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GAV�JAMS, IŠSKYRUS VARTOTOJUS, FIKSUOTOJE VIETOJE, RINKOJE  
 

2008 m. rugs�jo 30 d. Nr. IV-821 
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, 21, 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 ir  k o n s t a t u o j u: 
1.1. Kaip nustatyta Ataskaitos 6.3 skyriuje, Vieš�j� vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio 

paslaug�, teikiam� paslaug� gav�jams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje (toliau – Nacionaliniai 
skambu�iai 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. 

1.2. Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams paslaugas tiriamojo laikotarpio pabaigoje (2007 
m. birželio 30 d.) teik� TEO LT, AB, už�musi 93,08 proc. Nacionalini� skambu�i� Paslaug� 
gav�jams rinkos, ir 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“, 
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UAB „Telerena“, UAB „Teletinklas“, UAB „Viginta“, V� „Infostrukt�ra“ kartu tur�jusios 6,92 
proc. Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkos dal�. 

1.3. Atliktas tyrimas d�l konkurencijos veiksmingumo Nacionalini� skambu�i� Paslaug� 
gav�jams rinkoje parod�, kad konkurencija šioje rinkoje n�ra veiksminga, nes: 

1.3.1. Išanalizavus pagrindinius konkurencijos veiksmingumo vertinimo kriterijus (rinkos 
strukt�r�, ��jimo � rink� barjerus, potenciali� konkurencij�), kuriais vadovaujantis sprendžiama, ar 
konkurencija Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkoje yra veiksminga, nustatyta, kad: 

1.3.1.1. Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkos 93,08 procent� dal� užima TEO LT, 
AB; 

1.3.1.2. TEO LT, AB teikiamai Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams paslaugai b�dingas 
vertikalus integruotumas; 

1.3.1.3. ��jimo � Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rink� barjerai d�l sunkiai 
dubliuojamos infrastrukt�ros kontrol�s yra aukšti; 

1.3.1.4. masto ir �vairov�s ekonomijos teikiami pranašumai leidžia TEO LT, AB teikti 
mažmenines vieš�sias telefono ryšio paslaugas mažesniais vidutiniais kaštais, palyginti su 
alternatyviais paslaug� teik�jais. Tokiu b�du yra ribojamas tiek potenciali� rinkos dalyvi� ��jimas � 
rink�, tiek konkurencijos tarp rinkoje veikian�i� �kio subjekt� vystymasis; 

1.3.1.5. potenciali konkurencija Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkoje nenustatyta. 
1.3.2. Atlikus konkurencijos veiksmingumo Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkoje 

analiz�, kaip pateikta Ataskaitos 8.2 skyriuje, išskirtos šios konkurencijos problemos: 
1.3.2.1. infrastrukt�ros, alternatyvios TEO LT, AB infrastrukt�rai, kuria galima b�t� teikti 

Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams paslaugas konkurencin�mis s�lygomis tr�kumas;  
1.3.2.2. TEO LT, AB, išnaudodamas savo didel� �tak� Nacionalini� skambu�i� Paslaug� 

gav�jams rinkoje, taiko diskriminacin� kainodar�, nustatydamas nepagr�stai aukštesnes kainas 
Nacionaliniams skambu�iams Paslaug� gav�jams iš savo tinklo � kitus Lietuvos Respublikos 
viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, tokiu b�du turi galimybes riboti konkurencijos vystym�si 
šioje rinkoje; 

1.3.2.3. vertikali integracija, disponuojamos infrastrukt�ros kontrol� bei didel� �taka vertikaliai 
susijusi� didmenini� paslaug� rinkose TEO LT, AB suteikia esmin� pranašum� kainos atžvilgiu 
prieš konkurentus. 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 8.3 skyriuje, �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“ (toliau – �kio subjektas TEO LT, AB). 

