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DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS VALDYMO MODELIO PAKEITIMO 

 

Asociacija INFOBALT, asociacija „Investors' Forum“, Lietuvos verslo konfederacija ir 

elektroninių ryšių operatoriai šiuo raštu išreiškia bendrą poziciją dėl siūlymų keisti Ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) valdymo modelį, kurie teikiami Lietuvos 

Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektu Nr. 20-

12044 (toliau – Projektas). 

 

Dėl Tarnybos svarbos  

 

Verslo bendruomenė laikosi nuomonės, kad Tarnybos nepriklausomumą garantuoja sąsajų 

su esamais rinkos dalyviais ar valstybės politiką elektroninių ryšių srityje formuojančiomis 

valstybės institucijomis nebuvimas, gebėjimai priimti sprendimus pagrįstus ekonominiais, 

teisiniais bei technologiniais principais bei tinkama profesinė patirtis. 

 

Tarnyba ir jos veiklos kokybė yra ypatingai svarbi Lietuvos telekomunikacijų rinkos plėtrai, 

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

įvaizdžiui tarptautinėje erdvėje.  

 

Lietuva jau daugelį metų gali didžiuotis išskirtiniais telekomunikacijų rinkos pasiekimais, 

kurie šalies gyventojams ir verslui reiškia mažesnes sąnaudas bei kokybiškas paslaugas. Be 

to, elektroninių ryšių pasiekimai yra svarbus Lietuvos pranašumas konkuruojant tarptautinių 

investicijų arenoje ir kuriant naujas darbo vietas.  

 

Skaidrus, nešališkas, toliaregiškas rinkos reguliavimas yra neatsiejama visų 

telekomunikacijų rinkos pasiekimų dalis. Tarnybos vaidmuo sukuriant teisinį tikrumą bei 

prognozuojamą investicijų aplinką, buvo reikšmingiausias veiksnys skaidriai konkurencijai 

telekomunikacijų rinkoje atsirasti.  

 

 

Dėl Projekto tikslų 
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Naujos Elektroninių ryšių įstatymo redakcijos rengimą sąlygoja 2018 m. gruodžio 11 d. 

priimta Europos Parlamento ir Tarnybos direktyva (ES) 2018/1972 (toliau – Direktyva), 

kurios nuostatos į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2020 m. gruodžio 21 d. Šia 

direktyva siekiama efektyvesnio teisinio Europos elektroninių ryšių rinkos reguliavimo, 

kuris atitiktų šiuolaikinių technologijų ir rinkų ypatumus, sparčiai augant internetinių 

paslaugų ir didelio pralaidumo 5G ryšio tinklų poreikiui.  

 

Direktyva, kaip ir kiti Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktai, buvo rengiama bei 

diskutuojama ilgą laiką. Diskusijoje aktyviai dalyvavo Europos Parlamentas, valstybės narės 

ir telekomunikacijų sektoriaus atstovai. Lietuva šios Direktyvos perkėlimui turėjo dvejus 

metus, tačiau projektas vyriausybei teikiamas tik dabar ir, viso sektoriaus nuostabai, kartu 

siekiama pakeisti Tarnybos valdymo modelį. 

 

Esame tikri, kad šie du tikslai, Direktyvos perkėlimas ir Tarnybos valdymo modelio 

keitimas, neturi būti siekiami vienu teisės akto pakeitimu arba iniciatoriai diskusiją dėl 

Tarnybos valdymo modelio turėjo pradėti ženkliai anksčiau. Direktyvos perkėlimas neturi 

būtų pretekstu skubiai ir neišdiskutavus siūlyti Tarnybos valdymo modelio pokyčius.  

 

Matant šią skubą kyla pagrįstų klausimų, ar Tarnybos valdymo modelio pakeitimai nėra 

susiję su Susisiekimo ministerijos planais steigiant Valstybinio kritinio ryšio tinklą, dažnių 

jam rezervavimu bei Lietuvos radijo ir televizijos centro vaidmeniu šiame projekte. 

