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LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
2017 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. 1V-526 „DĖL RIZIKOS VERTINIMU
PAGRĮSTOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS MODELIO APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 5.2, 7.12 ir 7.24 papunkčiais, Rizikos vertinimu
pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1V-169
„Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo,
Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų
konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės
29 d. įsakymą Nr. 1V-526 „Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modelio
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) ir jį išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS
MODELIO APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 5.2, 7.12 ir 7.24 papunkčiais, Rizikos vertinimu
pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1V-169
„Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo,
Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų
konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modelio aprašą
(toliau – Aprašas) (pridedama).
2. S k i r i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) Inspektavimo
skyrių atsakingu už ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą.
3. P a v e d u:
3.1. Tarnybos Inspektavimo skyriui kartu su Administracinio departamento Informacinių
technologijų skyriumi iki 2022 m. sausio 1 d. sudaryti technines sąlygas Apraše nurodytiems

2
Tarnybos struktūriniams padaliniams atlikti Aprašo 17 ir 18 punktuose nurodytus veiksmus,
susijusius su rizikos vertinimui atlikti reikalingų duomenų pateikimu ir Aprašo 12 punkte nurodytų
sąrašų paskelbimu Tarnybos failų serveryje;
3.2. Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kurio kuravimo sričiai priskirti Tarnybos
Administracinis departamentas ir Inspektavimo skyrius, šio įsakymo vykdymo kontrolę.“
2. P a v e d u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba)
Administracinio departamento Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus patarėjai Kristinai
Paradnikienei paskelbti šį įsakymą Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, o Tarnybos direktoriaus pavaduotoją, kurio kuravimo sričiai priskirti Tarnybos
Administracinis departamentas ir Inspektavimo skyrius, Tarnybos Administracinio departamento
Informacinių technologijų skyriaus vedėją ir šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Rizikos
vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modelio aprašo priede nurodytų Tarnybos
struktūrinių padalinių vadovus supažindinti pasirašytinai.
3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Įsakymo 3
punktą ir šio įsakymo 2 ir 3 punktus, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

