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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69–
2382) 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 1, 3, 9 ir 15 dalimis, 17 straipsnio 1, 3, 5, 6 ir 8 dalimi 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), 21, 
24 ir 25 punktais, atsižvelgdamas � 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos rekomendacij� 2007/879/EB 
d�l elektronini� ryši� sektoriaus atitinkam� produkt� ir paslaug� rink�, kurioms gali b�ti taikomas 
ex–ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv� 2002/21/EB d�l elektronini� 
ryši� tinkl� ir paslaug� bendrosios reguliavimo sistemos (OL 2007 L 244, p. 65) ir 2010 m. rugs�jo 
20 d. Komisijos rekomendacij� 2010/572/ES d�l naujos kartos prieigos tinkl� prieigos reguliavimo 
bei išnagrin�j�s Didmenin�s (fizin�s) tinklo infrastrukt�ros prieigos (�skaitant iš dalies arba visiškai 
atsiet� prieig�) fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo metu juridini� asmen� pateiktus atsakymus � 
Tarnybos 2009 m. vasario 4 d. raštu Nr. (43.4) 1B–439 pateikt� Didmenin�s (fizin�s) tinklo 
infrastrukt�ros prieigos (�skaitant iš dalies arba visiškai atsiet� prieig�) fiksuotoje vietoje rinkos 
tyrimo anket� ir 2010 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. (43.4) 1B–4859 pateikt� pakartotin� Didmenin�s 
(fizin�s) tinklo infrastrukt�ros prieigos (�skaitant iš dalies arba visiškai atsiet� prieig�) fiksuotoje 
vietoje rinkos tyrimo anket� bei atsižvelgdamas � 2011 m. birželio 16 d. Didmenin�s (fizin�s) tinklo 
infrastrukt�ros prieigos (�skaitant iš dalies arba visiškai atsiet� prieig�) fiksuotoje vietoje rinkos 
tyrimo ataskait� Nr. (43.4) LD–1087 (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 2.2 skyriuje, Didmenin�s (fizin�s) tinklo infrastrukt�ros 

prieigos (�skaitant iš dalies arba visiškai atsiet� prieig�) fiksuotoje vietoje rinka apibr�žiama kaip 
didmenin�s visiškai ir (arba) iš dalies atsietos prieigos prie vietin�s metalin�s vytos poros linijos 
(toliau – prieiga prie vietin�s metalin�s vytos poros linijos) ir (arba) didmenin�s visiškai atsietos 
prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (toliau – prieiga prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio 
linijos) ir (arba) didmenin�s visiškai atsietos prieigos prie vietin�s ekranuotos vytos poros ir (arba) 
neekranuotos vytos poros linijos (toliau – prieiga prie vietin�s UTP ir STP linijos) paslaug� (toliau 
– Atsietos prieigos paslaugos), teikiam� visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka (toliau – 
Atsietos prieigos rinka). 

1.2. Vietines metalines vytos poros linijas, vietines šviesolaidines ryšio linijas, vietines UTP 
ir STP linijas Atsietos prieigos rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2010 m. birželio 30 d., 
tur�jo TEO LT, AB (75,5 proc.) ir kiti 95 �kio subjektai, nurodyti Tarnybos direktoriaus 2011 m. 
birželio 16 d. �sakymo Nr. 1V–628 „D�l Didmenin�s (fizin�s) tinklo infrastrukt�ros prieigos 
(�skaitant iš dalies arba visiškai atsiet� prieig�) fiksuotoje vietoje rinkos apibr�žimo“ 1.4.2 punkte 
(visi kartu 24,5 proc.). 
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1.3. Atliktas tyrimas d�l konkurencijos veiksmingumo Atsietos prieigos rinkoje parod�, kad 
konkurencija šioje rinkoje n�ra veiksminga, nes: 

1.3.1. Išanalizavus pagrindinius konkurencijos veiksmingumo vertinimo kriterijus (rinkos 
strukt�ra, vertikaliai susijusios paslaugos, ��jimo � rink� barjerai, pirk�jo derybin� galia ir potenciali 
konkurencija), kuriais vadovaujantis sprendžiama, ar konkurencija Atsietos prieigos rinkoje yra 
veiksminga, nustatyta, kad: 

1.3.1.1. TEO LT, AB 2010 m. birželio 30 d. vald� 75,5 proc. vis� vietini� metalini� vytos 
poros linij�, vietini� šviesolaidini� ryšio linij� ir vietini� UTP ir STP linij� Lietuvos Respublikos 
teritorijoje. 

