiškai administravo bei teikė ENUM paslaugą nekomerciniu pagrindu. Šio etapo
pabaigoje ketinama skelbti konkursą, kurio metu bus išrinkti asmenys, gausiantys teisę administruoti numerių naudotojų
duomenų bazę. Numatoma, kad antrasis etapas prasidės 2009 m., kai ENUM sistemos techninio administratoriaus
teisės bus perleistos konkursą laimėjusiam asmeniui. Tai sukurs rinkos nišas naujoms paslaugoms, jų paketams,
naujoms verslo rūšims atsirasti. Įgyvendinant ENUM projektą, Lietuvoje skatinamos inovacijos bei sudaromos sąlygos
tolesnei elektroninių ryšių konvergencijai.
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INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ IR
TARPTAUTINĘ REGULIAVIMO ERDVĘ

Lietuvos atstovas išrinktas ITU Radijo ryšio reguliavimo valdybos (RRB) vicepirmininku
Lietuva išrinkta į Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) administracinę tarybą

Darbas ES institucijose
Lietuvai skaičiuojant penktuosius metus ES, RRT aktyviai dalyvavo ES sprendimų elektroninių ryšių ir pašto
paslaugų klausimais formavimo procese. RRT nuolat nagrinėjo pasiūlymus dėl ES teisės aktų ir įvairių nenorminio
pobūdžio dokumentų elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo klausimais. Atsakingoms valstybės institucijoms teikė
RRT poziciją ir konsultacijas dėl su IRT bei pašto sektoriais susijusių tarptautinių organizacijų dokumentų, nustatančių
pagrindines veiklos sąlygas, skatinančias naujų technologijų plėtrą ir užtikrinančias ES gyventojų gyvenimo kokybę.
2008 m. RRT teikė ir derino kitų institucijų parengtas pozicijas dėl Europos tinklų ir informacijos saugumo
agentūros, atsilaisvinusio radijo dažnių spektro panaudojimo perėjus prie skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų,
judriojo ryšio palydovinių sistemų, naujos kartos interneto protokolo (IPv6), universaliųjų paslaugų apimties, tarptinklinio
ryšio tarifų, tarptautinių daugiašalių telekomunikacijų srities sutarčių, rinkos priežiūros ir akreditavimo, ypatingos
svarbos infrastruktūros apsaugos, audiovizualinio raštingumo, efektyvesnio energijos naudojimo, elektroninės terpės
nusikaltimų nacionalinės platformos, audiovizualinio turinio ir kultūrinės įvairovės, informacinės visuomenės statistikos,
GSM direktyvos pakeitimo, ateities tinklų ir interneto bei daugelio kitų klausimų.
RRT atstovai dalyvavo EK COCOM, Radijo spektro komiteto (RSC), RSPG, Telekomunikacijų atitikties įvertinimo
ir rinkos priežiūros komiteto (TCAM) posėdžiuose. Buvo teiktos pastabos dėl mažojo nuotolio prietaisų, bendrojo
pagalbos numerio 112 diegimo plėtros, elektroninių ryšių rinkų tyrimų procedūrų ir pačių tyrimų kaimyninėse šalyse,
judriojo telefono ryšio skambučių užbaigimo kainų, skaitmeninės televizijos plėtros.
Pažymėtina, kad daug dėmesio buvo skirta darbui ES Tarybos Informacinės visuomenės ir telekomunikacijų
darbo grupėje, kurioje vyko pagrindinės diskusijos dėl dar 2007 metais pristatytų EK pasiūlymų dėl ES elektroninių ryšių
reguliavimo sistemos peržiūros. RRT atstovai pagal kompetenciją rengė pasiūlymus ir teikė pastabas Lietuvos pozicijai.
2008 m. RRT, kaip už elektroninių ryšių srities ES teisės aktų įgyvendinimą ir už numatytų ES teisės aktų
įgyvendinimo priemonių vykdymą atsakingai institucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė įgyvendinti šiuos ES
teisės aktus:
Komisijos rekomendaciją 2008/850/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatytų pranešimų,
terminų ir konsultacijų (OL 2008 L 301, p. 23);
Komisijos sprendimą 2008/673/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/928/EB, dėl 169,4–169,8125 MHz
dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (OL 2008 L 220, p. 29);
Komisijos sprendimą 2008/671/EB dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5875–5905 MHz dažnių juostoje
saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis (OL 2008 L 220, p. 24);
Komisijos sprendimą 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms,
kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas(OL 2008 L 163, p. 37);
Komisijos direktyvą 2008/63/EB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose (kodifikuota
redakcija) (OL 2008 L162, p.20);
Komisijos sprendimą 2008/432/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB, dėl suderinto radijo spektro
naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (OL 2008 L 151, p. 49);
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Komisijos sprendimą 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis
Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo (OL 2008 L 144, p. 77);
Komisijos sprendimą 2008/286/EB, iš dalies keičiantis Sprendimo 2007/176/EB Standartų ir (arba)
specifikacijų, skirtų elektroninių ryšių tinklams, paslaugoms ir susijusioms priemonėms bei paslaugoms, sąrašą
(OL 2008 L, 93 p. 24).
