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AB LIETUVOS TELEKOMAS METINñ ATASKAITA 1999

Generalinio direktoriaus
prane‰imas

1999 - ieji buvo permain˜ metai. 1998 metais prasidòjusi sparti AB
„Lietuvos telekomas“ plòtra 1999 metais tapo dar intensyvesnò. Tai
lòmò dideles Bendrovòs permainas, dideles investicij˜ programas bei
visi‰kai naujà Baltijos ‰alyse tinklo pertvarkymà. Kiti met˜ pasikeitimai
susij´ su personalo ugdymu ir pasirengimu 2003 metais dirbti
konkurencijos sàlygomis. 1999 met˜ pabaigoje ir 2000 met˜ pradÏioje
artòjantis vie‰asis akcij˜ pardavimas pareikalavo nemaÏai Bendrovòs
vadov˜ laiko ir jòg˜ - daug darbo buvo ∞dòta ir vis tebedirbama, kad ‰is procesas baigt˜si kuo sòkmingiau. 1998 m. buvo pradòta balansuoti tarifus. ·∞ darbà AB ,,Lietuvos telekomas“ t´sia toliau: telekomunikacij˜ paslaug˜ tarifai buvo pakeisti 1999 met˜
baland∞ ir 2000 met˜ vasar∞. ·i˜ pakeitim˜ tikslas buvo padidinti vietini˜ pokalbi˜ kainas, maÏinant pokalbi˜, skambinant i‰ fiksuoto ∞ mobil˜j∞ tinklà, bei tarptautini˜ pokalbi˜ tarifus. 1999 metais buvo pakeista Bendrovòs struktra. Struktros pakeitimai
padòjo ms˜ klientams geriau suprasti AB „Lietuvos telekomas“ ∞gyvendinamà tarif˜ politikà. Keiãiant struktrà, svarbiausia
buvo sukurti atsiÏvelgianãià ∞ kliento poreikius, efektyviai dirbanãià centralizuotà ∞mon´. 2000 met˜ projekto grupò ∞vykdò visus
jai keliamus reikalavimus: projektas buvo baigtas sòkmingai. Nò vienam ms˜ produktui ar paslaugai 2000 met˜ problema
∞takos neturòjo. Projektas buvo ∞gyvendinamas pagal tarptautines rekomendacijas.
Kadangi Lietuva ketina tapti Europos Sàjungos nare, ateinanãiais metais su naryste susij´ reikalai turòs ∞takos Lietuvos rinkos
teisiniam reguliavimui. Noròdama tam geriau pasirengti, ms˜ Bendrovò tapo ETNO (Europos telekomunikacij˜ tinkl˜ operatoriai) organizacijos nare. ·i narystò padòs AB „Lietuvos telekomas“ bti pastebòtai Europoje ir geriau suprasti Europos Sàjungoje
vykstanãias permainas.
Nors Lietuvos ekonomika 1999 m. patyrò nuosmuk∞, AB „Lietuvos telekomas“ pajamos padidòjo 8,1 proc. ir sudarò 980 mln.
Lt; pelnas neatskaiãius mokesãi˜ padidòjo 23 proc. ir sudarò daugiau nei 142 mln. lit˜. Padidòj´s valdymo ir technologij˜ efektyvumas lòmò akcijai tenkanãio pelno padidòjimà 60 procent˜. Geri Bendrovòs veiklos rezultatai rodo puikias AB „Lietuvos
telekomas“ perspektyvas.
Bendrovòs, atsiÏvelgianãios ∞ vartotojo poreikius, plòtra 1999 metais buvo pats svarbiausias dalykas. Viena i‰ didÏiausi˜
praòjusi˜ met˜ program˜ buvo Verslo klient˜ lojalumo programa. Ji buvo pradòta ∞gyvendinti 1999 m. lapkrit∞. Pagal ‰ià programà verslo klientams suteikiamos individualios nuolaidos bei paslaug˜ paketai. Naujoji klient˜ aptarnavimo ir atsiskaitymo
pagal sàskaitas sistema Bendrovòje bus galutinai ∞diegta 2001 metais. Projektas pradòtas ∞gyvendinti 1999 met˜ lapkrit∞. Jau
2000 metais 200 pagrindini˜ verslo klient˜ galòs naudotis naujàja sistema. Kitas labai svarbus dalykas, teikiant paslaugas, plòsti prekybos tinklà.
Bendrovò labai daug dòmesio skiria plòtoti interneto bei elektroninòs prekybos paslaugas. AB „Lietuvos telekomas“ daug
investavo ∞ ,,Tako“ prisijungimo prie interneto komutuojama linija paslaugà. ·i paslauga buvo pristatyta 1998 m., o 1999 - aisiais
Bendrovò tapo antra interneto paslaug˜ teikòja Lietuvos rinkoje. Interneto svarbos mums pavyzdys yra ∞gyvendinamas ‰vietimo
projektas ·iauliuose. Jis buvo pradòtas 1999 met˜ gruodÏio 1 dienà. Projekto tikslas buvo paremti ‰vietimo sistemà ir ugdyti
informacij˜ technologij˜ ateities vartotojus. Pagal ‰ià programà, kad galòt˜ naudotis ,,Tako“ paslauga, mokyklos aprpinamos
skaitmeninòmis telefono linijomis, taip pat joms taikomos nuolaidos naudotis interneto ry‰iu.
1999 metais nustatòme, kokia yra duomen˜ perdavimo paslaug˜ paklausa. AB „Lietuvos telekomas“ teikia geros kokybòs
skaitmenini˜ skirt˜j˜ linij˜ ir X.25 paket˜ komutavimo paslaugas, taip pat jau ∞sitvirtino rinkoje teikdama paslaugà „Frame
Relay“.
1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ ir „Omnitel“ pristatò bendr˜ paslaug˜ projektà. Gana greitai planuojama pasilyti
verslo klientams ir gyventojams naujus sprendimus, kurie uÏtikrint˜ efektyvesn∞ fiksuoto ir mobiliojo ry‰io paslaug˜ naudojimà,
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beje, jie turòs ir kit˜ prana‰um˜. Ateityje bus galima pasilyti toki˜ paslaug˜, kaip bendro numerio, bendros sàskaitos, vieno
telefono ar vienos paslaugos, paketus.
1999 metais pagal Generalin∞ tinklo planà stoãi˜ talpà padidinome iki maÏdaug 170 000 nauj˜ telefono linij˜, noròdami
pakeisti senas analogines ir suporintas linijas. Praòjusiais metais ∞rengòme naujas tarptautin´ ir tranzitin´ stotis Kaune. Buvo
nutiesta beveik 700 km ‰viesolaidinio kabelio regioniniuose ir nacionaliniuose Ïieduose. Verslo klient˜ skaitmenini˜ linij˜ vidutinis rodiklis penkiuose didÏiausiuose Lietuvos miestuose yra 66 proc., o Klaipòdoje - 95 procentai. 1999 met˜ gruod∞ AB
„Lietuvos telekomas“ ∞sigijo 100 proc. UAB „Comliet“ (,,NMT-450“ operatorius) akcij˜. „Comliet“ ry‰ys apima didel´ zonà ir tai
sudaro galimyb´, naudojant beviel∞ vietin∞ ry‰∞, greitai pradòti teikti pagrindines balso telefonijos paslaugas visoje Lietuvoje,
∞skaitant ir kaimo vietoves.
Plòtodama ‰iuolaikines paslaugas ir kurdama naujus produktus, 1999 met˜ pabaigoje AB ,,Lietuvos telekomas“ ∞rengò
intelektinio tinklo mazgà. 2000 metais planuojame pasilyti savo vartotojams nauj˜ paslaug˜, pvz., universalaus telefono numerio ir balsavimo telefonu. ·ios naujos paslaugos ms˜ vartotojams suteiks nauj˜ verslo galimybi˜. Beje, intelektinis tinklas labai
svarbus diegiant bendras fiksuoto ir mobiliojo ry‰io paslaugas. Varinio kabelio prieigos tinklas, kurio ilgis yra 105 000 km, ir toliau
bus pleãiamas, kad visi ms˜ klientai galòt˜ ∞sirengti telefonà. ·iuolaikinò tinklo prieÏira ir skaitmeninòs technologijos i‰ esmòs
pagerino tinklo kokyb´.
AB ,,Lietuvos telekomas“ yra ir toliau planuoja bti patraukliausias darbdavys Lietuvoje. ·iuo tikslu ∞gyvendinama daugybò
projekt˜. 1999 metais daugiau nei 16 mln. lit˜ buvo investuota ∞ ms˜ darbuotoj˜ mokymà, t.y. 20 proc. daugiau nei 1998
metais. AB ,,Lietuvos telekomas“ 1999 metais pradòtas projektas ,,Skatinimo sistema ir priemonòs“, kurio tikslas - sudaryti
valdymo priemoni˜ sistemà. Pagal ‰∞ projektà buvo atlikta pirmoji darbuotoj˜ apklausa. Per praòjusius metus daug investavome
∞ personalo ugdymà, uÏtikrindami sistemingà darbuotoj˜ mokymà. Buvo nuspr´sta ∞gyvendinti StaÏuotoj˜ programà. Programa
pernai buvo sòkmingai ∞gyvendinta priòmus pirmà staÏuotoj˜ grup´. Beje, AB ,,Lietuvos telekomas“ darbuotojai mokomi ir testuojami pagal dviej˜ lygi˜ kompiuteri˜ programà, atitinkanãià ECDL (Europos kompiuteri˜ vartotoj˜ teisòs) reikalavimus.
1999 metais AB ,,Lietuvos telekomas“ investicijos siekò 550 mln. lit˜. Tai didÏiausios investicijos Bendrovòs istorijoje, 40
proc. didesnòs, palyginti su praòjusiais metais. 70 proc. investavome ∞ tinklo modernizavimà ir plòtrà. Kita svarbi investicij˜ dalis
buvo skirta informacij˜ technologijoms tobulinti bei diegti pirmiesiems Lietuvoje finans˜ sistemà ,,Oracle“. 2000 metais daugiausia planuojama investuoti ∞ skaitmeninio ir prieigos tinklo statybà, suporint˜ linij˜ atskyrimo bei informacij˜ technologij˜
paslaug˜ ∞diegimo projektus. Vykdydama susitarimà su Valstybine konkurencijos ir vartotoj˜ teisi˜ gynimo komisija, 1999 met˜
pabaigoje AB ,,Lietuvos telekomas“ pardavò jai priklausiusias ,,Bitòs GSM“ akcijas (28,4 proc.) ir ∞sigijo likusias ,,Comliet“ akcijas i‰ „TELE Denmark“ ir UAB „Antena“. Lietuvos Vyriausybò ∞vykdò savo ∞sipareigojimà, 5 proc. akcij˜, priklausiusi˜ Valstybòs
turto fondui, parduodama buvusiems ir esamiems AB ,,Lietuvos telekomas“ darbuotojams.
1999 m. Bendrovòs rezultatai buvo i‰ ties˜ puiks. Manome, kad dabartinò AB ,,Lietuvos telekomas“ padòtis yra palanki toliau
stiprinti jos, kaip telekomunikacij˜ ir duomen˜ perdavimo paslaug˜ lyderòs, pozicijas. Naudodamasis ‰ia proga, noròãiau
padòkoti visiems AB ,,Lietuvos telekomas“ darbuotojams uÏ j˜ indòl∞ siekiant ger˜ rezultat˜ bei papra‰yti ir toliau gerai dirbti ir
remti Bendrov´ ∞gyvendinant jos ateities tikslus.

Tapio Paarma
Prezidentas ir generalinis direktorius
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AB ,,Lietuvos telekomas“ struktra

1999 metais ∞vyko reik‰ming˜ Lietuvos telekomunikacij˜ rinkos pasikeitim˜. Tai padarò ∞takà AB ,,Lietuvos telekomas“
grupòs struktrai. AB ,,Lietuvos telekomas“ antrinei ∞monei ,,Lintel“ priklausiusios 28,4 proc. ,,Bitòs GSM“ akcij˜ buvo parduota, o ∞sigytos ,,TELE Denmark“ ir UAB ,,Antena“ priklausiusios UAB ,,Comliet“ akcijos. ,,Comliet“ tinklas veikia ,,NMT-450“ standarto pagrindu. Ateityje ‰∞ tinklà pakeitus ∞ fiksuotà belaid∞, per trumpà laikà, patiriant maÏiausias i‰laidas, bus ∞manoma ∞rengti
abonento linijas kaimo vietovòse. Toks techninis sprendimas pagerins AB ,,Lietuvos telekomas“ rinkos padòt∞ ir sudarys sàlygas teikti daugiau telefono paslaug˜ kaimo vietovòse bei padidins klient˜ skaiãi˜.
Valstybiniam turto fondui priklausiusios 5 proc. Bendrovòs akcij˜ buvo parduota dabartiniams ir buvusiems jos darbuotojams.
Ateityje toks darbuotoj˜ paskatinimas kurs naujà poÏir∞ ∞ nuosavyb´ ir Bendrovòs plòtrà.

