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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 

2010 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1188 „DĖL TEISĖS AKTŲ, 

REGULIUOJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

VEIKLĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO 

TARNYBOS ATLIEKAMOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

Nr. 

Vilnius 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 

punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir 

atsižvelgdamas į Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir 

įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-247 

„Dėl Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių 

atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijų patvirtinimo“: 

1.  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 1V-1188 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklą ir įtvirtinančių Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 

punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir 

atsižvelgdamas į Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir 

įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-247 

„Dėl Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių 

atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijų 

patvirtinimo“:“. 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklą ir įtvirtinančių Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą: 

1.2.1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

„13. Operatorių tinklų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-52 „Dėl 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių paslaugų informacinės sistemos 

likvidavimo, Operatorių tinklų informacinės sistemos ir Periodinių ataskaitų teikimo informacinės 

sistemos steigimo ir jų nuostatų patvirtinimo“.“ 

1.2.2. Papildau 131 punktu: 

„131. Periodinių ataskaitų teikimo informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-52 

„Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių paslaugų informacinės sistemos 

Elektroninio dokumento nuorašas
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likvidavimo, Operatorių tinklų informacinės sistemos ir Periodinių ataskaitų teikimo informacinės 

sistemos steigimo ir jų nuostatų patvirtinimo“.“ 

1.2.3. Papildau 311 punktu: 

„311. Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modelio aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. 

įsakymu Nr. 1V-526 „Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modelio 

aprašo patvirtinimo“.“ 

 1.2.4. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „36. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, 

nustatantis akreditavimo reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 su visais 

pakeitimais.“ 

 1.2.5. Pakeičiu 402 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „402. 2020 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 

2020/2082, kuriuo nustatomas Sąjungoje taikomų didžiausių leidžiamų skambučių užbaigimo 

judriojo ryšio tinkluose mokesčių svertinis vidurkis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas 

(ES) 2019/2116.“ 

1.2.6. Papildau 404 punktu: 

„404. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 

dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir 

reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011.“ 

1.2.7. Papildau 405 punktu: 

„405. 2019 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 

2019/2243, kuriuo nustatomas viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972 naudotinas sutarties santraukos šablonas.“ 

1.2.8. Papildau 406 punktu: 

„406. 2020 m. liepos 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1070, 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos 

elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio 

prieigos taškų charakteristikos.“ 

1.2.9. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip: 

„56. 2008 m. birželio 13 d. Europos Komisijos sprendimas 2008/477/EB dėl 2500–2690 

MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti 

elektroninių ryšių paslaugas su visais pakeitimais.“ 

1.2.10. Pripažįstu netekusiu galios 58 punktą. 

1.2.11. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip: 

„64. 2012 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/688/ES dėl 

1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis 

naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo su visais pakeitimais.“ 

1.2.12. Pakeičiu 713 punktą ir jį išdėstau taip: 

„713. 2019 m. gegužės 14 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/784 

dėl antžeminių sistemų, kurias naudojant Sąjungoje galima teikti belaidžio plačiajuosčio 

elektroninio ryšio paslaugas, 24,25–27,5 GHz dažnių juostos suderinimo su visais pakeitimais.“ 

1.2.13. Pakeičiu 715 punktą ir jį išdėstau taip: 

„715. 2019 m. rugpjūčio 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1326 

dėl darniųjų elektromagnetinio suderinamumo standartų, parengtų įgyvendinant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES, su visais pakeitimais.“ 

1.2.14. Papildau 716 punktu: 

„716. 2020 m. vasario 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/167 dėl 

darniųjų radijo ryšio įrenginių standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2014/53/ES.“ 

1.2.15. Papildau 717 punktu: 
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„717. 2020 m. spalio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1426 dėl 

suderinto 5875–5935 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo su saugumu susijusioms 

intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/671/EB.“ 

1.2.16. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip: 

„76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1457 „Dėl 

skubiosios pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių“.“ 

1.2.17. Pripažįstu netekusiu galios 86.23 papunktį. 

1.2.18. Pripažįstu netekusiu galios 86.27 papunktį. 

1.2.19. Papildau 86.302 papunkčiu: 

„86.302. Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje planas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 

(1.9E)1V-933 „Dėl Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje plano 

patvirtinimo“;“. 
 1.2.20. Pakeičiu 86.41 papunktį ir jį išdėstau taip: 

 „86.41. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 

17 d. įsakymas Nr. 1V-986 „Dėl skaitmeninės televizijos įrenginių sąveikos“;“. 

1.2.21. Papildau 911 punktu: 

„911. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1088 „Dėl 

periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų 

nustatymo kriterijų ir Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams 

paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“.“ 

1.2.22. Pripažįstu netekusiu galios 93 punktą. 
 1.2.23. Pakeičiu 119 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „119. Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą 

ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus 

apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios 

geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios 

geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“.“ 

 1.2.24. Pakeičiu 1191 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „1191. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 3-3 

„Dėl geležinkelių transporto veiklų pelno (nuostolių) ataskaitų ir balansų skelbimo ir viešosios 

geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamų paslaugų išlaidų nustatymo metodo nustatymo“.“ 

1.2.25. Papildau 1193 punktu: 

„1193. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. 

įsakymas Nr. 1V-139 „Dėl Geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.“ 

1.2.26. Papildau 1194 punktu: 

„1194. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 18 

d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-524 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinio 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“.“ 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.4 ir 1.2.6 papunkčiai įsigalioja 2021 m. liepos 16 d. 

3. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

interneto svetainėje. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Feliksas Dobrovolskis 
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