2008 m. RRT teikė siūlymą įstoti ir pareikšti savo poziciją Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamoje
byloje C-192/08, kurioje su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą kreipėsi
Suomijos teismas dėl 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių
tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) 4 straipsnio 1 dalies, 5, 8 straipsnių ir
preambulės 5, 6 bei 8 pastraipų nuostatų aiškinimo.

Bendradarbiavimas su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
Nepriklausomų reguliuotojų ir Europos reguliuotojų grupės (IRG ir ERG)
2008 m. RRT aktyviai dalyvavo Nepriklausomų reguliuotojų grupės (toliau – IRG, angl. Independent Regulators
Group) ir Europos reguliuotojų grupės (toliau – ERG angl. European Regulators Group) veikloje. ERG yra patariamoji
EK institucija, sudaryta iš Europos nacionalinių reguliuotojų atstovų ir dirbanti su EK elektroninių ryšių srityje.
2008 m. gegužės 29–30 d. Vilniuje vyko 25-asis IRG ir ERG plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo ES ir Europos
laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) valstybių ryšių reguliavimo tarnybų vadovai ir atstovai iš EK. Posėdyje
daugiausia dėmesio buvo skiriama naujajai ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos peržiūrai ir bendrų nuomonių
bei principinių nuostatų dėl EK išsakytų pasiūlymų formavimui. Taip pat vyko diskusijos dėl skambučių užbaigimo tarifų
reguliavimo principų konverguotoje ir naujos kartos tinklų aplinkoje.
2008 m. RRT taip pat aktyviai dalyvavo IRG ir ERG pogrupių veikloje. 2008 m. šiose darbo grupėse buvo
sprendžiami klausimai, susiję su naujos kartos prieigos tinklų, tarptautinio tarptinklinio sujungimo, fiksuoto ir judriojo
ryšio skambučių užbaigimo tarifų reguliavimu, vartotojų teisių gynimu, ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos
peržiūra ir kt. Buvo parengtos ir pateiktos EK bendros nuomonės bei pozicijos šiais klausimais.
Pažymėtina, kad 2008 m. buvo pakeistas IRG statusas – ši organizacija, pradžioje susikūrusi kaip nepriklausomų
reguliavimo institucijų forumas, tapo viešąja įstaiga, veikiančia pagal Belgijos Karalystės teisę. 2008 m. šioje
organizacijoje nacionaliniu ekspertu dirbo RRT deleguotas atstovas.
Veikla šiose grupėse padeda siekti kuo bendresnio elektroninių ryšių rinkos reguliavimo visose ES šalyse narėse
ir ELPA šalyse bei padeda nacionalinėms reguliavimo institucijoms bendrai spręsti kylančias reguliavimo problemas ir
pritaikyti ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos nuostatas praktikoje.
Dvišalis bendradarbiavimas su EK ir nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
2008 m. RRT tęsė sėkmingą bendradarbiavimą su kitų šalių nacionalinėmis institucijomis – tai leido siekti didesnio
vidaus rinkos harmonizavimo bei pasidalinti geriausia reguliavimo patirtimi.
Lietuvos praktika tinklų ir informacijos saugumo srityje ir toliau domina Europą. 2008 m. sausio 15 d. RRT lankėsi
Portugalijos ryšių reguliavimo institucijos ANACOM atstovai. Susitikimo metu buvo pasikeista šalių patirtimi vykdant
nacionalinius tinklų ir informacijos saugumo incidentų valdymo projektus (CERT), kuriant įstatymus šioje srityje bei
aptarta bendra saugumo situacija Europoje.
2008 m. kovo 6 d. RRT įvyko susitikimas su Lenkijos nacionalinės elektroninių ryšių reguliavimo institucijos
UKE atstovais. Susitikimo metu RRT atstovai pristatė elektroninių ryšių rinkose taikomus kainų reguliavimo metodus,
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laipsnišką jų įdiegimo procesą. Svečiams pristatytas RRT taikomas LRAIC apskaitos modelis. Diskusijų metu daug
dėmesio buvo skirta fiksuoto ir judriojo ryšio skambučių užbaigimo kainų reguliavimui.
2008 m. balandžio mėn. 21–22 d. RRT lankėsi Latvijos viešųjų paslaugų reguliavimo institucijos SPRK atstovai.
Svečiai susipažino su prieigos prie elektroninių ryšių infrastruktūros suteikimo teisiniu reglamentavimu Lietuvoje, esama
situacija, susiklosčiusia reguliavimo praktika ir RRT priimtais sprendimais. Susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas
interneto prieigos bei viešųjų telefono ryšio paslaugų kokybės įvertinimo metodams ir buvo atlikti šių metodų praktiniai
bandymai.