VØ Valstybòs turto fondas

Privats akcininkai

„Sonera OY“
50%

35%

5%

„Telia AB“
50%

„Amber teleholding A/S“
60%

AB „Lietuvos telekomas“
100%

V‰Ø „Lietuvos telekomo“
sporto klubas

AB LIETUVOS TELEKOMAS METINñ ATASKAITA 1999

100%

100%

UAB „Comliet“

UAB „Lintel“
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100%

UAB „Lietuvos telekomo
verslo sprendimai“

1999 metais toliau buvo tobulinamas funkcinis valdymo modelis. Buv´s Filial˜ valdymo departamentas buvo ∞trauktas ∞
Klient˜ aptarnavimo ir Tinklo eksploatavimo departamentus.
Privatizavimo skyriui baigus savo darbà, jis buvo reorganizuotas ∞ Privaãi˜ tinkl˜ skyri˜, kurio uÏdavinys - i‰pirkti privaãius
telefono tinklus.
Rinkodaros ir ry‰i˜ su visuomene departamentas pertvarkytas ∞ Ry‰i˜ su visuomene departamentà.
1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ toliau pertvarkò savo struktrà, ypaã klient˜ aptarnavimo srit∞. 1999 met˜ viduryje
Gyventoj˜ ir smulkaus verslo klient˜ aptarnavimo departamentas tapo Klient˜ aptarnavimo departamentu.
Met˜ pabaigoje AB „Lietuvos telekomas“ òmò diegti naujà atsiskaitymo pagal sàskaitas sistemà, noròdama pasilyti savo
klientams geresnes atsiskaitymo sàlygas bei tobulesnes pokalbi˜ apskaitos sistemas. Koordinuoti, kaip diegiama ‰i sistema,
buvo ∞kurtas naujas, svarbus Atsiskaitym˜ sistem˜ ∞gyvendinimo skyrius.
2000 metais struktra bus toliau tobulinama. Pirmàj∞ pusmet∞ bus pertvarkomos tinklo paslaugos. Dòl to 2000 met˜ balandÏio
1 d. buvo ∞kurtas Tinklo departamentas. ·io departamento tikslas - supaprastinti tvarkà ir sutrumpinti laikà nuo parai‰kos
gavimo iki paslaugos suteikimo.

Valdyba
Prezidentas ir
generalinis direktorius
Vykdantysis
viceprezidentas

Sekretoriatas

Reguliavimo reikal˜
skyrius

Verslo plòtros
skyrius

Atsiskaitym˜ sistem˜
∞gyvendinimo skyrius

Klient˜ aptarnavimo
departamentas

Juridinis skyrius

Materialinio aprpinimo departamentas

Ry‰i˜ su visuomene
departamentas

Bendrovòs saugos
skyrius

Privaãi˜ tinkl˜
skyrius

Transporto
departamentas

Finans˜
departamentas

Informacini˜ sistem˜ departamentas

Turto valdymo
departamentas

Tinklo
departamentas

Personalo valdymo
departamentas

Stovi (i‰ kairòs ∞ de‰in´):
Rimvidas Kgis, Valdybos narys nuo 1998 m., Jonas Ìsas, Valdybos narys nuo 1998 m.,
Martin Henricsson, Valdybos narys nuo 1999 m., Tapani Holopainen, Valdybos narys nuo
1998 m., Arvo Kukko, Valdybos narys nuo 1999 m.
Sòdi (i‰ kairòs ∞ de‰in´):
Aida Raziulytò, Valdybos sekretorò, Gintautas Îintelis, Valdybos pirmininkas, Valdybos
narys nuo 1998 m., Rta Motiejnaitò, Valdybos narò nuo 1999 m.
Nuotraukoje trksta:
Marianne Nivert, Valdybos naròs nuo 1998 m., Simo Petrikio, Valdybos nario nuo1999 m.,
Thomo Davidsson, Valdybos nario nuo 1999 m.
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AB ,,Lietuvos telekomas“ veiklos apÏvalga

●

1999 metais AB ,,Lietuvos telekomas“ toliau pertvarkò
∞monòs struktrà (‰is darbas buvo pradòtas prie‰ metus).
Privatizavus ,,Lietuvos telekomà“, buvo ∞kurtas Gyventoj˜ ir
smulkaus verslo klient˜ aptarnavimo departamentas, kuris
met˜ viduryje tapo Klient˜ aptarnavimo departamentu.
Departamento veikla remiasi tokia nuostata: ,,Mes dirbame
savo klientams“.
Klient˜ aptarnavimo departamentas aptarnauja Lietuvos privaãius ir kai kuriuos verslo abonentus. Didiesiems verslo
klientams paslaugas teikia ir sprendimus silo antrinò ∞monò
,,Lietuvos telekomo verslo sprendimai“.

Teikti informacijà apie AB ,,Lietuvos telekomas“ paslaugas,
tarifus, nuolaidas, klient˜ aptarnavimo centr˜ darbo valandas;
● Teikti informacijà apie valiutos kursus, transporto
tvarkara‰ãius, kino ir teatro repertuarus;
● Teikti informacijà atsiskaitymo uÏ paslaugas klausimais;
● Spr´sti klausimus, susijusius su klient˜ pretenzijomis.
Naudotis ‰ia paslauga skirtas vienas telefono numeris visoje Lietuvoje.
Informacijos ir paslaug˜ centro projektas ∞gyvendinamas keliais
etapais. Keletas pirmiau minòt˜ paslaug˜ AB ,,Lietuvos telekomas“ klientams jau bus teikiamos pirmàj∞ 2000 m. pusmet∞.

Klient˜ aptarnavimo
gerinimas

Produktai ir paslaugos
Pagrindinòs telefono paslaugos

1999 metais Informacijos centro grupò òmòsi tobulinti
klient˜ aptarnavimà telefonu. Prie‰ metus Informacijos centras kai kuo pasikeitò: sukurtos naujos darbo vietos, ∞rengta
komutavimo sistema, leidÏianti kontroliuoti operatori˜ darbà,
taip pat pradòti kaupti skambuãi˜ Informacijos ir paslaug˜
centrui statistiniai duomenys. Paskambinus nemokamu lengvai ∞simenamu telefono numeriu, Informacijos centro grupòs
darbuotojai teikia Lietuvos klientams informacijà apie AB
,,Lietuvos telekomas“ ry‰i˜ paslaugas, tarifus, nuolaidas,
organizuojamas akcijas. Vilniaus ir Vilniaus rajono gyventojams informacija, susijusi su atsiskaitymu pagal sàskaitas,
pradòta teikti 1999 met˜ geguÏ´. 1999 met˜ lapkrit∞ aptarnaut˜ telefonu klient˜ skaiãius buvo 56 987. Palyginti su 1998
met˜ lapkriãio duomenimis (3447), skambuãi˜ ∞ centrà
skaiãius padidòjo 16,5 karto.
1999 metais Tarptautinio ir tarpmiestinio ry‰io grupòs operatoriai pradòjo teikti naujà pokalbio kito sàskaita skambinant i‰
uÏsienio paslaugà. Penkiolikoje Europos ‰ali˜ Lietuvos turistai, paskambin´ artimiausiu prieinamu telefonu, gali susisiekti su AB ,,Lietuvos telekomas“ operatore Lietuvoje.
Praòjusi˜ met˜ pabaigoje pradòjo veikti automatinio informavimo balsu paslauga. Privats abonentai, kuri˜ telefono linija
skaitmeninò, gali skambinti nemokamu numeriu (8 800) 2 33
44 ir gauti informacijà apie mokesãius uÏ telekomunikacij˜
paslaugas. Abonentui teikiama vietini˜, tarpmiestini˜ ir tarptautini˜ pokalbi˜ apskaitos informacija bei kitos paslaugos.
AtsiÏvelgdama ∞ rinkos sàlygas, Bendrovò, pirmiau labiau
skyrusi dòmes∞ technologijoms ir techninei veiklai gerinti,
dabar visas pastangas deda, kad bt˜ ∞gyvendinti klient˜
poreikiai. Noròdama atitikti vartotojo poreikius, 1999 metais
AB ,,Lietuvos telekomas“ pradòjo ∞gyvendinti labai svarb˜
Informacijos ir paslaug˜ centro projektà.
Informacijos ir paslaug˜ centras, naudodamasis naujausiomis technologijomis, uÏtikrins paslaug˜ kokyb´ ir efektyvumà. Jo veikla yra tokia:
● Teikti informacijà apie gyventojus, ∞mones, valstybines
∞staigas ir visuomenines organizacijas;

1999 met˜ pradÏioje, remdamasi tarif˜ balansavimo politika, AB ,,Lietuvos telekomas“ padidino vietini˜ pokalbi˜ ir
sumaÏino tarptautini˜ pokalbi˜ tarifus. Prie‰ingai nei praòjusiais metais, ‰is Bendrovòs sprendimas nenulòmò didelio ar
greito vietini˜ pokalbi˜ tinklo apkrovos sumaÏòjimo (apkrovos
sumaÏòjimas pastebimas tik per ‰ventes). Bendra vietini˜
pokalbi˜ tinklo apkrova padidòjo 21,8 procento.
Vietini˜ pokalbi˜ srautas (mln. min.)

1999 metais pajamos i‰ fiksuoto telefono tinklo telefono
paslaug˜, palyginti su 1998 metais, padidòjo 6 procentais.
Pagrindin´ ‰i˜ pajam˜ dal∞ sudaro vietini˜ pokalbi˜ pelnas
(31,4 proc.). Likusi˜ paslaug˜ pelnas pasiskirsto tolygiai:
pelnas i‰ tarpmiestini˜ pokalbi˜ sudaro 24,4 proc., i‰
Tarpmiestini˜ ir tarptautini˜ pokalbi˜ srautas (mln. min.)
Tarpmiestiniai
pokalbiai ir
pokalbiai su
mobili˜j˜ tinkl˜
abonentais
Tarptautiniai
pokalbiai
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tarptautini˜ pokalbi˜ - 22,2 procento, i‰ pokalbi˜ su mobili˜j˜
tinkl˜ abonentais - 22 procentus.
Praòjusiais metais i‰ viso buvo ∞rengta 70,1 tkstanãio nauj˜
telefon˜ linij˜, i‰ j˜ 53,8 tkstanãio - miestuose, 16,3 tkst. kaimo vietovòse. Diegdama naujas technologijas, AB
„Lietuvos telekomas“ senas analoginio ry‰io telefon˜ stotis
keiãia skaitmeninòmis. Per praòjusius metus buvo ∞rengta
28,1 tkstanãio analoginio ry‰io ir 42 tkstanãiai skaitmeninio
ry‰io telefono linij˜. 1999 m. pabaigoje skaitmenizavimo lygis
buvo 33,2 proc. Beje, dòl sunkios ekonominòs padòties
sumaÏòjo perkamoji galia, padaugòjo nemoki˜ verslo klient˜,
o kai kurie abonentai net atsisakò savo telefon˜. 1999 met˜
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UAB ,,Comliet“ integravimas ∞ AB
,,Lietuvos telekomas“

Abonento linij˜ skaiãius (tkst. vnt.)
Gyventojai

Svarbiausias AB „Lietuvos telekomas“ tikslas yra sumaÏinti
laukianãi˜ ∞sirengti telefonà eiles. Norint tai ∞gyvendinti, reikia
gerokai pagreitinti fiksuot˜ linij˜ tinklo statybà.
Buvo nuspr´sta panaudoti naujà tinklo plòtimo bdà,
remiantis signalo perdavimo oru technologija. Planuojama
naudoti beviel∞ vietin∞ telefono ry‰∞ teikti pagrindines telefono
paslaugas esamu NMT tinklu. Tai, kad NMT tinklo ry‰ys veikia
didelòje zonoje, sudaro galimybi˜ ∞rengti telefonà bet kurioje
vietoje per gana trumpà laikà. Pritaikiusi ‰∞ sprendimà,
Bendrovò galòs maÏiau investicij˜ skirti rengti labai brangias
fiksuoto ry‰io telefono linijas kaimo vietovòse.
Siekiant geriausi˜ rezultat˜, 1999 metais tam tikri darbai
buvo padaryti bandant pasinaudoti „Comliet“ galimybòmis,
‰is darbas bus t´siamas ir 2000 metais. Per pirmàj∞ 2000
pusmet∞ planuojama i‰plòsti esamà tinklà ∞rengiant daugiau
kaip 50 nauj˜ bazini˜ stoãi˜. Tai padòs padidinti balso perdavimo kanal˜ ir abonent˜ skaiãi˜. Beje, tikimasi, kad stoãi˜
talpa padidòs net dvigubai. Kad kartu panaudoti esamas AB
„Lietuvos telekomas“ ir UAB ,,Comliet“ klient˜ aptarnavimo
struktras bt˜ efektyvu, reikòs kai kà pertvarkyti.
Po tam tikr˜ pertvarkym˜ jau 2000 metais AB „Lietuvos
telekomas“ galòs aptarnauti dar nuo 10 000 iki 15 000 nauj˜
klien˜. Pana‰us nauj˜ abonent˜ skaiãius planuojamas 2001
metais. Naudodamasi ‰ia technologija, Bendrovò galòs
patenkinti visus klient˜ pra‰ymus ∞sirengti telefonà.

