VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų pasirinkimo
įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo plėtrai.
Sudaryta galimybė naudotis belaidės plačiajuostės prieigos judriojo
radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) tinklais teikiamomis paslaugomis
(namų ūkių dalis, proc.).

01

E-01-01

1. Apibrėžimas

Belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio
(UMTS, WIMAX) tinklų aprėpiama Lietuvos
Respublikos namų ūkių dalis (procentais).

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti belaidės plačiajuostės
prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX)
tinklų plėtrą Lietuvoje bei parodo tinklų
prieinamumą visuomenei.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – Lietuvos Respublikos namų ūkių skaičius,
patenkantis į Tarnybos registruotų belaidės
plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS,
WIMAX) stočių bendrą aprėptį,
y – bendras Lietuvos Respublikos namų ūkių
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys – belaidės plačiajuostės
prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX)
stočių parametrų duomenys, Statistikos
departamento surašymo duomenys – namų ūkių
skaičiaus ir jų pasiskirstymo duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Šarūnas Oberauskas; Spektro inžinerijos skyrius;
Vedėjo pavaduotojas; sarunas.oberauskas@rrt.lt; (8
5) 210 5639; Rimgaudas Baležentis; Spektro
inžinerijos skyrius; Vyriausiasis specialistas;
rimgaudas.balezentis@rrt.lt; (8 5) 210 5645

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

1

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.
Gyventojai, kurie naudojasi 30 Mbps ir spartesniu interneto ryšiu (visų
šalies gyventojų dalis, proc.

01

E-01-02

1. Apibrėžimas

Gyventojų, kurie naudojasi 30 Mbps ir spartesniu
interneto ryšiu dalis

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Įvertinti kokia dalis šalies gyventojų naudojasi
plačiajuosčio 30 Mbps spartos interneto
paslaugomis.

4. Skaičiavimo metodas

(x/y)100, kur
x – gyventojai, kurie naudojasi 30 Mbps ir
spartesniu interneto ryšiu;
y – šalies gyventojai (pagal naujausius
Statistikos departamento skelbiamus duomenis).

5. Duomenų šaltinis

Institucijos iš ūkio subjektų kas ketvirtį renkami
duomenys (ketvirtinės ataskaitos apie
elektroninių ryšių veiklą skelbiamos Tarnybos
interneto svetainėje).

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vilma Grigaliūnienė; Ekonominės analizės
skyrius; Vedėjo pavaduotoja;
vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 5) 210 5669

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

2

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.
Interneto prieigos paslaugų teikėjų tinkluose ir elektroninės
informacijos prieglobos paslaugų teikėjų informacinėse sistemose
pastebėtų kenkimo veikloje dalyvaujančių ar turinčių kritinių saugumo
spragų tų pačių IP adresų skaičiaus mažėjimas (pasikartojančių IP
adresų dalis, proc.).

01

E-01-05

1. Apibrėžimas

Interneto prieigos paslaugų teikėjų tinkluose ir
elektroninės informacijos prieglobos paslaugų
teikėjų informacinėse sistemose pastebėtų
kenkimo veikloje dalyvaujančių IP adresų
pasikartojimas leidžia įvertinti konkretaus
paslaugų teikėjo veiksmus ar neveikimą su
kenkimo veikloje pastebėtais IP adresais jų
tinkle.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Įvertinti interneto prieigos paslaugos ir
elektroninės informacijos prieglobos paslaugos
teikėjų veiksmus, šalinant (stabdant) anksčiau
kenkimo veikloje pastebėtų IP adresų aktyvumą.

4. Skaičiavimo metodas

(x/y)100, kurioje
x – pasikartojantys kenkimo veikloje
dalyvaujantys IP adresai;
y – bendras kenkimo veikloje dalyvaujančių IP
adresų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

CERT-LT gaunama informacija apie kenkimo
veikloje dalyvaujančius IP adresus.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Sigitas Jurkevičius; Saugumo incidentų tyrimo
skyrius; Skyriaus patarėjas;
sigitas.jurkevicius@rrt.lt; (8 5) 210 5679

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.
Pašto paslaugos rinkos augimas pagal pajamas (proc., palyginti su
ankstesniais metais)

01

E-01-06

1. Apibrėžimas

Pašto paslaugos rinkos kitimo pagal pajamas
palyginimas

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama palyginti pašto paslaugos rinkos kitimą
pagal pajamas, kad galima būtų analizuoti
duomenis, rengti palyginamąsias ataskaitas ir kt.

4. Skaičiavimo metodas

∆ = [(PN – P N-1 ) / P N-1]100, kur
P – pajamos, gautos iš pašto paslaugos teikimo
Lietuvoje, nominaliomis kainomis;
N – ataskaitiniai metai;
N-1 – ankstesni metai.

5. Duomenų šaltinis

Pašto paslaugos teikėjų ketvirtiniai bei metiniai
ataskaitų duomenys (ketvirtinės bei metinės
ataskaitos apie pašto paslaugos teikėjų veiklą
skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje).

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Daiva Sarulienė; Pašto reguliavimo skyrius;
Skyriaus patarėja; daiva.saruliene@rrt.lt;
(8 5) 210 5691

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.
Sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų
skaičiaus augimas (proc. palyginti su ankstesniais metais).

01

E-01-07

1. Apibrėžimas

Sertifikavimo paslaugų teikėjų sudarytų
kvalifikuotų sertifikatų skaičiaus pokytis per
ataskaitinius metus

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Tai svarbus kriterijus, apibūdinantis
kvalifikuotus sertifikatus sudarančių
sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklą.

4. Skaičiavimo metodas

((x-y)/y)100, kur
x – sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičius
einamaisiais metais;
y – sudarytų kvalifikuotų sertifikatų skaičius
ankstesniais metais.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Nerijus Blažys; Interneto priežiūros skyrius;
Vyriausiasis specialistas; nerijus.blazys@rrt.lt;
(8 5) 210 5676

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose
Alternatyvių viešųjų fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikėjų
rinkos dalis proc. (rinką vertinant pagal abonentų (paslaugų gavėjų)
skaičių)

01-81 - 01
R-01-81-01-01

1. Apibrėžimas

Parodo alternatyvių viešųjų fiksuotojo telefono
ryšio tinklų ir paslaugų teikėjų rinkos dalį pagal
turimų abonentų (paslaugų gavėjų) skaičių (proc.
nuo visų viešojo fiksuotojo telefono ryšio
abonentų).

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti konkurenciją viešųjų
fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų
sektoriuje.

4. Skaičiavimo metodas

Δ= (ASFAltern / ASFViso)×100, kur
ASFAltern. – alternatyvių fiksuotojo telefono
ryšio paslaugų teikėjų (visi teikėjai, išskyrus
TEO LT) fiksuotojo telefono ryšio abonentų
skaičius ataskaitinių metų pabaigai;
ASFViso – visų fiksuotojo telefono ryšio
paslaugų teikėjų fiksuotojo telefono ryšio
abonentų skaičius ataskaitinių metų pabaigai.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos iš ūkio subjektų kas ketvirtį renkami
duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vilma Grigaliūnienė; Ekonominės analizės
skyrius; Vedėjo pavaduotoja;
vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 5) 210 5669

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose
Pašto paslaugos teikėjų (išskyrus AB Lietuvos paštą) rinkos dalis proc.
(rinką vertinant pagal pajamas)

01-81 - 01
R-01-81-01-02

1. Apibrėžimas

Kitų pašto paslaugos teikėjų (išskyrus AB
Lietuvos paštą) rinkos dalis, įvertinus pagal
pajamas gautas už pašto paslaugos teikimą.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas
4. Skaičiavimo metodas

∆= (PT / PRinka )x100, kur
PT – pašto paslaugos teikėjų, išskyrus AB
Lietuvos pašto, per ataskaitinius metus gautos
pajamos už pašto paslaugos teikimą
nominaliomis kainomis;
PRinka – visų pašto paslaugos teikėjų per
ataskaitinius metus gautos pajamos už pašto
paslaugos teikimą nominaliomis kainomis.