2008 m. liepos 1–3 d. RRT lankėsi Vengrijos nacionalinės ryšių tarnybos NHH atstovai. Vizito metu svečiai susipažino
su RRT veikla rinkos priežiūros, elektromagnetinio suderinamumo bandymų, efektyvaus radijo spektro naudojimo, radijo
dažnių valdymo bei radijo spektro kontrolės srityse. Buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės tiek aparatų
bandymų, tiek prietaisų kalibravimo srityse. Akredituotame RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo
kontrolės skyriuje buvo atlikti elektrinių aparatų elektromagnetinio suderinamumo parametrų palyginamieji bandymai.
Tokie bandymai atliekami visame pasaulyje, siekiant palyginti skirtingų akredituotų bandymų laboratorijų matavimo
rezultatų tikslumą ir palaikyti jų akreditaciją.
2008 m. liepos 11 d. RRT lankėsi Moldovos Respublikos Prezidento patarėjas informacinės visuomenės plėtros
klausimais ir Nacionalinės ryšių reguliavimo agentūros direktorius. Susitikimo metu RRT atstovai pristatė Lietuvos
elektroninių ryšių reguliavimo patirtį liberalizuojant rinką, pasidalijo rinkos liberalizavimo instrumentų taikymo praktika.
Taip pat svečiai domėjosi universaliųjų paslaugų finansavimo, numerio perkeliamumo, atsietos prieigos, rinkos priežiūros
ir kitomis aktualiomis temomis.
2008 m. rugsėjo 26 d. EK Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos direktorato atstovų kasmetinio vizito į RRT
metu buvo aptarta elektroninių ryšių reguliavimo paketo įgyvendinimo rezultatai ir problemos. Susitikime diskutuota apie
didelę įtaką rinkoje turintiems subjektams nustatytų įpareigojimų vykdymą. Atkreiptas dėmesys į standartinių pasiūlymų
pateikimo problematiką, kainų kontrolės įpareigojimų vykdymą. Apžvelgti teismų procesai dėl didelę įtaką rinkoje turinčių
ūkio subjektų, pristatyti ES teisės aktų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę sprendimai.
RRT tęsia bendradarbiavimą su Uzbekistano Ryšių ir informatizavimo agentūra (2007 m. buvo pasirašytas
susitarimas dėl bendradarbiavimo). 2008 m. liepos mėn. RRT atstovas, kaip Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos
komisijos (UNECE, angl. United Nations Economic Commission for Europe) ekspertas, dalyvavo Taškente vykusiame
Nacionaliniame seminare elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo ir teisinių aspektų tema (angl. National seminar on
ICT Policy and Legal Issues), kurio tikslas − suteikti ekspertų paramą, perteikiant Uzbekistano valstybinėms institucijoms
geriausios elektroninių ryšių reguliavimo praktikos pavyzdžius.
2008 m. rugsėjo 30 d. RRT lankėsi Mokslinio inžinerijos ir marketingo tyrimo centro prie Uzbekistano Ryšių ir
informatizavimo agentūros Ryšių ir informacijos departamento vadovas. Susitikimo metu Uzbekistano atstovas domėjosi
numeracijos išteklių valdymo sistema, Lietuvos nacionaliniu numeracijos planu ir jo priežiūra, teisine reguliavimo
aplinka, numerio perkėlimo sistemos įtaka rinkos konkurencingumo didinimui, elektronine numeracijos sistema ENUM
ir jos diegimu. Uzbekistano ryšių ir informatizavimo agentūros kvietimu 2008 m. rugsėjo mėn. RRT atstovas dalyvavo
Uzbekistano kasmetiniame nacionaliniame informacijos ir komunikacijos technologijų suvažiavime (ICT Summit 2008),
kuriame skaitė pranešimą apie plačiajuosčio ryšio plėtrą.
Bendradarbiavimas su EK Techninės pagalbos biuru (TAIEX)
2008 m. RRT intensyviai bendradarbiavo su EK Techninės pagalbos ir keitimosi informacija biuru (TAIEX) ir gavo
ekspertinę paramą pagal dvi paraiškas.
Plėtojant bendradarbiavimą pagal TAIEX programą, 2008 m. balandžio mėn. RRT lankėsi Švedijos nacionalinės
reguliavimo agentūros PTS ekspertai. Susitikimo tikslas – perimti Švedijos ilgametę patirtį kritinių informacinių
infrastruktūrų apsaugos srityje. Susitikimo metu ypatingas dėmesys buvo skirtas elektroninių ryšių prieinamumo
užtikrinimo, atitinkamų kriterijų nustatymo, interneto patikimumo ir domenų vardų sistemos (DNS) pažeidžiamumo
klausimams bei kitoms aktualijoms. Įgyta patirtis padėjo RRT specialistams atliekant tyrimą „Lietuvos Interneto
infrastruktūros patikimumo vertinimas“.
