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Pakeitimas 9
Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Todėl, siekiant sukurti bendrą 
elektroninių ryšių rinką ir sustiprinti 
teritorinę bei socialinę sanglaudą, būtina, 
kad Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../2013 dėl Europos  
regioninės plėtros fondų 5 straipsnyje ir 
konkrečiose nuostatose, susijusiose su 
tikslu „Investicijos į  ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą“ bei reglamento 
(ES) Nr. 1080/2006 panaikinimu pateiktas 
prioritetas investicijoms 2a būtų 
naudojamas tiek diegiant plačiajuostį ryšį  
ir didelės spartos tinklus, tiek ir remiant 
naujų besivystančių technologijų ir tinklų 
panaudojimą skaitmeninėje ekonomikoje 
ir visuose Europos regionuose būtų 
vykdomos investicijos šioje srityje, kaip ir 
numatoma šio reglamento 4 straipsnyje.

Or. de

Pakeitimas 10
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Investicijos į naujos kartos 
infrastruktūrą, kuri yra būtina norint 
Europos gyventojams pasinaudoti 
naujomis, novatoriškomis paslaugomis, 
negali apsiriboti centrinėmis arba  tankiai 
apgyvendintomis vietovėmis, kuriose 
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tokios investicijos tikrai atneštų pelno. 
Tuo pat metu investicijos  turi būti 
atliekamos ir nuošalesniuose bei 
atokiausiuose regionuose, kurie yra  
rečiau apgyvendinti ir mažiau išsivystę, 
siekiant, kad šie regionai neatsiliktų dar 
labiau.

Or. fr

Pakeitimas 11
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) elektroninių ryšių teikėjai, įskaitant 
judriojo ryšio operatorius ar tokių 
operatorių konsorciumus, turėtų galėti 
bendrai organizuoti didelės Sąjungos 
teritorijos dalies veiksmingą ir prieinamą 
aprėptį siekiant ilgalaikės naudos 
galutiniams paslaugų gavėjams, todėl 
keliose valstybėse narėse radijo spektrą 
turėtų naudoti panašiomis sąlygomis, 
taikant panašias procedūras, kainas, trukmę 
suderintose dažnių juostose, taip pat turėti 
papildomus radijo spektro paketus, tokius 
kaip žemesnių ir aukštesnių dažnių derinys, 
kad būtų padengtos tankiai ir ne taip 
tankiai apgyvendintos vietovės. 
Iniciatyvomis, kuriomis užtikrinamas 
geresnis koordinavimas ir nuoseklumas, 
taip pat būtų padidintas investicijų į tinklą 
aplinkos nuspėjamumas. Toks 
nuspėjamumas būtų labai naudingas 
formuojant aiškią politiką, kuria siekiama 
ilgalaikio radijo spektro naudojimo teisių 
galiojimo nepažeidžiant tokių teisių 
neapibrėžto pobūdžio kai kuriose 
valstybėse narėse, ir, savo ruožtu, būtų 
susijęs su aiškiomis viso ar dalies radijo 
spektro, kuris naudojamas suteikus tokias 
individualias naudojimo teises, perdavimo, 

(19) elektroninių ryšių teikėjai, įskaitant 
judriojo ryšio operatorius ar tokių 
operatorių konsorciumus, turėtų galėti
bendrai organizuoti didelės Sąjungos 
teritorijos dalies, įskaitant atokiausius 
regionus, veiksmingą ir prieinamą aprėptį 
siekiant ilgalaikės naudos galutiniams 
paslaugų gavėjams, todėl keliose 
valstybėse narėse radijo spektrą turėtų 
naudoti panašiomis sąlygomis, taikant 
panašias procedūras, kainas, trukmę 
suderintose dažnių juostose, taip pat turėti 
papildomus radijo spektro paketus, tokius 
kaip žemesnių ir aukštesnių dažnių derinys, 
kad būtų padengtos tankiai ir ne taip 
tankiai apgyvendintos vietovės. 
Iniciatyvomis, kuriomis užtikrinamas 
geresnis koordinavimas ir nuoseklumas, 
taip pat būtų padidintas investicijų į tinklą 
aplinkos nuspėjamumas. Toks 
nuspėjamumas būtų labai naudingas 
formuojant aiškią politiką, kuria siekiama 
ilgalaikio radijo spektro naudojimo teisių 
galiojimo nepažeidžiant tokių teisių 
neapibrėžto pobūdžio kai kuriose 
valstybėse narėse, ir, savo ruožtu, būtų 
susijęs su aiškiomis viso ar dalies radijo 
spektro, kuris naudojamas suteikus tokias 
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nuomojimo ar dalijimosi taisyklėmis; individualias naudojimo teises, perdavimo, 
nuomojimo ar dalijimosi taisyklėmis;