Direktorius

Feliksas Dobrovolskis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr.
1V-526
(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2021 m.
d. įsakymo Nr.
redakcija)
RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS
MODELIO APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modelio aprašas (toliau –
Aprašas) nustato reikalavimus rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros modeliui
(toliau – modelis) – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (toliau – Tarnyba) įdiegtai ir
taikomai ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo ir valdymo sistemai, kuria siekiama įgyvendinti
pagrindinį ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslą – užtikrinti ūkio subjektų veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų ir Tarnybos kompetencijai priskirtų visuomenei
svarbių vertybių apsaugą.
2. Modelis taikomas sudarant metinį planuojamų tikrinti ūkio subjektų, besiverčiančių
elektroninių ryšių veikla, ir pašto paslaugos teikėjų (toliau visi kartu – ūkio subjektai, o kiekvienas
atskirai – ūkio subjektas) sąrašą ir vykdant šių ūkio subjektų veiklos priežiūrą.
3. Tarnyba, įgyvendindama rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, siekia
mažinti priežiūros naštą mažiausios rizikos ūkio subjektams ir prioritetą skirti tų ūkio subjektų, kurių
veikloje yra didžiausia žalos teisės normų saugomoms vertybėms atsiradimo tikimybė ir galimas
neigiamas poveikis, priežiūrai. Atlikdama rizikos vertinimą, Tarnyba pagal kompetenciją analizuoja
žalos teisės normų saugomoms vertybėms atsiradimo tikimybę, galimą šios žalos dydį, mastą bei
poveikį.
4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ), Lietuvos Respublikos
pašto įstatyme ir Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir
atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir
Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“.
II SKYRIUS
RIZIKOS VERTINIMAS
5. Rizikos vertinimo metu nustatomos kiekybinės ir kokybinės reikšmės, susijusios su
konkrečia situacija ir galima grėsme Tarnybos kompetencijai priskirtoms saugoti visuomenei
svarbioms vertybėms.
6. Tarnybos kompetencijai priskirtos saugoti visuomenei svarbios vertybės yra:
6.1. elektroninių ryšių srityje:
6.1.1. veiksminga konkurencija;
6.1.2. viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus, teisės ir teisėti interesai;
6.1.3. efektyvus elektroninių ryšių išteklių naudojimas;
6.1.4. viešųjų ryšių tinklų vientisumas;
6.2. pašto srityje:
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6.2.1. veiksminga konkurencija;
6.2.2. pašto paslaugos naudotojų, įskaitant vartotojus, teisės ir teisėti interesai.
7. Vertybėms, nurodytoms Aprašo 6.1 papunktyje, kylančios grėsmės yra:
7.1. teisės aktų, nustatančių bendrąsias vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas,
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;
7.2. įpareigojimų, Tarnybos nustatytų didelę įtaką atitinkamose rinkose turintiems ūkio
subjektams, nevykdymas ar netinkamas vykdymas;
7.3. teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių ryšių paslaugų gavėjų, įskaitant vartotojus,
teises ir teisėtus interesus, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;
7.4. teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygas,
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;
7.5. viešųjų ryšių tinklų vientisumo pažeidimai.
8. Vertybėms, nurodytoms Aprašo 6.2 papunktyje, kylančios grėsmės yra:
8.1. teisės aktų, reglamentuojančių pašto paslaugos teikimą ir reikalavimus pašto paslaugos
teikėjams, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;
8.2. teisės aktų reikalavimų dėl pašto tinklo naudojimo nesilaikymas ar netinkamas
laikymasis;
8.3. teisės aktų, reglamentuojančių pašto paslaugos naudotojų, įskaitant vartotojus, teises ir
teisėtus interesus, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis.
9. Kriterijai, didinantys arba mažinantys grėsmių, nurodytų Aprašo 7 punkte, galimos sukelti
žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį, pagal kuriuos vertinama ūkio subjektų, besiverčiančių
elektroninių ryšių veikla, rizika, yra:
9.1. Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, užimama fiksuotojo telefono
ryšio paslaugų rinkos dalis pagal abonentų skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje abonentų skaičiaus):
9.1.1. iki 2 proc. – 0 balų;
9.1.2. daugiau nei 2 ir ne daugiau nei 10 proc. – 1 balas;
9.1.3. daugiau nei 10 ir ne daugiau nei 25 proc. – 2 balai;
9.1.4. daugiau nei 25 ir ne daugiau nei 50 proc. – 3 balai;
9.1.5. daugiau nei 50 ir ne daugiau nei 75 proc. – 4 balai;
9.1.6. daugiau nei 75 proc. – 5 balai.
9.2. Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, užimama judriojo telefono ryšio
paslaugų rinkos dalis pagal abonentų (šioms paslaugoms naudojamų aktyvių SIM kortelių (abonento
identifikavimo kortelių (angl. Subscriber Identity Module) (toliau – SIM kortelės)) skaičių (proc. nuo
bendro toje rinkoje abonentų (šioms paslaugoms naudojamų aktyvių SIM kortelių) skaičiaus):
9.2.1. iki 2 proc. – 0 balų;
9.2.2. daugiau nei 2 ir ne daugiau nei 10 proc. – 2 balai;
9.2.3. daugiau nei 10 ir ne daugiau nei 25 proc. – 4 balai;
9.2.4. daugiau nei 25 ir ne daugiau nei 50 proc. – 6 balai;
9.2.5. daugiau nei 50 ir ne daugiau nei 75 proc. – 8 balai;
9.2.6. daugiau nei 75 proc. – 10 balų.
9.3. Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, užimama interneto prieigos
paslaugų, teikiamų fiksuotojo ryšio technologijomis, rinkos dalis pagal abonentų skaičių (proc. nuo
bendro toje rinkoje abonentų skaičiaus):
9.3.1. iki 2 proc. – 0 balų;
9.3.2. daugiau nei 2 ir ne daugiau nei 10 proc. – 2 balai;
9.3.3. daugiau nei 10 ir ne daugiau nei 25 proc. – 4 balai;
9.3.4. daugiau nei 25 ir ne daugiau nei 50 proc. – 6 balai;