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2008 m. gegužės mėn., toliau keičiantis patirtimi pagal TAIEX programą, RRT, siekdama perimti geriausią patirtį
radijo dažnių valdymo prieigos tinkluose klausimais, pasikvietė ekspertą iš Belgijos. Susitikimo metu ekspertas pristatė
prieigos tinklų ir juose naudojamų plačiajuosčio ryšio technologijų evoliuciją, galimas radijo dažnių valdymo strategijas,
kitų ES šalių patirtį. Įgytos žinios padės RRT specialistams sprendžiant radijo dažnių valdymo prieigos tinkluose
reguliavimo klausimus.
Pažymėtina, kad 2008 m. buvo paskutinieji metai, kai Lietuva galėjo gauti ekspertinę paramą pagal TAIEX
programą. Nuo šiol Lietuva taps tik ekspertinės paramos teikėja. RRT specialistai jau ne kartą yra konsultavę kitų šalių
nacionalinių reguliavimo institucijų specialistus pagal TAIEX programą.
Veikla Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje (CEPT)
2008 m. RRT atstovai dalyvavo CEPT komitetų bei pagrindinių darbo grupių, nagrinėjančių aktualius radijo ryšio,
elektroninių ryšių ir pašto klausimus, veikloje. CEPT apima praktiškai visą geografinę Europą (48 valstybes), tačiau,
siekiant suderinti technines nuostatas Europoje, CEPT darbo organai neretai dirba ir pagal EK suteiktus mandatus.
RRT atstovai dalyvavo CEPT Asamblėjoje, kurioje svarstyti CEPT veiklos efektyvinimo, valdymo reorganizavimo
klausimai, aptarta ECC, Europos pašto reguliavimo komiteto (toliau – CERP), ITU darbo grupės (WG ITU) veikla.
2008 m. rugsėjo mėn. Vilniuje surengtas ECC Spektro inžinerijos darbo grupės (WG SE) posėdis. Ši darbo
grupė nagrinėja įvairių radijo ryšio sistemų suderinamumą ir rengia ataskaitas, rekomendacijas, nustato sistemų
suderinamumo kriterijus, dažnių bendro naudojimo kriterijus tas pačias dažnių juostas naudojančioms radijo ryšio
sistemoms. Susitikime patvirtintos 4 ECC ataskaitos (dėl suderinamumo tarp profesionalių belaidžių mikrofonų sistemų ir
radijo ryšio tarnybų tyrimų; dėl suderinamumo tarp GSM ryšio laivuose ir sausumoje esančių tinklų ir kt.) ir 6 dokumentai
viešosioms konsultacijoms.
2008 m. gruodžio mėn. Vilniuje vyko Reguliavimo reikalų darbo grupės pogrupio RA1 posėdis. Posėdyje nagrinėti
radijo trukdžių dažnių juostoje iki 9 kHz atvejai bei privalomųjų reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 1999/5/EB taikymo įrenginiams problematika. Taip pat buvo aptarti ECC rekomendacijos ERC/REC 70-03
(mažojo nuotolio įrenginiai) įgyvendinimo ypatumai ir rengiamas ECC sprendimo projektas dėl pažangiųjų transporto
sistemų (ITS) 63–64 GHz dažnių juostoje.
RRT atstovai ėjo pirmininko pavaduotojų pareigas CEPT ITU klausimų darbo grupėje (WG ITU) ir Reguliavimo
reikalų darbo grupėje (WGRA). CEPT ITU klausimų darbo grupės pogrupis (PT WTSA) parengė Pasaulinei
telekomunikacijų standartizacijos asamblėjai bendruosius Europos pasiūlymus, kurie buvo patvirtinti WG ITU darbo
grupės ir pateikti minėtai asamblėjai. Pasiūlymai buvo susiję su IRT ir klimato kaita, ITU Telekomunikacijų standartizacijos
sektoriaus studijų grupių veiklos restruktūrizavimu, aktualių rezoliucijų kibernetinio saugumo, interneto sričių vardų
keitimo ir kitais klausimais.
Pašto reguliavimo srityje buvo dalyvaujama CERP ir jos darbo grupių veikloje politiniais, ekonominiais, rinkos
priežiūros, Pasaulinės pašto sąjungos klausimais. 2008 m. spalio 8−9 d. CERP plenarinio posėdžio Atėnuose metu
buvo patvirtinta nauja CERP struktūra; tuo pačiu metu vykusiame „Geros reguliavimo praktikos“ komiteto posėdyje RRT
atstovas perskaitė pranešimą apie universaliųjų pašto paslaugų nuostolių kompensavimo tvarką. Siekiant efektyvesnių
darbo rezultatų, CERP sudarytos projektų grupės, kurios nagrinės atskirus sąnaudų apskaitos, kainų reguliavimo, rinkos
priežiūros, universaliųjų pašto paslaugų finansavimo, statistinių duomenų pateikimo bei kitus iškylančius klausimus.
Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)
ITU dirba keliomis kryptimis – radijo ryšio reglamentavimo, telekomunikacijų standartų kūrimo bei telekomunikacijų
plėtros – ir yra viena iš svarbiausių pasaulinių telekomunikacijų standartų rengimo srityje veikiančių organizacijų.