Verslo klientai

Abonento linij˜, ∞jungt˜ ∞ skaitmenines
ir analogines stotis, skaiãius (tkst. vnt.)
Skaitmeninòs linijos
Analoginòs linijos

,,Linija plius“
2000 met˜ pradÏioje, norint parodyti skaitmeninòs stoties
papildom˜ paslaug˜ prana‰umus bei tai, kad jos aktyvinamos
visai paprastai, buvo pristatytas naujas prekòs Ïenklas „Linija
plius“. Pagrindinò prekòs Ïenklo reklamos akcijos idòja buvo
tai, kad naudotis ‰iomis paslaugomis yra visai paprasta. ·ios

pabaigoje AB „Lietuvos telekomas“ turòjo 1 152 583 abonento linijas. Praòjusiais metais telefono linij˜ skaiãius 100
Lietuvos gyventoj˜ padidòjo iki 31,2.
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Telefono linij˜
skaiãius 100
Lietuvos gyventoj˜
(vnt.)
Gyventoj˜ pra‰ym˜
∞vesti telefonà
skaiãius (tkst.)

paslaugos padeda uÏsiimant verslu, taupant pinigus bei laikà,
taip pat palengvina kasdien´ buit∞. AtsiÏvelgdami ∞ tai, klientai
vis labiau naudosis skaitmeninòs stoties papildomomis
paslaugomis. Palyginti su 1998 metais, abonent˜, kurie naudojasi papildomomis paslaugomis, padaugòjo 20 procent˜.
Skaitmeninòs stoties papildomos paslaugos prieinamos
visiems skaitmeninòs stoties abonentams. Kai kurios ‰i˜
paslaug˜ yra nemokamos. Tai kar‰tos linijos, prisiskambinimo uÏimtam abonentui, skambuãio pokalbio metu, skambuãio peradresavimo, kai uÏimta, skambuãio peradresavimo,
kai neatsakoma, i‰einanãiojo ry‰io ribojimo, slaptaÏodÏio
keitimo, konferencinio ry‰io paslaugos.
Sutrumpinto numerio rinkimo, ∞einanãiojo ry‰io draudimo,
Ïadintuvo, serijinio ie‰kojimo, taip pat paslauga „Negaliu
atsiliepti“ yra mokama.
Visi naujieji skaitmeninio ry‰io abonentai du mònesius gali
naudotis visomis skaitmeninòs stoties papildomomis paslaugomis nemokamai. Taip klientas gali ∞vertinti, kad naudotis
‰iomis paslaugomis i‰ ties˜ yra patogu.

Bendras taksofon˜
skaiãius

.

Taksofon˜ skaiãius
1000 gyventoj˜

gos parduotuvòs buvo ∞trauktos ∞ vienà prekybos tinklà,
pavadintà „Lietuvos telekomo prekyba“. Dabar kiekvienas AB
„Lietuvos telekomas“ klientas gali ∞sigyti visà reikalingà
galin´ ∞rangà ir reikiamas paslaugas geriausiomis sàlygomis.
Centralizuotas pardavimo veiklos koordinavimas, geras
preki˜ asortimentas, i‰plòsta aptarnavimo tarnyba, tiekimo ir
apskaitos sistem˜ suvienodinimas, numatyta kainodara, personalo kvalifikacijos kòlimas, bendras pavadinimas sudarò
sàlygas parduoti gerokai daugiau bei pasilyti klientams visà
paslaug˜ paketà.

Taksofonai
1999 metais Kaune buvo pastatytas pirmasis automobili˜
stovòjimo automatas, leidÏiantis atsiskaityti uÏ automobilio
stovòjimo paslaugà elektroninòmis taksofono kortelòmis.
Buvo i‰plòstas taksofon˜ korteli˜ pardavimo tinklas. Dabar
vartotojai gali ∞sigyti taksofono korteli˜ ne tik AB „Lietuvos
telekomas“ padaliniuose, bet ir spaudos kioskuose, degalinòse, maisto ir kitose parduotuvòse, kavinòse, vie‰buãiuose
ir t.t. I‰ viso yra 2000 viet˜, kur platinamos kortelòs.
1999 metais buvo uÏsakyta nauja taksofon˜ nuotolinio
valdymo ir kontrolòs sistema.
Praòjusiais metais taksofonai buvo atnaujinti: buvo atsisakyta sen˜ monetini˜ taksofon˜, pritaikyt˜ tik vietiniams pokalbiams. 1999 met˜ baland∞ Kaune buvo nuimtas paskutinis
monetinis taksofonas. Tikimasi, kad 2000 met˜ viduryje vietoj
sen˜ taksofon˜ „Urmet“ bus ∞rengti taksofonai „Pulsar“.
Vartotojai galòs naudotis viena integroschemine taksofono
kortele visoje Lietuvoje.

800-oji paslauga
Jau dveji metai AB ,,Lietuvos telekomas“ savo klientams
teikia nemokamà telefono ry‰io paslaugà, geriau Ïinomà kaip
800-oji paslauga. ·ia paslauga, kaip svarbia rinkodaros
priemone, naudojasi tokios gerai Ïinomos ∞monòs kaip
„Lietuvos avialinijos“, „Lietuvos draudimas“, „Lietuvos
energija“, „Vilniaus duona“, „Aga“, bankas „Snoras“,
„Lietuva Statoil“ ir kiti. 800-ji paslauga suteikia vartotojams
galimyb´ skambinti nemokamu numeriu norint pasiteirauti
apie paslaugas, kainas ar organizuojamas akcijas. Taip pat ‰i
paslauga populiari tarp didmeninòs prekybos ir paslaugas
teikianãi˜ ∞moni˜.
1999 metais apie ‰ià paslaugà daug kas suÏinojo, todòl
padaugòjo ‰ios paslaugos vartotoj˜.
„Kiekvienà dienà nemokamu numeriu mes vidutini‰kai
sulaukiame apie 50 skambuãi˜. Vartotojai skambina ∞vairiais
klausimais, pradedant instrukcijomis, kaip naudotis „Statoil“
kortele, ir baigiant ms˜ organizuojamomis akcijomis. ·iuo
telefono numeriu galima skambinti bet kuriuo dienos metu ir
mes galime greitai atsakyti ∞ vartotoj˜ klausimus ar pastabas,
nes linija niekada nebna uÏimta. Vartotojams uÏ skambuãius
mokòti nereikia. Tai uÏtikrina abipus∞ „Statoil“ ir klient˜ ry‰∞.
Mes galime sakyti, kad tai dar vienas Ïingsnis gerinant ms˜
klient˜ aptarnavimo sistemà“, - teigia „Lietuva Statoil“

Ry‰io ∞rangos parduotuvòs
Stengiantis tinkamai aptarnauti klientus bei teikti paslaugas,
svarbiausias klient˜ aptarnavimo elementas tapo prekyba
telekomunikacij˜ ∞ranga. Geros kokybòs ry‰io galini˜ ∞rengini˜
pardavimas ir sòkmingas telekomunikacij˜ paslaug˜ pardavimas yra tiesiogiai susij´, nes paslaug˜ kokybò priklauso ir nuo
tinklo ar perdavimo ∞rangos, ir nuo galini˜ ∞rengini˜ kokybòs.
1999 met˜ baland∞ Klient˜ aptarnavimo departamente buvo
∞kurtas Ry‰io ∞rangos parduotuvi˜ sektorius. Visos ry‰io ∞ran-
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Korteli˜ departamento vir‰ininkò Vilma Gap‰eviãitò.
Kaip sakò „Agos“ pardavim˜ administravimo vadybininkò
Ilona Civilkienò: „Aga“, pagrindinis duj˜, naudojam˜ medicinos reikmòms ir pramonei, tiekòjas Lietuvoje, ∞gyvendino savo
idòjà ∞steigti Informacijos centrà 800-osios paslaugos
pagrindu. Kaip rodo centro patirtis, klientai teiraujasi dòl
atsiskaitymo bd˜, ms˜ ∞monòs filial˜ darbo valand˜ ir produkt˜. Planuojama nemokamu numeriu priimti klient˜
uÏsakymus. Kadangi ,,Agos“ skyriai i‰sidòst´ visoje ‰alyje,
ms˜ ∞monei centralizuotai priimti uÏsakymus bus ypaã
patogu“. Pardavim˜ administravimo vadybininkòs teigimu,
,,∞monòs vadovybò, kurdama Informacijos centrà, noròjo
padidinti klient˜ lojalumà bei pardavim˜ apimtis; viltys
pasiteisino“.

Manoma, kad 2000 metais internetas taps dar populiaresnis. Gerinant paslaugos kokyb´, „Tako“ veikimo zona visoje
Lietuvoje bus pleãiama. Autorizuoto jungimosi prie interneto
paslauga sudarys galimyb´ atsiskaityti pagal naujus mokòjimo planus, pritaikyti finansines galimybes prie poreikio naudotis internetu. Esamos paslaugos ir naujieji projektai padòs
„Takui“ tapti vartais - puslapiu, kuriame galima rasti visà
kiekvienam besidominãiam interneto vartotojui reikalingà
informacijà.
Elektroninio pa‰to registruot˜ adres˜
skaiãius met˜ pradÏioje

,,Tako“ paslaugos
„Tako“ prisijungimo prie interneto komutuojama linija
paslauga buvo pristatyta 1998 metais. Nuo tada kiekvienas
klientas gali susikurti nemokamà pa‰to dòÏut´, prisijungti prie
∞vairi˜ interneto naujien˜ grupi˜ arba gauti reikiamà informacijà i‰ viso pasaulio. 1999 metais atsirado daugiau „Tako“
paslaug˜, buvo sukurta keletas nauj˜ produkt˜. ·iandien
naujo dizaino „Take“ galima rasti dienos naujienas. ·i paslauga sudaro galimyb´ naudotis nuolat pasipildanãiu informacijos ‰altiniu. Nuo pirm˜j˜ dien˜ Lietuvoje „Takas“ buvo patogiausias, populiariausias ir patikimiausias prisijungimo prie
interneto bdas. AB „Lietuvos telekomas“ turi tiesiogin∞ 8
Mb/s ry‰∞ su „Telia“ ir 6 Mb/s su „TeleGlobe“ ry‰i˜ tinklais.
Tarptautinò interneto apkrova per 1999 metus daugiau nei
patrigubòjo. Tai rodo, kad didòja Lietuvos visuomenòs
pasaulinòs informacijos poreikis. Planuojama, kad per
ateinanãius dvejus trejus metus metinò apkrova padidòs 300
proc. AB „Lietuvos telekomas“ Tinklo departamentas, nors ir
didòjant apkrovai, toliau sòkmingai dirba ir yra pasiryÏ´s likti
pirmaujanãiu Lietuvos prisijungimo prie interneto paslaugos
teikòju.
1999 metais labai padidòjo naudojimosi internetu ir prisijungimo prie interneto komutuojama linija paslaugos rodikliai.
Prisijungimo prie interneto piko metu apkrova sudaro 1,6
proc. visos bendrojo fiksuoto telefono tinklo (PSTN)
apkrovos (kartu su konkurent˜ apkrova
sudaro apie 3 proc.) ir, manoma, kad kitais
metais ji nuolat didòs.
Daug kas naudojasi ir papildomomis interneto paslaugomis. Siloma daugybò
paslaug˜, pavyzdÏiui, pasaulinio raizginio
(WWW) svetainòs, prisijungimo prie tarnybinòs stoties, ir tikimasi, kad 2000 metais
jos taps populiarios.
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„Tako“ ‰vietimo programa
·iauròs vakar˜ regione
·is projektas buvo pradòtas 1999 met˜ gruod∞. Pagrindinò
projekto idòja - paskatinti, kad bt˜ daugiau naudojamasi
internetu mokyklose. Projekto tikslas - paremti Lietuvos
‰vietimo sistemà bei ugdyti bsimus informacijos technologij˜
vartotojus. Daugiau nei 200 mokslo ∞staig˜ bus sudarytos
lengvatinòs sàlygos naudotis internetu.
86 mokykl˜ kompiuteri˜ klasòse buvo nemokamai ∞rengtos
telefono linijos. 200 mokytoj˜ bus padovanoti kompiuteriai
„Pentium“ su modemais naudotis namie.
Bendrovò parems ·vietimo informacini˜ technologij˜ centrà,
kad mokykl˜ vadovai ir mokytojai galòt˜ pagilinti informatikos
Ïinias. AB „Lietuvos telekomas“ prisideda rengiant mokytoj˜
mokymo kurs˜ programas bei interneto informacijos
medÏiagà.
Elektroninò prekyba
Dar vienas projektas, sukurtas praòjusi˜ met˜ pabaigoje ir
planuojamas ∞gyvendinti 2000 metais, yra elektroninò prekyba.
Europoje, taip pat Lietuvoje ‰imtai ∞moni˜ ir milijonai Ïmoni˜
i‰naudoja interneto verslo galimybes, kurios sudaro sàlygas
atsirasti visi‰kai naujai Europos interneto ekonomikai. AB
„Lietuvos telekomas“ yra populiariausia interneto paslaug˜
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teikòjai Lietuvoje, kuriai priklauso elektroninòs prekybos
infrastruktros dalis - bendrasis fiksuoto ry‰io telefono tinklas
(PSTN). Taigi AB „Lietuvos telekomas“ sprendimas uÏsiimti
elektronine prekyba yra logi‰kas.
Sukrusi tam tikrà tinklalap∞, AB „Lietuvos telekomas“ galòs
uÏsiimti savo paslaug˜ ir produkt˜ elektronine prekyba, silyti
verslo sprendimus „verslas verslui“ vartotojams, tarpininkavimo paslaugas „verslas vartotojui“ vartotojams bei patrauklaus dizaino „vartotojas vartotojui“ puslap∞. Vartotojams elektroninò prekyba padòs rasti ir nusipirkti norimus produktus ar
paslaugas per internetà.

