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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021–tieji metai 
 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto srityse, 

užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT ir pašto 

paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Namų ūkių, turinčių galimybę naudotis 30 Mb/s ir spartesnio duomenų 

perdavimo paslauga, teikiama naudojant belaidžio ryšio technologijas, dalis 

(proc. nuo visų namų ūkių) 

E-01-01 

 

 

1. Apibrėžimas Namų ūkių, turinčių galimybę naudotis 30 Mb/s ir spartesnio 

duomenų perdavimo paslauga, teikiama naudojant belaidžio ryšio 

technologijas, dalis (proc. dalis nuo visų namų ūkių) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti didelės duomenų perdavimo spartos 

belaidžių radijo ryšio tinklų plėtrą Lietuvoje bei parodo šių tinklų 

prieinamumą visuomenei 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

 

𝑥 – Lietuvos Respublikos namų ūkių skaičius, patenkantis į 

Tarnybos registruotų belaidžių radijo ryšio tinklų stočių bendrą 

aprėptį, kurioje galima teikti 30 Mb/s ir spartesnes duomenų 

perdavimo paslaugas; vnt. 

 y – bendras Lietuvos Respublikos namų ūkių skaičius; vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys – belaidės plačiajuostės prieigos judriojo 

radijo ryšio stočių parametrų duomenys, Statistikos departamento 

duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vaidas Banevičius; Radijo ryšio departamentas, Spektro 

inžinerijos skyrius; vyriausiasis specialistas; 

vaidas.banevicius@rrt.lt; (8 5) 210 5639 

Linas Spraunius; Radijo ryšio departamentas, Spektro inžinerijos 

skyrius; skyriaus vedėjas; linas.spraunius@rrt.lt; (8 5) 210 5644 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021- tieji metai 
 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto srityse, 

užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT ir pašto 

paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Aktyvių judriojo ryšio galutinių paslaugų gavėjų (skaičiuojant SIM kortelėmis), 

kurie naudojasi duomenų perdavimo LTE tinklu paslaugomis, dalis (proc. nuo 

visų aktyvių judriojo ryšio galutinių paslaugų gavėjų, kurie naudojasi duomenų 

perdavimo paslaugomis, neįskaitant įrenginių tarpusavio sąveikos (angl. 

machine-to-machine, M2M) paslaugų gavėjų 

E-01-02 

 

1. Apibrėžimas Aktyvių judriojo ryšio galutinių paslaugų gavėjų dalis, 

besinaudojanti ypač sparčiomis duomenų perdavimo judriojo ryšio 

tinklais paslaugomis  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Rodiklis reikalingas vertinti Tarnybos veiksmų efektyvumą, 

užtikrinant pažangių elektroninių ryšių paslaugų įperkamumą. 

Rodiklis parodys ar kinta pažangių elektroninių ryšių paslaugų 

naudojimas ir leis Tarnybos veiklą nukreipti srityse, kurios 

padidintų paslaugų prieinamumą ir įperkamumą. 

4. Skaičiavimo metodas  (ALTE / AMOB) × 100, kur: 

ALTE – aktyvių abonento identifikavimo kortelių (toliau – SIM 

kortelė), naudojamų interneto prieigos paslaugomis, naudojant 

LTE ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas, 

Lietuvoje, skaičius metų pabaigoje; vnt. 

AMOB – bendras Lietuvoje veikiančių judriojo ryšio paslaugų 

teikėjų aktyvių SIM kortelių skaičius metų pabaigoje; vnt. 

5. Duomenų šaltinis Tarnybos iš ūkio subjektų kas ketvirtį renkami duomenys 

(skelbiami ketvirtinėse ataskaitose apie elektroninių ryšių veiklą 

Tarnybos interneto svetainėje). 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas.  

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Šukvietis; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.sukvietis@rrt.lt; (8 5) 

210 5669; 

Vilma Grigaliūnienė; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus patarėja; vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 

5) 210 5669 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021- tieji metai 
 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto srityse, 

užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT ir pašto 

paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Namų ūkių, besinaudojančių 100 Mb/s ir spartesne interneto prieiga, teikiama 

naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, dalis (proc. dalis nuo visų namų ūkių) 

E-01-03 

 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos namų ūkių dalis, besinaudojanti ypač sparčia interneto 

prieiga, kuri gali užtikrinti 100 Mb/s ir spartesnį greitį. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Rodiklis reikalingas vertinti Tarnybos veiksmų efektyvumą, 

užtikrinant pažangių elektroninių ryšių paslaugų įperkamumą. 

Rodiklis parodys, ar kinta pažangių elektroninių ryšių paslaugų 

naudojimas ir leis Tarnybos veiklą nukreipti srityse, kurios 

padidintų paslaugų prieinamumą. Užtikrins palyginamumą su ES 

rodikliais. 

4. Skaičiavimo metodas  (AV100 ≥ Mb/s / NU) × 100, kur: 

AV100 ≥Mb/s – abonentų (fizinių asmenų), turinčių 100 Mb/s ir 

spartesnę interneto prieigą, teikiamų fiksuotojo ryšio 

technologijomis, skaičius metų pabaigoje; vnt. 

NU – namų ūkių skaičius Lietuvoje metų pabaigoje; vnt. 

5. Duomenų šaltinis Tarnybos iš ūkio subjektų kas ketvirtį renkami duomenys 

(skelbiami ketvirtinėse ataskaitose apie elektroninių ryšių veiklą 

Tarnybos interneto svetainėje). 

Lietuvos statistikos departamento renkami ir skelbiami duomenys 

apie gyventojų skaičių Lietuvoje ir vidutinį namų ūkio dydį. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas.  

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Šukvietis; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.sukvietis@rrt.lt; (8 5) 

210 5669; 

Vilma Grigaliūnienė; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus patarėja; vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 

5) 210 5669 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto srityse, 

užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT ir pašto 

paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Pašto paslaugos rinkos augimas pagal pajamas (proc., palyginti su ankstesniais 

metais)  

E-01-04 

 

 

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 – PN-1) / PN-1] × 100, kur: 

PN – ataskaitiniais metais gautos pajamos, iš pašto paslaugos 

teikimo Lietuvoje, nominaliomis kainomis; tūkst. Eur 

PN-1 – ankstesniais metais, buvusiais prieš ataskaitinius metus, 

gautos pajamos, iš pašto paslaugos; tūkst. Eur 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Šukvietis; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.sukvietis@rrt.lt; (8 5) 

210 5669 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto srityse, 

užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT ir pašto 

paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Lietuvos gyventojų, kurie naudojasi kvalifikuotu elektroniniu parašu, skaičiaus 

augimas (procentiniais punktais palyginti su praėjusiais metais) 

E-01-05 

 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos gyventojų, kurie naudojasi kvalifikuotu elektroniniu 

parašu, skaičiaus augimas (procentiniais punktais palyginti su 

praėjusiais metais) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai svarbus kriterijus, apibūdinantis Tarnybos teikiamos 

informacijos apie patikimumo užtikrinimo paslaugas ir elektroninį 

parašą sklaidos efektyvumą; Tarnybos vykdomos patikimumo 

užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros, užtikrinančios aukštą šių 

paslaugų patikimumo lygį, efektyvumą 

4. Skaičiavimo metodas  (x  - y),  kur: 

 x – Lietuvos gyventojų, kurie naudojosi kvalifikuotu elektroniniu 

parašu, dalis einamųjų metų pabaigoje, proc.; 

 y – Lietuvos gyventojų, kurie naudojosi kvalifikuotu elektroniniu 

parašu, dalis ankstesnių metų pabaigoje, proc. 

5. Duomenų šaltinis Tarnybos užsakymu vasario mėn. vykdoma reprezentatyvi 

Lietuvos gyventojų apklausa  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Zita Banytė, Skaitmeninių paslaugų departamentas, Patikimumo 

užtikrinimo paslaugų skyrius, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; el. p. 

zita.banyte@rrt.lt, tel. (8 5) 210 5634 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių ir 

pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

01-81-01 

Alternatyvių viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų ir paslaugų teikėjų rinkos dalis 

(rinką vertinant pagal galutinių paslaugų gavėjų skaičių, proc.) 