1.3.1.2. TEO LT, AB teikiamos Atsietos prieigos paslaugos yra vertikaliai susijusios su 
prieigos prie ryši� kabeli� kanal� sistemos (toliau – RKKS) paslauga, prieigos prie nenaudojamos 
fizin�s šviesolaidini� linij� skaidulos (toliau – šviesolaidini� linij� skaidula) paslauga ir 
mažmenin�mis pla�iajuos�io ryšio ir (arba) balso paslaugomis, teikiamomis fiksuotoje vietoje 
(toliau – mažmenin�s elektronini� ryši� paslaugos). 

1.3.1.3. ��jimo � Atsietos prieigos rink� barjerai yra aukšti. 
1.3.1.4. Esami arba potencial�s TEO LT, AB teikiam� Atsietos prieigos paslaug� ir (arba) 

prieigos prie RKKS ir (arba) šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� gav�jai TEO LT, AB atžvilgiu 
derybin�s galios neturi. 

1.3.1.5. Potencialios konkurencijos Atsietos prieigos rinkoje n�ra. 
1.3.2. Atlikus konkurencijos veiksmingumo Atsietos prieigos rinkoje analiz�, kaip nurodyta 

Ataskaitos 4 skyriuje, nustatytos šios konkurencijos problemos: 
1.3.2.1. TEO LT, AB neturi motyv� si�lyti Atsietos prieigos paslaug� (ir susijusi� priemoni�), 

turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes nesuteikti Atsietos prieigos paslaug� (ir susijusi� 
priemoni�) arba nutraukti ši� paslaug� (ir susijusi� priemoni�) teikim�. 

1.3.2.2. TEO LT, AB turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes riboti informacijos teikim� 
apie Atsietos prieigos paslaugas (ir susijusias priemones). 

1.3.2.3. TEO LT, AB turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti skirtingas Atsietos 
prieigos paslaug� (ir susijusi� priemoni�) kainas bei kitas ši� paslaug� (ir susijusi� priemoni�) 
teikimo s�lygas sau ir kitam operatoriui. 

1.3.2.4. TEO LT, AB turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti per aukštas 
Atsietos prieigos paslaug� (ir susijusi� priemoni�) kainas bei kontroliuoti kitas ši� paslaug� 
(ir susijusi� priemoni�) teikimo s�lygas. 

1.3.2.5. TEO LT, AB neturi motyv� si�lyti prieigos prie RKKS ir šviesolaidini� linij� 
skaidulos paslaug� (ir susijusi� priemoni�), turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes 
nesuteikti prieigos prie RKKS ir šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� (ir susijusi� priemoni�) 
arba nutraukti ši� paslaug� (ir susijusi� priemoni�) teikim�. 

1.3.2.6. TEO LT, AB turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes riboti informacijos teikim� 
apie prieigos prie RKKS ir šviesolaidini� linij� skaidulos paslaugas (ir susijusias priemones). 

1.3.2.7. TEO LT, AB turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti skirtingas prieigos 
prie RKKS ir šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� (ir susijusi� priemoni�) kainas ir kitas ši� 
paslaug� (ir susijusi� priemoni�) teikimo s�lygas sau ir kitam operatoriui. 

