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Infrastuktūrų reguliavimo 

taryba

Teisės skyriaus vedėja Agnė Petravičienė



Daugiasektorinis reguliuotojas.
Sujungimas ar prijungimas?

SUJUNGIMAS?

Argumentai “UŽ”

• LYGIAVERTĖS, savarankiškos institucijos, NAUJAS junginys

• ATITINKA LRV Strateginio komiteto 2014 m. rugsėjo 22 d. protokolą Nr. 
10 “įsteigti daugiasektorinį reguliatorių, sujungiant VKEKK, RRT ir VEI“. 

• ELIMINUOJA neigiamų pasekmių, kurios galimai kiltų reorganizuojant 
sujungimo būdu, RIZIKAS:

• ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR KOMPETENCIJOS PRARADIMAs;

• PRIEŠTARAVIMAS CK

PRIJUNGIMAS 

prie RRT?

Argumentai “UŽ”

• ATITINKA konsolidavimo tikslą, UŽTIKRINA TĄ PATĮ galutinį 
REZULTATĄ kaip ir sujungimas.

• ELIMINUOJA neigiamų pasekmių, kurios galimai kiltų reorganizuojant 
sujungimo būdu, RIZIKAS: 

• AKREDITACIJOS PRARADIMAS (Apsunkinta rinkos priežiūra)

• Radijo DAŽNIŲ (kanalų) PRARADIMAS 

• APSUNKINTA turto inventorizacija
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Daugiasektorinis reguliuotojas

INFRASTRUKTŪRŲ

REGULIAVIMO 

TARYBA 

(IRT)
elektroniniai ryšiai, 

 kibernetinis saugumas,

 energetika,

geriamojo vandens 

tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas,

pašto paslaugos,

geležinkelių transportas*

Viešųjų infrastruktūrų

reguliavimo bei

priežiūros funkcijų

konsolidavimas

vienoje institucijoje



Tikslas, uždaviniai, funkcijos (1)

Veiklos pagrindai:

• Infrastruktūrų reguliavimo taryba reguliuoja ir prižiūri subjektų elektroninių
ryšių, pašto ir pasiuntinių, elektros energijos, dujų, šilumos ūkio, vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sričių veiklą.

• ES reglamentų, direktyvų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Infrastruktūrų
reguliavimo tarybai ateityje nustatytąja tvarka galės būti priskirtos ir kitose
viešųjų infrastruktūrų srityse veikiančių subjektų veiklos reguliavimo ir
priežiūros funkcijos.

Tikslas:

• Vykdyti infrastruktūrų reguliavimą taip, kad jis tarnautų visos visuomenės 

gerovei



Tikslas, uždaviniai, funkcijos (2)

Uždaviniai:
• veiksmingos konkurencijos skatinimas;

• veiksminga valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų priežiūra;

• veiksminga objektų techninės saugos, energetikos įrenginių
eksploatavimo, energijos išteklių ar energijos transportavimo, persiuntimo
patikimumo ir (ar) efektyvumo kontrolė;

• į pagrindinį tikslą ir vartotoją orientuota infrastruktūrų plėtra ir efektyvus
išteklių panaudojimas;

• užtikrinta vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga reguliuojamuose
sektoriuose.

Funkcijos:

• nustatytos reguliuojamų sektorių ir kituose įstatymuose. 



Sudėtis ir valdymas

Ministras 
Pirmininkas 

Prezidentas
6 nariai + 

Pirmininkas

7 narių kolegiali institucija

DARBO 

UŽMOKESTIS

6 šalies ūkio 

vidutiniai DU

ATSKAITOMYBĖ

Institucinė: 

Prezidentas, 

Seimas, LRV

Asmeninė: 

Prezidentas

KADENCIJA

5 metai 

(max 2 k. iš 

eilės)

Teikimas Skyrimas

SPRENDIMŲ 

PRIĖMIMAS

Bendra taisyklė:
Taryba in corpore

Išimtis, nustatyta 

IRTĮ įstatyme:

Pirmininkas



Finansavimas

Taryba finansuojama reguliuojamų sektorių įstatymuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis

Valstybės biudžeto 
asignavimai 

Įmokos pagal 
nustatytą 

energetikos rinkos 
sektoriams 

procentą nuo 
rinkos dalyvių 
veiklos metinių 

pajamų 
(energetika)

Finansavimas iš reguliuojamų 
sektorių 

Įmokos pagal 
nustatytą geriamojo 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 

sektoriams procentą 
nuo rinkos dalyvių 

veiklos metinių 
pajamų (geriamasis 
vanduo ir nuotekų 

tvarkymas)

Įmokos pagal 
užmokesčių už 

teikiamas 
paslaugas ir 
atliekamus 

darbus tarifus
(elektroniniai 
ryšiai, paštas, 
geležinkeliai)



Dėkojame už dėmesį!