9.3.5. daugiau nei 50 ir ne daugiau nei 75 proc. – 8 balai;
9.3.6. daugiau nei 75 proc. – 10 balų.
9.4. Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, užimama interneto prieigos
paslaugų, teikiamų judriojo ryšio technologijomis, rinkos dalis pagal abonentų (šioms paslaugoms
naudojamų aktyvių SIM kortelių) skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje abonentų (šioms paslaugoms
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naudojamų aktyvių SIM kortelių) skaičiaus):
9.4.1. iki 2 proc. – 0 balų;
9.4.2. daugiau nei 2 ir ne daugiau nei 10 proc. – 3 balai;
9.4.3. daugiau nei 10 ir ne daugiau nei 25 proc. – 6 balai;
9.4.4. daugiau nei 25 ir ne daugiau nei 50 proc. – 8 balai;
9.4.5. daugiau nei 50 ir ne daugiau nei 75 proc. – 9 balai;
9.4.6. daugiau nei 75 proc. – 10 balų.
9.5. Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, užimama mokamos televizijos
paslaugų rinkos dalis pagal abonentų skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje abonentų skaičiaus):
9.5.1. iki 2 proc. – 0 balų;
9.5.2. daugiau nei 2 ir ne daugiau nei 10 proc. – 2 balai;
9.5.3. daugiau nei 10 ir ne daugiau nei 25 proc. – 4 balai;
9.5.4. daugiau nei 25 ir ne daugiau nei 50 proc. – 6 balai;
9.5.5. daugiau nei 50 ir ne daugiau nei 75 proc. – 8 balai;
9.5.6. daugiau nei 75 proc. – 10 balų.
9.6. Užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus nemokėjimas ar
vėlavimas juos mokėti:
9.6.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;
9.6.2. nustatytas vienas atvejis – 1 balas;
9.6.3. nustatyti du atvejai – 2 balai;
9.6.4. nustatyti trys ar daugiau atvejų – 3 balai.
9.7. Atsakymų į Tarnybos paklausimus (raštus) nepateikimas ar vėlavimas pateikti atsakymus
į Tarnybos paklausimus (raštus) ilgiau kaip 5 darbo dienas:
9.7.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;
9.7.2. nustatytas vienas atvejis – 1 balas;
9.7.3. nustatyti du atvejai – 2 balai;
9.7.4. nustatyti trys ar daugiau atvejų – 3 balai.
9.8. Ataskaitų apie ūkio subjekto vykdytą elektroninių ryšių veiklą neteikimas ar vėlavimas
jas teikti:
9.8.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;
9.8.2. nustatytas vienas atvejis, kai pateikta ataskaita po Tarnybos Strategijos departamento
Ekonominės analizės skyriaus (toliau – Ekonominės analizės skyrius) rašto ūkio subjektui, kuriuo
primenama apie pareigą pateikti ataskaitą – 3 balai;
9.8.3. nustatyti du ar daugiau atvejų, kai pateiktos ataskaitos po Ekonominės analizės skyriaus
rašto ūkio subjektui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitas – 4 balai;
9.8.4. nustatytas vienas atvejis, kai pateikta ataskaita po Tarnybos Inspektavimo skyriaus
(toliau – Inspektavimo skyrius) pirmo rašto ūkio subjektui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti
ataskaitą – 5 balai;
9.8.5. nustatyti du ar daugiau atvejų, kai pateiktos ataskaitos po Inspektavimo skyriaus pirmo
rašto ūkio subjektui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitas – 6 balai;
9.8.6. nustatytas vienas atvejis, kai pateikta ataskaita po Inspektavimo skyriaus pakartotinio
rašto ūkio subjektui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitą – 7 balai;
9.8.7. nustatyti du ar daugiau atvejų, kai pateiktos ataskaitos po Inspektavimo skyriaus
pakartotinio rašto ūkio subjektui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitas – 8 balai;
9.8.8. nustatytas bent vienas atvejis, kai ataskaita nepateikta po visų Aprašo 9.8.2, 9.8.4 ir
9.8.6 papunkčiuose nurodytų raštų ūkio subjektui, kuriais primenama apie pareigą pateikti ataskaitą
– 10 balų.
9.9. Įpareigojimų, Tarnybos nustatytų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiam ūkio
subjektui, besiverčiančiam elektroninių ryšių veikla, nevykdymas ar netinkamas vykdymas
(ekonominis aspektas):
9.9.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.9.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
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9.9.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
9.9.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 6 balai.
9.10. Įpareigojimų, Tarnybos nustatytų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčiam ūkio
subjektui, nevykdymas ar netinkamas vykdymas (techninis aspektas):
9.10.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.10.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
9.10.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
9.10.4. nustatyti trys ir daugiau pažeidimų – 6 balai.
9.11. ERĮ ir (ar) Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir
naudojimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978
„Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių
patvirtinimo“, nustatytų elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, naudojimo ar kitų
reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.11.1. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas
laikymasis:
9.11.1.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.11.1.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
9.11.1.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
9.11.1.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 6 balai.
9.11.2. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo
reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.11.2.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.11.2.2. nustatytas vienas pažeidimas – 1 balas;
9.11.2.3. nustatyti du pažeidimai – 2 balai;
9.11.2.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 3 balai.
9.11.3. Elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir
(ar) bendrai naudoti tinkamos fizinės infrastruktūros bendro įrengimo ir (ar) naudojimo reikalavimų
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.11.3.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.11.3.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