1.3.2.8. TEO LT, AB turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti per aukštas 
prieigos prie RKKS ir šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� (ir susijusi� priemoni�) kainas bei 
kontroliuoti kitas ši� paslaug� (ir susijusi� priemoni�) teikimo s�lygas. 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 5 skyriuje, �kio subjekt� TEO LT, AB sudaro TEO LT, AB 
kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Baltic Data Center“, UAB „Interdata“, 
UAB „Hosting“, UAB „Hostex“, UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Lintel“, 
UAB „Omnitel“, UAB „Verslo investicijos“ ir Vš� „Ryši� istorijos muziejus“ (toliau visi kartu – 
�kio subjektas TEO LT, AB). 

2. P r i p a ž � s t u  �kio subjekt� TEO LT, AB turin�iu didel� �tak� Atsietos prieigos 
rinkoje, kaip nustatyta Ataskaitos 5 skyriuje, nes: 
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2.1. 	kio subjektas TEO LT, AB Atsietos prieigos rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 
2010 m. birželio 30 d., tur�jo 75,5 proc. vis� vietini� metalini� vytos poros linij�, vietini� 
šviesolaidini� ryšio linij� ir vietini� UTP ir STP linij�, taip pat 499.652 nenaudojamas vietines 
metalines vytos poros linijas, vietines šviesolaidines ryšio linijas ir vietines UTP ir STP linijas 
Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriomis galima teikti Atsietos prieigos paslaugas Lietuvos 
Respublikos teritorijoje. 

2.2. 	kio subjektas TEO LT, AB Atsietos prieigos rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 
2010 m. birželio 30 d., tur�jo 90,3 proc. vis� turim� ryši� kabeli� kanal�, esan�i� Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, matuojant pagal ryši� kabeli� kanal� ilg�, ir 50,4 proc. arba 47,9 proc. vis� 
šviesolaidini� linij� skaidul� rinkos, matuojant atitinkamai pagal pajamas, gautas iš šviesolaidini� 
linij� skaidul� veiklos, arba pagal šviesolaidini� linij� skaidul� skai�i�. 

2.3. Potencialus teik�jas, nor�damas teikti mažmenines elektronini� ryši� paslaugas 
vietin�mis metalin�mis vytos poros linijomis ir (arba) vietin�mis šviesolaidin�mis ryšio linijomis ir 
(arba) vietin�mis UTP ir STP linijomis, tur�t� arba pirkti prieig� prie vietin�s metalin�s vytos poros 
linijos ir (arba) vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos ir (arba) vietin�s UTP ir STP linijos iš �kio 
subjekto TEO LT, AB arba tiesti nuosav� atitinkam� vietin� linij�, pasinaudojant vertikaliai 
susijusiomis prieigos prie RKKS arba prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos paslaugomis. 

2.4. 	kio subjektas TEO LT, AB Atsietos prieigos rinkoje nesusiduria su pirk�jo derybine 
galia, kuri gal�t� �takoti Atsietos prieigos paslaug� (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie RKKS ir 
(arba) prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� (ir susijusi� priemoni�) kain� ir (ar) 
kitas ši� paslaug� (ir susijusi� priemoni�) teikimo s�lygas. 

2.5. 	kio subjektas TEO LT, AB Atsietos prieigos rinkoje nesusiduria nei su realia, nei su 
potencialia konkurencija, galin�ia �takoti Atsietos prieigos paslaug� (ir susijusi� priemoni�), 
prieigos prie RKKS ir (arba) prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� (ir susijusi� 
priemoni�) kainas ir (ar) kitas ši� paslaug� (ir susijusi� priemoni�) teikimo s�lygas. 

2.6. 	kio subjektas TEO LT, AB turi ekonomin� interes� ir, nesant reguliavimo, galimybes 
vienašališkai nustatyti Atsietos prieigos paslaug� (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie RKKS ir 
(arba) prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� (ir susijusi� priemoni�) teikimo s�lygas 
(kain�, kokyb�, prieigos suteikimo laik� ir kt.) bei informacijos apie ši� paslaug� (ir susijusi� 
priemoni�) teikimo s�lygas (�skaitant kain�) detalum� ir informacijos teikimo terminus. 