R-01-81-01-01 

 

 

1. Apibrėžimas Parodo alternatyvių viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų ir paslaugų 

teikėjų rinkos dalį pagal turimų galutinių paslaugų gavėjų skaičių 

(proc. nuo visų viešojo fiksuotojo telefono ryšio galutinių paslaugų 

gavėjų) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti konkurenciją viešųjų fiksuotojo ryšio 

tinklų ir paslaugų sektoriuje. 

4. Skaičiavimo metodas  (ASFAltern  / ASFViso) × 100, kur:  

ASFAltern. – alternatyvių fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjų 

(visi teikėjai, išskyrus TEO LT) fiksuotojo telefono ryšio galutinių 

paslaugų gavėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigai, vnt.;  

ASFViso – visų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjų fiksuotojo 

telefono ryšio galutinių paslaugų gavėjų skaičius ataskaitinių metų 

pabaigai, vnt. 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Šukvietis; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.sukvietis@rrt.lt; (8 5) 

210 5669; 

Vilma Grigaliūnienė; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus patarėja; vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 

5) 210 5669 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021- tieji metai 
 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių ir 

pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

01-81-01 

Pašto paslaugos teikėjų (išskyrus AB Lietuvos paštą) rinkos dalis (rinką 

vertinant pagal pajamas, proc.) 

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 Įvertinti konkurenciją pašto paslaugos rinkoje 

4. Skaičiavimo metodas  (PT / PRinka ) × 100, kur:  

PT – pašto paslaugos teikėjų, išskyrus AB Lietuvos pašto, per 

ataskaitinius metus gautos pajamos už pašto paslaugos teikimą 

nominaliomis kainomis, tūkst. Eur; 

PRinka – visų pašto paslaugos teikėjų  per ataskaitinius metus gautos 

pajamos už pašto paslaugos teikimą nominaliomis kainomis, tūkst. 

Eur 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Šukvietis; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.sukvietis@rrt.lt; (8 5) 

210 5669 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių ir 

pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

01-81-01 

Alternatyvių plačiajuostės interneto prieigos, teikiamos naudojant fiksuotojo 

ryšio technologijas, paslaugų teikėjų rinkos dalis (rinką vertinant pagal 

galutinių paslaugų gavėjų skaičių, proc.) 

R-01-81-01-03 

 

1. Apibrėžimas Parodo alternatyvių plačiajuostės interneto prieigos, naudojant 

fiksuotojo ryšio technologijas, teikėjų rinkos dalį pagal turimų 

galutinių paslaugų gavėjų skaičių (proc. nuo visų plačiajuostės 

interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, 

galutinių paslaugų gavėjų skaičiaus) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti konkurenciją teikiant plačiajuostės 

interneto prieigos paslaugas, kurios yra svarbios siekiant Europos 

skaitmeninės darbotvarkės tikslių. 

4. Skaičiavimo metodas  (FIPGAltern  / FIPGViso) × 100, kur:  
FIPGAltern. – alternatyvių plačiajuostės interneto prieigos, 

naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, teikėjų turimų galutinių 

paslaugų gavėjų skaičius (visi teikėjai, išskyrus TEO LT) 

ataskaitinių metų pabaigai, vnt.;  

FIPGViso – visų plačiajuostės interneto prieigos, naudojant 

fiksuotojo ryšio technologijas, teikėjų turimų galutinių paslaugų 

gavėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigai, vnt. 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Šukvietis; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.sukvietis@rrt.lt; (8 5) 

210 5669; 

Vilma Grigaliūnienė; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus patarėja; vilma.grigaliuniene@rrt.lt; (8 

5) 210 5669 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Radijo ryšio įrenginių tipų, atitinkančių Radijo ryšio įrenginių techninio 

reglamento administracinius reikalavimus dėl ES atitikties deklaracijos 

pateikimo kartu su įrenginiu, dalis (proc. nuo patikrintų įrenginių tipų) 

R-01-81-02-01 

 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos Respublikos rinkoje patikrintų įrenginių tipų, atitinkančių 

RRĮ Reglamento administracinius reikalavimus dėl ES atitikties 

deklaracijos pateikimo kartu su įrenginiu dalis, proc. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

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  𝑃

𝑁
 × 100, kur: 

P – patikrintų įrenginių tipų, kurie atitiko Reglamento 

administracinius reikalavimus dėl ES atitikties deklaracijos 

pateikimo kartu su įrenginiu, skaičius, vnt.; 

N – patikrintų įrenginių tipų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Andrius Stanaitis; Inspektavimo skyrius; vyriausiasis specialistas; 

andrius.stanaitis@rrt.lt; (8 5) 210 5673 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

 

  



10 

 

 

 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Elektrinių ir elektroninių aparatų tipų, atitinkančių Elektromagnetinio 

suderinamumo techninio reglamento administracinius reikalavimus dėl CE 

ženklinimo, dalis (proc. nuo patikrintų aparatų tipų) 

R-01-81-02-02 

 

 

1. Apibrėžimas Elektrinių ir elektroninių aparatų  tipų, atitinkančių 

Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento 

administracinius reikalavimus dėl CE ženklinimo dalis, proc. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiama užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos rinkoje esantys 

elektriniai ir elektroniniai aparatai tenkintų EMS Reglamente jiems 

nustatytus administracinius reikalavimus. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑃

𝑁
 × 100, kur: 

P – patikrintų aparatų tipų, kurie atitiko EMS Reglamento 

administracinius reikalavimus dėl CE ženklinimo, skaičius, vnt.; 

N – patikrintų aparatų tipų skaičius, vnt.; 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Andrius Stanaitis; Inspektavimo skyrius; vyriausiasis specialistas; 

andrius.stanaitis@rrt.lt; (8 5) 210 5673 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Apsilankiusiųjų specializuotoje interneto svetainėje 

www.elektroninisparasas.lt skaičiaus augimas (proc. palyginti su praėjusiais 

metais) 

R-01-81-02-03 

 

 

1. Apibrėžimas Apsilankiusiųjų specializuotoje interneto svetainėje 

www.elektroninisparasas.lt skaičiaus pokytis 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai kriterijus, apibūdinantis specializuotos interneto svetainės 

www.elektroninisparasas.lt lankomumo efektyvumą. 

4. Skaičiavimo metodas  (𝑥−𝑦)

𝑦
 × 100, kur: 

 

 x – apsilankiusiųjų specializuotoje interneto svetainėje 

www.elektroninisparasas.lt skaičius einamaisiais metais, vnt.; 

 y – apsilankiusiųjų specializuotoje interneto svetainėje 

www.elektroninisparasas.lt skaičius praėjusiais metais, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Specializuota interneto svetainė www.elektroninisparasas.lt 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Zita Banytė, Skaitmeninių paslaugų departamentas, Patikimumo 

užtikrinimo paslaugų skyrius, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; el. p. 

zita.banyte@rrt.lt, tel. (8 5) 210 5634 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Ketvirtosios kartos (4G) judriojo radijo ryšio tinklų vidutinio stiprumo ryšių 

aprėpiama Lietuvos Respublikos teritorijos dalis (proc. nuo visos Lietuvos 

Respublikos teritorijos) 

R-01-81-03-01 

 

1. Apibrėžimas Ketvirtosios kartos (4G) judriojo radijo ryšio tinklų vidutinio 

stiprumo ryšių aprėpiama Lietuvos Respublikos teritorijos dalis 

(proc. nuo visos Lietuvos Respublikos teritorijos) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti ketvirtosios kartos (4G) belaidės 

plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (LTE) tinklų plėtrą 

Lietuvoje bei parodo tinklų prieinamumą visuomenei. Vidutinio 

stiprumo ryšys - ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos 

rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse, atvirose vietovėse. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x – Lietuvos Respublikos teritorijos dalis (m2), patenkanti į 

Tarnybos registruotų ketvirtosios kartos (4G) belaidės 

plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (LTE) tinklų stočių 

bendrą aprėptį; 

y –  bendras Lietuvos Respublikos teritorijos plotas, m2 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys – ketvirtosios kartos belaidės plačiajuostės 

prieigos judriojo radijo ryšio (LTE) stočių parametrų duomenys; 

Statistikos departamento duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vaidas Banevičius; Radijo ryšio departamentas, Spektro 

inžinerijos skyrius; vyriausiasis specialistas; 

vaidas.banevicius@rrt.lt; (8 5) 210 5639; 

Linas Spraunius; Radijo ryšio departamentas, Spektro inžinerijos 

skyrius; skyriaus vedėjas; linas.spraunius@rrt.lt; (8 5) 210 5644 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Paskirtos ES mastu suderintos radijo dažnių juostos plotis (MHz) R-01-81-03-02 

 

 

1. Apibrėžimas Paskirtos ES mastu suderintos radijo dažnių juostos plotis (MHz) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti kaip sudaromos sąlygos investuoti į 

elektroninių ryšių infrastruktūrą naudojant ES mastu suderintos 

radijo dažnių juostas. Kriterijumi parodoma rinkos galimybės 

naudoti labiausia perspektyvias radijo dažnių juostas, kuriose 

geriausiai veikia masto ekonomijos principai. 

