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Lietuvos Respublikos Vyriausybei     2020-09-09 

Gedimino pr. 11, Vilnius 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai 

Gedimino pr. 17, Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai 

Mortos g. 14, Vilnius 

 

SIUNČIAMA EL. PAŠTU LRVKANCELIARIJA@LRV.LT, SUMIN@SUMIN.LT, 

RRT@RRT.LT 

 

DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS VADYMO MODELIO PAKEITIMO 

 

Mes, žemiau pasirašę elektroninių ryšių operatoriai, teikiame savo poziciją dėl Lietuvos 

Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projekto (toliau – 

„Projektas“), kuriuo siūloma keisti Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – „Tarnyba“) 

valdymo modelį, numatant, kad vietoje Tarnybos direktoriaus jai vadovautų penkių 

asmenų taryba. 

Atkreipiame dėmesį į ypatingą šios institucijos svarbą Lietuvos telekomunikacijų rinkos 

plėtrai, vartotojams, teikiamų paslaugų kokybei bei kainai, taip pat šalies 

konkurencingumui bei įvaizdžiui tarptautinėje erdvėje.  
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Tarnybos nepriklausomumą suprantame kaip nebuvimą sąsajų su esamais rinkos dalyviais 

ar valstybės politiką elektroninių ryšių srityje formuojančiomis valstybės institucijomis, 

gebėjimą priimti sprendimus, pagrįstus ekonominiais, teisiniais bei technologiniais 

principais bei tinkama profesine patirtimi, tuo pačiu išvengiant politiškai motyvuotų 

sprendimų. 

Visi žinome, kad Lietuva pagrįstai didžiuojasi išskirtiniais telekomunikacijų rinkos 

pasiekimais. Europoje pagal šviesolaidžio namams (Fibre To The Premises) tankumą 

Lietuva užima antrąją vietą, o pasaulyje – tryliktąją (https://www.fomsn.com/market-

research/sobhana/asian-countries-lead-the-ftth-fttb-global-ranking/); teikiame vienas 

geriausių pasaulyje viešąsias bevielio interneto (Wi-Fi) paslaugas; užtikriname vartotojams 

vienas geriausių Europos Sąjungoje judriojo ryšio paslaugų kainas, ypač lyginant paslaugų 

kainos ir kokybės santykį.  

Šalies gyventojams ir verslui visa tai reiškia mažesnes sąnaudas už kokybiškas paslaugas. 

Be to, elektroninių ryšių pasiekimai yra svarbus  Lietuvos pranašumas konkuruojant 

tarptautinių investicijų arenoje ir kuriant naujas darbo vietas.  

Šiuos pasiekimus užtikrinti padėjo konkurencija – telekomunikacijų rinka šiandien neretai 

įvardijama kaip konkurencingiausia Lietuvoje. Skaidrus, nešališkas, toliaregiškas rinkos 

reguliavimas yra neatsiejama šio pasiekimo dalis. Tarnybos vaidmuo sukuriant teisinį 

tikrumą bei prognozuojamą investicijų aplinką, buvo reikšmingiausias veiksnys skaidriai 

konkurencijai telekomunikacijų rinkoje atsirasti.  

Mes, žemiau pasirašę judriojo ryšio operatoriai, aktyviai ruošiamės diegti naujos kartos 5G 

tinklus, tam reikalingos itin didelės investicijos (jos bus gerokai didesnės lyginant su 

istoriškai jau įdiegtais 3G ir 4G tinklais dėl būtinybės tankinti bazinių stočių skaičių). 

Atliekant tokio mąsto investicijas, kurios bus reikalingos 5G tinklų diegimui yra 

gyvybiškai svarbus šios ūkio šakos reguliavimo stabilumas, o taip pat galimybės 

prognozuoti būsimą reguliavimą, kuris būtų pagrįstas konkurencijos didinimu, nauda 

vartotojams, užtikrinimas. Manome, kad iki šiol Tarnybos vykdytas elektroninių ryšių 

sektoriaus reguliavimas kaip tik ir užtikrino subalansuotą požiūrį į taikytinas reguliavimo 

priemones bei jų įgyvendinimą. 

Tarnybos vaidmuo itin svarbus ir tarptautinėje arenoje. Lietuvos Respublika yra ITU 

(Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga) tarybos narė. Tai didelis Tarnybos pasiekimas, 

leidžiantis atstovauti Lietuvos interesus aukščiausiu lygmeniu tarptautinėse organizacijose. 

Pasaulinėje dažnių konferencijoje pasiekti itin svarbūs susitarimai su Rusija ir Baltarusija, 

dėl to Lietuvos vartotojai daug laisviau bendrauja Lietuvos Respublikos pasienio ruožuose, 

išvengiant netyčinio tarptinklinio ryšio (roaming) prisijungimo. 

Taip pat verta paminėti pastangas, stiprinant rytų partnerystę. Tarnyba skiria ypatingą 

dėmesį rytų kaimynių – Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Moldovos, Armėnijos, 

Azerbaidžano – telekomunikacijų rinkos reguliavimų principų suvienodinimo su Europos 

Sąjunga. Manome, kad ateityje šie darbai leis išplėsti šalių, kuriose Lietuvos vartotojai 
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galės bendrauti nevaržomi didelių tarptinklinio ryšio mokesčių, sąrašą. Rytų partnerystės 

srityje darbų tęstinumas yra būtinas, tuo pačiu užtikrinant ir Lietuvos lyderystę regione. 