Paslaug˜ pristatymas
klient˜ grupòms
Remdamiesi nuostata „mes dirbame savo klientams“, darbuotojai, dirbantys su klientais, stengiasi taikyti ∞vairias bendradarbiavimo formas, kurios, nors ir gerai Ïinomos rinkoje,
kol kas buvo retai taikomos AB „Lietuvos telekomas“.
Praòjusiais metais buvo pradòta organizuoti pardavim˜
akcijas gyventojams. Telefono linijos pardavimo akcija „Alio?
Valio!“, surengta spal∞, ir akcija „Metas dÏiaugtis“, surengta
gruod∞, parodò, kad aktyviai parduodant, be joki˜ papildom˜
investicij˜ galima ∞rengti nauj˜ telefono linij˜ ir paskatinti vartotojus naudotis Bendrovòs teikiamomis paslaugomis.

Fiksuoto ir mobiliojo ry‰io
tinkl˜ sujungimas

Lojalumo programa

Fiksuoto ir mobiliojo ry‰io tinklai yra gana skirtingi, taãiau
sukrus AB „Lietuvos telekomas“ intelektin∞ tinklà atsirado
galimybò teikti paslaugas ir fiksuoto, ir mobiliojo ry‰io tinklais.
Tai bus efektyvesnis, lankstesnis darbas bei taip bus patogiau
vartotojams. 1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ ir
„Omnitel“ pradòjo bendr˜ paslaug˜ projektà. Netrukus
planuojama pasilyti naujus sprendimus verslo ir privatiems
klientams. Tikimasi, kad dòl to bus efektyviau naudojamasi
fiksuotu ir mobiliuoju ry‰iu bei tai suteiks kit˜ prana‰um˜.

Lapkrit∞ buvo pradòta Verslo klient˜ lojalumo programa.
Pagal ‰ià programà, AB „Lietuvos telekomas“ klientams
taikoma nuolaida naudotis telefono paslaugomis, atsiÏvelgiant
∞ j˜ faktines vis˜ telekomunikacij˜ paslaug˜ i‰laidas.
Pagrindinis Lojalumo programos tikslas yra i‰laikyti esamus
klientus ir didinti j˜ lojalumà Bendrovei, kaip telekomunikacij˜
paslaug˜ teikòjai.
Nuolaidos taikomos tada, kai klientas ∞sipareigoja, kad jo
metinòs AB „Lietuvos telekomas“ paslaug˜ i‰laidos nebus
maÏesnòs nei numatyta, ir pasira‰o bendradarbiavimo sutart∞.
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Verslo sprendimai

tang˜ dòjo darbuotojai, buvo pasira‰yta keletas svarbi˜
sutarãi˜ su didÏiaisiais klientais: Lietuvos taupomuoju banku,
Lietuvos Respublikos vidaus reikal˜ ministerija ir kt. ·ios
sutartys uÏtikrina AB „Lietuvos telekomas“ svarbi˜ nuolatini˜
∞plauk˜ ‰altin∞.

Viso pasaulio telekomunikacij˜ ∞monòs ypatingà dòmes∞
skiria savo didiesiems klientams. Kuriami specials padaliniai
aptarnauti tokius klientus, o tai sudaro galimyb´ lanksãiau ir
savaranki‰kiau priimti sprendimus. Remiantis „Soneros“ ir
„Telios“ patirtimi, buvo ∞kurta antrinò ∞monò „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“.
„Lietuvos telekomo verslo sprendim˜“ pagrindinis tikslas ∞gyvendinti Lietuvos ∞moni˜ ir organizacij˜ poreikius, platinant
ir teikiant paslaugas bei silant sprendimus. Bdama lanksti
ir i‰radinga, bendrovò taip siekia gerinti savo klient˜ verslà.

Klient˜ lojalumas
Sòkminga ilgalaikò Bendrovòs veikla priklauso nuo trij˜
pagrindini˜ dalyk˜: patenkint˜ vartotoj˜, patenkint˜ darbuotoj˜ ir Bendrovòs pelningumo.
Pasiekti, kad vartotoj˜ poreikiai bt˜ ∞gyvendinti, yra vienas
i‰ „Lietuvos telekomo verslo sprendim˜“ svarbiausi˜ darb˜.
Noròdama pasitikrinti, ar numatyti tikslai pasiekti, Bendrovò
periodi‰kai atlieka rinkos kapitalo tyrimus. Norint susidaryti
i‰samesn∞ Bendrovòs vaizdà, tiriama vartotoj˜ nuomonò apie
Bendrov´, jos darbuotojus ir klient˜ lojalumo programas.
1999 m. pavasario rinkos kapitalo tyrimai parodò, kad
didÏiausi˜ Bendrovòs klient˜ nuomon´ apie AB „Lietuvos
telekomas“ reikia gerinti. Pagal 1999 rudens tyrimus, pastebima teigiam˜ poslinki˜. Per rudens tyrimus vartotojai
apibdino Bendrov´ kaip ilgalaiki˜ santyki˜ su klientais
puoselòtojà. Dabar klientai gauna daugiau informacijos apie
produktus ir paslaugas, yra kvieãiami dalyvauti „Lietuvos
telekomo verslo sprendim˜“ organizuojamuose seminaruose.
Remiantis tyrimais, pavasar∞ ∞einanãi˜j˜ AB „Lietuvos
telekomas“ skambuãi˜ daugumà sudarò prane‰imai apie
gedimus (51 proc.). Dabar daugiausia skambinama norint
gauti informacijà (36 proc.).

Klient˜ aptarnavimas
1999 met˜ pabaigoje „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ turòjo 170 klient˜ (i‰ viso apie 2000 aptarnavimo viet˜
visoje Lietuvoje). ·ios ∞monòs klientai - valstybinòs ∞monòs ir
institucijos, taip pat privaãios toki˜ pramonòs ‰ak˜, kaip
bankininkystò, transporto, naftos, prekybos, apdirbamoji pramonò ir pan., ∞monòs.
Prekyba per prekybos agentus padeda geriau suprasti kliento poreikius. Tyrimo rezultatai rodo, kad klient˜ nuomonò apie
AB „Lietuvos telekomas“ priklauso nuo aptarnaujanãio darbuotojo asmenybòs ir profesionalumo. 1999 metais daug pastang˜ ∞dòta kuriant gerus santykius su klientais.
1999 met˜ pabaigoje „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ sukrò naujà klient˜ aptarnavimo model∞. Klientus
aptarnauja komanda, kuriai vadovauja pagrindini˜ projekt˜
vadovas, atsakingas uÏ komandos darbo rezultatus. „Lietuvos
telekomo verslo sprendim˜“ ar AB „Lietuvos telekomas“
padalini˜ darbuotojai taip pat prisideda prie darbo, ∞gyvendindami trumpalaikius ar ilgalaikius projektus.
DidÏiausi˜ „Lietuvos telekomo verslo sprendim˜“ klient˜
sàra‰as nuolat didòja. Ø j∞ nuolat ∞traukiami nauji klientai.
1999 metais buvo organizuota daugybò seminar˜, per kuriuos
buvo pristatytos AB „Lietuvos telekomas“ paslaugos. Keletas
„Lietuvos telekomo verslo sprendim˜“ organizuot˜ rengini˜
taip pat turòjo ∞takos, kad ilgalaikiai ry‰iai su klientais tapt˜
dar tvirtesni.
Kadangi buvo intensyviai dirbama su klientais, daug pas-

Skambinimo prieÏastys (%)
Pavasaris
Ruduo

1999 metais buvo pristatyta Lojalumo programa, pagal kurià
klientams silomos palankesnòs sàlygos. Kuo daugiau klientas i‰leidÏia mokòdamas uÏ paslaugas, tuo daugiau nuolaid˜
jam pasiloma. Taip sutaup´s jis gali ∞sigyti daugiau nauj˜ AB
„Lietuvos telekomas“ paslaug˜. Lojalumo programa skatina
vartotojus laiku atsiskaityti uÏ AB „Lietuvos telekomas“
paslaugas ir daugiau jomis naudotis.
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Produktai ir paslaugos

patikimos ir rentabilios sistemos, kuri garantuot˜ didelòs
spartos duomen˜ perdavimà galinga banko kompiuteri˜ programine ir aparatine ∞ranga, patiriant maÏiausiai nesklandum˜. Panaudojus „Frame Relay“ technologijà buvo sukurtas
reikiamas banko duomen˜ perdavimo tinklas. ISDN linijos
buvo pradòtos rengti visuose banko verslo skyriuose.
Telekomunikacijos ir duomen˜ perdavimas ‰iandienos verslo bei valstybòs institucijoms yra btini. 1999 met˜ pabaigoje
AB „Lietuvos telekomas“ ∞gyvendino projektà Prezidentroje.
Dabar Lietuvos Prezidentas gali tiesiogiai matyti Seimo sesijas. ·viesolaidinis kabelis tarp Prezidentros ir Seimo leidÏia
perduoti duomenis 10 Mb/s greiãiu. Toks sprendimas suteikia
vartotojui daugiau tiesioginio ry‰io galimybi˜, jis gali naudotis
visais AB „Lietuvos telekomas“ telekomunikacij˜ paslaug˜
prana‰umais.

Skaitmeninis visumini˜
paslaug˜ tinklas (ISDN)
AB „Lietuvos telekomas“ vienintelò Lietuvoje teikia skaitmenini˜ visumini˜ paslaug˜ tinklo (ISDN) paslaugà. Daugiau
galimybi˜ naudotis ‰ia paslauga atsirado 1999 metais. Dabar
ja galima naudotis 5 didÏiausiuose miestuose bei beveik visuose
Lietuvos region˜ centruose. Naudodamiesi ISDN paslauga,
vartotojai gali skambinti ∞ uÏsien∞ ar perduoti informacijà.
Vadinasi, daugiau klient˜ gali naudotis paslauga. Tikimasi,
kad abonent˜ skaiãius gerokai padidòs 2000 metais.
Numatoma, kad paslauga labiau bus parduodama ne tik dòl
to, kad pasikeitò tarif˜ politika, bet ir todòl, kad vartotojai
dabar daug daugiau Ïino apie paslaugos prana‰umus.
AB „Vilniaus banko lizingas“ buvo viena pirm˜j˜ bendrovi˜,
naudojanãi˜ ISDN paslaugà. „Buvo svarstomi keli bdai, kaip
prijungti centrinòs bstinòs tinklà prie filial˜ bei ∞rengti internetà. ISDN paslauga buvo pasirinkta kaip labiausiai atitinkanti kliento poreikius. ·iandien beveik visi AB „Vilniaus banko
lizingas“ ry‰iai yra paremti ISDN. Bendrovòs darbuotojai
patenkinti interneto kokybe bei kitais ISDN linij˜
prana‰umais“, - teigia AB „Vilniaus banko lizingas“ informacij˜ technologij˜ inÏinierius Paulius Tyla.
Per 1999 metus ISDN klient˜ skaiãius i‰augo daugiau nei
400 procent˜. 2000 metais bus pristatyti nauji ISDN paslaug˜
paketai ir sprendimai, kurie taip pat prisidòs prie pardavim˜
apimãi˜ didòjimo.