4. Skaičiavimo metodas  Suminis plotis SUM(xi), kur: 

 

xi – naudotojams paskirtos radijo dažnių juostos plotis, MHz. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Ričardas Budavičius; Radijo ryšio departamentas; departamento 

vyriausiasis patarėjas; ricardas.budavicius@rrt.lt; (8 5) 210 5643 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

 

 

  



14 

 

 

 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Užregistruotų plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio stočių skaičius 

(vnt.) 

R-01-81-03-03 

 

 

1. Apibrėžimas Belaidės plačiajuostės prieigos judriojo radijo ryšio (UMTS, 

WIMAX, LTE) stočių skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti belaidės plačiajuostės prieigos judriojo 

radijo ryšio tinklų plėtrą Lietuvoje. 

4. Skaičiavimo metodas  Tarnyboje užregistruotų belaidės plačiajuostės prieigos judriojo 

radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) stočių bendras skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys – belaidės plačiajuostės prieigos judriojo 

radijo ryšio (UMTS, WIMAX, LTE) stočių parametrų duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Rimgaudas Baležentis; Radijo ryšio departamentas, Spektro 

inžinerijos skyrius; skyriaus patarėjas; 

rimgaudas.balezentis@rrt.lt; (8 5) 210 5645 

Kęstutis Repečka; Radijo ryšio departamentas, Judriosios tarnybos 

skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.repecka@rrt.lt; (8 5) 210 5655 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Penktosios kartos (5G) judriajam radijo ryšiui vystyti paskirtų radijo dažnių 

juostų plotis (MHz) 

R-01-81-03-04 

 

 

1. Apibrėžimas Penktosios kartos (5G) judriajam radijo ryšiui vystyti paskirtų 

radijo dažnių juostų plotis, MHz 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti galimybes vystyti  penktosios kartos 

(5G) judriojo radijo ryšio tinklus Lietuvoje. 

4. Skaičiavimo metodas  Sąrašo radijo dažnių kanalų, kuriuos galima naudoti be atskiro 

leidimo, ir leidimuose naudoti penktosios kartos (5G) judriojo 

radijo ryšio plėtrai tinkamų radijo dažnių juostų suminis plotis, 

MHz 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys – sąrašo radijo dažnių kanalų, kuriuos 

galima naudoti be atskiro leidimo, ir leidimų naudoti radijo dažnius 

(kanalus) duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Ričardas Budavičius; Radijo ryšio departamentas; departamento 

vyriausiasis patarėjas; ricardas.budavicius@rrt.lt; tel. (8 5) 210 

5643 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

ES ir tarptautinių organizacijų nuolatinių darbo grupių, komitetų, kurių 

veikloje užtikrinamas Tarnybos atstovavimas, skaičius (vnt.) 

R-01-81-04-01 

 

 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Inga Rimkevičienė; Strategijos departamentas, Tarptautinių ryšių 

ir visuomenės informavimo skyrius; skyriaus vedėja; 

inga.rimkeviciene@rrt.lt; (8 5) 210 5684 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų planinių veiklos patikrinimų vidutinės 

trukmės pokytis (proc. palyginus su praeitais metais) 

R-01-81-04-02 

 

 

1. Apibrėžimas Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų planinių veiklos patikrinimų 

vidutinės trukmės pokytis, proc. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatyme įtvirtintų nuostatų laikymąsi, vienodas konkurencijos 

sąlygas rinkoje, kokybiškas paslaugas vartotojams bei jų 

nediskriminavimą. 

Siekiama mažinti planinių veiklos patikrinimų vidutinę trukmę, 

lyginant su praėjusių metų patikrinimų vidutine trukme. 

4. Skaičiavimo metodas (𝑃−𝑁)

𝑃
 × 100, kur: 

P – praėjusiais metais atliktų planinių patikrinimų vidutinė trukmė, 

min.;  

N – einamaisiais metais atliktų planinių patikrinimų vidutinė 

trukmė, min. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys – metinis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų 

patikrinimų planas bei vidutinė atliktų patikrinimų trukmė, min. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Irena Ilgienė; Inspektavimo skyrius; vyriausioji specialistė; 

irena.ilgiene@rrt.lt; (8 5) 210 5672 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

Pašto paslaugos teikėjų planinių veiklos patikrinimų vidutinės trukmės 

pokytis (proc. palyginus su praeitais metais)  

R-01-81-04-03 

 

 

1. Apibrėžimas Pašto paslaugos teikėjų planinių veiklos patikrinimų vidutinės 

trukmės pokytis, proc. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatyme įtvirtintų nuostatų laikymąsi, vienodas konkurencijos 

sąlygas rinkoje, kokybiškas paslaugas vartotojams bei jų 

nediskriminavimą. 

Siekiama mažinti planinių veiklos patikrinimų vidutinę trukmę, 

lyginant su praėjusių metų patikrinimų vidutine trukme. 

4. Skaičiavimo metodas (𝑃−𝑁)

𝑃
 × 100, kur: 

P – praėjusiais metais atliktų planinių patikrinimų vidutinė trukmė, 

min.;  

N – einamaisiais metais atliktų planinių patikrinimų vidutinė 

trukmė, min. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys – metinis pašto paslaugos teikėjų 

patikrinimų planas bei vidutinė atliktų patikrinimų trukmė, min. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Irena Ilgienė; Inspektavimo skyrius; vyriausioji specialistė; 

irena.ilgiene@rrt.lt; (8 5) 210 5672. 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti IRT 

ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: 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, 

vykdymo užtikrinimas 

01-81-05 

Užtikrintas su elektroninių ryšių srautų priežiūra susijusių įpareigojimų 

vykdymas (proc.) 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Loreta Kalvaitienė; Strategijos departamentas, l. e. departamento 

vyriausiojo patarėjo pareigas; loreta.kalvaitiene@rrt.lt; (8 5) 210 

5683 

Vida Černiuvienė; Strategijos departamentas, Strateginio 

planavimo skyrius, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; 

vida.cerniuviene@rrt.lt; (8 5) 210 5681 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių 

ir pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

01-81-01 

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų 

konkurencijos iškraipymų ir ribojimų 

01-81-01-01 

Atlikta patikrinimų, kaip didelę įtaką rinkoje turintys ūkio subjektai 

laikosi jiems nustatytų įpareigojimų (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  𝑥

𝑦
 × 100, 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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Žydrūnė Zabulionienė; Tinklų reguliavimo departamentas, Prieigų 

skyrius, skyriaus vedėja; zydrune.zabulioniene@rrt.lt; (8 5) 210 

5664 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių 

ir pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

01-81-01 

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų 

konkurencijos iškraipymų ir ribojimų  

01-81-01-01 

Atliktų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas, tyrimų 

skaičius (vnt.) 

P-01-81-01-01-02 

 

1. Apibrėžimas Per metus atliktų pagal 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 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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Šukvietis; Strategijos departamentas, Ekonominės 

analizės skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.sukvietis@rrt.lt; (8 5) 

210 5669. 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių 

ir pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

01-81-01 

Uždavinys: Užtikrinti, kad elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose nebūtų 

konkurencijos iškraipymų ir ribojimų. 

01-81-01-01 

Pagal Tarnybos kompetenciją nustatytais terminais perkeltų į 

nacionalinę teisę ir įgyvendintų ES teisės aktų dalis (proc. nuo reikalingų 

perkelti ir įgyvendinti teisės aktų) 

P-01-81-01-01-03 

 

 

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, vnt.; 

𝑦 – visų pagal Tarnybos kompetenciją reikalingų perkelti į 

nacionalinę teisę ir įgyvendinti ES teisės aktų skaičius, vnt.  