Rengdama standartus ITU siekia mažinti standartizacijos atotrūkį bei skatinti informacinės visuomenės plėtrą. 2008
m. spalio 21–30 d. Johanesburge surengta Pasaulinė telekomunikacijų standartizacijos asamblėja (WTSA), pritraukusi
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apie 800 ekspertų iš beveik 100 pasaulio valstybių, įskaitant RRT atstovus. Asamblėja nustatė standartų, kuriais paremti
ryšių tinklai, ateities plėtros gaires, sutarė dėl ITU standartizacijos veiklos restruktūrizavimo. Asamblėjoje patvirtintos
rezoliucijos dėl IRT vaidmens, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį, atnaujintos rezoliucijos dėl
kibernetinio saugumo, interneto sričių vardų, IPv6 protokolo ir kitų aktualių klausimų. Ne visais klausimais pavyko pasiekti
konsensuso – priimta viena rekomendacija, kurios atžvilgiu 28 valstybės išreiškė rezervacijas (D.156, išoriniai tinklo
efektai). Vyko diskusijos dėl ITU ženklo įvedimo, kuris leistų įrangos gamintojams deklaruoti produkcijos atitiktį ITU-T
rekomendacijoms. ITU Taryba koncentravosi ties 2009–2012 m. veiklos plano svarstymu ir tvirtinimu, aptarti TELECOM
parodų rengimo, ITU personalo valdymo klausimai, Aukšto lygio ekspertų grupės tinklų ir informacijos saugumo srityje,
Tarybos darbo grupių, Pasaulinės telekomunikacijų standartizacijos asamblėjos rezultatai ir daugelis kitų klausimų.
Amerikos regionų siūlymu nutarta padidinti Tarybos narių skaičių iki 47 narių. Pritarta nemokamos riboto laikotarpio
prieigos prie ITU pagrindinių instrumentų ir ITU-R rekomendacijų suteikimui bandomuoju laikotarpiu. Tarybos aukšto
lygio segmente vyko diskusijos kibernetinio saugumo, IRT bei klimato kaitos temomis.
RRT atstovai dalyvavo ITU Radijo ryšio sektoriaus (ITU-R) 1 studijų grupės (Radijo spektro valdymas) ir kelių
pogrupių (angl. working parties), dirbančių palydovinių ir fiksuotųjų tarnybų suderinamumo, efektyvaus orbitinių išteklių
panaudojimo klausimais, ruošiantis Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-2011, veikloje. 2008 m. gruodžio 5 d.
Lietuvos atstovas, RRT Radijo ryšio departamento direktorius dr. Mindaugas Žilinskas išrinktas ITU Radijo ryšio
reguliavimo valdybos (toliau – RRB) vicepirmininku. Tai svarbus įvykis Lietuvos ryšių istorijoje, kadangi Lietuvos atstovas
į tokio lygio pareigas šioje Jungtinių Tautų Organizacijoje išrenkamas pirmą kartą. Rinkimai vyko Ženevoje (Šveicarija)
49-to ITU RRB posėdžio metu.
RRB sudaro 12 iš įvairių pasaulio valstybių renkamų narių, kurie yra aukštos profesinės kvalifikacijos radijo
ryšio srityje bei daug praktinės radijo dažnių valdymo patirties turintys ekspertai. Valdybos nariai renka pirmininką ir
vicepirmininką remdamiesi rotacijos tarp pasaulio regionų principu, tačiau lemiamos reikšmės rinkimų metu turi kandidatų
profesinės ir dalykinės savybės bei patirtis.
Valdybos nariu dr. Mindaugas Žilinskas išrinktas 2006 m. Antalijoje (Turkija) vykusios ITU Aukščiausios plenarinės
konferencijos metu.
ITU RRB prižiūri tarptautinės sutarties galią turinčio Radijo ryšio reglamento, nustatančio radijo dažnių juostų
naudojimą visame pasaulyje, įgyvendinimą. Valdyba sprendžia Radijo ryšio reglamento bei kitų tarptautinių sutarčių,
parengtų ITU, taikymo klausimus, apsvarsto ITU Radijo ryšio biuro direktoriaus pateiktus pranešimus dėl žalingųjų
trikdžių atvejų, kai su tuo susijusios kelios šalys, siūlo Radijo ryšio biurui rekomendacijas ir sprendimus šiais klausimais,
vykdo kitas funkcijas, susijusias su radijo dažnių bei orbitinių išteklių skyrimu ir naudojimu.
Pažymėtina, kad 2008 m. Tailande vykusiame ITU organizuotame 8-ajame Pasauliniame reguliuotojų simpoziume
(GSR, angl. Global Symposium for Regulators) RRT buvo įteiktas apdovanojimas už aktyvų dalyvavimą keičiantis
patirtimi pasauliniame virtualiame reguliavimo institucijų diskusijų forume.