5. Duomenų šaltinis

Pašto paslaugos teikėjų ketvirtiniai bei metiniai
ataskaitų duomenys (ketvirtinės bei metinės
ataskaitos apie pašto paslaugos teikėjų veiklą
skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje). Už
statistinių duomenų teisingumą atsako juos
teikiantys ūkio subjektai.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Daiva Sarulienė; Pašto reguliavimo skyrius;
Skyriaus patarėja; daiva.saruliene@rrt.lt;
(8 5) 210 5691

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose
Pagal Tarnybos kompetenciją nustatytais terminais perkeltų į
nacionalinę teisę ir įgyvendintų ES teisės aktų dalis, proc. nuo
reikalingų perkelti ir įgyvendinti

01-81 - 01
R-01-81-01-03

1. Apibrėžimas

Užtikrinamas tinkamas Europos teisės aktų
perkėlimas į Lietuvos nacionalinę teisę.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama parodyti, kaip užtikrinamas tinkamas
Europos teisės aktų perkėlimas į Lietuvos
nacionalinę teisę.

4. Skaičiavimo metodas

(x/y)100, kur
x – pagal Tarnybos kompetenciją nustatytais
terminais perkeltų į nacionalinę teisę ir
įgyvendintų ES teisės aktų skaičius;
y – visų pagal Tarnybos kompetenciją reikalingų
perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti ES
teisės aktų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rasa Valantinaitė; Teisės taikymo skyrius;
Vyriausiasis specialistas; rasa.valantinaite@rrt.lt;
(8 5) 210 5659

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

8

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose
Alternatyvių plačiajuostės interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio
technologijas, paslaugų teikėjų rinkos dalis proc. (rinką vertinant pagal
abonentų (paslaugų gavėjų) skaičių)
1. Apibrėžimas

01-81 - 01
R-01-81-01-05

Parodo alternatyvių plačiajuostės interneto
prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas,
teikėjų rinkos dalį pagal turimų paslaugų gavėjų
skaičių (proc. nuo visų plačiajuostės interneto
prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas,
gavėjų skaičiaus).

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Taip

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti konkurenciją teikiant
plačiajuostės interneto prieigos paslaugas, kurios
yra svarbios siekiant Europos skaitmeninės
darbotvarkės tikslių.

4. Skaičiavimo metodas

Δ= (FIPGAltern /FIPGViso)×100, kur
FIPGAltern. – alternatyvių plačiajuostės
interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio
technologijas, teikėjų turimų paslaugų gavėjų
skaičius (visi teikėjai, išskyrus TEO LT)
ataskaitinių metų pabaigai;
FIPGViso – visų plačiajuostės interneto prieigos,
naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, teikėjų
turimų paslaugų gavėjų skaičius ataskaitinių
metų pabaigai.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos iš ūkio subjektų kas ketvirtį renkami
duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vilma Grigaliūnienė; Ekonominės analizės
skyrius; Vedėjo pavaduotoja;
vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 5) 210 5669

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga
Radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių tipų, atitinkančių Reglamento
administracinius reikalavimus dalis (proc. nuo patikrintų įrenginių
tipų)

01-81 - 02
R-01-81-02-01

1. Apibrėžimas

Lietuvos Respublikos rinkoje patikrintų įrenginių
tipų, atitinkančių Reglamento administracinius
reikalavimus dalis, proc.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia analizuoti įrenginių tipų,
atitinkančių Reglamento nustatytų reikalavimų,
pokyčius Lietuvos Respublikos rinkoje bei
kryptingai planuoti ūkio subjektų, teikiančių
įrenginius į rinką, patikrinimus.

4. Skaičiavimo metodas

V =100x(P/N), kur
N – patikrintų įrenginių tipų skaičius;
P – patikrintų įrenginių tipų, kurie atitiko
Reglamento administracinius reikalavimus,
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aleksandras Bielousovas; Inspektavimo skyrius;
Vyriausiasis specialistas;
aleksandras.bielousovas@rrt.lt; (8 5) 210 5672

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga
Įrenginių tipų, atitinkančių EMS reglamento administracinius
reikalavimus dalis (proc. nuo patikrintų įrenginių tipų)

01-81 - 02
R-01-81-02-02

1. Apibrėžimas

Lietuvos Respublikos rinkoje patikrintų įrenginių
tipų, atitinkančių EMS reglamento
administracinius reikalavimus dalis, proc.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos
rinkoje esantys įrenginiai tenkintų EMS
Reglamente jiems nustatytus administracinius
reikalavimus.

4. Skaičiavimo metodas

V =100x(P/N), kur
N – patikrintų įrenginių tipų skaičius;
P – patikrintų įrenginių tipų, kurie atitiko EMS
Reglamento administracinių reikalavimų,
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aleksandras Bielousovas; Inspektavimo skyrius;
Vyriausiasis specialistas;
aleksandras.bielousovas@rrt.lt; (8 5) 210 5672

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Išduota leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės
antžeminės televizijos tinkluose (proc. nuo gautų paraiškų)

01-81 - 03
R-01-81-03-01

1. Apibrėžimas

Išduotų leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus)
skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose
santykinis kiekis atžvilgiu gautų paraiškų išduoti
tokius leidimus kiekio.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti skaitmeninės
antžeminės televizijos vystymosi pažangą,
sąlygotą Tarnybos veiksmų, nustatant sąlygas
naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės
antžeminės televizijos tinkluose Kriterijumi
parodoma rinkos poreikio vystyti skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklus realizacijos
apimtis.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – išduotų leidimų skaitmeninės antžeminės
televizijos stotims skaičius;
y – gautų paraiškų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rimvydas Stasiulionis; Radijo ir televizijos
skyrius; Vedėjo pavaduotojas;
rimvydas.stasiulionis@rrt.lt; (8 5) 210 5649

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų pasirinkimo
įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo plėtrai.
Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į elektroninių
ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai

01-81 - 03

Belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX,
LTE) tinklų dengiamos Lietuvos Respublikos teritorijos gyventojų dalis,
proc.

R-01-81-03-02

1. Apibrėžimas

Belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo
ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) tinklų aprėpiama
Lietuvos Respublikos teritorijos gyventojų dalis
(procentais).

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti belaidės plačiajuostės
prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX,
LTE) tinklų plėtrą Lietuvoje bei parodo tinklų
prieinamumą visuomenei.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – Lietuvos Respublikos gyventojų skaičius,
patenkantis į Tarnybos registruotų belaidės
plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio
(UMTS, WIMAX, LTE) stočių bendrą aprėptį;
y – bendras Lietuvos Respublikos gyventojų
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys – belaidės plačiajuostės
prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, WIMAX,
LTE) stočių parametrų duomenys; Statistikos
departamento surašymo duomenys – gyventojų ir
jų pasiskirstymo duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Šarūnas Oberauskas; Spektro inžinerijos skyrius;
Vedėjo pavaduotojas; sarunas.oberauskas@rrt.lt;
(8 5) 210 5639; Rimgaudas Baležentis; Spektro
inžinerijos skyrius; Vyriausiasis specialistas;
rimgaudas.balezentis@rrt.lt; (8 5) 210 5645

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
13

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai

01-81 - 03

Plačiajuosčio interneto skvarba, proc. (abonentų skaičius 100
gyventojų)

R-01-81-03-03

1. Apibrėžimas

Parodo prisijungimų prie interneto, naudojant
plačiajuosčio ryšio priemones, skaičių, tenkantį
100-ui gyventojų. Į šį skaičių įskaičiuojama
prieiga prie interneto tiek fiksuotojo, tiek ir
judriojo ryšio priemonėmis (taip pat naudojant ir
kompiuterį).