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Dovilė Sereičikaitė; Teisės departamentas, Teisėkūros skyrius; 

skyriaus patarėja; dovile.sereicikaite@rrt.lt; (8 5) 210 5659 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių 

ir pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

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 įrengimo ir 

naudojimo pažeidimų dalis (proc. nuo gautų pranešimų apie pažeidimus) 

P-01-81-01-01-04 

 

 

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, kur: 

x – išnagrinėtų pranešimų skaičius, vnt.; 

y – bendras gautų pranešimų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Edmundas Mikelionis; Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės 

departamentas, Infrastruktūros priežiūros skyrius; vyriausiasis 

specialistas; edmundas.mikelionis@rrt.lt; (8 5) 210 5674 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių 

ir pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

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 veiklos planinių patikrinimų, 

siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinti 

galimus pažeidimus, skaičius (vnt.) 

P-01-81-01-01-05 

 

 

1. Apibrėžimas Atliktų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų patikrinimų, siekiant 

užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinti 

galimus pažeidimus,   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, vnt. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Ketvirtinis, metinis. 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Lilija Nefienė; Inspektavimo skyrius; vyriausioji specialistė; 

lilija.nefiene@rrt.lt; (8 5) 210 5673. 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Veiksmingos ir skaidrios konkurencijos elektroninių ryšių 

ir pašto paslaugų rinkose ir efektyvios šių rinkų ūkio subjektų priežiūros 

užtikrinimas 

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, veiklos planinių 

patikrinimų, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų 

laikymąsi ir mažinti galimus pažeidimus, skaičius (vnt.) 

P-01-81-01-01-06 

 

 

1. Apibrėžimas Atliktų pašto paslaugos teikėjų, įskaitant jų skyrius, planinių 

patikrinimų, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų 

laikymąsi ir mažinti galimus pažeidimus, 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 planinių patikrinimų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys – pašto paslaugos teikėjų veiklos 

patikrinimų planas bei atliktų patikrinimų skaičius, vnt. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Ketvirtinis, metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Lilija Nefienė; Inspektavimo skyrius; vyriausioji specialistė; 

lilija.nefiene@rrt.lt; (8 5) 210 5673 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

 

  



26 

 

 

 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti viešųjų ryšių tinklų vientisumą, skatinti saugų 

naudojimąsi internetu ir vykdyti interneto turinio priežiūrą 

01-81-02-01 

Interneto svetainėje www.esaugumas.lt paskelbtų pranešimų apie saugų 

ir atsakingą naudojimąsi internetu skaičius (vnt.) 

P-01-81-02-01-01 

 

 

1. Apibrėžimas Skelbiamos rekomendacijos, apie saugų ir atsakingą naudojimąsi 

internetu, siekiant informuoti visuomenę. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Pranešimai apie aktualias informacijos saugumo problemas yra 

svarbi visuomenės informavimo priemonė. 

4. Skaičiavimo metodas  Visi interneto svetainėje www.esaugumas.lt paskelbti aktualūs 

pranešimai, vnt.  

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kiekvieną ketvirtį, metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Domas Janulis; Skaitmeninių paslaugų departamentas, Saugesnio 

interneto skyrius; vyriausiasis specialistas; domas.janulis@rrt.lt;  

(8 5) 210 5676. 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti viešųjų ryšių tinklų vientisumą, skatinti saugų 

naudojimąsi internetu ir vykdyti interneto turinio priežiūrą 

01-81-02-01 

Ištirtų pranešimų apie patyčias kibernetinėje erdvėje bei kitą draudžiamą 

ar ribojamą skleisti viešąją informaciją dalis nuo užregistruotų, 

procentais. 

P-01-81-02-01-02 

 

 

1. Apibrėžimas Tirti pranešimus apie patyčias kibernetinėje erdvėje bei kitą 

draudžiamą ar ribojamą skleisti viešąją informaciją 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti, kokia dalis visų  Ryšių reguliavimo 

tarnybos užregistruotų pranešimų yra sėkmingai išnagrinėjama 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x – pagal kompetenciją ištirtų pranešimų skaičius, vnt.;  

y – užregistruotų pranešimų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Saugesnio interneto skyrius.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilius Nakutis; Skaitmeninių paslaugų departamentas, Saugesnio 

interneto skyrius; skyriaus vedėjas; vilius.nakutis@rrt.lt; (8 5) 210 

5676 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

Vertinimo kriterijus susijęs su Nacionalinės kibernetinio saugumo 

strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemone. 

  



28 

 

 

 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti viešųjų ryšių tinklų vientisumą, skatinti saugų 

naudojimąsi internetu ir vykdyti interneto turinio priežiūrą 

01-81-02-01 

Paskelbtų pranešimų apie viešo naudojimo kompiuterių tinkluose 

neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos 

platinimo tvarkos pažeidimus skaičius (vnt.) 

P-01-81-02-01-03 

 

 

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  paskelbtų pranešimų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Saugesnio interneto skyrius. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilius Nakutis; Skaitmeninių paslaugų departamentas, Saugesnio 

interneto skyrius; skyriaus vedėjas; vilius.nakutis@rrt.lt; (8 5) 210 

5676 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti viešųjų ryšių tinklų vientisumą, skatinti saugų 

naudojimąsi internetu ir vykdyti interneto turinio priežiūrą 

01-81-02-01 

Išnagrinėtų prašymų dėl filtravimo priemonių aprobavimo dalis (proc. 

nuo gautų prašymų) 

P-01-81-02-01-04 

 

 

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, vnt.;  

y – gautų prašymų dėl filtravimo priemonių aprobavimo skaičius, 

vnt. 

5. Duomenų šaltinis Saugesnio interneto skyrius.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilius Nakutis; Skaitmeninių paslaugų departamentas,  Saugesnio 

interneto skyrius; skyriaus vedėjas; vilius.nakutis@rrt.lt; (8 5) 210 

5676 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Vykdyti veiksmingą elektroninių ryšių ir pašto paslaugų, įskaitant 

universaliąsias paslaugas, teikimo priežiūrą 

01-81-02-02 

Pagal Tarnybos kompetenciją išnagrinėtų elektroninių ryšių ir pašto 

paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, skundų teisės aktuose nustatytais 

terminais dalis (proc. nuo visų išnagrinėtų skundų) 

P-01-81-02-02-01 

 

 

1. Apibrėžimas Vartotojų prašymų, skundų nagrinėjimas. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiant ginti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų ir pašto paslaugos 

naudotojų, įskaitant vartotojus, pagal kompetenciją tiriami ir 

nagrinėjami paklausimai, skundai dėl IRT ir pašto paslaugų 

teikimo ir paslaugų kokybės. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x – teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytais terminais išnagrinėtų 

elektroninių ryšių paslaugų gavėjų ir pašto paslaugos naudotojų, 

įskaitant vartotojus, prašymų skaičius, vnt.;  

y – visų Tarnyboje gautų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų ir 

pašto paslaugos naudotojų, įskaitant vartotojus, išnagrinėtų skundų 

skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nėra atliekamas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Ugnė Karbočiūtė; Tinklų reguliavimo departamentas, Skundų 

skyrius; skyriaus vedėja; ugne.karbociute@rrt.lt; (8 5) 210 5667 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Vykdyti veiksmingą elektroninių ryšių ir pašto paslaugų, įskaitant 

universaliąsias paslaugas, teikimo priežiūrą 

01-81-02-02 

Kabelinės televizijos tinklų (KTV) planinių patikrinimų skaičius (vnt.) 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 radiofonijos ir televizijos signalų laidinių 

paskirstymo tinklų ir linijų techninių parametrų reikalavimų aprašo 

priežiūros bei matavimo darbus. 

4. Skaičiavimo metodas  Planuojamų patikrinti kabelinės televizijos tinklų skaičius per 

ataskaitinius metus, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Gintautas Gaidelis; Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės 

departamentas, 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 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Vykdyti veiksmingą elektroninių ryšių ir pašto paslaugų, įskaitant 

universaliąsias paslaugas, teikimo priežiūrą 

01-81-02-02 

Operatorių tinklų, kuriuose vykdoma paslaugų kokybės rodiklių 

stebėsena, skaičius (vnt.) 