Pajam˜ i‰ duomen˜ perdavimo paslaug˜
X.25, „Frame Relay“ didòjimas (tkst. Lt)

Duomen˜ perdavimas

Skaitmeninòs skirtosios linijos

1999 met˜ rezultatai rodo, kad gerokai i‰augo pajamos i‰
duomen˜ perdavimo paslaug˜. „Frame Relay“ greitai tampa
viena populiariausi˜ duomen˜ perdavimo paslaug˜. Labai
daÏnai „Frame Relay“ naudojamas sujungti izoliuotus ∞moni˜
filialus ∞ vientisà tinklà. 1999 met˜ pabaigoje buvo pristatytas
„Frame Relay“ sprendimas, pavadintas „Tiltu“. „Tiltas“ uÏtikrina gerà paslaugos kokyb´, lankstesn∞ ir ‰iuolaiki‰kesn∞ bdà
plòsti bendrus abonent˜ telekomunikacij˜ tinklus. Tai buvo
svarbus Ïingsnis ∞ priek∞, leidÏiantis teikti klientui kokybi‰kà
paslaugà.
Pritaikyti individualiam vartotojui sprendimai, techninòs
galimybòs bei veikimo zona padarò Bendrov´ konkurencine, o
tai padòjo laimòti didelius oficialius konkursus. AB „Lietuvos
telekomas“ pripaÏintas dideli˜ projekt˜ lyderiu. Ilgalaikis bendradarbiavimas su Lietuvos taupomuoju banku, vienu
didÏiausi˜ AB „Lietuvos telekomas“ klient˜, lòmò tai, kad
buvo pasira‰yta viena didÏiausi˜ Bendrovòs sutarãi˜. Kadangi
LTB noròjo centralizuoti savo veiklà, jam reikòjo lanksãios,
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Didiesiems klientams daÏnai reikia visi‰kai i‰baigt˜
sprendim˜ - duomen˜ perdavimo, interneto ir balso perdavimo
paslaug˜ derini˜. Skaitmeninòs skirtosios linijos, atsiradusios
rinkoje 1999 metais, sudaro sàlygas kurti tokius derinius. AB
„Lietuvos telekomas“ yra vienintelò skaitmenini˜ skirt˜j˜
linij˜ paslaug˜ teikòja Lietuvoje. PaÏangi DXX technologija
leidÏia teikti geros kokybòs vietines, tarpmiestines ir tarptautines skaitmenini˜ skirt˜j˜ linij˜ paslaugas.
Nauj˜ produkt˜ ir paslaug˜ plòtra
Atliekami rinkos tyrimai, kuriami nauji produktai ir paslaugos, taip pat sudaromi produkt˜ paketai skirtingoms rinkos
grupòms. 2000 metais AB „Lietuvos telekomas“ rengiasi pristatyti dar daugiau nauj˜ interneto, duomen˜ perdavimo ir telefono produkt˜ ir paslaug˜. Vartotojui reikia bendr˜ ir visi‰kai
i‰baigt˜ sprendim˜ - jis nori, kad j∞ ir aptarnaut˜, ir ∞rangà
tiekt˜ vienas tiekòjas. Tokia ∞monò yra „Lietuvos telekomo
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verslo sprendimai“, kuri ir nuomoja Ïinybines (privaãias) telefono stotis (PBX), ir prijungia prie AB „Lietuvos telekomas“
tinklo, taip pat suteikia ∞rangos garantijà bei uÏtikrina technin´
prieÏirà. Pristatoma nauja centrinòs telefono stoties paslauga „Centrex“, kuri padòs vartotojams sutaupyti lò‰˜ naudojantis vidaus ry‰iu. Beje, ‰i moderni paslauga turi ir daugyb´
kit˜ prana‰um˜.

Tarptautiniai ry‰iai
1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ stengòsi palaikyti
gerus abipusius santykius su kitomis ry‰i˜ ∞monòmis, toliau
plòtodama tarptautin∞ verslà. Bendrovò aktyviai dalyvavo
Europos ir pasaulio ry‰i˜ ∞moni˜ susitikimuose, kad
susipaÏint˜ su visais telekomunikacij˜ rinkos pokyãiais.
Tarptautinio i‰einanãiojo srauto pasiskirstymas
1999 metais (tkst. min.)

Klient˜ aptarnavimo ir atsiskaitymo pagal
sàskaitas projektas
Øgyvendinti Klient˜ aptarnavimo ir atsiskaitymo pagal
sàskaitas projektà bus pradòta 2000 metais. ·is projektas
buvo pradòtas 1999 met˜ lapkrit∞, o 2000 metais 200
didÏiausi˜ „Lietuvos telekomo verslo sprendim˜“ klient˜ jau
naudosis nauja integruota sistema. Vòliau AB „Lietuvos
telekomas“ vidutinio ir smulkaus verslo bei visi privats abonentai bus ∞traukti ∞ ‰ià naujà sistemà. Klient˜ aptarnavimo ir
atsiskaitymo pagal sàskaitas projektas yra vienas didÏiausi˜
Bendrovòs ∞gyvendinam˜ projekt˜.
Klient˜ aptarnavimo ir atsiskaitymo pagal sàskaitas sistema
AB „Lietuvos telekomas“ darbuotojams leis sukurti daugiau
∞vairiai pritaikom˜ sprendim˜, padòs surinkti naujausius statistinius duomenis apie vartotojus, labiau priartòti prie j˜ ir
reikiamai reaguoti susiklosãius tam tikroms aplinkybòms,
norint i‰laikyti savo klientus.
Naudodamasi ‰ia sistema, AB „Lietuvos telekomas“ turòs
galimyb´ palaikyti ilgalaikius ir pelningus ry‰ius su tam tikrais
klientais, tobulindama kain˜ planus ir teikdama specialius
pasilymus.
Atsiras galimybi˜ vartotojams pateikti ai‰kius, detalius ir
patraukliau atrodanãius pokalbi˜ sàra‰us. Sàskaitos bus naudojamos ir kaip reklamos priemonò teikti vartotojams ∞vairià
∞domià informacijà.

Telefon˜ knyg˜ leidyba
ir informacijos tarnyba
Nuo 1995 met˜ telefono knyg˜ leidyba uÏsiima UAB
„Lintel“. ·i ∞monò sòkmingai pirmauja leisdama gyventojams
telefon˜ informacijos knygas Ïaliais vir‰eliais, kurios Ïinomos
visoje Lietuvoje. Nuo 1999 met˜ geltonieji puslapiai spausdinami dviem spalvom ir tai suteikia daugiau galimybi˜ ms˜
reklamos uÏsakovams. Taigi kiekvienais metais nuolatiniai
∞monòs uÏsakovai didina savo reklamos apimtis. UAB „Lintel“
telefono knygos yra sudarytos taip, kad klientams bt˜ patogu
jomis naudotis.
1999 metais UAB „Lintel“ i‰leido 6 didÏi˜j˜ ir 21 maÏesni˜
Lietuvos miest˜ telefon˜ knygas.
UAB „Lintel“ plòtoja ir elektronin´ telefon˜ knygos versijà.
Visa informacija nuolat atnaujinama, todòl bendrovòs tinklalapis yra populiarus tarp interneto vartotoj˜.
Buvo ∞kurta Informacijos tarnyba, kuri informacijà teikia
remdamasi telefon˜ knygos duomenimis. Naudojantis ‰ia
paslauga galima gauti i‰samià informacijà apie ∞mones, institucijas, organizacijas ir gyventojus, taip pat apie valiut˜ kursus bei kultros renginius, vykstanãius Lietuvoje.
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Telekomunikacij˜ tinklo
paslaugos ir plòtra

giamos prie ‰i˜ vietini˜ stoãi˜ per nutolusius abonentinius
modulius. 1999 metais buvo ∞rengtos dar trys didelòs vietinòs stotys, kuri˜ bendroji talpa - apie 170 000 nauj˜ skaitmenini˜ linij˜.
Skaitmenizavimo lygis pagal montuotà talpà ∞rengus nauj˜
telefono linij˜ 1999 metais padidòjo nuo 29 iki 41 procento.
1999 m. buvo i‰jungta paskutinò dekadinò Ïingsninò stotis.
Dabartin∞ bendràj∞ skaitmenin∞ telefono tinklà sudaro stotys,
∞sigytos i‰ skirting˜ pardavòj˜. Øranga i‰ keli˜ tiekòj˜ bus
perkama ir ateityje, taãiau tiekòj˜ skaiãius bus sumaÏintas bus pasirinkti tie, kurie uÏtikrint˜ puikià kokyb´, pasilyt˜
geresn∞ pristatymo laikà bei geras komercines sàlygas.

Tinklo plòtra
Konkurencija su kitais operatoriais, taip pat didòjantys vartotoj˜ reikalavimai rodo, kad AB „Lietuvos telekomas“ ‰iuos ir
kelis ateinanãius metus laukia dideli i‰bandymai. Kad
pasirengt˜ konkurencijai, Bendrovò turi i‰plòtoti ir suderinti
visas tinklo sudedamàsias dalis, patobulinti ∞monòs bei tinklo
valdymo struktrà.
AB „Lietuvos telekomas“ sudarò strategin∞ tinklo planà, arba
Generalin∞ tinklo planà, noròdama uÏtikrinti, kad sieks bendr˜
tiksl˜, ir suderinti visus tinklo plòtojimo etapus. Generalinis
tinklo planas perÏirimas du kartus per metus. Jame numatyta, kokius uÏdavinius reikia atlikti bei koki˜ veiksm˜ imtis dòl
pagrindini˜ tinklo sudedam˜j˜ dali˜ ir tinklo valdymo. Plane
didÏiausias dòmesys skiriamas prieigos, telefono, naujos kartos (plaãiajuostò sistema) tinklams, perdavimo, sinchronizacijos, C7 signalizavimo, numeravimo planams, tinklo valdymui,
intelektiniam tinklui ir duomen˜ perdavimui. Generalinis tinklo planas parengtas remiantis bendru verslo planu, taip pat ∞ j∞
∞eina medÏiaga, susijusi su rinkos prognozòmis bei pardavimo
padalini˜ bei nauj˜ technologij˜ tyrim˜ duomenys.
Pagal Generalin∞ planà 1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ padidino stoãi˜ talpà iki maÏdaug 170 000 nauj˜ linij˜
senoms analoginòms ar suporintoms linijoms pakeisti bei tinklui praplòsti; i‰montavo kvazielektronin´ automatin´ stot∞
„Kvarc“, ∞rengò naujà tarptautin´ bei tranzitin´ stotis Kaune,
nutiesò beveik 700 km ‰viesolaidinio kabelio region˜ ir
nacionaliniuose Ïieduose. Beveik vis˜ nauj˜ perdavimo tinkl˜
pagrindas - „SDH STM-16“ technologijos. Bendrovò pradòjo
pertvarkyti tinklo valdymà, noròdama padidinti tinklo veikimo
efektyvumà, taip pat ∞diegò intelektin∞ tinklà, kad galòt˜ kurti
ir teikti naujas paslaugas.

Telefono tinklas 1998 12 31
Skaitmeninòs stotys 29%
Kvazielektroninòs stotys 4,6%
Dekadinòs Ïingsninòs stotys 0,4%
Koordinatinòs stotys 66%

Telefono tinklas 1999 12 31
Koordinatinòs stotys 56%
Skaitmeninòs stotys 41%
Kvazielektroninòs stotys 3%

Abonent˜, kuri˜ linijos prijungtos prie skaitmenini˜ stoãi˜,
nuo 25 proc. 1999 met˜ pradÏioje padaugòjo iki 34 proc.
1999 met˜ pabaigoje. I‰ 1 152 583 vis˜ telefono linij˜ 1999
met˜ pabaigoje 388 341 linija buvo skaitmeninò. 2000 met˜
planuose nurodomas skaitmenizavimo rodiklis yra apie 40
procent˜.