Or. fr

Pakeitimas 12
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d. 
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz, 
1,5 GHz ir 3,8–4,2 GHz juostoms;

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d. 
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz ir 
1,5 GHz juostoms;

Or. en

Pakeitimas 13
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Būtina imtis veiksmų stiprinant 
duomenų apsaugą galutiniams bevielio 
tinklo prieigos taškų vartotojams, siekiant 
sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir 
skatinti plačiajuosčio bevielio ryšio 
infrastruktūros plėtrą.

Or. fr

Pakeitimas 14
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl nacionalinio radijo spektro valdymo 
nebūtų trukdoma kitoms valstybėms 
narėms naudotis radijo spektru, kuriuo 
naudotis jos turi teisę, ar laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su juostomis, 
kurių naudojimas suderintas Sąjungos 
lygmeniu. Remiantis esama RSPG veikla, 
reikia koordinavimo mechanizmo siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir 
kad koordinavimo priemonės būtų 
nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų 
įgyvendinimas;

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
Sąjungos lygmeniu suderintų juostų ir 
bevielio plačiajuosčio ryšio atveju 
suderinto spektro priskyrimo grafiko ir 
galutinių terminų įgyvendinimas nebūtų 
vykdomas pavėluotai dėl su koordinavimu 
susijusių  problemų; ypač nacionalinio 
radijo spektro valdymu neturėtų būti
trukdoma kitoms valstybėms narėms 
naudotis radijo spektru, kuriuo naudotis jos 
turi teisę, ar laikytis įsipareigojimų,
susijusių su tomis juostomis. Remiantis 
esama RSPG veikla, reikia koordinavimo 
mechanizmo siekiant užtikrinti, kad 
kiekviena valstybė narė galėtų tinkamai 
naudotis radijo spektru ir kad 
koordinavimo priemonės būtų nuoseklios ir 
būtų užtikrinamas jų įgyvendinimas;

Or. en
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Pakeitimas 15
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos turėtų nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų nesuteikti 
arba riboti prieigos arba diskriminuoti 
galutinius paslaugų gavėjus dėl jų 
pilietybės arba valstybės narės, kurioje jie 
gyvena. Vis dėlto, įmanoma diferencijuoti 
dėl objektyviai pateisinamų kainų, rizikos 
ir rinkos sąlygų, pvz., paklausos ar 
konkurentų taikomų kainų, skirtumų;

(43) tam, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka, taip pat reikia 
pašalinti kliūtis galutiniams paslaugų 
gavėjams turėti prieigą prie elektroninių 
ryšių paslaugų visoje Sąjungoje. Todėl 
valdžios institucijos privalo nedidinti arba 
neišlaikyti esamų kliūčių tarpvalstybiniam 
tokių paslaugų pirkimui. Elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai negali nesuteikti arba 
riboti prieigos arba diskriminuoti galutinius 
paslaugų gavėjus dėl jų pilietybės arba 
valstybės narės, kurioje jie gyvena. Vis 
dėlto, įmanoma diferencijuoti dėl 
objektyviai pateisinamų kainų, rizikos ir 
rinkos sąlygų, pvz., paklausos ar 
konkurentų taikomų kainų, skirtumų; 

Or. fr

Pakeitimas 16
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Atokumas, buvimas sala, mažas 
gyventojų tankis, nedidelė paslaugų ir 
nacionalinių tarptinklinio ryšio zonų 
paklausa, kas yra pastebima kai kuriuose 
Europos regionuose, ypač atokiausiuose 
regionuose, negali  būti laikomi 
objektyviais kriterijais, pateisinančiais 
didesnius fiksuoto arba judriojo 
elektroninio ryšio paslaugų teikėjų 
taikomus tarifus.



PE526.200v01-00 8/13 AM\1014198LT.doc

LT

Or. fr

Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinka, kurią šiuo reglamentu siekiama sukurti, turėtų visiems 
vartotojams ES užtikrinti vienodus tarifus ir nediskriminacine prieigą prie elektroninio ryšio 
paslaugų. Todėl atokumas, buvimas sala, mažas gyventojų tankis, nedidelė paslaugų ir 
tarptinklinio ryšio zonų kai kuriose šalyse paklausa nėra pateisinamos priežastys reikalauti 
didesnių tarifų.

Pakeitimas 17
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais;

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais; Teikiant 
tokias specializuotas paslaugas neturėtų 
būti pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė. Be to, srauto 
valdymo priemonės neturėtų būti 
vartojamos būdu, kuriuo būtų 
diskriminuojamos tam tikros 
specializuotos paslaugos, 
konkuruojančios su prieigos prie 
interneto paslaugų teikėjo tiesiogiai arba 
bendradarbiaujant su kitomis 
bendrovėmis teikiamomis paslaugomis, 
nebent egzistuoja objektyvus pateisinimas. 
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Or. en

Pakeitimas 18
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) dvišalių ar daugiašalių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartimis judriojo ryšio 
operatoriams sudaromos sąlygos savo 
šalies klientų tarptinklinio ryšio paslaugų 
naudojimą partnerių tinkluose vertinti kaip 
didžia dalimi lygiavertį paslaugų teikimui 
tokiems klientams savo tinkluose, todėl tai 
turėtų poveikį nustatant tokios virtualios 
Sąjungos aprėpties savo tinklu mažmenines 
kainas. Taikant tokią tvarką didmeninės 
prekybos lygmeniu būtų sudarytos sąlygos 
naujiems tarptinklinio ryšio produktams 
kurti ir taip padidinti pasirinkimo 
galimybes ir konkurenciją mažmeninės 
prekybos lygmeniu;

(73) komercinės ar techninės prigimties
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartimis
judriojo ryšio operatoriams sudaromos 
sąlygos savo šalies klientų tarptinklinio 
ryšio paslaugų naudojimą partnerių 
tinkluose vertinti kaip didžia dalimi 
lygiavertį paslaugų teikimui tokiems 
klientams savo tinkluose, todėl tai turėtų 
poveikį nustatant tokios virtualios 
Sąjungos aprėpties savo tinklu mažmenines 
kainas. Taikant tokią tvarką didmeninės 
prekybos lygmeniu būtų sudarytos sąlygos 
naujiems tarptinklinio ryšio produktams 
kurti ir taip padidinti pasirinkimo 
galimybes ir konkurenciją mažmeninės 
prekybos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 19
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) valstybės narės ir valdžios institucijos 
imasi žingsnių, siekdamos užtikrinti, kad 
visoje ES tarifai būtų taikomi 
nediskriminuojančiu būdu, taip pat visoje 
ES nediskriminuojančiomis sąlygomis 
būtų galima naudotis viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais ir viešąja 
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prieiga prie elektroninių ryšių paslaugų.