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 keliuose paslaugų teikėjų (operatorių) 

tinkluose yra vykdoma stebėsena, atliekant  viešojo fiksuoto 

telefono ryšio, viešojo judriojo telefono ryšio ir interneto prieigos 

paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo darbai, įskaitant ir TSM 

reglamento nuostatų įgyvendinimą. 

4. Skaičiavimo metodas  Tinklų, kuriuose atliekama stebėsena, skaičius, per ataskaitinius 

metus, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vaidotas Radzevičius; Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės 

departamentas, 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 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių atitiktį 

privalomiems Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams bei 

elektrinių ir elektroninių aparatų atitiktį Elektromagnetinio suderinamumo 

techninio reglamento reikalavimams 

01-81-02-03 

Patikrintų radijo ryšio įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių 

techninio reglamento administraciniams reikalavimams tipų skaičius 

(vnt.) 

P-01-81-02-03-01 

 

1. Apibrėžimas Radijo ryšio įrenginių atitikties RRĮ 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 tenkintų RRĮ Reglamente 

jiems nustatytus administracinius reikalavimus. 

4. Skaičiavimo metodas  Patikrintų radijo ryšio įrenginių tipų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Andrius Stanaitis; Inspektavimo skyrius; vyriausiasis specialistas; 

andrius.stanaitis@rrt.lt; (8 5) 210 5673 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių atitiktį 

privalomiems Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams bei 

elektrinių ir elektroninių aparatų atitiktį Elektromagnetinio suderinamumo 

techninio reglamento reikalavimams 

01-81-02-03 

Patikrintų elektrinių ir elektroninių aparatų atitikties EMS reglamento 

administraciniams reikalavimams tipų skaičius (vnt.) 

P-01-81-02-03-02 

 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos Respublikos rinkoje esančių elektrinių ir elektroninių 

aparatų 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 elektrinių ir elektroninių aparatai 

tenkintų nustatytus reikalavimus.  

4. Skaičiavimo metodas  Iš rinkos patikrai paimtų elektrinių ir elektroninių aparatų tipų 

skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas.  

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Andrius Stanaitis; Inspektavimo skyrius; vyriausiasis specialistas; 

andrius.stanaitis@rrt.lt; (8 5) 210 5673 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių atitiktį 

privalomiems Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams bei 

elektrinių ir elektroninių aparatų atitiktį Elektromagnetinio suderinamumo 

techninio reglamento reikalavimams 

01-81-02-03 

Radijo ryšio įrenginių, paimtų iš rinkos ir pateiktų laboratoriniams 

bandymams, siekiant nustatyti, ar jie tenkina Radijo ryšio įrenginių 

techninio reglamento esminius reikalavimus, tipų skaičius (vnt.) 

P-01-81-02-03-03 

 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos Respublikos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių 

atitiktis RRĮ 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 tenkintų RRĮ 

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 tipų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas.  

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Andrius Stanaitis; Inspektavimo skyrius; vyriausiasis specialistas; 

andrius.stanaitis@rrt.lt; (8 5) 210 5673 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių atitiktį 

privalomiems Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams bei 

elektrinių ir elektroninių aparatų atitiktį Elektromagnetinio suderinamumo 

techninio reglamento reikalavimams 

01-81-02-03 

Elektrinių ir elektroninių aparatų, paimtų iš rinkos ir pateiktų 

laboratoriniams bandymams, siekiant nustatyti, ar jie tenkina EMS 

techninio reglamento esminius reikalavimus, tipų skaičius (vnt.) 

P-01-81-02-03-04 

 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos Respublikos rinkoje esančių elektrinių ir elektroninių 

aparatų atitiktis EMS reglamente nustatytiems esminiams 

reikalavimams. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiama kontroliuoti ir užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos 

rinkoje esantys ir naudojami elektrinių ir elektroninių aparatai 

tenkintų EMS reglamente jiems nustatytus esminius reikalavimus, 

leistų vartotojams gauti kokybiškas paslaugas bei būtų išvengta 

žalingų trikdžių radijo dažnių naudotojams.  

4. Skaičiavimo metodas  Iš rinkos patikrai paimtų elektrinių ir elektroninių aparatų tipų 

skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas.  

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Andrius Stanaitis; Inspektavimo skyrius; vyriausiasis specialistas; 

andrius.stanaitis@rrt.lt; (8 5) 210 5673 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių atitiktį 

privalomiems Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams bei 

elektrinių ir elektroninių aparatų atitiktį Elektromagnetinio suderinamumo 

techninio reglamento reikalavimams 

01-81-02-03 

Atliktų radijo ryšio įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių techninio 

reglamento esminiams reikalavimams (efektyvaus radijo dažnių (kanalų) 

naudojimo ir elektromagnetinio suderinamumo) vertinimų ir išduotų 

bandymų ataskaitų skaičius (vnt.) 

P-01-81-02-03-05 

 

 

1. Apibrėžimas Atlikti radijo ryšio 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 techninės kontrolės darbus 

4. Skaičiavimo metodas  Atliktų radijo ryšio įrenginių atitikties Reglamento esminiams 

reikalavimams (efektyvaus radijo spektro naudojimo ir 

elektromagnetinio suderinamumo) vertinimų ir išduotų bandymų 

ataskaitų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis. 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Arvydas Giedraitis; Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės 

departamentas, Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius; 

skyriaus vedėjas; arvydas.giedraitis@rrt.lt; (8 37) 33 4040 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021- tieji metai 
 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos rinkoje esančių radijo ryšio įrenginių atitiktį 

privalomiems Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams bei 

elektrinių ir elektroninių aparatų atitiktį Elektromagnetinio suderinamumo 

techninio reglamento reikalavimams 

01-81-02-03 

Atliktų elektrinių ir elektroninių aparatų atitikties Elektromagnetinio 

suderinamumo techninio reglamento esminiams reikalavimams 

vertinimų ir išduotų bandymų ataskaitų skaičius (vnt.) 

P-01-81-02-03-06 

 

 

1. Apibrėžimas Elektrinių ir elektroninių aparatų, esančių Lietuvos rinkoje, 

atitikties esminiams EMS Reglamento reikalavimams vertinimas 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus atspindi EMS kontrolės skyriui pateikiamų Lietuvos 

rinkoje esančių aparatų, įvertinimo galimybes pagal EMS 

reglamento esminius reikalavimus, skyriaus efektyvumą atliekant 

aparatų bandymus ir rinkos priežiūros efektyvumo užtikrinimą. 

4. Skaičiavimo metodas  Atliktų elektrinių ir elektroninių aparatų atitikties EMS reglamento 

esminiams reikalavimams vertinimų ir išduotų bandymų ataskaitų 

skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Arvydas Giedraitis; Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės 

departamentas, Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius; 

skyriaus vedėjas; arvydas.giedraitis@rrt.lt; (8 37) 33 4040 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Vykdyti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūrą. 

01-81-02-04 

Pagal Tarnybos kompetenciją išnagrinėtų asmenų skundų dėl 

patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos dalis (proc. nuo visų 

gautų skundų) 

P-01-81-02-04-01 

 

 

1. Apibrėžimas Skundų dėl patikimumo užtikrinimo 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 skundų dėl patikimumo užtikrinimo 

paslaugų teikėjų veiklos yra sėkmingai išnagrinėjama. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x – dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos 

išnagrinėti pareiškimai, vnt.;  

𝑦 – dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos gauti 

pareiškimai, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Zita Banytė, Skaitmeninių paslaugų departamentas, Patikimumo 

užtikrinimo paslaugų skyrius, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; el. p. 

zita.banyte@rrt.lt, tel. (8 5) 210 5634 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Vykdyti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūrą.  

01-81-02-04 

Suteiktos metodinės pagalbos patikimumo užtikrinimo paslaugų 

teikėjams dalis (proc. nuo visų paklausimų) 

P-01-81-02-04-02 

 

 

1. Apibrėžimas Metodinė pagalba patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti, kokia dalis visų pagal Tarnybos 

kompetenciją gautų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 

paklausimų, susijusių su jų teikiamomis paslaugomis, yra 

sėkmingai išnagrinėjama ir atsakoma. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x – patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams metodinės 

pagalbos suteikimo skaičius, vnt.;  

𝑦 – gauti paklausimai, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Zita Banytė, Skaitmeninių paslaugų departamentas, Patikimumo 

užtikrinimo paslaugų skyrius, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; el. p. 

zita.banyte@rrt.lt, tel. (8 5) 210 5634 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: IRT ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų 

apsaugos pagal Tarnybos kompetenciją užtikrinimas 

01-81-02 

Uždavinys: Vykdyti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūrą.  