LR susisiekimo ministerija (toliau – „Ministerija“) 2020-08-24 paskelbė Projektą 

sutrumpintai viešajai konsultacijai ir numatė tik 4 darbo dienų terminą pastaboms pateikti.  

Nepaisant to, kad Projekte numatytas Tarnybos valdymo modelio pakeitimas nėra didelės 

apimties, tačiau pasigendame Ministerijos argumentų bei priežasčių dėl ko siūloma keisti 

Tarnybos valdymo modelį. Mūsų nuomone, bet kokios telekomunikacijų sektoriaus 

reguliavimo reformos turi būti įgyvendinamos itin atidžiai ir apgalvotai, siekiant 

nepabloginti egzistuojančio reguliavimo mechanizmo. Iš Projektui pateiktų pastabų 

matome, kad tiek Tarnybai, tiek kitoms institucijoms siūlomas pakeitimas buvo netikėtas ir 

jokios diskusijos šiuo klausimų nevyko nei tarp atsakingų valstybės institucijų, nei su 

rinkos dalyviais. Pažymime, kad tokie Ministerijos argumentai kaip „< atsirado poreikis 

peržiūrėti ir įtvirtinti naują Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo 

modelį, kuris faktiškai nebuvo peržiūrėtas ir keistas nuo 2001 m. <...> dabartinis Tarnybos 

valdymo modelis, kuomet visus sprendimus priima vienas asmuo, neužtikrina nešališkumo, 

skaidrumo ir priimamų sprendimų nepriklausomumo <...>“ laikytini abstrakčiais ir 

neidentifikuojančiais jokių egzistuojančių problemų, kurias mėginama spręsti siūlomu 

pakeitimu. Mūsų nuomone, Tarnyba kaip tik pademonstravo nepriklausomumą ir 

nešališkumą, kai buvo nepalaikytos abejotinos vertės politiką formuojančių institucijų 

iniciatyvos elektroninių ryšių reguliavimo srityje (pvz., Ministerijos siūlymas nustatyti 

nacionalinio tarptinklinio ryšio reguliavimą). Negalime sutikti ir su Projekto derinimo 

pažymoje pateikta Ministerijos pozicija, kad Tarnybos valdymo modelio pakeitimas yra 

įtraukiamas į Projektą (kurio pagrindinis tikslas yra perkelti Direktyvos (ES) 2018/1972 

nuostatas į nacionalinę teisę), siekiant mažinti to paties teisės akto pakeitimų skaičių ir tuo 

būdu išvengti neigiamos įtakos rinkai ir sukelti neapibrėžtumą. Mūsų nuomone, esmė yra 

ne tai, kiek kartų teisės aktas bus keičiamas, o siūlomų pakeitimų kokybė bei visų 

suinteresuotų pusių įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą. Ministerijos siūlomas 

Tarnybos valdymo pakeitimas kaip tik įneša netikrumo rinkos dalyviams.  

Manome, kad siūlant Tarnybos valdymo reformas yra būtina visų suinteresuotų pusių 

diskusija, kurioje būtų įvadintos konkrečios telekomunikacijų sektoriaus reguliavimo 

problemos ir tokias problemas identifikavus būtų aptarti galimi šių problemų sprendimo 

būdai. 

Neidentifikavus problemų, kurios yra sprendžiamos bei neaptarus jų sprendimo būdų, yra 

didelė rizika pasiekti priešingą efektą – sukurti papildomų biurokratinių kliūčių iki šiol 

efektyviai veikiančiame elektroninių ryšių sektoriuje. Kaip pavyzdi galima pateikti tai, jog 

siūlomu projektu visiškai nėra įvertinta tai, kiek valdymo funkcijų perleidimas kolegialiam 

valdymo organui (kvorumas – 4 nariai) turės įtakos efektyviam bei nenutrūkstamam 

sprendimų priėmimui, kas yra būtina dinamiškoje bei sparčiai besivystančioje elektroninių 

ryšių rinkoje. 
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Galiausiai, ne paskutinėje vietoje yra ir siūlomo Tarnybos valdymo reformos kaštų 

klausimas. Tarnybos vertinimu tai papildomai kainuotų virš 340 000 eurų, visus šiuos 

kaštus tektų padengti rinkos dalyviams, nes Tarnybos biudžetas yra sudaromas iš rinkos 

dalyvių mokamų mokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas. 

Atsižvelgiant į visa aukščiau išdėstyta, prašome LR Vyriausybę nepritarti Projektui kiek tai 

yra susiję su Tarnybos valdymo modelio pakeitimu ir pasiūlyti Ministerijai šį klausimą 

išsamiai išnagrinėti įvardinant egzistuojančias elektroninių ryšių reguliavimo problemas 

bei siūlant racionalius ir subalansuotus jų sprendimo būdus. 

 

 

 

UAB „Bitė Lietuva“ vykdantysis direktoriaus    Pranas Kuisys 

 

 

UAB „Tele2“ Strategijos ir plėtros direktorius   Tadas Bukauskas 

   

 

Telia Lietuva, AB Teisės ir korporatyvinių 
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