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama, kad būtų sudarytos palankios
konkurencinės sąlygos plačiajuosčio ryšio
prieigos tinklams vystyti, o vartotojams
teikiamos įvairios paslaugos konkurencinėmis
kainomis.

4. Skaičiavimo metodas

X= (PRAN / SN )100,
kur
N – ataskaitiniai metai;
PRA – interneto prieigos, naudojant plačiajuostį
ryšį (tiek fiksuotąjį, tiek judrųjį) abonentų
(vartotojų) skaičius laikotarpio pabaigoje;
S – gyventojų skaičius (pagal naujausius
Statistikos departamento skelbiamus duomenis).

5. Duomenų šaltinis

Institucijos iš elektroninių ryšių paslaugų teikėjų
renkami duomenys, Statistikos departamento
duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtinis / metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vilma Grigaliūnienė; Ekonominės analizės
skyrius; Vedėjo pavaduotoja;
vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 5) 210 5669

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir
efektyvi Tarnybos veikla
Galimybė teikti Tarnybos paslaugas ketvirtu brandos lygiu (proc. dalis
nuo Tarnybos teikiamų paslaugų)

01-81 - 04
R-01-81-04-01

1. Apibrėžimas

Tarnybos teikiamų paslaugų, dėl kurių gavimo
ketvirtu brandos lygiu asmenys gali kreiptis
elektroniniu būdu per saugiąją prieigą, skaičius,
palyginti su visų Tarnybos teikiamų paslaugų
skaičiumi, proc.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus parodo Tarnybos veiklos efektyvumo
padidėjimą, siekiant asmenims suteikti
patogesnes galimybes kreiptis dėl Tarnybos
teikiamų administracinių paslaugų.

4. Skaičiavimo metodas

X= (NE/N)x100
Šioje formulėj:
NE – paslaugų, dėl kurių gavimo ketvirtu
brandos lygiu asmenys gali kreiptis elektroniniu
būdu per saugiąją prieigą, skaičius ataskaitinių
metų gruodžio 31 d.;
N – paslaugų, nurodytų Tarnybos teikiamų
paslaugų sąraše, skaičius ataskaitinių metų
gruodžio 31 d.

5. Duomenų šaltinis

Tarnybos ataskaitinių metų duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aivaras Braziulis; Informacinių technologijų
skyrius; Vedėjas; aivaras.braziulis@rrt.lt; (8 5)
210 5635

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrintas įpareigojimų, kurie gali būti nustatyti
operatoriams ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjams valstybės gynybos,
nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat
ypatingų aplinkybių atvejais, vykdymas
Užtikrintas su elektroninių ryšių srautų priežiūra susijusių
įpareigojimų vykdymas

01-81 - 05

R-01-81-05-01

1. Apibrėžimas

Užtikrintas su elektroninių ryšių srautų priežiūra
susijusių įpareigojimų vykdymas

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Užtikrinti įpareigojimų, kurie gali būti nustatyti
operatoriams ir elektroninių ryšių paslaugų
teikėjams valstybės gynybos, nacionalinio
saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo
interesais, taip pat ypatingų aplinkybių atvejais,
vykdymą.

4. Skaičiavimo metodas

Neskaičiuojama

5. Duomenų šaltinis

Naudojami ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nėra atliekamas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Loreta Kalvaitienė; Strateginio planavimo
skyrius; Vedėjas; loreta.kalvaitiene@rrt.lt; (8 5)
210 5683

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose

01-81 - 01

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir ribojimų

01-81 - 01-01

Atliktų patikrinimų, kaip didelę įtaką rinkoje turintys ūkio subjektai
laikosi jiems nustatytų įpareigojimų, skaičius (proc. nuo nustatytų
įpareigojimų)

P-01-81-01-01-01

1. Apibrėžimas

Didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektams
nustatytų įpareigojimų laikymosi tikrinimas.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir skaidrią
konkurenciją, tikrinti, kad didelę įtaką rinkoje
turintys ūkio subjektai nepiktnaudžiautų
dominuojančia padėtimi ir laikytųsi jiems
nustatytų įpareigojimų.

4. Skaičiavimo metodas

K=Х/Y, kur
X – patikrintų didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio
subjektams nustatytų įpareigojimų laikymosi
skaičius;
Y – nustatytų įpareigojimų didelę įtaką rinkoje
turintiems ūkio subjektams skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rolandas Brukštus; Tinklų ir prieigų skyrius;
Vedėjo pavaduotojas; rolandas.brukstus@rrt.lt;
(8 5) 210 5666

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose

01-81 - 01

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir ribojimų

01-81 - 01-01

Konkurencijos intensyvumo pašto rinkoje indeksas HHI (HerfindahlHirschman)

P-01-81-01-01-02

1. Apibrėžimas

Pašto rinkos koncentracijos indeksas HHI
(Hirschman-Herfindahl index) vertinamas pagal
pašto paslaugos teikėjų siųstų ir gautų pašto
siuntų pajamas.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Indeksas parodo rinkos koncentraciją ir
konkurencijos intensyvumą, rinkos dalyvių
pajėgumų išsidėstymo netolygumą.

4. Skaičiavimo metodas

HHI – konkurencijos intensyvumo rinkoje
indeksas, kuris yra lygus rinkos dalyvių
užimamos pašto siuntų rinkos dalies kvadratų
sumai:
HHI(i) = ΣNj=1 [Qj(i)]2,
kur j – pašto paslaugos teikėjas;
Qj(i) – j pašto paslaugos teikėjo užimama pašto
siuntų rinkos dalis, vertinant pagal pajamas (%)
laiko periodu i.

5. Duomenų šaltinis

Pašto paslaugos teikėjų ketvirtiniai bei metiniai
ataskaitų duomenys (ketvirtinės bei metinės
ataskaitos apie pašto paslaugos teikėjų veiklą
skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje).

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Daiva Sarulienė; Pašto reguliavimo skyrius;
Skyriaus patarėja; daiva.saruliene@rrt.lt; (8 5)
210 5691

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose

01-81 - 01

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir ribojimų

01-81 - 01-01

Pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos rekomendaciją
2014/710/ES ir kitų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex–ante
reguliavimas, atliktų tyrimų skaičius

P-01-81-01-01-03

1. Apibrėžimas

Per metus atliktų pagal Europos Komisijos
rekomendaciją 2014/710/ES ir kitų elektroninių
ryšių rinkų bei rinkų, kurioms gali būti taikomas
ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių
ryšių tinklų, tyrimų skaičius.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti, keliose pagal Europos
Komisijos rekomendaciją 2014/710/ES ir kitose
elektroninių ryšių rinkose buvo tiriamas
konkurencijos veiksmingumas ir sprendžiamos
konkurencijos problemos.

4. Skaičiavimo metodas

Rinkų, kurių atžvilgiu atlikus atitinkamos rinkos
tyrimą buvo priimti sprendimai, skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Audrius Šniepis; Ekonominės analizės skyrius;
Vedėjas; audrius.sniepis@rrt.lt; (8 5) 210 5689

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose

01-81 - 01

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir ribojimų

01-81 - 01-01

Abonentų, pasinaudojusių numerio perkeliamumo galimybe, skaičius
(proc. nuo aktyvių abonentų skaičiaus)

P-01-81-01-01-04

1. Apibrėžimas

Abonentų, pasinaudojusių numerio
perkeliamumo galimybe, skaičius per ataskaitinį
laikotarpį

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama parodyti kokia konkurencinė aplinka
telefono ryšio paslaugų rinkoje ir kaip vartotojai
naudojasi numerio perkeliamumo galimybe.