Telefono tinklas
1999 met˜ pabaigoje AB „Lietuvos telekomas“ telefono tinklo struktra tapo beveik tokia, kokia buvo numatyta
Generaliniame tinklo plane. Bendrovò ∞rengò vienà naujà
skaitmenin´ tarptautin´ stot∞ Kaune. Taigi dabar AB „Lietuvos
telekomas“, turòdama dvi tarptautines stotis (Viena -Vilniuje,
kita - Kaune), jau yra pasiekusi reikiamà lyg∞, kalbant apie
tarptautini˜ pokalbi˜ srautus.
Kaune taip pat buvo ∞rengta nauja skaitmeninò tranzitinò
stotis. Ji, kartu su Vilniaus tranzitine stotimi, sudarys pietin´
tranzitini˜ stoãi˜ porà. ·iauròs tranzitini˜ stoãi˜ porà sudaro
Klaipòdos ir ·iauli˜ tranzitinòs stotys.
Didelòs vietinòs skaitmeninòs stotys (pagrindinòs stotys) yra
sujungtos su viena tranzitine pora, o abonento linijos jun-

Skaitmenini˜ telefono stoãi˜ talpa 1999 12 31
DX-200 (Nokia) 9%
Sigma-400 (Sigma) 9%
T:SI2000 (Tadiran) 3%
AXE-10 (Ericsson) 25%
EWSD (Siemens) 54%
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Verslo klient˜ skaitmenizavimo rodiklis penkiuose pagrindiniuose Lietuvos miestuose yra toks: 69 proc. - Vilniuje, 52
proc. - Kaune, 95 proc. - Klaipòdoje, 56 proc. - ·iauliuose ir
17 proc. - PanevòÏyje. Vidutinis verslo klient˜ telefono ry‰io
skaitmenizavimo rodiklis penkiuose pagrindiniuose miestuose
yra 66 procentai. Kit˜ abonent˜ telefono ry‰io vidutinis skaitmenizavimo rodiklis tuose miestuose yra 37,3 procento.
Be to, didòja abonento linij˜ skaiãius vienam AB „Lietuvos
telekomas“ darbuotojui. Tai pagrindinis rodiklis, vertinant
Bendrovòs veiklà. SprendÏiant pagal j∞, AB „Lietuvos telekomas“ dirba efektyviai, vejasi kit˜ Baltijos ‰ali˜ operatorius ir
2000 met˜ pradÏioje juos net lenkia.

Duomen˜ perdavimo tinklas
1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ atidÏiai stebòjo, koks
yra rinkos duomen˜ perdavimo paslaug˜ poreikis. Bendrovò
buvo lyderò, teikdama skaitmenini˜ skirt˜j˜ linij˜ ir X.25
paket˜ komutavimo paslaugas, bet kartu stiprino savo, kaip
„Frame Relay“ ir interneto paslaug˜ teikòjos, pozicijas. Daug
pastang˜ buvo ∞dòta didinant duomen˜ perdavimo tinklo talpà
ir pleãiant veikimo zonà, atsiÏvelgiant ∞ profesionali˜ vartotoj˜
poreik∞ (skaitmeninòs skirtosios linijos, X.25, „Frame Relay“
paslaugos) ir ∞ maÏmenines vartotoj˜ rinkas (prisijungimas
prie interneto, Ïinuãi˜ siuntimo paslauga).
Bendroji skaitmenini˜ skirt˜j˜ linij˜ talpa (Mb/s)

Abonento linij˜ skaiãius vienam darbuotojui

Skaitmenini˜ skirt˜j˜ linij˜ paslaugos i‰lieka svarbios ir
vertingos. Gerà t˜ paslaug˜ kokyb´ uÏtikrina tai, kad naudojamos paÏangios technologijos, be to, skirtosios linijos iki pat
vartotojo galinòs ∞rangos yra priÏirimos ir valdomos.
I‰ paket˜ komutavimo paslaug˜ labiau vartojamos
paÏangesnòs „Frame Relay“ ir interneto paslaugos. „Frame
Relay“ populiaròjimà lemia vietinio tinklo ir bendrojo fiksuoto
telefono tinklo ry‰io poreikis. Interneto paslaugos 1999 metais
buvo labiausiai naudojamos prieiti prie pasaulini˜ interneto
‰altini˜. X.25 paslauga ir toliau naudojama, kai reikia imtis

1999 metais apie 2900 abonento linij˜ buvo ∞jungtos ∞
bevielio ry‰io tinklà, o tai rei‰kia, kad beveik 4000 vartotoj˜
jau naudojasi ‰ia sistema. Bevielio ry‰io tinklas per metus
buvo i‰plòstas, kad ∞ j∞ bt˜ galima ∞jungti iki 6000 abonento
linij˜ daugiausia didÏiuosiuose miestuose.
1999 met˜ pabaigoje AB „Lietuvos telekomas“ ∞sigijo 100
proc. „Comliet“ („NMT- 450“) akcij˜. Bendrovò i‰ karto
pradòjo planuoti ir ∞renginòti terminalus fiksuotoms „NMT450“ linijoms jungti. 2000 metais planuojama fiksuotomis
„NMT-450“ linijomis prie bendro telefono tinklo prijungti apie
15 000 vartotoj˜ telefon˜.
·iandien AB „Lietuvos telekomas“ gali prijungti vartotoj˜
galinius ∞renginius, kai jie ∞jungti ∞ bendràj∞ telefono tinklà, prie
ISDN tinklo beveik visuose regionuose. Jungimo zona yra
beveik 90 proc.; 1999 met˜ pabaigoje vartotojams buvo
∞rengta apie 400 prievad˜ BRA (2B+D) ir apie 200 prievad˜
PRA (30B+D).
Skaitmenini˜ visumini˜ paslaug˜ tinklas (ISDN) yra visi‰kai
prijungtas prie bendrojo fiksuoto ry‰io telefono tinklo (PSTN).
ISDN paslaugos yra teikiamos i‰ stoãi˜ „AXE-10“, EWSD ir
„DX-200“.
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Tarptautinio interneto srauto didòjimas (Mb/s)

Mònuo
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Tarpmiestinis duomen˜ perdavimo srautas (Mb/s)

1999 01 01

1999 01 01

FR 17%

2000 01 01

X.25 17%
IP 66%

2000 01 01
FR 30%

saugumo priemoni˜, norint sujungti patikim˜ duomen˜ terminalus, tokius, kaip maÏmeninòs prekybos duomen˜ apdorojimo ir saugojimo terminalas.
Beveik kaip ir buvo numatyta, duomen˜ perdavimo apkrova
yra didesnò uÏ interneto apkrovà. 1999 metais „Frame Relay“
ir interneto apkrova proporcingai padidòjo.
Vienas i‰ svarbiausi˜ dalyk˜ AB „Lietuvos telekomas“ vartotojams yra tinkl˜ veikimo zona, t.y. didelò geografinò tinklo
teritorija. Aptarnavimo kokybò taip pat ∞gyja vis didesn´ svarbà.
AB „Lietuvos telekomas“ rezultatai, kalbant apie prieigos
mazg˜ skaiãi˜, yra labai geri - mazgai i‰dòstyti beveik visuose
Lietuvos region˜ centruose. 1999 metais, norint, kad klient˜
aptarnavimas bt˜ auk‰ãiausio lygio, buvo suplanuota kuo
daugiau investuoti ∞ AB „Lietuvos telekomas“ tinklà.
Planuojama ∞gyvendinti asinchroninòs perna‰os reÏimà (ATM),
norint pasiekti, kad paslaugos bt˜ geros kokybòs, ir teikti
daugiau ∞vairi˜ paslaug˜ vartotojams. Pertvarkius interneto
tinklà 2000 metais, bus ∞manomi virtualieji privats tinklai ir

X.25 12%
IP 58%

skirtingos struktros skirtingoms apkrovos grupòms, pvz.,
vaizdo konferencij˜ apkrova turi bti skirtingai traktuojama
nei pasaulinio raizginio (WWW) apkrova. Pirmas Ïingsnis,
integruojant balso ir duomen˜ perdavimo paslaugas, bus
∞diegti interneto balso paslaugos (VoIP) technologijas.
Strateginis AB „Lietuvos telekomas“ ∞sipareigojimas yra
t´sti duomen˜ perdavimo, balso telefonijos tinklo plòtrà bei
kurti sprendimus dòl bendro naujos kartos tinklo, kuris
sudaryt˜ galimyb´ teikti vartotojams kuo labiau integruotas
balso arba duomen˜ perdavimo paslaugas.

Duomen˜ perdavimo tinkl˜ veikimo zona
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Bendrojo telefono tinklo (PSTN) skaitmenizavimas
(balso perdavimo kanalai)

Perdavimo ir prieigos tinklas
1999 metais i‰ viso buvo nutiesta 700 km ‰viesolaidinio
kabelio, 2000 metais dar planuojama nutiesti 400 km kabelio.
Be to, didÏi˜j˜ miest˜ ‰viesolaidinis kabelis taip pat prireikus
gali bti pleãiamas.

1997 metais
Analoginiai kanalai 39%

Bendras tarpmiestini˜ optini˜ kabeli˜ ilgis, km

Skaitmeniniai kanalai 61%

1998 metais
Analoginiai kanalai 20%
Skaitmeniniai kanalai 80%

Beveik visas bendrojo telefono tinklo (PSTN) ry‰ys yra skaitmeninis PDH ir SDH ry‰ys, bet analoginio ry‰io tinklas dar
sudaro apie 6 proc. viso tinklo. 1999 metais buvo ∞sigytas ir i‰
dalies ∞rengtas vienas nacionalinis ir ‰e‰i regioniniai SDH
Ïiedai.
AB ,,Lietuvos telekomo“ varinio prieigos tinklo ilgis yra 105
000 km, jis ir toliau bus pleãiamas, teikiant telekomunikacij˜
paslaugas ms˜ vartotojams. Nauj˜ kabeli˜ reikalavimai ateityje uÏtikrins gerà telefono paslaug˜ kokyb´, taip pat galimyb´
teikti plaãiajuosãio tinklo paslaugas. Naujieji optinio kabelio
miesto Ïiedai leis teikti naujas paslaugas verslo klientams.
Pirmasis miesto Ïiedas (Vilniuje, Kaune ir Klaipòdoje j˜ planuojama ∞rengti devynis) 1999 met˜ pabaigoje ∞rengtas Vilniuje.

1999 metais
Analoginiai kanalai 6%
Skaitmeniniai kanalai 94%

Tarpmiestinis optini˜ kabeli˜ tinklas

AB LIETUVOS TELEKOMAS METINñ ATASKAITA 1999

20

menizavimo lyg∞, atsirado puiki galimybò sumaÏinti investicijas tradicinio ry‰io ir bendrojo telefono tinklo (PSTN) technologijoms plòtoti. Skiriant lò‰˜ naujoms technologijoms plòtoti, maÏinamos linij˜ skaitmenizavimo i‰laidos.
Pereiti prie naujos kartos tinklo skatina ir tai, kad tuo tinklu
paslaugà suteikti, jà pateikti ∞ rinkà uÏima maÏiau laiko,
maÏesnòs tampa tinklo prieÏiros ir jo paslaug˜ i‰laidos, o
paprast˜ bei sudòting˜ paslaug˜ kokybò i‰lieka reikiamo
lygio.

Intelektinis tinklas
Tobulòjanti ir greitai besikeiãianti telekomunikacij˜ ∞ranga,
taip pat naujos technologijos padeda operatoriams ie‰koti
bd˜ pritraukti nauj˜ vartotoj˜, i‰laikyti esamus, gauti papildom˜ pajam˜ ir sòkmingai konkuruoti rinkoje. Taigi operatoriai, ∞dieg´ naujausias technologijas, verslininkams ir gyventojams silo nauj˜ paslaug˜. Kitais metais Bendrovò planuoja
pasilyti klientams universalaus telefono numerio, skambinimo kortelòs ir balsavimo telefonu paslaugas. ·ios visi‰kai
naujos paslaugos suteiks vartotojams nauj˜ verslo galimybi˜
ir padòs jiems i‰spr´sti daugyb´ klausim˜.
Papildomos AB „Lietuvos telekomas“ paslaugos buvo pristatytos 1998 met˜ baland∞. J˜ teikimas buvo susij´s su skaitmenini˜ stoãi˜ numeri˜ keitimu. ·ios paslaugos yra labai
sudòtingos - jos yra vienos i‰ lòtai ∞diegiam˜ nauj˜ paslaug˜.
Intelektinio tinklo (IN) technologija buvo ∞diegta 1999 met˜
ruden∞. Ji suteikia galimyb´ lanksãiai ir centralizuotai teikti
paslaugas, dòl jos paslauga yra greitai ∞diegiama, be to, jà
teikti yra pigiau.
2000 metais nemokama telefono paslauga (vartotojas gali
nemokamai skambinti 800 - aisiais telefono numeriais) ir
mokama paslauga (informacija vartotojui teikiama 900 - aisiais
telefono numeriais; ‰ios paslaugos mokestis ∞traukiamas ∞
bendrà telefono sàskaità) bus ∞traukta ∞ naujà intelektinio tinklo programà.
Bus pristatytos kitos naujos paslaugos, pavyzdÏiui, universalaus telefono numerio, skambinimo kortelòs, balsavimo
telefonu. Intelektinio tinklo technologijos sudaro galimyb´
∞gyvendinti visus vartotoj˜ poreikius. Pagal dabartin∞ intelektinio tinklo ∞diegimo planà abonentui gali bti pasilytos papildomos paslaug˜ galimybòs, pvz., paslaugos papildom˜
galimybi˜ valdymo per internetà, paslaugos naudojimo statistikos ir slaptaÏodÏio suteikimo.