Or. fr

Pakeitimas 20
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas 
didelio pajėgumo infrastruktūras, kurios 
apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų 
galima patenkinti kintančius galutinių 
paslaugų gavėjų poreikius, ir inovacijas 
šioje srityje;

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas 
didelio pajėgumo infrastruktūras, kurios 
apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų 
galima patenkinti kintančius galutinių 
paslaugų gavėjų poreikius, ir inovacijas 
šioje srityje, ypač rečiau apgyvendintuose, 
nuošaliuose ir atokiausiuose regionuose;

Or. fr

Pakeitimas 21
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektroninių ryšių teikėjas turi 
teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių 
ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą 
pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas 
tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, 
susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų 
teikimu.

1. Kiekvienas Sąjungoje įsisteigęs
elektroninių ryšių teikėjas turi teisę visoje 
Sąjungoje teikti elektroninių ryšių 
paslaugas, ir kiekvienoje valstybėje narėje, 
kurioje jis vykdo veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 22
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos savo įsipareigojimų 
pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, 
įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) Radijo ryšio reglamentą, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina radijo dažnių spektro naudojimo 
savo teritorijoje organizavimą ir visų pirma
imasi visų reikalingų radijo dažnių spektro 
paskyrimo arba skirstymo priemonių, kad 
nė vienai kitai valstybei narei nebūtų 
trukdoma jos teritorijoje pagal Sąjungos 
teisės aktus naudoti konkrečią suderintą 
dažnių juostą.

1. Nepažeisdamos savo įsipareigojimų 
pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, 
įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) Radijo ryšio reglamentą, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina, ypač siekiant įgyvendinti 12 
straipsnį, radijo dažnių spektro naudojimo 
savo teritorijoje organizavimą ir visų pirma 
imasi visų reikalingų radijo dažnių spektro 
paskyrimo arba skirstymo priemonių, kad 
nė vienai kitai valstybei narei nebūtų 
trukdoma jos teritorijoje pagal Sąjungos 
teisės aktus naudoti konkrečią suderintą 
dažnių juostą, skirtą bevieliam 
plačiajuosčiam ryšiui.

Or. en

Pakeitimas 23
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri atitinkama valstybė narė gali 
paraginti Radijo spektro politikos grupę 
padėti jai ir bet kuriai kitai valstybei narei 
laikytis šio straipsnio nuostatų.

Bet kuri atitinkama valstybė narė gali 
paraginti Radijo spektro politikos grupę 
padėti jai ir bet kuriai kitai valstybei narei 
laikytis šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 24
Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucija 
patvirtina bendrą dydį kiekvienam 
fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų tarifui, 
apskaičiuoti vadovaujantis 2009 m. 
gegužės 7 d. galutine Komisijos 
rekomendacija C(2009) 3359 dėl 
skambučių užbaigimo fiksuotojo ir 
judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo 
ES.
Iki 2015 m. birželio 30 d. visos 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad operatoriai, jų nustatyti 
kaip turintys didelės įtakos didmeninėms 
balso skambučių užbaigimo rinkoms tam 
tikruose viešuosiuose telefono ryšio 
tinkluose remiantis rinkos analize, atlikta 
vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/140/EB1, apmokestinamas šioje 
dalyje Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos patvirtintais 
skambučio pabaigos kainos dydžiais.
__________________
1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37

Or. en

Pakeitimas 25
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant specializuotas paslaugas jokiu 
būdu negalima sumažinti prieigos prie 
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interneto kokybės, ypač atokiausiuose ir 
šiauriniuose retai apgyvendintuose 
regionuose, kuriuose prieiga prie 
interneto ir kokybė dažnai yra riboti.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos jėgos dažnai nesugeba prisiimti atsakomybės už didelių pajėgumų prieigos prie 
interneto paslaugų teikimą nutolusiose ir retai apgyvendintose vietovėse. Prieiga prie 
interneto tokiose vietovėse dėl poreikio įveikti didelius geografinius atstumus yra ypač svarbi.  
Didelio pajėgumo prieiga prie interneto yra ypač svarbi šiauriniuose regionuose, kuriuose 
gyventojų skaičius kai kuriais metų mėnesiais padidėja dvidešimčia kartų.