4. Skaičiavimo metodas

∆= (PNSN / AASN )100,
kur
N – ataskaitiniai metai;
AAS – aktyvių abonentų skaičius;
PNS – perkeltų numerių skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Numerio perkeliamumo bazės administratoriaus
duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtinis / metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Darijus Mickus; Tinklų ir prieigų skyrius;
Vedėjas; darijus.mickus@rrt.lt; (8 5) 210 5664

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose

01-81 - 01

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir ribojimų

01-81 - 01-01

Išnagrinėtų pranešimų dėl elektroninių ryšių infrastruktūros statybos,
įrengimo ir naudojimo pažeidimų skaičius (proc. nuo gautų pranešimų
apie pažeidimus)

P-01-81-01-01-05

1. Apibrėžimas

Elektroninių ryšių infrastruktūros saugos ir
paskirties reikalavimų tinkamas vykdymas

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Šis kriterijus parodo veiklos efektyvumą,
vykdant elektroninių ryšių infrastruktūros saugos
ir paskirties reikalavimų priežiūrą ir užtikrinant
tinkamą elektroninių ryšių infrastruktūros
įrengimą ir naudojimą.

4. Skaičiavimo metodas

(x/y)100, šioje formulėje:
x – išnagrinėti pranešimai;
y – bendras gautų pranešimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Andrius Stanaitis; Infrastruktūros priežiūros
skyrius; Vyriausiasis specialistas;
andrius.stanaitis@rrt.lt; (8 5) 210 5675

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose

01-81 - 01

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir ribojimų

01-81 - 01-01

Atliktų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų planinių patikrinimų
skaičius

P-01-81-01-01-06

1. Apibrėžimas

Atliktų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų
patikrinimų skaičius

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme įtvirtintų nuostatų
laikymąsi, vienodas konkurencijos sąlygas
rinkoje, kokybiškas paslaugas vartotojams bei jų
nediskriminavimą.

4. Skaičiavimo metodas

Atliktų patikrinimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys – metinis elektroninių
ryšių paslaugų teikėjų patikrinimų planas bei
atliktų patikrinimų skaičius.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtinis, metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Loreta Sereičikienė; Inspektavimo skyrius;
Vyriausiasis specialistas;
loreta.sereicikiene@rrt.lt; (8 5) 210 5673

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrinta veiksminga ir skaidri konkurencija IRT ir
pašto paslaugų rinkose

01-81 - 01

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų
konkurencijos iškraipymų ir ribojimų

01-81 - 01-01

Atliktų pašto paslaugos teikėjų, įskaitant jų skyrius, planinių
patikrinimų skaičius

P-01-81-01-01-07

1. Apibrėžimas

Atliktų pašto paslaugos teikėjų, įskaitant jų
skyrius, planinių patikrinimų skaičius

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme įtvirtintų nuostatų
laikymąsi, vienodas konkurencijos sąlygas
rinkoje, kokybiškas paslaugas vartotojams bei jų
nediskriminavimą.

4. Skaičiavimo metodas

Atliktų patikrinimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys – pašto paslaugos teikėjų
veiklos patikrinimų planas bei atliktų patikrinimų
skaičius.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtinis, metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Irena Ilgienė; Inspektavimo skyrius; Vyriausiasis
specialistas; irena.ilgiene@rrt.lt; (8 5) 210 5673

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą,
elektroninių ryšių tinklų patikimumą ir atsparumą.

01-81 - 02-01

Ištirtų elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų
skaičius (proc. nuo gautų pranešimų apie incidentus)

P-01-81-02-01-01

1. Apibrėžimas

Ištirtų elektroninių ryšių tinklų ir informacijos
saugumo incidentų skaičius.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti kokia dalis visų
Saugumo incidentų tyrimų (CERT-LT) skyriaus
gaunamų pranešimų apie tinklų ir informacijos
saugumo incidentus sėkmingai išsprendžiama.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) x 100, kur
x – ištirti incidentai,
y – gauti pranešimai apie incidentus.

5. Duomenų šaltinis

Saugumo incidentų tyrimų (CERT-LT) skyriaus
Saugumo incidentų valdymo sistema (SCMS).

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Kas ketvirtį.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Mindaugas Razbadauskas; Saugumo incidentų
tyrimo skyrius; Vedėjas;
mindaugas.razbadauskas@rrt.lt; (8 5) 210 5679;
Sigitas Jurkevičius; Saugumo incidentų tyrimo
skyrius; Skyriaus patarėjas;
sigitas.jurkevicius@rrt.lt; (8 5) 210 5679

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą,
elektroninių ryšių tinklų patikimumą ir atsparumą.

01-81 - 02-01

Paskelbtų pranešimų elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo P-01-81-02-01-02
klausimais skaičius
1. Apibrėžimas

Skelbiamos rekomendacijos, įspėjimai apie
tinklų ir informacijos saugumo incidentus,
siekiant informuoti visuomenę.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Pranešimai apie aktualias tinklų ir informacijos
saugumo problemas yra svarbi visuomenės
informavimo priemonė, padedanti užkirsti kelią
incidentų plitimui ir mažinti galimų incidentų
pasekmes.

4. Skaičiavimo metodas

Visi interneto svetainėse www.esaugumas.lt ir
www.cert.lt paskelbti aktualūs pranešimai.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Kiekvieną ketvirtį, metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Domas Janulis; Interneto priežiūros skyrius;
Vyriausiasis specialistas; domas.janulis@rrt.lt;
(8 5) 210 5676; Mindaugas Razbadauskas;
Saugumo incidentų tyrimo skyrius; Vedėjas;
mindaugas.razbadauskas@rrt.lt; (8 5) 210 5679

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą,
elektroninių ryšių tinklų patikimumą ir atsparumą.

01-81 - 02-01

Ištirtų pranešimų apie interneto svetaines, platinančias neskelbtiną
informaciją arba pažeidžiančias ribojamos informacijos platinimo
tvarką, skaičius (proc. nuo gautų pranešimų į interneto ,,karštąją
liniją“)

P-01-81-02-01-03

1. Apibrėžimas

Tirti ir analizuoti pranešimus apie interneto
svetaines, platinančias neskelbtiną informaciją
arba pažeidžiančias ribojamos informacijos
platinimo tvarką.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti kokia dalis visų į
interneto ,,karštąją liniją“ atėjusių pranešimų yra
sėkmingai išnagrinėjama.

4. Skaičiavimo metodas

(x /y)100, kur
x – pagal kompetenciją ištirtų pranešimų
skaičius,
y – gautų į ,,karštąją liniją" pranešimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Interneto priežiūros skyrius.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vilius Nakutis; Interneto priežiūros skyrius;
Vedėjas; vilius.nakutis@rrt.lt; (8 5) 210 5676

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą,
elektroninių ryšių tinklų patikimumą ir atsparumą.

01-81 - 02-01

Paskelbtų pranešimų apie viešo naudojimo kompiuterių tinkluose
P-01-81-02-01-04
neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos
platinimo tvarkos pažeidimus skaičius
1. Apibrėžimas

Skelbiami pranešimai apie viešo naudojimo
kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos
kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos
platinimo tvarkos pažeidimus.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti kiek buvo paskelbta
pranešimų apie viešo naudojimo kompiuterių
tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir
ribojamos viešosios informacijos platinimo
tvarkos pažeidimus.