2. P r i p a ž � s t u �kio subjekt� TEO LT, AB turin�iu didel� �tak� Nacionalini� skambu�i� 
Paslaug� gav�jams rinkoje, kaip nustatyta Ataskaitos 8.3 skyriuje, nes: 

2.1. TEO LT, AB užima Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkos 93,08 procent� dal�; 
2.2. TEO LT, AB, parduodama Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams paslaug�, 

nesusiduria su potencialia konkurencija; 
2.3. kit� juridini� asmen� alternatyvios infrastrukt�ros per trump� laik� neturi galimybi� tapti 

vienodai konkurencingos ir pla�iai paplitusios teritorinio padengimo prasme, palyginus su TEO LT, 
AB infrastrukt�ra; 

2.4. kitas �kio subjektas, nor�damas teikti Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams paslaugas 
ir netur�damas savo infrastrukt�ros, yra priverstas pirkti didmenines paslaugas iš TEO LT, AB. 
Atitinkamose didmenini� paslaug� rinkose �kio subjektas TEO LT, AB turi didel� �tak� ir 
konkurencija atitinamose rinkose n�ra veiksminga; 

2.5. TEO LT, AB turi galimybes bei ekonomin� interes� vienašališkai nustatyti sau palankias 
paslaug� kainas ir stabdyti konkurencij� mažmenini� produkt� (paslaug�) rinkoje. 

3. P a l i e k u  g a l i o t i visa apimtimi �kio subjektui TEO LT, AB Tarnybos direktoriaus 2006 
m. rugs�jo 18 d. �sakymu Nr. 1V-990 nustatytus �pareigojimus, nes, kaip nurodyta Ataskaitos 9.3 
skyriuje, nuo 2006 m. Tarnybos atlikto Vieš�j� vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio 
paslaug�, teikiam� paslaug� gav�jams, išskyrus vartotojus,  fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo, 
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konkurencijos problemos, nustatytos Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams rinkoje, 
nepasikeit�. Šie �pareigojimai yra atitinkantys problem�, nustatyt� Ataskaitos 8.2 skyriuje, prigimt�, 
proporcingi ir pateisinami elektronini� ryši� veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais 
Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje: 

3.1. kain� kontrol�s ir s�naud� apskaitos �pareigojimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
elektronini� ryši� �statymo 32 straipsniu; 

3.2. �pareigojimas tvarkyti apskait� pagal Apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos 
atskyrimu susijusius reikalavimus, patvirtintus Tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. 
�sakymu Nr. 1V-738 (Žin., 2006, Nr. 70-2607), vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektronini� 
ryši� �statymo 32 straipsniu. 

4. N u s t a t a u pagal Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 32 straipsn� �kio 
subjektui TEO LT, AB �pareigojim� netaikyti diskriminacin�s kainodaros, kuris yra atitinkantis 
diskriminacin�s kainodaros problemos, nustatytos Ataskaitos 8.2 skyriuje, prigimt�, proporcingas ir 
pateisinamas elektronini� ryši� veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais Lietuvos 
Respublikos elektronini� ryši� �statymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje d�l priežas�i�, 
nurodyt� Ataskaitos 9.3.2 skyriuje. 	kio subjektas TEO LT, AB, kiek tai susij� su Nacionalini� 
skambu�i� Paslaug� gav�jams iš TEO LT, AB tinklo � kitus Lietuvos Respublikos viešuosius 
fiksuoto telefono ryšio tinklus teikimu, privalo užtikrinti, kad �kio subjekto TEO LT, AB taikoma 
Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams kainodara b�t� nediskriminacin� ir Nacionalini� 
skambu�i� Paslaug� gav�jams � kitus Lietuvos Respublikos viešuosius fiksuoto telefono ryšio 
tinklus kain� skirtumas b�t� pagr�stas Nacionalini� skambu�i� Paslaug� gav�jams užbaigimo �kio 
subjekto TEO LT, AB tinkle ir kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio 
tinkluose kain� skirtumu. 	kio subjektas TEO LT, AB �pareigojim� netaikyti diskriminacin�s 
kainodaros privalo prad�ti vykdyti per  6 m�nesius nuo šio �sakymo �sigaliojimo dienos. 

5. 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. 

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

Direktorius Tomas Barakauskas 
 