01-81-02-04 

Suteiktų konsultacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojams 

dalis (proc. nuo visų gautų paklausimų) 

P-01-81-02-04-03 

 

 

1. Apibrėžimas Patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojų paklausimų dėl 

patikimumo užtikrinimo paslaugų nagrinėjimas ir suteiktos 

konsultacijos 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti, kokia dalis visų pagal Tarnybos 

kompetenciją gautų asmenų paklausimų dėl patikimumo 

užtikrinimo paslaugų yra sėkmingai išnagrinėjama ir atsakoma. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x – patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojams suteiktų 

konsultacijų skaičius, vnt.; 

y – gauti paklausimai, vnt. 
 

5. Duomenų šaltinis Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Zita Banytė, Skaitmeninių paslaugų departamentas, Patikimumo 

užtikrinimo paslaugų skyrius, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; el. p. 

zita.banyte@rrt.lt, tel. (8 5) 210 5634 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81-03-01 

Išduota leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) judriojo radijo ryšio 

vidaus tinkluose (proc. nuo prašytų) 

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, vnt.;  

y – gautų  prašymų skirti radijo dažnius (kanalus) skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Kęstutis Repečka; Radijo ryšio departamentas, Judriosios tarnybos 

skyrius; skyriaus vedėjas; kestutis.repecka@rrt.lt; (8 5) 210 5655 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81-03-01 

Išduota leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) fiksuotosios tarnybos 

radijo ryšio stotyse (proc. nuo prašytų) 

P-01-81-03-01-02 

 

 

1. Apibrėžimas Per ataskaitinius metus išduotų leidimų naudoti radijo dažnius 

(kanalus) fiksuotosios tarnybos  radijo ryšio stotyse santykinis 

kiekis atžvilgiu gautų prašymų 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) 

fiksuotosios tarnybos  radijo ryšio stotyse 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) fiksuotosios 

tarnybos radijo ryšio stotyse skaičius, vnt.;  

y – gautų prašymų skirti radijo dažnius (kanalus) naudoti 

fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stotyse skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Arvydas Sujeta; Radijo ryšio departamentas, Radijo dažnių 

valdymo skyrius; skyriaus patarėjas; arvydas.sujeta @rrt.lt; (8 5) 

210 5696 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūrą, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81-03-01 

Išduota leidimų eksperimentiniam radijo dažnių (kanalų) naudojimui  

(proc. nuo prašytų) 

P-01-81-03-01-03 

 

 

1. Apibrėžimas Per ataskaitinius metus išduotų leidimų naudoti radijo dažnius 

(kanalus) eksperimentiniam radijo dažnių (kanalų) naudojimui 

santykinis kiekis atžvilgiu gautų prašymų 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, vnt.; 

y – gautų prašymų eksperimentiniams radijo ryšio tinklams steigti 

skaičius, vnt.  

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis. 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Mindaugas Mačiukas; Radijo ryšio departamentas, Radijo dažnių 

valdymo skyrius; vyriausiasis specialistas; 

mindaugas.maciukas@rrt.lt; (8 5) 210 5642 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021- tieji metai 
 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81-03-01 

Atlikta naujai įrengtų radijo ir televizijos transliavimo stočių patikrinimų 

(proc. nuo naujai įrengtų stočių skaičiaus) 

P-01-81-03-01-04 

 

 

1. Apibrėžimas Naujai įrengtų radijo ir televizijos transliavimo stočių 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  𝐾

𝐿
 × 100, kur: 

K – patikrintų naujai įrengtų stočių skaičius, vnt.; 

L – naujai įrengtų stočių skaičius, vnt.   

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Raimundas Kuzelis; Radijo spektro kontrolės departamentas; 

departamento vyriausiasis patarėjas; raimundas.kuzelis@rrt.lt; (8 

5) 210 5697 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81 - 03-01 

Planinių radijo ir televizijos transliavimo stočių patikrinimų skaičius 

(vnt.) 

P-01-81-03-01-05 

 

 

1. Apibrėžimas Planiniai radijo ir televizijos transliavimo stočių  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  Pagal planą patikrintų radijo ir televizijos transliavimo stočių 

skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Raimundas Kuzelis; Radijo spektro kontrolės departamentas; 

departamento vyriausiasis patarėjas; raimundas.kuzelis@rrt.lt; (8 

5) 210 5697 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81-03-01 

Naujų vidaus radijo ryšio tinklų su stacionariomis stotimis patikrinimų 

dalis (proc. nuo naujai įrengtų tinklų skaičiaus) 

P-01-81-03-01-06 

 

 

1. Apibrėžimas Naujai įrengtų vidaus radijo ryšio su stacionariomis stotimis tinklų 

patikrinimai 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiama užtikrinti naujų vidaus radijo ryšio tinklų atitiktį 

projektui ir leidimo sąlygoms.  

4. Skaičiavimo metodas  𝐾

𝐿
 × 100, procentai, kur: 

K – patikrintų naujai įrengtų tinklų skaičius, vnt.; 

L – naujai įrengtų tinklų skaičius, vnt.   

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Raimundas Kuzelis; Radijo spektro kontrolės departamentas; 

departamento vyriausiasis patarėjas; raimundas.kuzelis@rrt.lt; (8 

5) 210 5697 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81-03-01 

Planinių vidaus radijo ryšio tinklų patikrinimų skaičius (vnt.) P-01-81-03-01-07 

 

 

1. Apibrėžimas Planiniai vidaus radijo ryšio tinklų patikrinimai 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiama užtikrinti vidaus radijo ryšio tinklų atitiktį projektui ir 

radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygoms.  

4. Skaičiavimo metodas  patikrintų radijo ryšio tinklų skaičius, vnt.; 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Raimundas Kuzelis; Radijo spektro kontrolės departamentas; 

departamento vyriausiasis patarėjas; raimundas.kuzelis@rrt.lt; (8 

5) 210 5697 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių 

infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas 

01-81-03 

Uždavinys: Vykdyti radijo dažnių (kanalų) valdymą, jų naudojimo priežiūra, 

įskaitant radijo stebėseną, kitų elektroninių ryšių išteklių valdymą 

01-81-03-01 

Ištirtų vartotojų skundų dėl radijo trukdžių dalis (proc. nuo visų gautų 

skundų skaičiaus) 

 

P-01-81-03-01-08 

 

 

1. Apibrėžimas Ištirtų vartotojų skundų dėl radijo trukdžių dalis procentais nuo 

visų gautų skundų skaičiaus 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiama efektyviai ištirti skundus dėl radijo trukdžių (prašymus 

dėl radijo trukdžių pašalinimo)  

 

4. Skaičiavimo metodas  𝑁𝑖

𝑁𝑣
 × 100, kur: 

𝑁𝑖 - ištirtų skundų skaičius, vnt.;  

𝑁𝑣 - visų gautų skundų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Raimundas Kuzelis; Radijo spektro kontrolės departamentas; 

departamento vyriausiasis patarėjas; raimundas.kuzelis@rrt.lt; (8 

5) 210 5697 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

Uždavinys: Užtikrinti efektyvią integraciją į ES ir tarptautinių organizacijų 

sprendimų priėmimo procesą 

01-81-04-01 

Pranešimų, dokumentų projektų, Lietuvos pozicijų, parengtų ir 

suderintų dalyvavimui ES Tarybos, EK 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) komitetuose ir darbo 

grupėse, Baltijos šalių reguliuotojų susitikime, kituose tarptautiniuose 

renginiuose, skaičius (vnt.) 