4. Skaičiavimo metodas

x – paskelbtų pranešimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Interneto priežiūros skyrius.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vilius Nakutis; Interneto priežiūros skyrius;
Vedėjas; vilius.nakutis@rrt.lt; (8 5) 210 5676

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą,
elektroninių ryšių tinklų patikimumą ir atsparumą.

01-81 - 02-01

Išnagrinėtų prašymų dėl filtravimo priemonių aprobavimo skaičius
(proc. nuo gautų prašymų)

P-01-81-02-01-05

1. Apibrėžimas

Nagrinėti prašymus dėl filtravimo priemonių
aprobavimo.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti, kokia dalis prašymų
dėl filtravimo priemonių aprobavimo yra
išnagrinėjama.

4. Skaičiavimo metodas

(x /y) 100, kur
x – išnagrinėtų prašymų dėl filtravimo priemonių
aprobavimo skaičius,
y – gautų prašymų dėl filtravimo priemonių
aprobavimo skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Interneto priežiūros skyrius.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vilius Nakutis; Interneto priežiūros skyrius;
Vedėjas; vilius.nakutis@rrt.lt; (8 5) 210 5676

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Stiprinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą,
elektroninių ryšių tinklų patikimumą ir atsparumą.

01-81 - 02-01

Nuolat stebimų ypatingos svarbos Lietuvos elektroninių ryšių ir
interneto tinklų infrastruktūros ir Lietuvos kibernetinės erdvės
elementų skaičiaus dalis, proc.

P-01-81-02-01-06

1. Apibrėžimas

Nuolat stebimi ypatingos svarbos Lietuvos
elektroninių ryšių ir interneto tinklų
infrastruktūros ir Lietuvos kibernetinės erdvės
elementai.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Stebėti ir įvertinti ypatingos svarbos Lietuvos
elektroninių ryšių ir interneto tinklų
infrastruktūros ir Lietuvos kibernetinės erdvės
elementus.

4. Skaičiavimo metodas

(x /y) 100, kur
x – stebimų elementų skaičius;
y – bendras elementų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Mindaugas Razbadauskas; Saugumo incidentų
tyrimo skyrius; Vedėjas;
mindaugas.razbadauskas@rrt.lt; (8 5) 210 5679

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

29

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga
Uždavinys: IRT ir pašto paslaugų, įskaitant universaliąsias paslaugas,
teikimo priežiūra

01-81 - 02
01-81 - 02-02

Pagal Tarnybos kompetenciją išnagrinėtų IRT ir pašto paslaugų gavėjų, P-01-81-02-02-01
įskaitant vartotojus, prašymų skaičius (proc. nuo visų gautų prašymų)
1. Apibrėžimas

Vartotojų prašymų, skundų nagrinėjimas, jų
priežasčių analizė

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiant ginti IRT ir pašto paslaugų gavėjų,
įskaitant vartotojus, pagal kompetenciją tiriami ir
nagrinėjami paklausimai, skundai ir ginčai dėl IRT
ir pašto paslaugų teikimo ir paslaugų kokybės.

4. Skaičiavimo metodas

(x/y)100, šioje formulėje:
x – teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėtų IRT ir
pašto paslaugų gavėjų prašymų skaičius;
y – visų Tarnyboje gautų IRT ir pašto paslaugų
gavėjų prašymų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nėra atliekamas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Ričardas Jakubauskas; Paslaugų skyrius; Vyriausiasis
specialistas; ricardas.jakubauskas@rrt.lt;
(8 5) 210 5667;
Žydrūnė Zabulionienė; Pašto reguliavimo skyrius;
Vedėja; zydrune.zabulioniene@rrt.lt; (8 5) 210 5687;
Indrė Jurgelionienė; Teisės taikymo skyrius;
Vyriausiasis specialistas; indre.jurgelioniene@rrt.lt;
(8 5) 2105658

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
30

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga
Uždavinys: IRT ir pašto paslaugų, įskaitant universaliąsias paslaugas,
teikimo priežiūra
Atliktų elektroninių ryšių tinklų ir linijų techninių parametrų
kontrolinių matavimų skaičius (proc. nuo visų planuotų)

01-81 - 02
01-81 - 02-02
P-01-81-02-02-02

1. Apibrėžimas

Elektroninių ryšių tinklų ir linijų techninių
parametrų vertinimas

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Šis kriterijus atspindi ar įvykdyti užsibrėžti,
(suplanuoti) Radiofonijos ir televizijos signalų
laidinių paskirstymo tinklų ir linijų techninių
parametrų reikalavimų aprašo priežiūros bei
matavimo darbai.

4. Skaičiavimo metodas

A= (X/Y)100 ,
Šioje formulėje:
x – atliktų kontrolinių matavimų skaičius;
y – planuotų atlikti kontrolinių matavimų
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Gintautas Gaidelis; Infrastruktūros priežiūros
skyrius; Vyriausiasis specialistas;
gintautas.gaidelis@rrt.lt; (8 5) 210 5674

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: IRT ir pašto paslaugų, įskaitant universaliąsias paslaugas,
teikimo priežiūra

01-81 - 02-02

Atliktų elektroninių ryšių paslaugų kokybės rodiklių kontrolinių
matavimų skaičius (proc. nuo visų planuotų)

P-01-81-02-02-03

1. Apibrėžimas

Elektroninių ryšių paslaugų kokybės rodiklių
vertinimas

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Šis kriterijus atspindi ar įvykdyti užsibrėžti
(suplanuoti) Viešųjų telefono ryšio paslaugų,
teikiamų fiksuotoje vietoje, kokybės rodiklių
nustatymo ir duomenų teikimo taisyklių
reikalavimų priežiūros bei teikiamų viešojo
judriojo telefono ryšio ir interneto prieigos
paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo darbai.

4. Skaičiavimo metodas

A= (X/Y)100 ,
Šioje formulėje:
x – atliktų kontrolinių matavimų skaičius;
y – planuotų atlikti kontrolinių matavimų
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Vaidotas Radzevičius; Infrastruktūros priežiūros
skyrius; Vyriausiasis specialistas;
vaidotas.radzevicius@rrt.lt; (8 5) 210 5674

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir
galinių įrenginių atitiktį privalomiems Reglamento reikalavimams bei
įrenginių atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams

01-81 - 02-03

Patikrintų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių atitikties
Reglamento administraciniams reikalavimams tipų skaičius

P-01-81-02-03-01

1. Apibrėžimas

Radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių
atitikties Reglamento administraciniams
reikalavimams vertinimas

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama kontroliuoti ir užtikrinti, kad Lietuvos
Respublikos rinkoje esantys radijo ryšio
įrenginiai ir galiniai įrenginiai tenkintų
Reglamente jiems nustatytus administracinius
reikalavimus.

4. Skaičiavimo metodas

Patikrintų įrenginių tipų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aleksandras Bielousovas; Inspektavimo skyrius;
Vyriausiasis specialistas;
aleksandras.bielousovas@rrt.lt; (8 5) 210 5672

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir
galinių įrenginių atitiktį privalomiems Reglamento reikalavimams bei
įrenginių atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams

01-81 - 02-03

Patikrintų įrenginių atitikties EMS reglamento administraciniams
reikalavimams tipų skaičius

P-01-81-02-03-02

1. Apibrėžimas

Lietuvos Respublikos rinkoje esančių įrenginių
atitiktis EMS reglamente nustatytiems
administraciniams reikalavimams.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama kontroliuoti ir užtikrinti, kad Lietuvos
Respublikos rinkoje esantys ir naudojami
įrenginiai tenkintų nustatytus reikalavimus.

