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Turinys 

▪ Teisėkūriniai procesai

– Elektroninių ryšių 

įstatymas ir kiti įstatymai

– Poįstatyminių teisės aktų 
pasikeitimai

▪ ES iniciatyvos
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EECC skaičiais
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3 Įstatymų projektai

19 poįstatyminių teisės 
aktų projektų

Iš jų 16 RRT teisės 
aktų projektų



Elektroninių ryšių įstatymas



Įstatymų bazės pasikeitimas

Perkėlimas Elektroninių ryšių kodekso į nacionalinę teisę

Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2021-12-01

Pakeitimai susiję su:

– Elektroninių ryšių paslaugos sąvokos išplėtimu

– Universaliųjų paslaugų reglamentavimo pokyčiais

– Radijo dažnių valdymo pokyčiais

– Prieigos reguliavimo pokyčiais

– Plačiajuosčio ryšio tyrimais

– RRT valdymo struktūros pokyčiais nuo 2022-05-01

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c753b2904dc511ec862fdcbc8b3e3e05


RRT poįstatyminių teisės aktų pokyčiai



Bendrosios vertimosi 
elektroninių ryšių veikla sąlygos



Bendrosios vertimosi sąlygos

Nuo šiol Apraše nustatyta tvarka RRT turės būti pranešta apie:
▪ viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo ryšio 

paslaugų teikimą;
▪ viešojo mobiliojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų mobiliojo ryšio 

paslaugų teikimą;
▪ viešojo elektroninių ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugų teikimą naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis 
sistemas;

▪ viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio 
paslaugų teikimą.
– išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas

Duomenų perdavimo paslaugų teikėjams pareiga pranešti iki 2022-09-08 
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Elektroninių ryšių paslaugų 
teikimo taisyklės



Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės

▪ Sutarties santraukos reikalavimas (1 lapas arba 
3 lapai (rinkiniams))

▪ Reikalavimai ikisutartinei informacijai

▪ Reikalavimai viešai skelbiamai informacijai

▪ Patikslinti ryšio kokybei taikomi reikalavimai

▪ Patikslinti reikalavimai sutarties vykdymui 

▪ Paslaugų rinkiniai

▪ Kainų ir kokybės palyginimo įrankiai

10



Ryšio numerių skyrimo ir 
naudojimo taisyklės



Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklės

▪ M2M numeracija:
– 12 skaitmenų

– Perpus mažesnis priežiūros tarifas

▪ Atsisakyta aukciono ryšio numerių skyrimo 
procedūros

▪ Pareiga įrodyti galimybę užtikrinti skambutį –
tinklo sujungimas ar prieiga.

▪ Patikslinti atsisakymo suteikti teisę naudoti 
ryšio numerius/leidimo panaikinimo pagrindai
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Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo 
sąlygų aprašas



Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo sąlygų aprašas

▪ Naujas institutas

▪ Vieno langelio principas

▪ Technologiškai neutralus reglamentavimas

▪ Pareiga bendradarbiauti 

– perleidėjui/gavėjui/interneto prieigos paslaugos gavėjui

▪ Kompensacija dėl

– Vėlavimo

– Neperkėlimo

– Kitais atvejais

Bazinis dydis – metinis ARPU
Kompensacijos reglamentavimas analogiškas Numerio perkėlimo atveju
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Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir 
viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo keitimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas



Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir viešųjų mobiliojo ryšio 
paslaugų teikėjo keitimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

▪ Įsigalioja nuo 2023-01-01 (detalizuotas ERĮ 40 str. 16 d.)

▪ Apibrėžta, kas laikoma įrenginiais su integruotais abonento 
identifikavimo moduliais

▪ Pareiga bendradarbiauti 

– perleidėjui/gavėjui

▪ Pareiga skelbti išsamią informaciją apie šių teisių 
įgyvendinimą

▪ Paslaugos aktyvuojamos per 10 minučių nuo to momento, kai 
galutinio paslaugų gavėjo ryšio įrenginyje yra atlikti visi būtini 
veiksmai
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Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, 
suteikimo ir teikimo taisyklės



Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklės

▪ Bendras investavimas (ERĮ 27 str.)
– Vienas iš galimų į(si)pareigojimų ūkio subjektams, turintiems didelę 

įtaką atitinkamoje rinkoje

▪ Nuo 2022-07-01 papildomi reikalavimai tinklų sujungimo 
susitarimams:
– Nesąžiningo srauto požymiai (pavyzdinis/nebaigtinis sąrašas)

– Nesąžiningo srauto valdymas

– Nesąžiningo srauto apribojimo sąlygos

– Atsiskaitymo už nesąžiningą srautą tvarką ir sąlygas

– Pareiga pateikti informaciją apie tinklų sujungimo sutartis 
Tarnybai
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Universaliosios elektroninių ryšių paslaugos



Universaliosios paslaugos

▪ Apimtis:

– Kalbinis ryšys

– Pakankamos plačiajuostės prieigos paslaugos

Technologiškai neutrali paslauga

– Nelieka pareigos teikti paslaugų taksofonu

– Nelieka pareigos teikti abonentų sąrašų
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Universaliosios paslaugos

▪ Tyrimas (ne rečiau kaip kas trejus metus)
– Prieinamumas

– Įperkamumas

– Pereinamasis laikotarpis (kalbinio ryšio paslaugų 
įpareigojimas Telia Lietuva, AB)

– Nustačius, jog komercinėmis sąlygomis paslaugos 
nėra užtikrinamos – įpareigojimų nustatymas
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ES iniciatyvos



Reglamento 2012/531 pakeitimai
Reglamentas 2022/612



Reglamentas 2022/612. Kas nauja?

Esminiai pakeitimai, lyginant su Reglamentu 2012/531:

▪ Naujas galiojimo terminas - iki 2032 m. birželio 30 d.

▪ Kokybės reikalavimai (reguliuojamos kainos nesiejamos su 
mažiau palankesne paslaugų kokybe)

▪ Mažėja didmeninės ryšio kainos (nuoseklus mažėjimas)

▪ Patikslinti skaidrumo reikalavimai (automatiškai siunčiamos 
žinutės ir jų turinys)

ATNAUJINAMOS BEREC DIDMENINIŲ TARPTINKLINIO RYŠIO 
PASLAUGŲ GAIRĖS

BEREC kuria ir administruoja duomenų bazes:
– Pridėtinės vertės numerių serijų

– Susisiekimo su skubios pagalbos tarnybomis priemonių 



Prieinamumo direktyva (ES) 2019/882



DIREKTYVA (ES) 2019/882
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Tikslas – palengvinti prekių ir paslaugų prieinamumą

neįgaliesiems pašalinant nacionalinių reikalavimų

fragmentaciją

Perkėlimas iki 2022 m. birželio 28 d.

Taikymas nuo 2025 m. birželio 28 d. (numatytos tam tikros

išimtys)

▪ Elektroninių ryšių paslaugoms:

– Horizontalus reglamentavimas (I priedas III skirsnis)

– Šakinis reglamentavimas (I priedas IV skirsnis a dalis)



Indrė Jurgelionienė
Tinklų reguliavimo departamento direktorė

www.rrt.lt

„In the long run, the public interest 
depends on private virtue“

James Q. Wilson