Interneto valdymo forumas (IGF)
2008 m. gruodžio mėn. Hyderabade (Indija) įvyko trečiasis Interneto valdymo forumas (IGF, angl. Internet
Governance Forum). Jame su Lietuvos Respublikos vyriausybine delegacija dalyvavo ir RRT atstovas. Kadangi
pasaulyje daugėja interneto vartotojų, su tuo susijusi buvo ir forumo pagrindinė tema – Internetas visiems. Buvo
plačiai diskutuojama apie būtinybę bendradarbiauti privačiam ir viešajam sektoriams, nacionalinėms institucijoms,
kad būtų lengviau spręsti tokias problemas, kaip elektroninės erdvės saugumas, stabilumas, kritinių interneto šaltinių
valdymas. Forumas daug dėmesio skyrė nepilnamečių saugumo internete užtikrinimo problemų sprendimo būdams,
diskutuota apie priemones kovai su patyčiomis, priekabiavimu bei vaikų pornografijos internete platinimu, su žalingo
turinio, kenkiančio vaikų psichikai, prieinamumu. Akcentuota ne tik švietėjiškos veiklos, bet ir konkrečių veiksmų, kurių
būtina imtis mažinant nepilnamečių nesaugumą elektroninėje erdvėje, svarba. Taip pat buvo diskutuojama apie pagalbą
plečiant elektroninę erdvę trečiose šalyse.
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Pažymėtina, kad penktasis – jubiliejinis – Interneto valdymo forumas 2010 m. vyks Lietuvoje, Vilniuje. 2008 m.
vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko buvo pasirašytas potvarkis dėl darbo grupės sudarymo. Į minėtą
darbo grupę yra paskirtas ir RRT atstovas.
Pasaulinė pašto sąjunga (UPU)
Pasaulinė pašto sąjunga (toliau – UPU, angl. Universal Postal Union) 2008 m. liepos 23 d. – rugpjūčio 12 d.
Ženevoje suorganizavo 24-ąjį Pasaulinį UPU kongresą, kurio metu Lietuva pirmą kartą buvo išrinkta į UPU Administracinę
tarybą. Balsavime dalyvavusios 94 šalys pasisakė už tai, kad Lietuva taptų UPU Administracinės Tarybos nare. Kongrese
Lietuvos delegaciją sudarė Susisiekimo ministerijos, RRT ir AB Lietuvos pašto atstovai.
Administracinę tarybą sudaro 41 šalis narė, kuri renkama remiantis šalių geografiniu pasiskirstymu. Lietuva
priklauso Rytų Europos ir Šiaurės Azijos šalių geografinei grupei, kurią sudaro 25 narės. Šiai grupei Administracinėje
taryboje skirtos penkios vietos. Be Lietuvos, į Administracinę tarybą iš šios šalių grupės taip pat buvo išrinktos Rusijos
Federacija, Kazachstanas, Azerbaidžanas bei Ukraina.
Pasaulinės pašto sąjungos kongresai vyksta kas ketveri metai. Juose nagrinėjami tarptautinių pašto siuntų
pristatymo klausimai, derinami atsiskaitymo ir atsakomybės už teikiamas pašto paslaugas aspektai. Ruošiantis minėtam
kongresui, 2008 m. RRT dalyvavo CERP UPU darbo grupės, kuri koordinavo pasiūlymų kongresui pateikimą, veikloje.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvoje
2008 m. RRT tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos valstybinėmis institucijomis įvairiose srityse:
Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Susisiekimo ministerija;
Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje,
Lietuvos nuolatinės atstovybės ES telekomunikacijų ir pašto atašė;
Vidaus reikalų ministerija;
Švietimo ir mokslo ministerija;
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba;
Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
Kultūros ministerija;
Lietuvos radijo ir televizijos komisija;
Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
Konkurencijos taryba;
Krizių valdymo centru prie Krašto apsaugos ministerijos;
Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos;
Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos;
Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos;
Standartizacijos departamentu prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.
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RRT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Atnaujinta RRT interneto svetainė pateikia išplėstą turinį bei aiškesnę struktūrą, kontaktų skyrelis papildytas
visų RRT darbuotojų funkcijų aprašymais

RRT valdymas
RRT – savarankiška valstybės įstaiga, veikianti pagal Elektroninių ryšių įstatymą ir Pašto įstatymą, kitus įstatymus
bei savo nuostatus. RRT yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija ES teisės aktų, reglamentuojančių
visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių ir pašto veikla, prasme.
36
Nuo 2001 m. RRT vadovauja direktorius Tomas Barakauskas, paskirtas eiti šias pareigas Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu. RRT direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. 2006 m. Tomas Barakauskas paskirtas eiti
direktoriaus pareigas antrai kadencijai. RRT taryba (toliau – Taryba) – kolegialus RRT organas, sudarytas iš septynių
37
asmenų, kuriuos eiti šias pareigas taip pat skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.