2.7. 	kio subjektas TEO LT, AB turi motyv� ir, nesant reguliavimo, galimybes diskriminuoti 
kitus �kio subjektus ir nustatyti skirtingas Atsietos prieigos paslaug� (ir susijusi� priemoni�), 
prieigos prie RKKS ir (arba) prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� (ir susijusi� 
priemoni�) kainas kitiems �kio subjektams, nei teikdamas analogišk� paslaug� sau. 

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. liepos 17 d. �sakymo Nr. 1V–818 „D�l �kio subjekto TEO LT, AB, turin�io 
didel� �tak� didmenin�s atsietos prieigos (�skaitant iš dalies atsiet� prieig�) prie vietin�s metalin�s 
vytos poros linijos ir dalin�s vietin�s metalin�s vytos poros linijos, skirtos pla�iajuos�io ryšio ir 
balso paslaugoms teikti rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 54–589) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ir 
3.5 punktuose nustatytus �pareigojim� suteikti prieig�, nediskriminavimo �pareigojim�, skaidrumo 
�pareigojim�, kain� kontrol�s ir s�naud� apskaitos �pareigojim� ir apskaitos atskyrimo �pareigojim�, 
nes, kaip nurodyta Ataskaitos 6 skyriuje tiek, kiek tai susij� su prieiga prie vietin�s metalin�s vytos 
poros linijos, Tarnybos 2006 m. liepos 17 d. atlikto Didmenin�s atsietos prieigos (�skaitant iš dalies 
atsiet� prieig�) prie vietin�s metalin�s vytos poros linijos ir dalin�s vietin�s metalin�s vytos poros 
linijos, skirtos pla�iajuos�io ryšio ir balso paslaugoms teikti, rinkos tyrimo metu nustatytos 
konkurencijos problemos yra nustatytos ir Atsietos prieigos rinkos tyrimo metu. Šie �pareigojimai 
yra atitinkantys konkurencijos problem�, nustatyt� Ataskaitos 4 skyriuje, tiek, kiek tai susij� su 
prieiga prie vietin�s metalin�s vytos poros linijos, prigimt�, yra proporcingi ir pateisinami 
elektronini� ryši� veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais Lietuvos Respublikos 
elektronini� ryši� �statymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnyje. 

4. N u s t a t a u, kad nuo šio �sakymo �sigaliojimo dienos �kio subjektas TEO LT, AB 
privalo vykdyti šiuos �pareigojimus, kurie yra atitinkantys konkurencijos problem�, nustatyt� 
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Ataskaitos 4 skyriuje tiek, kiek tai susij� su prieiga prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos, prieiga 
prie vietin�s UTP ir STP linijos, prieiga prie RKKS ir prieiga prie šviesolaidini� linij� skaidulos, 
prigimt�, yra proporcingi ir pateisinami elektronini� ryši� veiklos reguliavimo tikslais ir principais, 
nurodytais Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnyje: 

4.1. �pareigojim� suteikti prieig�, nustatyt� Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 
21 straipsnyje. Kiek tai susij� su prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir susijusi� 
priemoni�), prieigos prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie RKKS 
(ir susijusi� priemoni�), prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�) 
teikimu, �kio subjektas TEO LT, AB: 

4.1.1. Privalo patenkinti pagr�stus kit� �kio subjekt� prašymus suteikti visiškai atsiet� prieig� 
prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�) ir (arba) visiškai atsiet� prieig� prie vietin�s 
šviesolaidin�s ryšio linijos (ir susijusi� priemoni�), ir (arba) prieig� prie RKKS (ir susijusi� 
priemoni�), ir (arba) prieig� prie šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�). 

4.1.2. Privalo suteikti visiškai atsiet� prieig� prie naudojamos vietin�s UTP ir STP linijos, t. y. 
visiškai �rengtos vietin�s UTP ir STP linijos, kuriomis �kio subjektas TEO LT, AB teikia 
mažmenines elektronini� ryši� paslaugas savo galutiniams paslaug� gav�jams. 