Tinklo valdymas
AB „Lietuvos telekomas“ centralizavo duomen˜ perdavimo
tinklo valdymà, o dabar tobulina Tinklo valdymo centro (TVC)
veiklà.
AtsiÏvelgiant ∞ skirtingas SDH perdavimo sistemas, buvo
∞rengta reikiama techninò ∞ranga ir kontrolòs sistemos. ·ios
naujos sistemos gerokai pagerino SDH tinklo ∞rangos kontrol´,
taip pat jos sudaro sàlygas nukreipti ir reguliuoti SDH tinklo
srautà bei tiksliau nustatyti gedimus.
Dviejose pagrindinòse skaitmeninio ry‰io stotyse Bendrovò
∞rengò ry‰io valdymo sistemà, o tai uÏtikrina centralizuotà
valdymà ir kontrol´. Jau pasirengta ∞diegti viso tinklo valdymo
sistemà, kuri apims visas esamas skirtingas tinklo valdymo
sistemas. Jà ketinama ∞diegti 2000 metais.
1999 metais buvo atnaujinti analoginio ry‰io tinklai ir i‰plòstos j˜ techninòs galimybòs. Tai sudaro galimyb´ ‰e‰iems
region˜ tinklo valdymo centrams bei pagrindiniam Tinklo
valdymo centrui gauti avarijos signalus i‰ analoginòs stoties taigi tampa ∞manoma kontroliuoti, kaip veikia analoginòs stotys, analizuoti j˜ veikimo kokyb´.
Skaitmenini˜ telefono stoãi˜, SDH perdavimo tinklo bei
analoginio ry‰io tinklo centralizuota valdymo ir kontrolòs sistema leidÏia maÏinti reikaling˜ darbuotoj˜ skaiãi˜ ir gerinti
tinklo kokyb´.
Tinklo kokyb´ ∞vertinti galima pagal tris pagrindinius rodiklius, kurie tiksliai atspindi teikiam˜ paslaug˜ kokyb´: ASR
(uÏvaldos, arba pavykusi˜ skambuãi˜ koeficientas), dòl tinklo
gedim˜ prarast˜ skambuãi˜ (nepavykusi˜ skambuãi˜) koeficientà ir gedim˜ daÏnumà kiekvienai prieigos linijai.
Per praòjusius kelis metus ‰ie rodikliai pageròjo. Tai rodo,
kad AB „Lietuvos telekomas“ tobulina tinklo veiklà ir diegia
naujas, geros kokybòs skaitmenines technologijas.

Naujos kartos tinklas
1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ pradòjo tyrimà dòl
naujos kartos tinklo pateikimo ∞ rinkà. Dabar tarptautinòje
rinkoje diegiamos daugialypòs paslaug˜, ypaã interneto, technologijos, norint geriau panaudoti tinklo galimybes ir kad bt˜
lengviau teikti paslaugas. Kartu tiriama nauj˜ paslaug˜ paklausa. Buvo priimtas sprendimas 2000 metais i‰ dalies
∞gyvendinti naujos kartos tinklo koncepcijà. Tai bus bandomasis projektas, kurio tikslas - i‰tirti ir ∞vertinti tinklo galimybes.
AB „Lietuvos telekomas“ pasiekus 30-40 proc. tinklo skait-
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darbo kokybòs rodikliai prilygsta geriausi˜ ‰iandienos operatori˜ darbo rodikliams.

UÏvaldos, arba pavykusi˜ skambuãi˜, koeficientas (%)

2000 met˜ problema
2000 met˜ problemos projektas buvo ∞gyvendinamas norint
apsaugoti AB „Lietuvos telekomas“ paslaugas ir produktus
nuo galim˜ vadinamosios 2000 met˜ problemos padarini˜.
·is projektas buvo pradòtas 1998 met˜ spal∞, o baigtas 2000
met˜ vasar∞.
2000 problemos projektas buvo ∞gyvendintas sòkmingai,
uÏsibròÏti tikslai pasiekti. Laiku buvo pradòta rengtis tkstantmeãi˜ sandrai, todòl nò vienas AB „Lietuvos telekomas“ produktas ar paslauga nuo 2000 met˜ problemos nenukentòjo.
Dòl tinklo gedim˜ prarast˜ skambuãi˜ koeficientas (%)

Investicijos
Bendrovò, noròdama tapti viena i‰ moderniausi˜ Baltijos
‰ali˜ telekomunikacij˜ ∞moni˜, 1998 met˜ birÏel∞ pasibaigus
privatizavimui, daug dòmesio skyrò tinklui atnaujinti. ·iuo tikslu 1999 metais apie 550 mln. Lt skyrò investicijoms. Iki ‰iol
tai buvo didÏiausios investicijos AB „Lietuvos telekomas“
istorijoje.
70 proc. investicij˜ lò‰˜ buvo skirta tinklui modernizuoti ir
plòtoti. DidÏiausia investicij˜ dalis buvo skirta skaitmeniniam
tinklui statyti, naujoms linijoms tiesti bei keisti analogines ir
suporintas linijas skaitmeninòmis. Kaune pastatyta antra tarptautinò stotis uÏtikrins tarptautini˜ telefono pokalbi˜ ir
duomen˜ perdavimo mar‰rut˜ patikimumà. Kaune buvo
∞rengta ir nauja tranzitinò stotis. Senoji kvazielektroninò tranzitinò stotis „Kvarc“ buvo uÏdaryta.
1999 metais buvo toliau tiesiamos ‰viesolaidinòs linijos.
Buvo baigtas statyti piet˜ Ïiedas „Vilnius-Druskininkai-AlytusKaunas“ ir baigti ∞rengti keli kiti ‰viesolaidiniai Ïiedai.
Daug dòmesio buvo skirta informacij˜ technologij˜ tinklams
ir paslaugoms plòtoti. Ø ‰ià srit∞ buvo investuota 20 proc. vis˜
lò‰˜, skirt˜ investicijoms.
Svarbiausi ∞gyvendinami informacij˜ technologij˜ projektai
yra nauja atsiskaitym˜ pagal sàskaitas sistema, ateityje
leisianti pritaikyti vartotojams palankias atsiskaitymo uÏ
paslaugas sàlygas, ir integruota finans˜ sistema „Oracle“,
kuri gerokai supaprastins Bendrovòs valdymà.

Gedim˜, tenkanãi˜ vienai linijai, koeficientas
Kaimo vietovòse
Miestuose

Kokybòs rodikliai nuolat geròja - taip Bendrovò vykdo
∞sipareigojimus, numatytus licencijoje. Palyginti su kitomis
pana‰aus i‰sivystymo lygio ‰alimis, AB „Lietuvos telekomas“
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Investicijos (mln. Lt)

Tam tikra lò‰˜ dalis buvo skirta Bendrovòs administravimo
sistemai, administracijos patalpoms ir transportui atnaujinti.
Greitai buvo i‰plòstas interneto tinklas. Jau i‰bandyti interneto balso paslaugos ∞renginiai, kurie ateityje leis konkuruoti
su ‰ias paslaugas teikianãiomis ∞monòmis.
2000 metais didÏiausias investicij˜ paketas vòl bus skirtas
skaitmeniniam ir prieigos tinklui statyti, suporintoms linijoms
keisti ir ∞gyvendinti informacijos technologij˜ projektus. Bus
pradòta teikti naujas integruotas paslaugas, t. y. bendras
balso ir duomen˜ perdavimo paslaugas.

Personalo ugdymas
Greita telekomunikacij˜ verslo plòtra 1999 metais darò
∞takos Bendrovòs valdymui. Noròdama tapti patraukliu darbdaviu, galinãiu pritraukti ir i‰laikyti kompetentingus, krybingus, suinteresuotus darbu, lojalius didelòs erudicijos darbuotojus, AB „Lietuvos telekomas“ daug dòmesio skyrò personalui valdyti ir ugdyti.

∞takà darbuotoj˜ veikla daro, kalbant apie klient˜ lojalumà ir
Bendrovòs ekonomin∞ efektyvumà. 1999 metais buvo atliktas
pirmas darbuotoj˜ nuomonòs tyrimas. ·io tyrimo rezultatai
buvo lyginami su rinkos tyrimais, taip pat plaãiai apsvarstyti
vis˜ Bendrovòs padalini˜. Tai tapo efektyvia esamos padòties
∞vertinimo ir ateities tobulinimo reikmi˜ numatymo priemone.
Rengiantis dirbti sudòtingomis tarptautinòs rinkos sàlygomis, ∞vertinus darbuotoj˜ reikaling˜ ∞gdÏi˜ ir darbo patirties poreik∞, buvo nuspr´sta investuoti ∞ StaÏuotoj˜ programà.
·ios programos tikslas buvo ∞darbinti jaun˜ ir daug Ïadanãi˜
auk‰tàj∞ i‰silavinimà turinãi˜ Ïmoni˜, i‰ugdyti visapusi‰kà j˜
poÏir∞ ∞ AB „Lietuvos telekomas“ veiklà ir Lietuvoje, ir tarptautiniu mastu, padòti jiems suprasti Bendrovòs planus, jos
tikslus ir strategijà, rengti juos dirbti Bendrovòje. 1999 met˜
lapkrit∞ skirtinguose departamentuose pagal 14 mònesi˜
sudarytà teorin´ ir praktin´ ugdymo programà buvo ∞darbinta
19 jaun˜ ir daug Ïadanãi˜ Ïmoni˜.
1999 metais Bendrovò ∞dòjo daug pastang˜ ugdydama savo
darbuotojus ir uÏtikrindama sistemingà darbuotoj˜ mokymà.
Bendra mokymo trukmò - 45 838 dienos, arba apytikriai 6,5
dienos vienam darbuotojui. Daugiausia dòmesio buvo skiriama ugdyti vadybos, klient˜ aptarnavimo, pardavimo, darbo
informacij˜ technologijomis ∞gdÏius, taip pat tobulinti angl˜
kalbos Ïinias. Kai kurioms darbuotoj˜ grupòms - auk‰ãiausiojo lygio vadovams ir perspektyviems darbuotojams - buvo
sudarytos specialios mokymo programos. Buvo toliau t´siama
1998 metais pradòta angl˜ kalbos mokymo programa. Pagal
jà mokosi daugiau kaip 1700 Bendrovòs darbuotoj˜. 1999
metais buvo pradòtas dviej˜ lygi˜ kompiuteri˜ mokymo ir testavimo, atitinkanãio Europos kompiuteri˜ vartotoj˜ teisi˜
(ECDL) standartus, projektas.

Naujovi‰ki personalo valdymo ir
motyvavimo bdai - naujos personalo
valdymo sistemos pagrindas
Praòjusiais metais Bendrovò, gerindama personalo valdymà,
Ïengò naujà Ïingsn∞ - ji pradòjo diegti ‰iuolaikinio valdymo ir
motyvavimo priemones, kurios ateityje taps viena efektyvia
Bendrovòs personalo valdymo sistema. 1999 met˜ pradÏioje
buvo pradòtas naujas projektas „Skatinimo sistema ir
priemonòs“, kurio tikslas - kurti personalo valdymo sistemà,
kuri ne tik padòt˜ kiekvienam vadovui suprasti, kada, kaip ir
kodòl jis tampa atsakingas uÏ darbuotoj˜ motyvavimà, bet ir
leist˜ jam rinktis ir efektyviai taikyti ∞vairius skatinimo bdus.
Projektas susideda i‰ toki˜ dali˜: atlyginim˜ sistema, kompetencij˜ planavimas, darbuotoj˜ nuomonòs tyrimas, darbuotoj˜
veiklos vertinimas, ∞gdÏi˜ gerinimas.
Nauja atlyginim˜ sistema padòs Bendrovei ne tik konkuruoti
darbo jògos i‰tekli˜ rinkoje, bet ir racionaliai panaudoti
piniginius fondus. Reikalavimai, kurie keliami pareigybòms ir
jas uÏimantiems darbuotojams, pradòti sistematizuoti pagal
vienà model∞ (verslo, profesijos ir socialinò kompetencija). Tai
taps lanksãia ∞gdÏi˜ planavimo ir gerinimo priemone.
Toliau gerinant ir plòtojant AB „Lietuvos telekomas“ verslà,
rengiantis dirbti bsimos konkurencijos sàlygomis, labai svarbu Ïinoti, kà darbuotojai mano apie Bendrovòs pasikeitimus,
darbo sàlygas, Bendrovòs valdymà, darbo kultrà ir tai, kokià
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Darbuotoj˜ i‰silavinimas (%)

AB „Lietuvos telekomas“, kaip ‰iuolaikinò, nuolat
besikeiãianti Bendrovò, artimai ir aktyviai bendradarbiauja su
auk‰tosiomis mokyklomis. 1998 metais Bendrovò ∞krò ‰iuolaikin´ telekomunikacij˜ laboratorijà Kauno technologijos universitete. Praòjusiais metais AB „Lietuvos telekomas“ daug
dòmesio skyrò laboratorijai tobulinti ir efektyviai jà panaudoti.
Bendrovòs lò‰omis paÏangi bevielio ry‰io laboratorija atidaryta Vilniaus Gedimino technikos universitete. Abiej˜ universitet˜ studentams skiriamos vardinòs stipendijos, jie taip pat
gali atlikti praktikà AB „Lietuvos telekomas“ bei ra‰yti
bakalauro ir magistro darbus tema, susijusia su Bendrove.