Tarybos nariai yra viešojo administravimo institucijų, akademinės visuomenės atstovai. 2008 m. Tarybą sudarė:
Tomas Barakauskas – Tarybos pirmininkas, RRT direktorius;
Eduardas Bareiša – Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Programų inžinerijos katedros
vedėjas;
Algirdas Bloznelis – Valstybės saugumo departamento Komunikacijos ir informacinio aprūpinimo valdybos
viršininkas;
Vytautas Butrimas – Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos viršininko
pavaduotojas;
Valdas Kišonas – Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorius;
Raimundas Malaiška – Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento direktorius;
Nerius Sakalauskas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos ir transporto skyriaus
patarėjas.
Taryba svarsto ir derina rengiamų teisės aktų (kaip numatyta Elektroninių ryšių įstatyme) projektus, derina RRT
biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatą, vidaus darbo reglamentą, išklauso RRT direktoriaus teikiamą ataskaitą apie RRT
veiklą ir RRT strateginių veiklos planų projektus, svarsto klausimus dėl ekonominių sankcijų skyrimo ūkio subjektams,
kurie nesilaiko Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų, ir teikia dėl jų pasiūlymus RRT direktoriui.
2008 m. įvyko 7 Tarybos posėdžiai, kuriuose nutarta suderinti pateiktus Galutinių paslaugų gavėjų ginčų su
elektroninių ryšių paslaugų teikėjais sprendimo taisyklių pakeitimo ir Rinkos tyrimo taisyklių pakeitimo projektus, taip
pat RRT 2008 m. išlaidų sąmatos bei jos asignavimų paskirstymo pakeitimus, RRT struktūrinių padalinių nuostatų
pakeitimus ir RRT vidaus darbo reglamento pakeitimo projektą bei strateginį veiklos planą. 2008 m. Taryba, apsvarsčiusi
ekonominių sankcijų skyrimą 5 ūkio subjektams, nesilaikantiems Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų, priėmė
atitinkamus nutarimus dėl siūlymo skirti ekonomines sankcijas. Taip pat Taryba išklausė direktoriaus ataskaitą apie
2007 m. RRT veiklą.

RRT darbuotojai ir organizacinė struktūra
RRT dirba kvalifikuoti darbuotojai, kompetentingi ir patyrę radijo dažnių valdymo, elektroninių ryšių ir pašto bei
pasiuntinių paslaugų rinkų reguliavimo sričių specialistai, kurių gebėjimai, žinios bei patirtis savo veiklos srityse yra
vertinami tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse organizacijose – jie yra renkami į organizacijų valdymo organus, kviečiami
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus skyrimo. [žiūrėta 2009 m. balandžio 14
d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=276011&p_query=ry%F0i%F8%20
reguliavimo&p_tr2=2> [
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narių skyrimo. [žiūrėta 2009 m. balandžio
14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302594&p_query=ry%F0i%F8%20
reguliavimo&p_tr2=2>
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dalyvauti darbo grupėse, skaityti pranešimus įvairiuose renginiuose. 2008 m. gruodžio 31 d. RRT dirbo 157
darbuotojai: iš jų – 1 valstybės pareigūnas, 150 valstybės tarnautojų ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. RRT
135 tarnautojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 7 – mokslų daktarai.

2008 m., kaip ir kasmet, tarnautojai nuosekliai kėlė savo kvalifikaciją gilindami profesines žinias, tobulindami
valstybės valdymo ir administravimo įgūdžius bei gebėjimus. 136 valstybės tarnautojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose
seminaruose, tobulino ES darbinių kalbų (anglų ar prancūzų) bei kompiuterinio raštingumo įgūdžius, dalyvavo
specialiuose profesiniuose, susijusiuose su IRT naujovėmis, sąnaudų apskaita ir kt., mokymuose. 5 tarnautojai išklausė
visus įvadinio mokymo programos modulius ir gavo pažymėjimus, 13 tarnautojų išklausė atskirus programos modulius,
102 tarnautojai išklausė 54 įvairių temų seminarus pagal administracinių gebėjimų tobulinimo programą, 44 tarnautojai
dalyvavo seminaruose pagal specialiąsias mokymų programas.
Nuo 2008 m. vasario 1 d. RRT veikia naujos organizacinės struktūros pagrindu. Struktūra buvo pakeista atsižvelgiant
į vykdomų funkcijų keliamus poreikius. Naujoji struktūra optimizavo pasiskirstymą funkcijomis tarp struktūrinių padalinių
bei įgalino atskirti strategines, susijusias su ilgo laikotarpio veikla, funkcijas nuo einamųjų, rinkos reguliavimo priežiūros
funkcijų. Taip rinkos reguliavimo funkcijų paskirstymas tarp RRT padalinių tapo aiškesnis.