4.1.3. Privalo suteikti visiškai atsiet� prieig� prie nenaudojamos vietin�s UTP ir STP linijos, 
t. y. visiškai �rengtos vietin�s UTP ir STP linijos, kuriomis �kio subjektas TEO LT, AB neteikia 
mažmenini� elektronini� ryši� paslaug� savo galutiniams paslaug� gav�jams. 

4.1.4. Privalo suteikti visiškai atsiet� prieig� prie iš dalies �rengtos vietin�s UTP ir STP linijos, 
t. y. nenutiestos iki galutinio paslaug� gav�jo patalp�. 

4.1.5. Privalo suteikti visiškai atsiet� prieig� prie naudojamos vietin�s šviesolaidin�s ryšio 
linijos, t. y. visiškai �rengtos vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos, kuria �kio subjektas TEO LT, AB 
teikia mažmenines elektronini� ryši� paslaugas savo galutiniams paslaug� gav�jams. 

4.1.6. Privalo suteikti visiškai atsiet� prieig� prie nenaudojamos vietin�s šviesolaidin�s ryšio 
linijos, t. y. visiškai �rengtos vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos, kuriomis �kio subjektas TEO LT, 
AB neteikia mažmenini� elektronini� ryši� paslaug� savo galutiniams paslaug� gav�jams. 

4.1.7. Privalo suteikti prieig� prie šviesolaidini� linij� skaidulos. 
4.1.8. Privalo suteikti prieig� prie RKKS. 
4.1.9. Privalo s�žiningai der�tis su kitais �kio subjektais, prašan�iais suteikti prieig� prie 

vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir susijusi� priemoni�) ir (arba) prieig� prie vietin�s UTP ir 
STP linijos (ir susijusi� priemoni�), ir (arba) prieig� prie RKKS (ir susijusi� priemoni�), ir (arba) 
prieig� prie šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�). 

4.1.10. Privalo nenutraukti jau suteiktos prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir 
susijusi� priemoni�) ir (arba) prieigos prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�), ir 
(arba) prieigos prie RKKS (ir susijusi� priemoni�), ir (arba) prieigos prie šviesolaidini� linij� 
skaidulos (ir susijusi� priemoni�). 

4.1.11. Privalo suteikti atvir� prieig� prie technini� s�saj�, protokol� ar kit� technologij�, kurios 
yra b�tinos prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos ir (arba) vietin�s UTP ir STP linijos, ir 
(arba) šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� suderinamumui. 

4.1.12. Privalo suteikti prieig� prie patalp� ar kitus elektronini� ryši� infrastrukt�ros bendro 
naudojimo b�dus. 

4.1.13. Privalo suteikti konkre�ias paslaugas, b�tinas užtikrinti paslaug� teikim� paslaug� 
gav�jams. 

4.1.14. Privalo suteikti prieig� prie veiklos palaikymo sistem� ar kit� panaši� programini� 
sistem�, b�tin� s�žiningai prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos ir (arba) prieigos prie 
vietin�s UTP ir STP linijos, ir (arba) prieigos prie RKKS, ir (arba) prieigos prie šviesolaidini� linij� 
skaidulos paslaug� teikimo konkurencijai užtikrinti. 

4.1.15. Gali atsisakyti suteikti prieig� prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir susijusi� 
priemoni�) ir (arba) prieig� prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�), ir (arba) 
prieig� prie RKKS (ir susijusi� priemoni�) ir (arba) šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� 
priemoni�), vienašališkai sustabdyti jos teikim� ar j� nutraukti tik tais atvejais, kai tai yra pagr�sta 
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objektyviais kriterijais, �skaitant technini� galimybi� nebuvim� arba b�tinyb� užtikrinti tinklo 
vientisum�, jei teis�s aktai nenustato kitaip. 