P-01-81-04-01-01 

 

 

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, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys, LINESIS duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Inga Rimkevičienė; Strategijos departamentas, Tarptautinių ryšių 

ir visuomenės informavimo skyrius; skyriaus vedėja; 

inga.rimkeviciene@rrt.lt; (8 5) 210 5684 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021- tieji metai 
 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

Uždavinys: Užtikrinti efektyvų Tarnybos veiklos organizavimą, veiklos 

viešumą ir kontrolę 

01-81-04-02 

Valstybės tarnautojų, per ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, dalis (proc. nuo bendro valstybės tarnautojų 

skaičiaus)  

P-01-81-04-02-01 

 

 

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 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, kur: 

 

ND – valstybės tarnautojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose per ataskaitinius metus, skaičius, vnt.; 

N – valstybės tarnautojų, dirbusių Tarnyboje ataskaitinių metų 

gruodžio 31 d., skaičius, vnt. 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Laura Kriaučiūnaitė-Teresevičienė; Strategijos departamentas, 

Strateginio planavimo skyrius; vyriausioji specialistė; 

laura.tereseviciene@rrt.lt; (8 5) 210 5681 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

Uždavinys: Užtikrinti efektyvų Tarnybos veiklos organizavimą, veiklos 

viešumą ir kontrolę 

01-81-04-02 

Tarnybos informacinių sistemų ir jų posistemių pasiekiamumas per 

metus (proc. nuo viso jų darbo laiko)  

P-01-81-04-02-02 

 

 

1. Apibrėžimas Laikas, kai sistemos ir posistemiai yra veikiantys ir prieinami 

sistemos vartotojams, proc. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

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: 

 [100 – ( 
𝑥

𝑦
 × 100)], kur: 

 
x – valandų suma per metus darbo metu, kai sistema arba 

posistemis buvo neprieinami, val.; 

y –  valandų suma darbo metu per metus, val. 

5. Duomenų šaltinis Sistemų įvykių registracijos žurnalas. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Mindaugas Taučkėla; Administracinis departamentas, 

Informacinių technologijų skyrius; skyriaus vedėjas; 

mindaugas.taučkėla@rrt.lt; (8 5) 210 5687 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

Uždavinys: Užtikrinti efektyvų Tarnybos veiklos organizavimą, veiklos 

viešumą ir kontrolę 

01-81-04-02 

Žiniasklaidos priemonėms išplatintų pranešimų apie Tarnybos veiklą, 

skaičius (vnt.) 

P-01-81-04-02-03 

 

 

1. Apibrėžimas Žiniasklaidos priemonėms išplatintų pranešimų apie Tarnybos 

veiklą, skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti, kiek žiniasklaidos priemonėms buvo 

išplatinta pranešimų apie Tarnybos veiklą 

4. Skaičiavimo metodas  Žiniasklaidos priemonėms išplatintų pranešimų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Rasa Karalienė; Strategijos departamentas, Tarptautinių ryšių ir 

visuomenės informavimo skyrius; skyriaus patarėja; 

rasa.karalienė@rrt.lt; (8 5) 210 5685 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: Integracija į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvi 

Tarnybos veikla  

01-81-04 

Uždavinys: Užtikrinti efektyvų Tarnybos veiklos organizavimą, veiklos 

viešumą ir kontrolę 

01-81-04-02 

Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano kasmetinis (esant 

poreikiui ir dažniau) atnaujinimas ir civilinės saugos parengties 

stiprinimas 

P-01-81-04-02-04 

 

 

1. Apibrėžimas Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano kasmetinis 

(esant poreikiui ir dažniau) atnaujinimas ir civilinės saugos 

parengties stiprinimas 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Tarnybos pasirengimą ekstremalių 

situacijų prevencijai, valdymui ir padarinių likvidavimui, 

ekstremalių situacijų prevencijos priemonių pakankamumą, 

galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizės tinkamumą. 

4. Skaičiavimo metodas  Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano kasmetinis 

(esant poreikiui ir dažniau) atnaujinimas ir civilinės saugos 

parengties stiprinimas (darbuotojų mokymų civilinės saugos tema 

organizavimas 1 kartą per metus ne trumpiau kaip 2 val., funkcinių 

pratybų organizavimas kartą per 2 metus, stalo pratybų 

organizavimas kartą per 2 metus). 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Rūta Valantinaitė; Administracinis departamentas, Turto valdymo 

ir logistikos skyrius; skyriaus vedėja; ruta.valantinaite@rrt.lt; (8 5) 

210 5636 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto 

srityse, užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti 

IRT ir pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės 

visuomenės plėtrą. 

01 

Programa – Ryšių valdymo ir kontrolės programa 01-81 

Programos tikslas: 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, vykdymo užtikrinimas 

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, kur: 

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 atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Loreta Kalvaitienė; Strategijos departamentas; l. e. departamento 

vyriausiojo patarėjo pareigas; loreta.kalvaitiene@rrt.lt; (8 5) 210 

5683; 

Vida Černiuvienė; Strategijos departamentas, Strateginio 

planavimo skyrius, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; 

vida.cerniuviene@rrt.lt; (8 5) 210 5681 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Siekti, kad būtų sudarytos veiksmingos konkurencijos 

geležinkelių transporto rinkoje sąlygos ir būtų užkirsta galimybė viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelių paslaugų įrenginių 

operatoriams piktnaudžiauti savo įtaka geležinkelių transporto rinkoje.  

02 

Pareiškėjų, pateikusių paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros 

pajėgumus, skaičius 

E-02-01 

 

 

1. Apibrėžimas Geležinkelių transporto rinkos konkurencijos sąlygų sudarymo, 

užtikrinant pareiškėjų galimybę konkuruoti dėl viešosios 

geležinkelių infrastruktūros pajėgumų gavimo, vertinimas 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Šis kriterijus parodo geležinkelių transporto rinkos kitimą pagal 

potencialių (naujų) rinkos dalyvių skaičių, tokiu būdu sudarant 

galimybę įvertinti rinkos būklę ir jos kitimo tendencijas. 

4. Skaičiavimo metodas  Pareiškėjų, per vienerius kalendorinius metus, pateikusių 

paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, 

skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pateikti 

duomenys 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Agnė Čižienė; Ekonominio reguliavimo departamentas, Pašto ir 

geležinkelių kainų skyrius; skyriaus vedėja, agne.ciziene@rrt.lt; (8 

5) 210 5686 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Siekti, kad būtų sudarytos veiksmingos konkurencijos 

geležinkelių transporto rinkoje sąlygos ir būtų užkirsta galimybė viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelių paslaugų įrenginių 

operatoriams piktnaudžiauti savo įtaka geležinkelių transporto rinkoje. 

02 

Programa – Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa 02-82 

Programos tikslas: Sąlygų veiksmingai konkurencijai geležinkelių transporto 

rinkoje sudarymas 

02-82-01 

Nustatytais terminais pagal Tarnybos kompetenciją išnagrinėtų pareiškėjų 

skundų dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių 

paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, 

įstaigų ar organizacijų veiksmų ir (ar) neveikimo, dalis (proc. nuo visų gautų 

skundų) 

R-02-82-01-01 

 

 

1. Apibrėžimas Tarnybos veiklos, susijusios su pareiškėjų skundų dėl viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų 

įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, 

įstaigų ar organizacijų veiksmų ir (ar) neveikimo nagrinėjimu,  

tinkamas vykdymas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Šis kriterijus parodo Tarnybos veiklos efektyvumą, vykdant 

viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių 

paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), 

institucijų, įstaigų ar organizacijų veiklos atitikimo nustatytiems 

reikalavimams  priežiūrą ir užtikrinant tinkamą geležinkelių 

infrastruktūros naudojimą. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x –  nustatytais terminais (t. y. per nustatytą teisės aktuose laiką) 

išnagrinėtų pareiškėjų skundų skaičius, vnt.; 

y – bendras gautų skundų skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Agnė Čižienė; Ekonominio reguliavimo departamentas, Pašto ir 

geležinkelių kainų skyrius; skyriaus vedėja, agne.ciziene@rrt.lt; (8 

5) 210 5686 

 Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Siekti, kad būtų sudarytos veiksmingos konkurencijos 

geležinkelių transporto rinkoje sąlygos ir būtų užkirsta galimybė viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelių paslaugų įrenginių 

operatoriams piktnaudžiauti savo įtaka geležinkelių transporto rinkoje. 

02 

Programa – Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa 02-82 

Programos tikslas: Sąlygų veiksmingai konkurencijai geležinkelių transporto 

rinkoje sudarymas 

02-82-01 

Uždavinys: Užtikrinti, kad geležinkelių transporto rinkoje nebūtų 

konkurencijos iškraipymų ir ribojimų 

02-82-01-01 

Parengtų ir nustatytais terminais EK pateiktų geležinkelių transporto 

rinkos stebėjimo ataskaitų skaičius (per metus) (vnt.)  