4. Skaičiavimo metodas

Iš rinkos patikrai paimtų įrenginių tipų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aleksandras Bielousovas; Inspektavimo skyrius;
Vyriausiasis specialistas;
aleksandras.bielousovas@rrt.lt; (8 5) 210 5672

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir
galinių įrenginių atitiktį privalomiems Reglamento reikalavimams bei
įrenginių atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams

01-81 - 02-03

Radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, paimtų iš rinkos ir pateiktų P-01-81-02-03-03
laboratoriniams bandymams, siekiant nustatyti, ar tenkina Reglamento
techninius reikalavimus, tipų skaičius
1. Apibrėžimas

Lietuvos Respublikos rinkoje esančių radijo
ryšio įrenginių ir galinių įrenginių atitiktis
Reglamente nustatytiems techniniams
reikalavimams.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama kontroliuoti ir užtikrinti, kad Lietuvos
Respublikos rinkoje esantys ir naudojami radijo
ryšio įrenginiai ir galiniai įrenginiai tenkintų
Reglamente jiems nustatytus techninius
reikalavimus, leistų vartotojams gauti kokybiškas
paslaugas bei būtų išvengta žalingų trikdžių
radijo dažnių naudotojams.

4. Skaičiavimo metodas

Iš rinkos patikrai paimtų radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių tipų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aleksandras Bielousovas; Inspektavimo skyrius;
Vyriausiasis specialistas;
aleksandras.bielousovas@rrt.lt; (8 5) 210 5672

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir
galinių įrenginių atitiktį privalomiems Reglamento reikalavimams bei
įrenginių atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams

01-81 - 02-03

Įrenginių, paimtų iš rinkos ir pateiktų laboratoriniams bandymams,
P-01-81-02-03-04
siekiant nustatyti, ar tenkina EMS reglamento techninius reikalavimus,
tipų skaičius
1. Apibrėžimas

Lietuvos Respublikos rinkoje esančių įrenginių
atitiktis EMS reglamente nustatytiems
techniniams reikalavimams.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama kontroliuoti ir užtikrinti, kad Lietuvos
Respublikos rinkoje esantys ir naudojami
įrenginiai tenkintų EMS reglamente jiems
nustatytus techninius reikalavimus, leistų
vartotojams gauti kokybiškas paslaugas bei būtų
išvengta žalingų trikdžių radijo dažnių
naudotojams.

4. Skaičiavimo metodas

Iš rinkos patikrai paimtų įrenginių tipų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aleksandras Bielousovas; Inspektavimo skyrius;
Vyriausiasis specialistas;
aleksandras.bielousovas@rrt.lt; (8 5) 210 5672

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir
galinių įrenginių atitiktį privalomiems Reglamento reikalavimams bei
įrenginių atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams

01-81 - 02-03

Atliktų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių bandymų bei įrenginių P-01-81-02-03-05
elektromagnetinio suderinamumo bandymų ir išduotų bandymų
protokolų skaičius (proc. nuo visų pateiktų bandymams)
1. Apibrėžimas

Atlikti radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų
galinių įrenginių bandymus bei įrenginių
elektromagnetinio suderinamumo bandymus

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Šis vertinimo kriterijus leidžia įvertinti veiklos
efektyvumą, vykdant radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių įrenginių techninės
kontrolės darbus.

4. Skaičiavimo metodas
(x/y)100,

šioje formulėje:
x – atliktų bandymų ir išduotų bandymų
protokolų skaičius;
y – pateiktų bandymams įrenginių skaičius.
5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Arvydas Giedraitis; Aparatūros ir įrenginių EMS
kontrolės skyrius; Vedėjas;
arvydas.giedraitis@rrt.lt; (8 37) 33 4040

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių ir
galinių įrenginių atitiktį privalomiems Reglamento reikalavimams bei
įrenginių atitiktį elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams

01-81 - 02-03

Išnagrinėtų pranešimų dėl radijo ryšio įrenginių, priklausančių 2
aparatų klasei, teikimo į rinką skaičius (proc. nuo visų gautų
pranešimų)

P-01-81-02-03-06

1. Apibrėžimas

Radijo ryšio įrenginių sąsajos atitikties Lietuvoje
nustatytoms radijo dažnių (kanalų) naudojimo
sąlygoms vertinimas.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus atspindi sąlygų efektyviam radijo
dažnių (kanalų) naudojimui Lietuvoje sudarymą
Europoje neharmonizuotose radijo dažnių
juostose ir galimybių sudarymą įvertinti radijo
ryšio įrenginių rinkos dinamiką bei stebėti
pokyčius.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – išnagrinėtų pranešimų dėl radijo ryšio
įrenginių, priklausančių 2 aparatų klasei, teikimo
į rinką skaičius;
y – visų gautų pranešimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Raimundas Jarmalis; Radijo dažnių valdymo
skyrius; Vedėjas; raimundas.jarmalis@rrt.lt;
(8 5) 210 5696

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Vykdyti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas.

01-81 - 02-04

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistemos vartotojų skaičiaus
augimas (proc. palyginti su praėjusiais metais)

P-01-81-02-04-01

1. Apibrėžimas

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistemos
vartotojų skaičiaus augimas.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Tai kriterijus, apibūdinantis elektroninio parašo
nuotolinio mokymo sistemos efektyvumą.

4. Skaičiavimo metodas

((x-y)/y)100, kur
x – elektroninio parašo nuotolinio mokymo
sistemos vartotojų skaičius einamaisiais metais;
y – elektroninio parašo nuotolinio mokymo
sistemos vartotojų skaičius praėjusiais metais.

5. Duomenų šaltinis

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Nerijus Blažys; Interneto priežiūros skyrius;
Vyriausiasis specialistas; nerijus.blazys@rrt.lt

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Vykdyti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas.

01-81 - 02-04

Pagal Tarnybos kompetenciją išnagrinėtų asmenų pareiškimų dėl
sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklos skaičius (proc. nuo visų gautų
pareiškimų)

P-01-81-02-04-02

1. Apibrėžimas

Pareiškimų dėl sertifikavimo paslaugų teikėjų
veiklos nagrinėjimas.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti kokia dalis visų pagal
Tarnybos kompetenciją gautų asmenų
pareiškimų dėl sertifikavimo paslaugų teikėjų
veiklos yra sėkmingai išnagrinėjama.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – pagal kompetenciją išnagrinėti pareiškimai;
y – gauti pareiškimai dėl sertifikavimo paslaugų
teikėjų veiklos.

5. Duomenų šaltinis

Interneto priežiūros skyrius

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Nerijus Blažys; Interneto priežiūros skyrius;
Vyriausiasis specialistas; nerijus.blazys@rrt.lt;
(8 5) 210 5676

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinta IRT ir pašto
paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsauga

01-81 - 02

Uždavinys: Vykdyti elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas.

01-81 - 02-04

Suteiktos metodinės pagalbos elektroninio parašo klausimais skaičius
(proc. nuo visų paklausimų)

P-01-81-02-04-03

1. Apibrėžimas

Metodinė pagalba elektroninio parašo
klausimais.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti, kokia dalis visų pagal
Tarnybos kompetenciją gautų asmenų
paklausimų elektroninio parašo klausimais yra
sėkmingai išnagrinėjama ir atsakoma.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – metodinės pagalbos elektroninio parašo
klausimais suteikimo skaičius;
y – gauti paklausimai elektroninio parašo
klausimais.

5. Duomenų šaltinis

Interneto priežiūros skyrius.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Nerijus Blažys; Interneto priežiūros skyrius;
Vyriausiasis specialistas; nerijus.blazys@rrt.lt

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą
Išduota leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio
vidaus tinkluose (proc. nuo gautų prašymų)

01-81 - 03
01-81 - 03-01
P-01-81-03-01-01

1. Apibrėžimas

Per ataskaitinius metus išduotų leidimų naudoti
radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio
vidaus tinkluose santykinis kiekis atžvilgiu gautų
paraiškų išduoti tokius leidimus kiekio.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus atspindi sąlygų efektyviam radijo
dažnių (kanalų) naudojimui sudarymą, skiriant
naudoti radijo dažnius (kanalus) judriosios
tarnybos vidaus radijo ryšio tinkluose.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – išduotų leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) skaičius;
y – gautų prašymų skirti radijo dažnius (kanalus)
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rimvydas Stasiulionis; Radijo ir televizijos
skyrius; Vedėjo pavaduotojas;
rimvydas.stasiulionis@rrt.lt; (8 5) 210 5649

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą
Išduota leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) naujų radijo ryšio
technologijų tinkluose (radijo stotyse) (proc. nuo gautų paraiškų)

01-81 - 03
01-81 - 03-01
P-01-81-03-01-02

1. Apibrėžimas

Per ataskaitinius metus išduotų leidimų naudoti
radijo dažnius (kanalus) naujų radijo ryšio
technologijų tinklų diegimui santykinis kiekis
atžvilgiu gautų paraiškų išduoti tokius leidimus
kiekio.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus atspindi sąlygų efektyviam radijo
dažnių (kanalų) naudojimui sudarymą, skiriant
naudoti radijo dažnius (kanalus) naujų radijo
ryšio technologijų tinklų diegimui Lietuvoje,
išryškina rinkoje esamas palankias sąlygas jų
plėtrai ir gerą konkurencinę aplinką.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – išduotų leidimų naudoti radijo dažnius
(kanalus) naujų radijo ryšio technologijų
tinkluose (radijo stotyse) skaičius;
y – gautų paraiškų skirti radijo dažnius (kanalus)
naudoti naujų radijo ryšio technologijų tinkluose
(radijo stotyse) skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Raimundas Jarmalis; Radijo dažnių valdymo
skyrius; Vedėjas;
raimundas.jarmalis@rrt.lt;
(8 5) 210 5696

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
43

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą
Išduota leidimų eksperimentiniams radijo ryšio tinklams steigti (proc.
nuo gautų paraiškų)

01-81 - 03
01-81 - 03-01
P-01-81-03-01-03

1. Apibrėžimas

Per ataskaitinius metus išduotų leidimų naudoti
radijo dažnius (kanalus) eksperimentiniams
radijo ryšio tinklams steigti santykinis kiekis
atžvilgiu gautų paraiškų išduoti tokius leidimus
kiekio.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus atspindi sąlygų efektyviam radijo
dažnių (kanalų) naudojimui sudarymą, skiriant
naudoti radijo dažnius (kanalus)
eksperimentiniuose radijo ryšio tinkluose, parodo
naujų radijo dažnių resursų įsisavinimo
artimiausias perspektyvas.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – išduotų leidimų eksperimentiniams radijo
ryšio tinklams steigti skaičius;
y – gautų paraiškų eksperimentiniams radijo
ryšio tinklams steigti skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Raimundas Jarmalis; Radijo dažnių valdymo
skyrius; Vedėjas; raimundas.jarmalis@rrt.lt;
(8 5) 210 5696

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą

01-81 - 03
01-81 - 03-01

Naujai įrengtų radiofonijos ir televizijos transliavimo stočių inspekcinių P-01-81-03-01-04
patikrinimų ir kontrolinių matavimų skaičius (proc. nuo naujai įrengtų
stočių skaičiaus)
1. Apibrėžimas

Naujai įrengtų radiofonijos ir televizijos
transliavimo stočių inspekciniai patikrinimai ir
kontroliniai matavimai

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama užtikrinti naujai įrengtų radijo ir
televizijos transliavimo stočių radijo dažnių
naudojimo atitikimą projektui ir leidimo
sąlygoms.

4. Skaičiavimo metodas

N=(К/L)100, kur
K – patikrintų stočių skaičius;
L – naujai įrengtų stočių skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rimantas Rimkevičius; Radijo spektro kontrolės
departamentas; Departamento direktoriaus
pavaduotojas; rimantas.rimkevicius@rrt.lt;
(8 5) 210 5653

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą
Radiofonijos transliavimo stočių, kurių spinduliuotės parametrai
tikrinami kas ketvirtį, skaičius (proc. nuo įrengtų stočių)

01-81 - 03
01-81 - 03-01
P-01-81-03-01-05

1. Apibrėžimas

Radiofonijos transliavimo stočių spinduliuotės
parametrų tikrinimas

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama užtikrinti radijo ir televizijos
transliavimo stočių radijo dažnių naudojimo
atitikimą projektui ir leidimo sąlygoms.

4. Skaičiavimo metodas

V =100(P/N), kur
N – įrengtų stočių skaičius;
P – patikrintų stočių skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rimantas Rimkevičius; Radijo spektro kontrolės
departamentas; Departamento direktoriaus
pavaduotojas; rimantas.rimkevicius@rrt.lt;
(8 5) 210 5653

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

46

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą
Radiofonijos ir televizijos transliavimo stočių inspekcinių patikrinimų
skaičius

01-81 - 03
01-81 - 03-01
P-01-81-03-01-06

1. Apibrėžimas

Radiofonijos ir televizijos transliavimo stočių
inspekciniai patikrinimai

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama užtikrinti radijo ir televizijos
transliavimo stočių radijo dažnių naudojimo
atitiktį projektui ir leidimo sąlygoms.

4. Skaičiavimo metodas

N = R+T, kur
R – patikrintų radijo transliavimo stočių skaičius;
T – patikrintų televizijos transliavimo stočių
skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rimantas Rimkevičius; Radijo spektro kontrolės
departamentas; Departamento direktoriaus
pavaduotojas; rimantas.rimkevicius@rrt.lt;
(8 5) 210 5653

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą
Vidaus radijo ryšio tinklų inspekcinių patikrinimų skaičius

01-81 - 03
01-81 - 03-01
P-01-81-03-01-07

1. Apibrėžimas

Vidaus radijo ryšio tinklų inspekciniai
patikrinimai

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Siekiama užtikrinti vidaus radijo ryšio tinklų
atitiktį projektui ir leidimo sąlygoms.

4. Skaičiavimo metodas

Atliktų patikrinimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Rimantas Rimkevičius; Radijo spektro kontrolės
departamentas; Departamento direktoriaus
pavaduotojas; rimantas.rimkevicius@rrt.lt;
(8 5) 210 5653

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Sudarytos sąlygos ilgalaikėms investicijoms į
elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai
Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra,
įskaitant stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą
Lietuvoje įgyvendintų Europos ryšių komiteto (ECC) sprendimų dėl
radijo dažnių (kanalų) dalis, proc.

01-81 - 03
01-81 - 03-01
P-01-81-03-01-08

1. Apibrėžimas

Lietuvoje įgyvendintų Europos ryšių komiteto
(ECC) sprendimų įvairiais radijo dažnių valdymo
klausimais dalis, palyginti su ECC priimtų
sprendimų skaičiumi

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus atspindi sąlygas ECC sprendimams
įgyvendinti Lietuvoje, tai svarbus rodiklis radijo
dažnių spektro naudojimo harmonizavime visos
Europos mastu.