4.2. Nediskriminavimo �pareigojim�, nustatyt� Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� 
�statymo 19 straipsnyje. Kiek tai susij� su prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir 
susijusi� priemoni�), prieigos prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie 
RKKS (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�) 
teikimu, �kio subjektas TEO LT, AB privalo nediskriminuoti prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s 
ryšio linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� 
priemoni�), prieigos prie RKKS (ir susijusi� priemoni�) ir prieigos prie šviesolaidini� linij� 
skaidulos (ir susijusi� priemoni�) gav�j�, �skaitant analogišk� s�lyg� analogiškomis aplinkyb�mis 
taikym� ir tos pa�ios kokyb�s bei tokiomis pa�iomis s�lygomis, kokias turi pats arba teikia savo 
padaliniams, dukterin�ms �mon�ms ar bet kuriems kitiems �kio subjektams, paslaug� bei 
informacijos teikim�. 

4.3. Skaidrumo �pareigojim�, nustatyt� Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 
18 straipsnyje. Kiek tai susij� su prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir susijusi� 
priemoni�), prieigos prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie RKKS 
(ir susijusi� priemoni�), prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�) 
teikimu, �kio subjektas TEO LT, AB privalo:  

4.3.1. Standartiniame pasi�lyme suteikti prieig� prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos 
(ir susijusi� priemoni�), standartiniame pasi�lyme suteikti prieig� prie vietin�s UTP ir STP linijos 
(ir susijusi� priemoni�), standartiniame pasi�lyme suteikti prieig� prie RKKS (ir susijusi� 
priemoni�) ir standartiniame pasi�lyme suteikti prieig� prie šviesolaidini� linij� skaidulos 
(ir susijusi� priemoni�) viešai skelbti detali� informacij� Prieigos, �skaitant tinkl� sujungim�, 
suteikimo ir teikimo taisykli�, patvirtint� Tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkri�io 4 d. �sakymu Nr. 
1V–941 (Žin., 2005, Nr. 133–4812), nustatyta tvarka ir s�lygomis, �skaitant apskaitos informacij�, 
technines specifikacijas, tinklo charakteristikas, atitinkamos prieigos (ir susijusi� priemoni�) 
teikimo bei naudojimo s�lygas, atitinkamos prieigos (ir susijusi� priemoni�) kainas, jei teis�s aktai 
nenustato kitaip. 

4.3.2. Teikti �kio subjektams, siekiantiems gauti prieig� prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio 
linijos (ir susijusi� priemoni�) ir (arba) prieig� prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� 
priemoni�), ir (arba) prieig� prie RKKS (ir susijusi� priemoni�), ir (arba) prieig� prie šviesolaidini� 
linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�), vis� informacij�, b�tin� šioms didmenin�ms paslaugoms 
gauti. 

4.3.3. Skelbti informacij� apie prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos, prieigos prie 
vietin�s UTP ir STP linijos, prieigos prie RKKS ir prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos 
paslaugas Informacijos, reikalaujamos skelbti nusta�ius skaidrumo �pareigojim�, apimties, jos 
detalumo reikalavim�, paskelbimo b�do ir kit� paskelbimo s�lyg� aprašo, patvirtinto Tarnybos 
direktoriaus 2006 m. sausio 4 d. �sakymu Nr. 1V–4 (Žin., 2006, Nr. 6–236), nustatyta tvarka ir 
s�lygomis. 

4.4. Kain� kontrol�s ir s�naud� apskaitos �pareigojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos 
elektronini� ryši� �statymo 23 straipsnyje. Kiek tai susij� su prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s 
ryšio linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� 
priemoni�), prieigos prie RKKS (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie šviesolaidini� linij� 
skaidulos (ir susijusi� priemoni�) teikimu, �kio subjektas TEO LT, AB privalo: 

4.4.1. Tvarkyti s�naud� apskait� S�naud�, apskai�iuot� pagal pilnai paskirstyt� s�naud� 
metod� taisykli�, patvirtint� Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. �sakymu Nr. 1V–1164 
(Žin., 2006, Nr. 2–45, Nr. 70–2606; 2011, Nr. 45–2146) (toliau – S�naud� apskaitos taisykl�s),  
nustatyta tvarka ir s�lygomis. 

4.4.2. