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D�L VIEŠ�J� VIETINIO IR (ARBA) NACIONALINIO TELEFONO RYŠIO PASLAUG�, 

TEIKIAM� PASLAUG� GAV�JAMS, IŠSKYRUS VARTOTOJUS, FIKSUOTOJE 
VIETOJE, RINKOS APIBR�ŽIMO 

 
2008 m. rugs�jo 30 d. Nr. IV-820  

Vilnius 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 15 

straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 3 punktu, 5, 9 ir 15 dalimis, 17 straipsnio 1 
dalies 6 punktu ir Rinkos tyrimo taisykli�, patvirtint� Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo 
tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2004 m. rugs�jo 17 d. �sakymu Nr. 1V-297 (Žin., 2004, Nr. 
141-5174),  8.2, 8.3, 9, 10, 24 ir 25 punktais, atsižvelgdamas � Tarnybos direktoriaus 2006 m. 
rugs�jo 18 d. �sakym� Nr. 1V-989 „D�l Vieš�j� vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio 
paslaug�, teikiam� paslaug� gav�jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkos apibr�žimo“ 
(Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73-730), Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugs�jo 18 d. �sakym� 
Nr. 1V-990 „D�l �kio subjekto TEO LT, AB, turin�io didel� �tak� vieš�j� vietinio ir (arba) 
nacionalinio telefono ryšio paslaug�, teikiam� paslaug� gav�jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje 
vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73-731), 2006 m. Vieš�j� vietinio ir (arba) 
nacionalinio telefono ryšio paslaug�, teikiam� vartotojams ir paslaug� gav�jams, išskyrus 
vartotojus, fiksuotoje vietoje, rink� tyrimo ataskait�, išnagrin�j�s Vieš�j� vietinio ir (arba) 
nacionalinio telefono ryšio paslaug�, teikiam� paslaug� gav�jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje 
vietoje, rinkos tyrimo metu juridini� asmen� pateiktus atsakymus � Tarnybos 2007 m. rugs�jo 17 d. 
raštu Nr. (25.18/3)-1B-3524 pateikt� Mažmenini� vieš�j� telefono ryšio paslaug�, teikiam� 
fiksuotoje vietoje, rink� tyrim� anket� bei atsižvelgdamas � 2008 m. Vieš�j� vietinio ir (arba) 
nacionalinio telefono ryšio paslaug�, teikiam� vartotojams ir paslaug� gav�jams, išskyrus 
vartotojus, fiksuotoje vietoje rink� tyrim� ataskait� (toliau – Ataskaita): 

1.  N u s t a � i a u, kad: 
1.1. 2006 m. atlikto Vieš�j� vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaug�, teikiam� 

paslaug� gav�jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje rinkos (toliau – Nacionaliniai skambu�iai 
Paslaug� gav�jams) tyrimo (toliau – Pirmasis rinkos tyrimas) metu, Nacionalini� skambu�i� 
Paslaug� gav�jams rinka buvo apibr�žta Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugs�jo 18 d. �sakymo Nr. 
1V-990  1.1 punkte kaip vis� Lietuvos Respublikos teritorij� apr�pianti (nacionalin�) rinka, kuri� 
sudaro fiksuotoje vietoje viešuoju telefono ryšio tinklu teikiami Nacionaliniai skambu�iai Paslaug� 
gav�jams, nepriklausomai nuo ši� skambu�i� teikimo b�do.  