Ministerijos planas steigti šį valstybinį tinklą (o, potencialiai, ir naują valstybinį mobiliojo 

ryšio operatorių) nebuvo derintas su suinteresuotomis šalimis. Vietoj to, 2020 m. rugsėjo 16 

d. šio tinklo steigimo koncepcija buvo iš karto pristatyta Vyriausybei, kur gavo pritarimą.  

 

Palaikome siekius perkelti Direktyvą į nacionalinę teisę ir atkreipiame dėmesį, kad ši 

iniciatyva turėto būti pateikta Vyriausybei, o po to ir Seimui, gerokai anksčiau. Toks vėlyvas 

Projekto teikimas Seimui reikš skubotas diskusijas Seime ir lems mažesnes galimybes 

Seimui įsigilinti į teikiamus pakeitimus.  

 

Dėl Tarnybos valdymo modelio 

 

Asociacijos ir telekomunikacijų sektoriaus dalyviai yra pasiruošę konstruktyviai diskusijai 

dėl Tarnybos valdymo modelio. Tačiau pabrėžiame, kad siekiant konstruktyvumo į diskusiją 

turėtų būti įtrauktos visos interesuotos šalys, o valdymo modelio keitimo iniciatoriai turėtų 

pateikti konkrečias telekomunikacijų sektoriaus reguliavimo problemas bei kartu ieškoti 

efektyviausių jų sprendimo būdų. 

 

Raginame Projekto iniciatorius atsisakyti siekių pakeisti Tarnybos valdymo modelį šiame 

projekte ir siūlome inicijuoti analizę, duomenimis ir faktais pagrįstą diskusiją dėl poreikio 

peržiūrėti Tarnybos valdymo modelį. Kviečiame dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims 

nustatyti tikslias esamo Tarnybos valdymo modelio problemas, identifikuoti galimus naujus 

valdymo modelius, atlikti alternatyvių valdymo modelių analizę ir tik tuomet siūlyti 

Tarnybos valdymo modelio pokyčius. 
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Neidentifikavus tikslių ir rimtų problemų, kurios turi būti sprendžiamos, neatlikus 

kokybiškos alternatyvų analizės, kyla didelė rizika pasiekti priešingą efektą – sukurti 

papildomų biurokratinių kliūčių iki šiol efektyviai prižiūrimame ir ypatingai konkurencingai 

veikiančiame elektroninių ryšių sektoriuje.  

 

Apibendrinimas  

 

Telekomunikacijų sektorius šiuo metu ruošiasi naujam etapui, artimu metu prasidės naujos 

kartos 5G tinklų diegimas. Tokiu laikotarpiu, kai verslo organizacijos ruošiasi itin didelėms 

investicijoms (gerokai didesnėms lyginant su jau įdiegtais 3G ir 4G tinklais dėl būtinybės 

tankinti bazinių stočių skaičių), šios ūkio šakos reguliavimo stabilumas yra gyvybiškai 

svarbus. Taip pat, kaip ir galimybės prognozuoti būsimą reguliavimą, kuris turi būti pagrįstas 

konkurencijos didinimo bei naudos vartotojams užtikrinimu. 

 

Palaikome siekius nuolat tobulinti Tarnybos darbą, tame tarpe esant reikalui, ieškoti ir pačio 

efektyviausio Tarnybos valdymo modelio, tačiau raginame atsisakyti pokyčių iniciavimo 

esamame Projekte, kuris turėtų būti priimtas iki šių metų gruodžio 21 d. Siūlome pradėti 

konstruktyvia analize, faktais ir duomenimis grįstą diskusiją ir kartu ieškoti geriausio 

Tarnybos valdymo modelio. 

 

     Pagarbiai 

 

Asociacijos INFOBALT direktorius 

Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė 

Asociacijos Investors’ Forum vykdomoji direktorė 

UAB „Bitė Lietuva“ vykdantysis direktoriaus 

UAB „Tele2“ Strategijos ir plėtros direktorius 

Telia Lietuva, AB vadovas  

 

Mindaugas Ubartas 

Ineta Rizgelė  

Rūta Skyrienė 

Pranas Kuisys 

Tadas Bukauskas 

Dan Strömberg 
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