9.11.3.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
9.11.3.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 6 balai.
9.12. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2005
m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“, (toliau – Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės) nustatytų reikalavimų
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.12.1. Informacijos apie elektroninių ryšių paslaugas ir jų teikimą skelbimo reikalavimų
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.12.1.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.12.1.2. nustatytas bent vienas standartinių elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties
sąlygų skelbimo reikalavimų pažeidimas – 2 balai;
9.12.1.3. nustatytas bent vienas informacijos apie elektroninių ryšių paslaugų įkainius (tarifus)
skelbimo reikalavimų pažeidimas – 2 balai;
9.12.1.4. nustatytas bent vienas informacijos apie ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų,
įskaitant vartotojus, ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjo sprendimo būdus, įskaitant ginčų sprendimo
inicijavimo sąlygas ir tvarką, skelbimo reikalavimų pažeidimas – 2 balai;
9.12.1.5. nustatytas bent vienas informacijos apie galimybės naudotis skubiosios pagalbos
iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis ir skambinančio asmens vietos nustatymo
duomenų, teikiamų Bendrajam pagalbos centrui, pokyčius skelbimo reikalavimų pažeidimas – 4
balai;
9.12.1.6. nustatytas bent vienas kitos, nei nurodyta Aprašo 9.12.1.2–9.12.1.5 papunkčiuose,
informacijos skelbimo reikalavimų pažeidimas – 2 balai.
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9.12.2. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ar vykdymo reikalavimų
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.12.2.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.12.2.2. nustatytas bent vienas reikalavimų informuoti abonentą apie elektroninių ryšių
paslaugų teikimo sutarties sąlygų pakeitimus pažeidimas – 7 balai;
9.12.2.3. nustatytas bent vienas sąskaitų už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas pateikimo
reikalavimų pažeidimas – 4 balai;
9.12.2.4. nustatytas bent vienas reikalavimų, susijusių su elektroninių ryšių paslaugų teikimo
kreditu, pažeidimas – 4 balai;
9.12.3. Kitų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų, nei nurodyti Aprašo
9.12.1 ir 9.12.2 papunkčiuose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.12.3.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.12.3.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
9.12.3.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
9.12.3.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 6 balai.
9.13. Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių
institucijų paslaugomis tvarkos apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. 1V-1087 „Dėl Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo
paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Abonentų ir (ar)
naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis
tvarkos aprašas) nustatytų reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.13.1. Reikalavimų, susijusiu su abonentų ir (ar) faktinių elektroninių ryšių paslaugų
naudotojų galimybių naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis
užtikrinimu, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.13.1.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.13.1.2. nustatytas bent vienas pažeidimas – 10 balų.
9.13.2. Reikalavimų, susijusių su skambinančio asmens vietos nustatymo duomenų teikimu
Bendrajam pagalbos centrui, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.13.2.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.13.2.2. nustatytas bent vienas pažeidimas – 10 balų.
9.13.3. Kitų Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas
teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašo reikalavimų, nei nurodyti Aprašo 9.13.1 ir 9.13.2
papunkčiuose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.13.3.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.13.3.2. nustatytas vienas pažeidimas – 4 balai;
9.13.3.3. nustatyti du ar daugiau pažeidimų – 8 balai.
9.14. Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų
teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame
Tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 „Dėl Abonento teisės išlaikyti
abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą,
užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytų abonentinio numerio perkėlimo
reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.14.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.14.2. nustatytas bent vienas pažeidimas – 3 balai.
9.15. ERĮ ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų universaliųjų elektroninių ryšių
paslaugų teikimo reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.15.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.15.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
9.15.3. nustatyti du ar daugiau pažeidimų – 5 balai.
9.16. 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 531/2012
dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje su visais pakeitimais
ir 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120, kuriuo
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nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga ir mažmeninėmis reguliuojamų ryšio
paslaugų ES viduje kainomis, ir kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB ir Reglamentas (ES)
Nr. 531/2012 su visais pakeitimais nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.16.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.16.2. nustatytas bent vienas pažeidimas – 3 balai.
9.17. Radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose,
leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) ir (ar) Tarnybos administraciniuose sprendimuose
nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.17.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.17.2. nustatytas vienas pažeidimas – 3 balai;
9.17.3. nustatyti du pažeidimai – 5 balai;
9.17.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 7 balai.
9.18. Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus
2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1V-394 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo
taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
9.18.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
9.18.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
9.18.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
9.18.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 8 balai.
9.19. Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, paskutinio planinio patikrinimo
atlikimo laikas:
9.19.1. planinis patikrinimas atliktas prieš dvejus metus – 0 balų;
9.19.2. planinis patikrinimas atliktas prieš trejus metus – 2 balai;
9.19.3. planinis patikrinimas atliktas daugiau nei prieš trejus metus – 5 balai.
10. Kriterijai, didinantys arba mažinantys grėsmių, nurodytų Aprašo 8 punkte, galimos sukelti
žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį, pagal kuriuos vertinama pašto paslaugos teikėjų rizika, yra:
10.1. Pašto paslaugos teikėjo užimama pašto rinkos dalis pagal korespondencijos siuntų
siuntimo apimtis (proc. nuo bendro visų pašto paslaugos teikėjų išsiųsto korespondencijos siuntų
kiekio):
10.1.1. iki 5 proc. – 0 balų;
10.1.2. daugiau nei 5 proc. ir ne daugiau nei 10 proc. – 1 balas;
10.1.3. daugiau nei 10 proc. ir ne daugiau nei 25 proc. – 2 balai;
10.1.4. daugiau nei 25 proc. ir ne daugiau nei 50 proc. – 3 balai;
10.1.5. daugiau nei 50 proc. ir ne daugiau nei 75 proc. – 5 balai;
10.1.6. daugiau nei 75 proc. – 10 balų.
10.2. Pašto paslaugos teikėjo užimama pašto rinkos dalis pagal pašto siuntinių siuntimo
apimtis (proc. nuo bendro visų pašto paslaugos teikėjų išsiųsto pašto siuntinių kiekio):
10.2.1. iki 5 proc. – 0 balų;
10.2.2. daugiau nei 5 proc. ir ne daugiau nei 10 proc. – 2 balai;
10.2.3. daugiau nei 10 proc. ir ne daugiau nei 25 proc. – 4 balai;
10.2.4. daugiau nei 25 proc. ir ne daugiau nei 50 proc. – 6 balai;
10.2.5. daugiau nei 50 proc. ir ne daugiau nei 75 proc. – 8 balai;
10.2.6. daugiau nei 75 proc. – 10 balų.
10.3. Užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus nemokėjimas ar
vėlavimas juos mokėti:
10.3.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;
10.3.2. nustatytas vienas atvejis – 1 balas;
10.3.3. nustatyti du atvejai – 2 balai;
10.3.4. nustatyti trys ar daugiau atvejų – 3 balai.
10.4. Atsakymų į Tarnybos paklausimus (raštus) nepateikimas ar vėlavimas pateikti
atsakymus į Tarnybos paklausimus (raštus) ilgiau kaip 5 darbo dienas:
10.4.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;
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10.4.2. nustatytas vienas atvejis – 1 balas;
10.4.3. nustatyti du atvejai – 2 balai;
10.4.4. nustatyti trys ar daugiau atvejų – 3 balai.
10.5. Ataskaitų apie suteiktą pašto paslaugą neteikimas ar vėlavimas jas teikti:
10.5.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;
10.5.2. nustatytas vienas atvejis, kai pateikta ataskaita po Ekonominės analizės skyriaus rašto
pašto paslaugos teikėjui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitą – 3 balai;
10.5.3. nustatyti du ar daugiau atvejų, kai pateiktos ataskaitos po Ekonominės analizės
skyriaus rašto pašto paslaugos teikėjui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitas – 4 balai;
10.5.4. nustatytas vienas atvejis, kai pateikta ataskaita po Inspektavimo skyriaus pirmo rašto
pašto paslaugos teikėjui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitą – 5 balai;
10.5.5. nustatyti du ar daugiau atvejų, kai pateiktos ataskaitos po Inspektavimo skyriaus pirmo
rašto pašto paslaugos teikėjui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitas – 6 balai;
10.5.6. nustatytas vienas atvejis, kai pateikta ataskaita po Inspektavimo skyriaus pakartotinio
rašto pašto paslaugos teikėjui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitą – 7 balai;
10.5.7. nustatyti du ar daugiau atvejų, kai pateiktos ataskaitos po Inspektavimo skyriaus
pakartotinio rašto pašto paslaugos teikėjui, kuriuo primenama apie pareigą pateikti ataskaitas – 8
balai;
10.5.8. nustatytas bent vienas atvejis, kai ataskaita nepateikta po visų Aprašo 10.5.2, 10.5.4 ir
10.5.6 papunkčiuose nurodytų raštų pašto paslaugos teikėjui, kuriais primenama apie pareigą pateikti
ataskaitą – 10 balų.
10.6. Pašto įstatyme ir (ar) Pašto paslaugos teikimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos
direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1V-332 „Dėl Pašto paslaugos teikimo taisyklių
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų
pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Pašto paslaugos teikimo taisyklės) nustatytų reikalavimų
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
10.6.1. Reikalavimo viešai skelbti pašto paslaugos teikėjo patvirtintą pašto paslaugos teikimo
tvarkos aprašą nesilaikymas:
10.6.1.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
10.6.1.2. pašto paslaugos teikėjas viešai neskelbė jo patvirtinto pašto paslaugos teikimo
tvarkos aprašo – 4 balai.
10.6.2. Reikalavimų, susijusių su pašto tinklo naudojimu, nesilaikymas ar netinkamas
laikymasis:
10.6.2.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
10.6.2.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
10.6.2.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
10.6.2.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 6 balai.
10.6.3. Reikalavimų, nustatytų universaliosios pašto paslaugos teikėjui, nesilaikymas ar
netinkamas laikymasis:
10.6.3.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
10.6.3.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
10.6.3.3. nustatyti du pažeidimai – 4 balai;
10.6.3.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 6 balai.
10.6.4. Kitų Pašto įstatymo ir (ar) Pašto paslaugos teikimo taisyklių reikalavimų, nei nurodyti
Aprašo 10.6.1–10.6.3 papunkčiuose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis:
10.6.4.1. nenustatyta pažeidimų – 0 balų;
10.6.4.2. nustatytas vienas pažeidimas – 2 balai;
10.6.4.3. nustatyti du pažeidimai – 3 balai;
10.6.4.4. nustatyti trys ar daugiau pažeidimų – 4 balai.
10.7. Pašto paslaugos teikėjo paskutinio planinio patikrinimo atlikimo laikas:
10.7.1. planinis patikrinimas atliktas prieš dvejus metus – 0 balų;
10.7.2. planinis patikrinimas atliktas prieš trejus metus – 2 balai;
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10.7.3. planinis patikrinimas atliktas daugiau nei prieš trejus metus – 5 balai.
11. Vadovaujantis Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytais kriterijais vertinama praėjusių
kalendorinių metų ūkio subjektų veikla pagal Tarnybos turimus duomenis.
12. Ūkio subjekto rizikingumas išreiškiamas balų, suteiktų įvertinus ūkio subjekto veiklą
pagal visus jam taikomus rizikos vertinimo kriterijus, suma (toliau – rizikingumo balas).
Apskaičiavus visų ūkio subjektų rizikingumo balus, sudaromi ūkio subjektų sąrašai, kuriuose ūkio
subjektai nurodomi rizikingumo balų mažėjimo tvarka. Ūkio subjektai, besiverčiantys elektroninių
ryšių veikla, ir pašto paslaugos teikėjai yra nurodomi atskiruose sąrašuose. Tuo atveju, jei kelių ūkio
subjektų rizikingumo balas yra vienodas, pirmiau (aukščiau) sąraše nurodomi tie ūkio subjektai, kurie
surinko daugiau balų pagal Aprašo 9.19 papunktyje arba Aprašo 10.7 papunktyje nurodytą kriterijų.
13. Ūkio subjekto rizikingumas gali būti didelis, vidutinis arba mažas.
14. Ūkio subjektai, besiverčiantys elektroninių ryšių veikla, pagal rizikingumą skirstomi taip:
14.1. dideliam rizikingumui priskiriama 10 proc. pagal Aprašo 12 punktą sudarytame sąraše
nurodytų ūkio subjektų, kurių rizikingumo reikšmės didžiausios;
14.2. vidutiniam rizikingumui priskiriama 20 proc. pagal Aprašo 12 punktą sudarytame sąraše
nurodytų ūkio subjektų (nurodytų po didelio rizikingumo ūkio subjektų);
14.3. mažam rizikingumui priskiriami visi likusieji pagal Aprašo 12 punktą sudarytame sąraše
nurodyti ūkio subjektai, nepriskirti dideliam arba vidutiniam rizikingumui.
15. Pašto paslaugos teikėjai pagal rizikingumą skirstomi taip:
15.1. dideliam rizikingumui priskiriama 10 proc. pagal Aprašo 12 punktą sudarytame sąraše
nurodytų ūkio subjektų, kurių rizikingumo reikšmės didžiausios;
15.2. vidutiniam rizikingumui priskiriama 20 proc. pagal Aprašo 12 punktą sudarytame sąraše
nurodytų ūkio subjektų (nurodytų po didelio rizikingumo ūkio subjektų);
15.3. mažam rizikingumui priskiriami visi likusieji pagal Aprašo 12 punktą sudarytame sąraše
nurodyti ūkio subjektai, nepriskirti dideliam arba vidutiniam rizikingumui.
16. Ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą atlieka Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas
Tarnybos struktūrinis padalinys.
17. Tarnybos struktūriniai padaliniai, nurodyti Aprašo priede, kasmet, ne vėliau kaip iki sausio
15 d., Tarnybos failų serveryje ir pagal joje pateiktą formą, pateikia Aprašo 16 punkte nurodytam
Tarnybos struktūriniam padaliniui ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimui atlikti reikalingus
duomenis.
18. Aprašo 16 punkte nurodytas Tarnybos struktūrinis padalinys kasmet, ne vėliau kaip iki
vasario 1 d., atlieka Aprašo 12–15 punktuose nurodytus veiksmus ir Aprašo 12 punkte nurodytus
sąrašus paskelbia Tarnybos failų serveryje.
III SKYRIUS
RIZIKOS VALDYMAS IR PAGRINDINIAI RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTOS ŪKIO
SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI
19. Ūkio subjektų veiklos priežiūra, atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumą, atliekama
laikantis šių reikalavimų:
19.1. Didelio, vidutinio ir mažo rizikingumo ūkio subjektai:
19.1.1. konsultuojami Tarnybos kompetencijos klausimais ir jiems taikomi kiti prevenciniai
veiksmai, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams (teikiama metodinė pagalba,
organizuojami seminarai, ūkio subjektai įspėjami apie galimus teisės aktų pažeidimus raštu arba
žodžiu, informuojami apie nustatytus rizikingumą didinančius arba mažinančius veiksnius, įskaitant
teisės aktų reikalavimų pažeidimus, ir kita);
19.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertinama gauta informacija apie ūkio subjektų veiklą;
19.1.3. taikomos poveikio priemonės įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka.
19.2. Didelio rizikingumo ūkio subjektai yra tikrinami kasmet, įtraukiant juos į einamųjų metų
planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą (patikrinimų planą).
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19.3. Vidutinio rizikingumo ūkio subjektai yra tikrinami ne dažniau kaip kartą per dvejus
metus įtraukiant juos į atitinkamų metų planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą (patikrinimų planą).
20. Informacija, susijusi su ūkio subjektų rizikos vertinimu, ir atliekama ūkio subjektų veiklos
priežiūra, kaupiama, sisteminama, analizuojama, vertinama ir yra prieinama visiems suinteresuotiems
Tarnybos struktūriniams padaliniams Tarnybos failų serveryje. Joje pateikiama kiekvieno prižiūrimo
ūkio subjekto patikrinimų istorija, ūkio subjekto veiklos atitikties teisės aktų, už kurių priežiūrą ir
įgyvendinimą atsakinga Tarnyba, reikalavimams dinamika. Tarnybos failų serveryje informacija
tvarkoma laikantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų.
_____________________

Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų
veiklos priežiūros modelio aprašo
priedas
TARNYBOS STRUKTŪRINIAI PADALINIAI, ATSAKINGI UŽ DUOMENŲ,
REIKALINGŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMUI ATLIKTI,
PATEIKIMĄ

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijai

Elektroninių ryšių rinka
Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla,
užimama fiksuotojo telefono ryšio paslaugų rinkos dalis
pagal abonentų skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje
abonentų skaičiaus)
Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla,
užimama judriojo telefono ryšio paslaugų rinkos dalis
pagal abonentų (šioms paslaugoms naudojamų aktyvių
SIM kortelių (abonento identifikavimo kortelių (angl.
Subscriber Identity Module) (toliau – SIM kortelės))
skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje abonentų (šioms
paslaugoms naudojamų aktyvių SIM kortelių)
skaičiaus)
Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla,
užimama interneto prieigos paslaugų, teikiamų
fiksuotojo ryšio technologijomis, rinkos dalis pagal
abonentų skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje
abonentų skaičiaus)
Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla,
užimama interneto prieigos paslaugų, teikiamų judriojo
ryšio technologijomis, rinkos dalis pagal abonentų
(šioms paslaugoms naudojamų aktyvių SIM kortelių)
skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje abonentų (šioms
paslaugoms naudojamų aktyvių SIM kortelių)
skaičiaus)
Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla,
užimama mokamos televizijos paslaugų rinkos dalis
pagal abonentų skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje
abonentų skaičiaus)
Užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir
atliekamus darbus nemokėjimas ar vėlavimas juos
mokėti
Atsakymų į Tarnybos paklausimus (raštus)
nepateikimas ar vėlavimas pateikti atsakymus į
Tarnybos paklausimus (raštus) ilgiau kaip 5 darbo

Aprašo
papunktis

Atsakingas
Tarnybos
struktūrinis
padalinys
(departamentas,
skyrius)

9.1

SD EAS

9.2

SD EAS

9.3

SD EAS

9.4

SD EAS

9.5

SD EAS

9.6

TRD
FBAS

9.7

SD EAS
TRD
TD
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9.8

IĮKD
ERD
RRD
IS
SD EAS

9.9

ERD

9.10

TRD

9.11.1

IĮKD
IS
TRD
IĮKD
IS
TRD
IĮKD
IS

dienas

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ataskaitų apie ūkio subjekto vykdytą elektroninių ryšių
veiklą neteikimas ar vėlavimas jas teikti
Įpareigojimų, Tarnybos nustatytų didelę įtaką
atitinkamoje rinkoje turinčiam ūkio subjektui,
besiverčiančiam elektroninių ryšių veikla, nevykdymas
ar netinkamas vykdymas (ekonominis aspektas)
Įpareigojimų, Tarnybos nustatytų didelę įtaką
atitinkamoje rinkoje turinčiam ūkio subjektui,
nevykdymas ar netinkamas vykdymas (techninis
aspektas)
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimų
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonų žymėjimo reikalavimų nesilaikymas ar
netinkamas laikymasis
Elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) elektroninių
ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti
tinkamos fizinės infrastruktūros bendro įrengimo ir (ar)
naudojimo reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas
laikymasis
Informacijos apie elektroninių ryšių paslaugas ir jų
teikimą skelbimo reikalavimų nesilaikymas ar
netinkamas laikymasis
Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo
ar vykdymo reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas
laikymasis
Kitų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
reikalavimų, nei nurodyti Aprašo 9.12.1 ir 9.12.2
papunkčiuose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis
Reikalavimų, susijusiu su abonentų ir (ar) faktinių
elektroninių ryšių paslaugų naudotojų galimybių
naudotis pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių
institucijų paslaugomis užtikrinimu, nesilaikymas ar
netinkamas laikymasis
Reikalavimų, susijusių su skambinančio asmens vietos
nustatymo duomenų teikimu Bendrajam pagalbos
centrui, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis
Kitų Abonentų ir (ar) naudotojų galimybės naudotis
pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų
paslaugomis tvarkos aprašo reikalavimų, nei nurodyti
Aprašo 9.13.1 ir 9.13.2 papunkčiuose, nesilaikymas ar
netinkamas laikymasis
Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų
teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos
apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2011 m.

9.11.2

9.11.3

9.12.1

TRD

9.12.2

TRD

9.12.3

TRD

9.13.1

TRD

9.13.2

TRD

9.13.3

TRD

9.14

TRD
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 „Dėl Abonento
teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų
telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą
arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“,
nustatytų
abonentinio
numerio
perkėlimo reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas
laikymasis
ERĮ ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų
universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo
reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis
2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio
per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje
su visais pakeitimais ir 2015 m. lapkričio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120,
kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira
interneto prieiga ir mažmeninėmis reguliuojamų ryšio
paslaugų ES viduje kainomis, ir kuriuo iš dalies
keičiama Direktyva 2002/22/EB ir Reglamentas (ES)
Nr. 531/2012 su visais pakeitimais nesilaikymas ar
netinkamas laikymasis
Radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose, leidimuose
naudoti radijo dažnius (kanalus) ir (ar) kituose
Tarnybos administraciniuose sprendimuose nustatytų
radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nesilaikymas
ar netinkamas laikymasis
Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių,
patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 25
d. įsakymu Nr. 1V-394 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų
vientisumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“,
reikalavimų nesilaikymas ar netinkamas laikymasis
Ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla,
paskutinio planinio patikrinimo atlikimo laikas
Pašto rinka
Pašto paslaugos teikėjo užimama pašto rinkos dalis
pagal korespondencijos siuntų siuntimo apimtis (proc.
nuo bendro visų pašto paslaugos teikėjų išsiųsto
korespondencijos siuntų kiekio)
Pašto paslaugos teikėjo užimama pašto rinkos dalis
pagal pašto siuntinių siuntimo apimtis (proc. nuo
bendro visų pašto paslaugos teikėjų išsiųsto pašto
siuntinių kiekio)
Užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir
atliekamus darbus nemokėjimas ar vėlavimas juos
mokėti
Atsakymų į Tarnybos paklausimus (raštus)
nepateikimas ar vėlavimas pateikti atsakymus į
Tarnybos paklausimus (raštus) ilgiau kaip 5 darbo
dienas

9.15

TRD

9.16

ERD

9.17

RRD

9.18

TRD

9.19

IS

10.1

SD EAS

10.2

SD EAS

10.3

TRD
FBAS

10.4

TRD
TD
ERD
IS
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30.
31.

32.
33.
34.

35.

Ataskaitų apie suteiktą pašto paslaugą neteikimas ar
vėlavimas jas teikti
Reikalavimo viešai skelbti pašto paslaugos teikėjo
patvirtintą pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą
nesilaikymas
Reikalavimų, susijusių su pašto tinklo naudojimu,
nesilaikymas ar netinkamas laikymasis
Reikalavimų, nustatytų universaliosios pašto paslaugos
teikėjui, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis
Kitų Pašto įstatymo ir (ar) Pašto paslaugos teikimo
taisyklių reikalavimų, nei nurodyti Aprašo 10.6.1–
10.6.3 papunkčiuose, nesilaikymas ar netinkamas
laikymasis
Pašto paslaugos teikėjo paskutinio planinio patikrinimo
atlikimo laikas

Sutrumpinimai:
ERD – Ekonominio reguliavimo departamentas;
FBAS – Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius;
IĮKD – Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamentas;
IS – Inspektavimo skyrius;
RRD – Radijo ryšio departamentas;
SD EAS – Strategijos departamento Ekonominės analizės skyrius;
TD – Teisės departamentas;
TRD – Tinklų reguliavimo departamentas.
_____________________

10.5

SD EAS

10.6.1

TRD

10.6.2

TRD

10.6.3
10.6.4

TRD
ERD
TRD

10.7

TRD
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