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RRT – skaidri ir atvira organizacija
2008 m. kovo mėn. pradėjo veikti atnaujinta RRT interneto svetainė www.rrt.lt. Naujoji svetainės versija lankytojams
pateikia išplėstą turinį bei aiškią teminę struktūrą, pasižymi paprasta navigacija. Dabar čia pateikiama informacija
išskaidyta ryšių paslaugų teikėjams ir vartotojams. Svetainės turinys susideda iš naujų dalių, skirtų elektroninių ryšių
paslaugų reguliavimui, infrastruktūrai ir ištekliams, įrenginiams ir sistemoms, tinklų ir informacijos saugumui. Atskira dalis
yra skirta ryšių technologijoms – čia lankytojai gali rasti informacijos apie pasaulyje naudojamas įvairias IRT. Siekiant
RRT veiklos skaidrumo, papildytas ir RRT kontaktų skyrelis, kuriame lankytojams pateikiami visų RRT darbuotojų
funkcijų aprašymai ir suteikiama papildomos informacijos apie konkretaus darbuotojo veiklos sritį – taip lankytojams
taps paprasčiau nuspręsti, į ką kreiptis rūpimu klausimu. Naujoji RRT svetainė pritaikyta neįgaliesiems, taip pat veikia
RRT teisės aktų paieška.
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2008 m. RRT kaip visada daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui su rinkos dalyviais ir vartotojais, kitomis
institucijomis ir organizacijomis – organizavo įvairius susitikimus, seminarus bei konferencijas ir pati juose dalyvavo.
Siekiant informuoti visuomenę apie aktualius RRT veiklos aspektus, 2008 m. aktyviai bendradarbiauta su žiniasklaida.
2008 m. RRT paskelbė 59 pranešimus spaudai ir naujienų pranešimus.
RRT svetainėje 2008 m. buvo paskelbtos 53 viešos konsultacijos dėl RRT parengtų teisės aktų projektų bei rinkų
tyrimų rezultatų, pateiktos 5 nuorodos į vykstančias tarptautines viešas konsultacijas aktualiais elektroninių ryšių ir pašto
klausimais. Surengtas viešas konsultacijų metu rinkos dalyvių pateiktų pastabų aptarimas.
2008 m. RRT Lietuvoje suorganizavo 14 renginių, iš kurių galima išskirti gegužės mėnesį pirmą kartą Lietuvoje
vykusį IRG ir ERG plenarinį posėdį ir seminarą skambučių užbaigimo viešuosiuose telefono ryšio tinkluose tarifų
reguliavimo klausimais.
Kaip ir kasmet, RRT atstovai aktyviai informavo visuomenę apie RRT veiklą ir Lietuvos ryšių sektoriaus plėtrą –
skaitė pranešimus aktualia IRT tematika įvairiuose Lietuvos ir užsienio renginiuose.
RRT veiklos planavimas ir organizavimas
Įgyvendindama savo misiją, RRT vadovaujasi direktoriaus įsakymu patvirtintu strateginiu veiklos planu, nustatančiu
pagrindinius veiklos tikslus trejiems metams, uždavinius ir priemones šiems tikslams įgyvendinti.
2008 m. RRT strateginiams tikslams įgyvendinti vykdė tęstinę Specialiąją ryšių valdymo ir kontrolės programą
(kodas 01 81), kurios tikslai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius prioritetus: siekti darnaus vystymosi,
užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.
Specialioji programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 m. programos IV dalies nuostatą –
sėkmingos ir laiko reikalavimus atitinkančios telekomunikacijų rinkos liberalizavimo patirties pritaikymas, išlaisvinant
privačios iniciatyvos paskatas ir sukuriant progresyvią teisinę veiklos aplinką kitoms gretimoms IRT verslo sritims,
sudarys prielaidas kiekvienam gyventojui pasinaudoti IRT privalumais, gerinant savo gyvenimo kokybę, o verslui –
didinant konkurencingumą.
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RRT padalinių veikla kontroliuojama kas ketvirtį atliekant padalinių veiklos planų vykdymo analizę. Parengiama ir
RRT vadovybei pateikiama apibendrinta informacija apie veiklos planų vykdymą.
RRT kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei bei paskelbia viešai metinę RRT veiklos ir finansinę ataskaitą.
RRT veiklos gairės 2009 m.
RRT prioritetinės veiklos kryptys 2009 m.:
naujas elektroninių ryšių rinkų tyrimų etapas (atsižvelgiant į 2007 m. gruodžio 17 d. EK rekomendaciją
2007/879/EB);
IRT reguliavimo aplinkos tobulinimas, atsižvelgiant į technologijų raidą (pažangą) ir konvergencijos procesus,
siekiant konkurencingo IRT sektoriaus plėtros;
efektyvus radijo dažnių valdymas, sudarant sąlygas naujų technologijų, ypač belaidžių, diegimui ir plėtrai
Lietuvoje;
elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo stiprinimas.
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2008 M. FINANSINĖ ATASKAITA

RRT 2008 m. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

RRT 2008 m. vykdytai Specialiajai ryšių valdymo ir kontrolės programai skirtų
asignavimų planas ir lėšų panaudojimas:
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus įsakymai
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