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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 8 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 8 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. Papildau 101 punktu: 

„101. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 552 „Dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 įgyvendinimo“.“ 

1.2.2. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip: 

„29. Elektroninių ryšių rinkos tyrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 „Dėl Elektroninių 

ryšių rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“.“ 

1.2.3. Papildau 342 punktu: 

„342. Balso skambučių užbaigimo paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. 
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įsakymu Nr. (1.9E)1V-1100 „Dėl Balso skambučių užbaigimo paslaugų kainų apskaičiavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.“ 

 1.2.4. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip: 

„37. 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/612 dėl 

tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija).“ 

 1.2.5. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip: 

„39. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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.“ 

 1.2.6. Pakeičiu 402 punktą ir jį išdėstau taip: 

„402. 2021 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 

2021/2228, kuriuo nustatomas Sąjungoje taikomų didžiausių leidžiamų skambučių užbaigimo 

judriojo ryšio tinkluose mokesčių svertinis vidurkis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas 

(ES) 2020/2082.“ 

1.2.7. Papildau 407 punktu: 

„407. 2020 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/654, 

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972 papildoma nustatomu bendru 

didžiausiu Sąjungos masto judriojo ryšio balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifu ir bendru 

didžiausiu Sąjungos masto fiksuotojo ryšio balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifu.“ 

 1.2.8.  Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą. 

1.2.9. Pripažįstu netekusiu galios 48 punktą. 

 1.2.10 Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip: 

„50. 2006 m. lapkričio 9 d. Europos Komisijos sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto 

radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose su visais pakeitimais.“ 

 1.2.11. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip: 

„63. 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 

kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, su visais pakeitimais.“ 

 1.2.12. Pakeičiu 712 punktą ir jį išdėstau taip: 

„712. 2018 m. spalio 11 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1538 

dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 

MHz dažnių juostose su visais pakeitimais.“ 

 1.2.13. Pakeičiu 716 punktą ir jį išdėstau taip: 

„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, su visais pakeitimais.“ 

1.2.14. Papildau 718–7111 punktais: 

„718. 2021 m. birželio 17 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1067 

dėl suderinto 5945–6425 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo belaidės prieigos 

sistemoms, įskaitant vietinius radijo ryšio tinklus (belaidės prieigos sistemoms, įskaitant RLAN), 

diegti. 

 719. 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1730 

dėl suderinto suporuotų 874,4–880,0 MHz ir 919,4–925,0 MHz dažnių juostų ir nesuporuotos 

1900–1910 MHz dažnių juostos naudojimo geležinkelių judriajam radijo ryšiui. 

 7110. 2022 m. vasario 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/173 

dėl 900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo naudoti antžeminėms sistemoms, kuriomis 

Sąjungoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 

2009/766/EB. 

 7111. 2022 m. vasario 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/179 

dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje belaidės prieigos sistemoms, įskaitant 

vietinius radijo ryšio tinklus, diegti, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/513/EB.“ 

1.2.15. Papildau 742 punktu: 
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„742. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.“ 

 1.2.16. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip: 

„77. Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl 

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklių 

patvirtinimo“.“ 

1.2.17. Pripažįstu netekusiu galios 78 punktą. 

1.2.18. Papildau II skyrių nauju šeštuoju skirsniu: 

„ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI 

 

852. Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) 

programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų 

teikėjus privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąrašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-

581 „Dėl Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės 

įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus 

privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąrašo 

patvirtinimo“.“ 

1.2.19. Buvusį II skyriaus šeštąjį skirsnį laikau septintuoju skirsniu. 

1.2.20. Pripažįstu netekusiu galios 86.11 papunktį. 

 1.2.21. Pakeičiu 86.9 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„86.9. Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kokybės 

parametrų nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-261 „Dėl Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kokybės parametrų nustatymo taisyklių patvirtinimo“;“. 

 1.2.22. Pakeičiu 86.15 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„86.15. Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl 

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“;“. 

 1.2.23. Pakeičiu 86.18 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„86.18. Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl Ryšio 

numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano patvirtinimo“;“. 

 1.2.24. Pakeičiu 86.19 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„86.19. Nacionalinis ryšio numeracijos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl Ryšio 

numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano patvirtinimo“;“. 

1.2.25. Papildau 86.303 papunkčiu: 
„86.303. Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje planas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 

(1.9E)1V-207 „Dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano 

patvirtinimo“;“. 

 1.2.26. Pakeičiu 86.33 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„86.33. Galutinio paslaugų gavėjo teisės išlaikyti abonentinį numerį užtikrinimo sąlygų ir 

tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. 

balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 „Dėl Galutinio paslaugų gavėjo teisės išlaikyti abonentinį 

numerį užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;“. 

 1.2.27. Pakeičiu 86.43 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„86.43. Galutinių paslaugų gavėjų galimybės naudotis skubiosios pagalbos tarnybų 

iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-1087 
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„Dėl Galutinių paslaugų gavėjų galimybės naudotis skubiosios pagalbos tarnybų iškvietimo 

paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;“. 

1.2.28. Papildau 86.48 papunkčiu: 
„86.48. Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-

261 „Dėl Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“. 

1.2.29. Papildau 86.49 papunkčiu: 
„86.49. Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų 

teikėjo keitimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-277 „Dėl Viešųjų 

mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo keitimo nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.“ 

1.2.30. Papildau 903 punktu: 

„903. 2021 m. spalio 18 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1827 

dėl pašto paslaugų standartų ir paslaugų kokybės gerinimo įgyvendinant Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 97/67/EB.“ 

1.2.31. Pripažįstu netekusiu galios 1161 punktą. 

1.2.32. Papildau 1192 punktu: 

„1192. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 3-

197 ,,Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios 

geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių nustatymo“.“ 

1.2.33. Buvusius 1192–1194 punktus laikau atitinkamai 1193–1195 punktais. 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. šio įsakymo 1.2.4 papunktis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.; 

2.2. šio įsakymo 1.2.29 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 1 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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tarnybos direktorius
Sertifikatas išduotas FELIKSAS DOBROVOLSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-26 20:11:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-26 20:11:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-29 16:41:07 – 2024-04-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k. 121442211
LT", sertifikatas galioja nuo 2019-10-18 10:48:07 iki 2022-10-17
10:48:07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-27
09:22:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-04-27 09:22:30 Dokumentų valdymo
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