1997
1998
1999

Darbuotoj˜ skaiãius
1999 metais darbuotoj˜ skaiãius buvo reguliuojamas
atsiÏvelgiant ∞ tai, kad kai kurios darbuotoj˜ profesijos nesusijusios su pagrindine Bendrovòs veikla arba galòjo bti
apibdintos kaip neatitinkanãios dabartini˜ technini˜
reikalavim˜. Skaiãiaus reguliavimas buvo grindÏiamas tarpusavio susitarimu ir geranori‰kais pasilymais, i‰mokant
vienkartines pa‰alpas ir suteikiant galimyb´ lankyti paramos
keiãiant darbo vietà kursus. Taip per metus darbuotoj˜
skaiãius sumaÏòjo nuo 9 415 iki 6 938. Taigi pakito ir darbuotoj˜ sudòtis pagal amÏi˜ ir i‰silavinimà: padaugòjo jaunesni˜ ir labiau i‰silavinusi˜ darbuotoj˜, o vidutinis darbuotoj˜
amÏius met˜ pabaigoje buvo 38,9 met˜ (1998 metais - 39,3
m., 1997 metais - 40,2 m.).

Darbuotoj˜ amÏius (%)
1997
1998
1999

Lojalumo Bendrovei uÏtikrinimas
Darbuotoj˜ skaiãius

1999 m. daug dòmesio buvo skiriama ie‰kant skatinimo
priemoni˜, kurios nòra tiesiogiai susijusios su darbo
uÏmokesãiu, taãiau daro didel´ ∞takà uÏtikrinant Ïmoni˜
darbingumà ir susidomòjimà darbu. Bendrovòs darbuotojai
buvo apdrausti nuo nelaiming˜ atsitikim˜, jiems teikiama
pagalba i‰tikus nelaimei, daugiau nei 100 darbuotoj˜
Bendrovò moka studij˜ auk‰tosiose mokyklose mokest∞. Met˜
pabaigoje sukurta ir pradòta ∞gyvendinti bsto paskol˜ darbuotojams programa.
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Pa‰to, telekomunikacij˜
ir informatikos
muziejus

V‰Ø „Lietuvos telekomo“
sporto klubas
„Lietuvos telekomo“ sporto klubo tikslas - sudaryti geras
sàlygas treniruotis „Lietuvos telekomo“ moter˜ krep‰inio
komandai bei organizuoti jos ir Bendrovòs darbuotoj˜ aktyv˜
poils∞.
Klubas turi krep‰inio, treniruokli˜ sal´, taip pat aerobikai,
stalo tenisui bei aktyviam poilsiui skirtas patalpas.
·iuo metu galima naudotis sporto klubo krep‰inio, aerobikos, stalo teniso salòmis bei patalpomis, skirtomis aktyviam
poilsiui.

Muziejuje, ∞sikrusiame Kauno senamiestyje, uÏfiksuota
ry‰i˜ istorija nuo senovòs laik˜. âia kaupiamos ry‰io
priemonòs, dokumentai, pa‰to Ïenklai, nuotraukos, asmenini˜ fond˜ pavyzdÏiai, ∞vairs leidiniai.
Muziejaus personalas rpinasi kolekcijos kokybe, nuolat jà
papildo naujais eksponatais. 1999 metais buvo pradòta
muziejaus pastato rekonstrukcija, atnaujinta kolekcija.
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AB „Lietuvos telekomas“ finans˜ apÏvalga

1999 metais ilgalaikis turtas padidòjo 22 proc. ir met˜
pabaigoje sudarò 84 proc. bendro turto. Ilgalaikio turto proporcija bendro turto atÏvilgiu sumaÏòjo dòl trumpesnio
nusidòvòjimo laiko.
Trumpalaikis turtas i‰ esmòs padidòjo dòl su Vyriausybòs
∞sipareigojimu susijusi˜ subsidij˜ gyventojams, sudariusi˜ 72
mln. lit˜. Kitos gautinos sumos sudarò 175,6 mln. lit˜.
Ilgalaikòs skolos padidòjimà pirmiausia lòmò rugpjãio
mònes∞ gauta papildoma ilgalaikò paskola i‰ bank˜ konsorciumo („Swedbank“, „MeritaNordbanken“ ir kt.) bei banko
„Nordic Investment Bank“. Trumpalaiki˜ ∞sipareigojim˜
padaugòjo dòl Ïymaus mokòtin˜ sum˜ padidòjimo (77 mln.
Lt) pagrindiniams tiekòjams vòluojant pateikti sàskaitas.
Investavus numatytà sumà, Bendrovòs veiklos pinig˜
srautas buvo neigiamas. Dòl investicij˜ dydÏio j˜ negalima
buvo kompensuoti kit˜ Bendrovòs veiklos sriãi˜ teigiamais
pinig˜ srautais.
1999 m. 1998 m.
Ømonòs veiklos pinig˜ srautas (mln. Lt)
401,4 252,9
Pinig˜ srautai i‰ finansinòs veiklos (mln. Lt) 152,5 117,8
Gryn˜j˜ pinig˜ srautas (mln. Lt)
-18,1
1,9

Finansini˜ rezultat˜ suvestinò
1999 metais AB „Lietuvos telekomas“ pajamos padidòjo 8,1
proc. ir sudarò 980 mln. lit˜.
1999 metais Bendrovò investavo 550 mln. Lt, tai yra 40
proc. daugiau palyginti su 1998 metais. 70 proc. vis˜ investicij˜ lò‰˜ buvo skirta tinklui modernizuoti ir plòtoti.
Finansini˜ met˜, kurie baigòsi 1999 met˜ gruodÏio 31 d.,
pelnas neatskaiãius mokesãi˜ padidòjo 23 proc. ir sudarò
daugiau nei 142 mln. Lt (1998 metais 115 mln. Lt).
1998 metais i‰ dalies privatizavus Bendrov´, padidòj´s
valdymo ir technologij˜ efektyvumas lòmò akcijai tenkanãio
pelno padidòjimà (60 proc.).
1999 m. 1998 m. Pokytis
(proc.)
Pajamos (mln. Lt)
980,3
907,0
8,1
Pajamos neatskaiãius palkan˜,
mokesãi˜, nusidòvòjimo ir
amortizacijos (mln. Lt)
413,8
318,8
29,8
Pelnas neatskaiãius
mokesãi˜ (mln. Lt)
142,3
115,7
23,0
Grynasis pelnas (mln. Lt)
104,4
66,5
57,0
Akcijai tenkantis pelnas (Lt)
0,128
0,08
60,0

Praeitais metais fond˜ didinimas buvo paremtas trumpalaiki˜ paskol˜ pertvarkymu ∞ ilgalaikes valiutines (JAV doleriais)
paskolas bei papildomu vietiniu skolinimusi litais, kad bt˜
sumaÏinta bendra apyvartos uÏsienio valiuta rizika.

Finansinò padòtis ir finansavimas
AB „Lietuvos telekomas“ grupòs finansinò padòtis yra stabili, neatsiÏvelgiant ∞ tai, kad 1999 metais buvo ∞gyvendinta
didelò investicij˜ programa. Akcinink˜ nuosavybòs ir turto
santykis sumaÏòjo, nors tebòra daugiau kaip 50 procent˜.
Bendro balanso padidòjimas 20 proc., palyginti su 8 proc.
pardavim˜ padidòjimu, lòmò turto apyvartumo rodiklio
sumaÏòjimà. Likvidumo rodiklis padidòjo dòl trumpalaikio
turto padidòjimo.

Naujos administravimo
sistemos ∞diegimas
AB „Lietuvos telekomas“ ∞diegò finans˜ sistemà „Oracle“.
Pirmieji ‰ios sistemos moduliai pradòjo veikti 2000 met˜
sausio pradÏioje. Kiti moduliai pradòs veikti vòliau 2000
metais. ·is projektas lòmò Bendrovòs valdymo pasikeitimus,
nes darbas tapo racionalesnis, be to, imta dirbti pagal naujus
tarptautinius standartus. 1999 metais buvo ∞kurta IÏdo ir
korporacij˜ finans˜ grupò, kuri yra atsakinga uÏ tam tikras
AB „Lietuvos telekomas“ grupòs finansines operacijas.

1999 m. 1998 m. Pokytis
(proc.)
Bendras balansas (mln. Lt)
2008
1668
20,4
Naudojamas kapitalas (mln. Lt) 1631
1418
44,5
Turto apyvartumo rodiklis (%)
53,3
59,0
-5,7
Likvidumo rodiklis (%)
89,1
77,5
11,6
Akcinink˜ nuosavybòs
ir turto santykis (%)
69,8
61,1
8,7
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AB „Lietuvos telekomas“ grupò
Pagrindiniai finansiniai rodikliai (mln. Lt)

Pajamos
pasikeitimas palyginti su praòjusiais metais (%)
EBITDA
EBITDA marÏa (%)
Nusidòvòjimas ir amortizacija
EBIT
EBIT marÏa (%)
Pelnas neatskaiãius pelno mokesãio
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marÏa (%)
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis finansinis turtas
Trumpalaikis turtas
Turtas i‰ viso
Akcinink˜ nuosavybò
Ilgalaikiai ∞sipareigojimai
Trumpalaikiai ∞sipareigojimai
Nuosavybò ir ∞sipareigojimai i‰ viso
Naudojamas kapitalas
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)
Nuosavybòs pelno norma (%)
Nuosavo kapitalo ir turto santykis (%)
Likvidumo rodiklis (%)
Grynos skolos norma (%)
Pelnas vienai akcijai (litais)
Investicijos
Darbuotoj˜ skaiãius met˜ pabaigoje

1995
446
98,1
124
27,8
45
79
17,8
95
80
17,9
1
799
33
125
957
831
34
87
953
871
12,1
11,7
86,9
144,1
4,8
0,17

1996
543
21,8
156
28,7
73
82
15,2
81
62
11,5
1
896
34
124
1055
910
45
100
1055
977
9,5
7,2
86,2
123,8
7,4
0,08

1997
670
23,2
216
32,3
97
119
17,8
124
97
14,5
32
1164
32,1
179
1407
982
217
209
1407
1224
11,9
10,2
69,8
85,9
21,1
0,12

1998
907
35,5
319
35,1
196
122
13,5
116
66
7,3
32
1345
16,3
275
1668
1020
294
354
1668
1418
9,9
6,6
61,1
77,5
35,4
0,08

1999
980
8,1
414
42,2
248
166
16,9
142
104
10,6
92
1587
0,0
329
2008
1053
586
369
2008
1631
12,5
10,1
52,4
89,1
53,1
0,13

120

126

361

393

551

9854

9889

10 152

9521

7122

Pagrindini˜ finansini˜ rodikli˜ apibròÏimai
EBITDA
EBIT
Naudojamas kapitalas
Naudojamo kapitalo pelningumas
Nuosavybòs pelno norma
Nuosavo kapitalo ir turto santykis
Likvidumo rodiklis
Grynos skolos norma
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- pelnas neatskaiãius palkan˜, mokesãi˜ ir nusidòvòjimo bei amortizacijos
- pelnas neatskaiãius palkan˜ ir mokesãi˜
- akcinink˜ nuosavybò ir skoliniai ∞sipareigojimai, uÏ kuriuos mokamos palkanos
- veiklos pelno ir finansinòs veiklos pajam˜ santykis su vidutiniu naudojamu kapitalu
- grynojo pelno santykis su vidutiniu naudojamu kapitalu
- akcinink˜ nuosavybòs ir viso turto santykis
- trumpalaikio turto ir trumpalaiki˜ ∞sipareigojim˜ santykis
- ilgalaiki˜ ir trumpalaiki˜ skol˜ (be gryn˜j˜ pinig˜) ir akcinink˜ nuosavybòs santykis

28

Pajamos (mln. Lt)

EBITDA
mln. Lt

%

EBITDA marÏa (%)
EBITDA

Nuosavybòs pelno norma (%)

Nuosavo kapitalo ir turto santykis (%)
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Pelnas neatskaiãius pelno mokesãio (mln. Lt)
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