4. Skaičiavimo metodas

(x / y) 100, kur
x – Lietuvoje įgyvendintų Europos ryšių
komiteto (ECC) sprendimų įvairiais radijo
dažnių valdymo klausimais skaičius;
y – Europos ryšių komiteto (ECC) priimtų
sprendimų įvairiais radijo dažnių valdymo
klausimais skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Raimundas Jarmalis; Radijo dažnių valdymo
skyrius; Vedėjas; raimundas.jarmalis@rrt.lt;
(8 5) 210 5696

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

49

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir
efektyvi Tarnybos veikla
Uždavinys: Efektyvi integracija į ES ir tarptautinių organizacijų sprendimų
priėmimo procesą

01-81 - 04
01-81 - 04-01

Pranešimų, dokumentų projektų, Lietuvos pozicijų, parengtų ir
P-01-81-04-01-01
suderintų dalyvavimui ES Tarybos, Europos Komisijos komitetuose ir
darbo grupėse, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos
(BEREC), Europos pašto reguliuotojų grupės (ERGP), Europos pašto ir
telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Tarptautinės
telekomunikacijų sąjungos (ITU), Pasaulinės pašto sąjungos (UPU)
komitetams ir darbo grupėms, Baltijos šalių reguliuotojų susitikimui,
kitiems tarptautiniams renginiams, skaičius
1. Apibrėžimas

Pranešimų, dokumentų projektų, Lietuvos
pozicijų, parengtų ir suderintų dalyvavimui
tarptautiniuose renginiuose, skaičius

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti institucijos tarptautinės
veiklos efektyvumą.

4. Skaičiavimo metodas

Metinis parengtų ir suderintų pranešimų,
dokumentų projektų, pozicijų skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Institucijos duomenys, LINESIS duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Paulius Vaina; Tarptautinių ryšių ir visuomenės
informavimo skyrius; Vedėjas;
paulius.vaina@rrt.lt; (8 5) 210 5684

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir
efektyvi Tarnybos veikla
Uždavinys: Efektyvi integracija į ES ir tarptautinių organizacijų sprendimų
priėmimo procesą
ES ir tarptautinių organizacijų nuolatinių darbo grupių, komitetų,
kurių veikloje užtikrinamas Tarnybos atstovavimas, skaičius

01-81 - 04
01-81 - 04-01
P-01-81-04-01-02

1. Apibrėžimas

Nuolatinėms darbo grupėms ir komitetams
nepriskiriamos ad hoc darbo grupės ir komitetai,
kurie sukuriami konkrečiai užduočiai atlikti.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus atspindi Tarnybos ekspertinę patirtį,
stiprina institucijos dalyvavimą ES ir tarptautinių
sprendimų priėmime

4. Skaičiavimo metodas

Faktiniai duomenys imami iš oficialiai teisės
aktais tvirtinamų komitetuose ir darbo grupėse
dalyvaujančių institucijų sąrašų, pagal oficialius
pranešimus apie atstovų paskyrimą.

5. Duomenų šaltinis

Kiekvienais metais Ministro Pirmininko
potvarkiu tvirtinami valstybės institucijų ir
įstaigų, kurių atstovai pristato Lietuvos
Respublikos poziciją ES Tarybos, Europos
Komisijos, Stojimo į ES sutarties 52 str.
komitetuose ir darbo grupėse, sąrašai. Tarnybos
vidaus dokumentai dėl atstovų paskyrimo.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis.

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Paulius Vaina; Tarptautinių ryšių ir visuomenės
informavimo skyrius; Vedėjas;
paulius.vaina@rrt.lt; (8 5) 210 5684

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

51

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir
efektyvi Tarnybos veikla
Uždavinys: Efektyvus Tarnybos veiklos organizavimas, veiklos viešumas ir
kontrolė

01-81 - 04
01-81 - 04-02

Valstybės tarnautojų, per ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos P-01-81-04-02-01
tobulinimo renginiuose, dalis (proc.)
1. Apibrėžimas

Valstybės tarnautojų, per ataskaitinius metus
dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
dalis palyginti su visų tarnautojų skaičiumi

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kvalifikacijos tobulinimas – sudedamoji efektyvaus
žmogiškųjų išteklių panaudojimo dalis. Valstybės
tarnautojų, per ataskaitinius metus dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, dalis parodo,
kiek valstybės tarnautojų dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, kuriuose siekė įgyti žinių ir
įgūdžių tam, kad turėtų pakankamai gebėjimų
įgyvendinti Tarnybai keliamus uždavinius bei
efektyviai dalyvauti Tarnybos veikloje.

4. Skaičiavimo metodas

ND/N)100,
Šioje formulėje:
ND – valstybės tarnautojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose per
ataskaitinius metus, skaičius;
N – valstybės tarnautojų, dirbusių Tarnyboje
ataskaitinių metų gruodžio 31 d., skaičius.

5. Duomenų šaltinis

Tarnybos ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Loreta Kalvaitienė; Strateginio planavimo skyrius;
Vedėjas; loreta.kalvaitiene@rrt.lt; (8 5) 210 5683

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
52

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa
Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir
efektyvi Tarnybos veikla
Uždavinys: Efektyvus Tarnybos veiklos organizavimas, veiklos viešumas ir
kontrolė
Tarnybos informacinių sistemų ir jų posistemių pasiekiamumas per
metus (proc.)

01-81
01-81 - 04
01-81 - 04-02
P-01-81-04-02-02

1. Apibrėžimas

Laikas, kai sistemos ir posistemiai yra veikiantys
ir prienami sistemos vartotojams, proc.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Taip

3. Pasirinkimo pagrindimas

Sistemų ir posistemių veiklos užtikrinimas
reikalauja darbuotojų darbo laiko ir lėšų. Sistemos
pasiekiamumas per metus leidžia vertinti kaip
efektyviai tos lėšos yra panaudojamos.

4. Skaičiavimo metodas

Skaičiuojamas laikas valandomis, kai sistemos yra
išjungtos arba nepasiekiamos dėl sutrikimo.
Bendras laikas metų bėgyje sumuojamos. Metų
pabaigoje sistemų ir posistemių pasiekiamumo
kriterijus skaičiuojamas taip:
(X/Y*100)-100, kur
X - valandų suma per metus, kai sistema arba
posistemis buvo neprieinami,
Y - valandų suma metuose.

5. Duomenų šaltinis

Sistemų įvykių registracijos žurnalas.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Aivaras Braziulis; Informacinių technologijų
skyrius; Vedėjas; aivaras.braziulis@rrt.lt; (8 5)
210 5635

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-tieji metai
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

121442211

Strateginis tikslas - Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui pažangių,
kokybiškų, saugių, įperkamų elektroninių ryšių ir pašto paslaugų
pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes elektroninių ryšių ir pašto verslo
plėtrai.

01

Programa - Ryšių valdymo ir kontrolės programa

01-81

Programos tikslas: Užtikrintas įpareigojimų, kurie gali būti nustatyti
operatoriams ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjams valstybės gynybos,
nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat
ypatingų aplinkybių atvejais, vykdymas

01-81 - 05

Uždavinys: Užtikrinti, kad operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai
vykdytų įpareigojimus, kurie gali būti nustatyti valstybės gynybos,
nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat
ypatingų aplinkybių atvejais;

01-81 - 05-01

Įsigytos įrangos, naudojamos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais, dalis (proc.
nuo reikalingos įsigyti)

P-01-81-05-01-01

1. Apibrėžimas

Įsigyta įranga, naudojama Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4
dalyse nurodytais tikslais

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus?

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Užtikrinti, kad operatoriai ir elektroninių ryšių
paslaugų teikėjai vykdytų įpareigojimus, kurie gali
būti nustatyti valstybės gynybos, nacionalinio
saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais,
taip pat ypatingų aplinkybių atvejais

4. Skaičiavimo metodas

(NA/N)100,
Šioje formulėje:
NA – per ataskaitinį laikotarpį įsigyta įranga;
N – visa reikalinga įsigyti įranga.

5. Duomenų šaltinis

Tarnybos ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
duomenys.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metinis

8. Už vertinimo kriterijų atsakingo asmens
duomenys

Loreta Kalvaitienė; Strateginio planavimo skyrius;
Vedėjas; loreta.kalvaitiene@rrt.lt; (8 5) 210 5683

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

54