P-02-82-01-01-01 

 

 

1. Apibrėžimas Savalaikis Tarnybos kompetencijai pavestos informacijos apie 

geležinkelių transporto rinką surinkimas ir ataskaitos pateikimas 

EK 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Šis kriterijus parodo Tarnybos veiklos efektyvumą, laiku ir 

tinkamai surenkant informaciją apie geležinkelių transporto rinką, 

jos pagrindu, pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/1100 reikalavimus, 

parengiant geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėjimo 

ataskaitą ir pateikiant ją EK (kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. 

– už ankstesniuosius metus). 

4. Skaičiavimo metodas  Parengtų ir nustatytais terminais (iki gruodžio 31 d.) EK pateiktų 

geležinkelių transporto rinkos stebėjimo ataskaitų už ankstesnius 

vienerius metus skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Agnė Čižienė; Ekonominio reguliavimo departamentas, Pašto ir 

geležinkelių kainų skyrius; skyriaus vedėja, agne.ciziene@rrt.lt; (8 

5) 210 5686 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Užtikrinti, kad atlyginimo už registro objekto registravimą ir 

dokumentų teikimą dydžiai būtų apskaičiuoti pagrįstai ir teisingai 

03 

Išvadų, pateiktų dėl atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų 

teikimą dydžių pagrįstumo sąnaudomis bei apskaičiavimo teisingumo, dalis 

(proc. nuo pateiktų prašymų) 

E-03-01 

 

 

1. Apibrėžimas Išvadų, pateiktų dėl atlyginimo už registro objekto registravimą ir 

dokumentų teikimą dydžių pagrįstumo sąnaudomis bei 

apskaičiavimo teisingumo, dalis (proc. nuo pateiktų prašymų) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Tarnybos pateiktų išvadų dėl atlyginimo 

už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių 

pagrįstumo sąnaudomis bei apskaičiavimo teisingumo, dalį, 

lyginant su bendrai pateiktų prašymų pateikti išvadą, skaičiumi. 

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

 x – Tarnybos pateiktų išvadų dėl atlyginimo už registro objekto 

registravimą ir dokumentų teikimą dydžių pagrįstumo 

sąnaudomis, skaičius, vnt.;  

 y – bendras Tarnybai pateiktų prašymų atlikti vertinimą ir pateikti 

išvadą, skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Rasa Zmitrevičienė; Ekonominio reguliavimo departamentas, 

Informacinių išteklių kainų skyrius; l. e. skyriaus vedėjo pareigas; 

rasa.zmitreviciene@rrt.lt; (8 5) 210 5693 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

Rodiklio patikimumas aukštas, kadangi Tarnybos pateiktos 

išvados turės būti suderintos Tarnyboje ir oficialiai išsiųstos jas 

pateikusioms organizacijoms ir/ar jų valdytojams. 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Užtikrinti, kad atlyginimo už registro objekto registravimą ir 

dokumentų teikimą dydžiai būtų apskaičiuoti pagrįstai ir teisingai 

03 

Programa – Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą 

dydžių apskaičiavimo priežiūros programa 

03-83 

Programos tikslas: Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų 

teikimą dydžių pagrįstumo sąnaudomis užtikrinimas 

03-83-01 

Išnagrinėtų prašymų dėl atlyginimo už registro objekto registravimą ir 

dokumentų teikimą dydžių pagrįstumo dalis (proc. nuo visų gautų 

prašymų) 

R-03-83-01-01 

 

 

1. Apibrėžimas Išnagrinėtų prašymų dėl atlyginimo už registro objekto registravimą 

ir dokumentų teikimą dydžių pagrįstumo, dalis (proc. nuo visų gautų 

prašymų) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti, kokią dalį prašymų dėl atlyginimo už 

registro objektų registravimą ir dokumentų teikimą dydžių 

pagrįstumo sąnaudomis,  

išnagrinėjo Tarnyba, palyginti su bendrai pateiktų tokių prašymų 

skaičiumi.  

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

 x – Tarnybos išnagrinėtų prašymų dėl atlyginimo už registro objekto 

registravimą ir dokumentų teikimą  dydžių pagrįstumo sąnaudomis, 

skaičius, vnt.; 

 y – bendras Tarnybai pateiktų prašymų atlikti dėl atlyginimo už 

registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą  dydžių 

pagrįstumo sąnaudomis, skaičius, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Rasa Zmitrevičienė; Ekonominio reguliavimo departamentas, 

Informacinių išteklių kainų skyrius; l. e. skyriaus vedėjo pareigas; 

rasa.zmitreviciene@rrt.lt; (8 5) 210 5693 

 Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Užtikrinti, kad atlyginimo už registro objekto registravimą ir 

dokumentų teikimą dydžiai būtų apskaičiuoti pagrįstai ir teisingai 

03 

Programa – Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą 

dydžių apskaičiavimo priežiūros programa 

03-83 

Programos tikslas: Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų 

teikimą dydžių pagrįstumo sąnaudomis užtikrinimas 

03-83-01 

Išnagrinėtų prašymų dėl neatlygintino registro objekto registravimo ir 

dokumentų teikimo sąnaudų pagrįstumo dalis (proc. nuo visų gautų 

prašymų) 

R-03-83-01-02 

 

 

1. Apibrėžimas Išnagrinėtų prašymų dėl neatlygintino registro objekto registravimo 

ir dokumentų teikimo sąnaudų pagrįstumo, dalis (proc. nuo visų 

gautų prašymų) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti, kokią dalį prašymų dėl registro objekto 

neatlygintino registravimo ir dokumentų teikimo sąnaudų 

pagrįstumo išnagrinėjo Tarnyba, palyginti su bendrai pateiktų tokių 

prašymų skaičiumi.  

4. Skaičiavimo metodas  𝑥

𝑦
 × 100, kur: 

x – Tarnybos išnagrinėtų prašymų dėl neatlygintino registro objekto 

registravimo ir dokumentų teikimo dydžių pagrįstumo sąnaudomis, 

skaičius (vnt.);  

 y – bendras Tarnybai pateiktų prašymų atlikti vertinimą ir pateikti 

išvadą, skaičius (vnt.). 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Rasa Zmitrevičienė; Ekonominio reguliavimo departamentas, 

Informacinių išteklių kainų skyrius; l. e. skyriaus vedėjo pareigas; 

rasa.zmitreviciene@rrt.lt; (8 5) 210 5693 

 Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021- tieji metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211 

Strateginis tikslas. Užtikrinti, kad atlyginimo už registro objekto registravimą 

ir dokumentų teikimą dydžiai būtų apskaičiuoti pagrįstai ir teisingai 

03 

Programa – Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą 

dydžių apskaičiavimo priežiūros programa 

03-83 

Programos tikslas: Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų 

teikimą dydžių pagrįstumo sąnaudomis užtikrinimas 

03-83-01 

Uždavinys: Užtikrinti, kad atlyginimo už registro objekto registravimą ir 

dokumentų teikimą dydžiai atitiktų būtinas ir pagrįstas šių veiklų sąnaudas, o 

sąnaudos, patirtos dėl neatlygintino registro objekto registravimo ir 

dokumentų teikimo, būtų tinkamai apskaičiuotos 

03-83-01-01 

Parengtų ir nustatytais terminais paskelbtų ataskaitų apie Atlyginimo už 

registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą apskaičiavimo 

tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą skaičius (per metus) (vnt.) 

P-03-83-01-01-01 

 

 

1. Apibrėžimas Parengta ir nustatytais terminais paskelbta ataskaita apie 

Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą 

dydžių apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą (kartą 

per metus). 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Tarnybos pareigą kasmet parengti 

ataskaitą apie Atlyginimo už registro objekto registravimą ir 

dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatų 

įgyvendinimą. 

4. Skaičiavimo metodas  Parengtų ir paskelbtų ataskaitų skaičius per metus, vnt. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Rasa Zmitrevičienė; Ekonominio reguliavimo departamentas, 

Informacinių išteklių kainų skyrius; l. e. skyriaus vedėjo pareigas; 

rasa.zmitreviciene@rrt.lt; (8 5) 210 5693 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

 

 