1.2. Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 16 straipsnio 5 
dalimi bei Rinkos tyrimo taisykli� 9 punktu, neatliko pirmojo rinkos tyrimo proced�ros etapo, t.y. 
atitinkamos rinkos (produkt� (paslaug�) ir geografin�s), kurios charakteristikos gali pateisinti 
�pareigojim�, nurodyt� Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 17 straipsnyje, nustatym�, 
apibr�žimo, kadangi nepasikeit� Pirmojo rinkos tyrimo metu apibr�žta Nacionalini� skambu�i� 
rinka. Kaip nustatyta Ataskaitos 2 skyriuje, Nacionalini� skambu�i� rinkos tyrimo metu buvo 
nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu (2006 m. sausio 1 d. – 2007 m. birželio 30 d.) Nacionalini� 
skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkoje buvo teiktos Pirmojo rinkos tyrimo metu nustatytos 
Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams paslaugos ir Nacionalini� skambu�i� Paslaug� 
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gav�jams rinkos geografin� apr�ptis nepasikeit�, t.y. Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams 
rinka atitinka Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugs�jo 18 d. �sakymo Nr. 1V-990 1.1 punkte 
apibr�žt�.  

1.3. Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkos tyrimo metu buvo apklausti 44 juridiniai 
asmenys. 

1.4. Esminiai apklaust� juridini� asmen� paaiškinimai, turintys �takos Nacionalini� skambu�i� 
Paslaug� gav�jams rinkos tyrimui, pateikti ir �vertinti Ataskaitos 6, 7 ir 8 skyriuose.  

1.5. Kaip nurodyta Ataskaitos 8 skyriuje, tiriamojo laikotarpio pabaigoje (2007 m. birželio 30 
d.): 

1.5.1. TEO LT, AB tur�jo 93,08 proc. Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkos dal�. 
1.5.2. UAB „Alytaus kabelin� televizija“, UAB „Balticum TV“, UAB „CSC Telecom“, UAB 

„Eurocom“, UAB „Gisnetas“, UAB „Interneto pasaulis“, UAB „Linktelis“, A. Judicko individuali 
�mon�, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Microlink 
Lietuva“, UAB „Nacionalinis telekomunikacij� tinklas“, UAB „NORBY Telecom“, AB „Ogmios 
centras“, UAB „Penki� kontinent� komunikacij� centras“, UAB „Radijo elektronin�s sistemos“, 
UAB „Remo televizija“, UAB „Salmija“, UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Telerena“, UAB 
„Teletinklas“, UAB „Viginta“, V� „Infostrukt�ra“ kartu pa�mus tur�jo 6,92 proc. Nacionalini� 
skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkos, vertinant Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams 
trukme, dal�. 

1.5.3. UAB „Mediafon“, , UAB „Bit� Lietuva“, UAB „Cubio“, UAB „Transcom WorldWide 
Vilnius“, UAB „Chartwell Network“, UAB „Eurofonas“, UAB „Oslo products“, UAB „Arcus 
Novus“, UAB „Vinita“, UAB „Init“, UAB „World connect“, UAB „Nelt�“, UAB „NTT Cable 
Lietuva“, UAB „Alderada“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Roventa“, UAB „Socius Tuus“ UAB 
„Telekomunikaciju grupa“, UAB „Marsatas“, UAB „Telegrup�“, UAB „Trys penketai“ 
Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams paslaug� neteik�. 

2.  K o n s t a t u o j u, kad Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinka yra apibr�žta 
Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugs�jo 18 d. �sakymo Nr. 1V-990 1.1 punkte kaip vis� Lietuvos 
Respublikos teritorij� apr�pianti (nacionalin�) rinka, kuri� sudaro fiksuotoje vietoje viešuoju 
telefono ryšio tinklu teikiami Nacionaliniai skambu�iai Paslaug� gav�jams, nepriklausomai nuo ši� 
skambu�i� teikimo b�do. 	kio subjekt� TEO LT, AB sudaro TEO LT, AB kartu su susijusiais 
juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Baltic Data Center“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, 
UAB „Lintel“, UAB „Omnitel“, UAB „Voicecom“, Vš� „TEO sportas“ ir AB „Nacionalin� 
skaitmenin� televizija“. 

3.  I n f o r m u o j u, kad šis �sakymas gali b�ti apsk�stas Lietuvos Respublikos administracini� 
byl� teisenos �statymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais. 

4.  N u r o d a u š� �sakym� paskelbti Tarnybos tinklalapyje. 
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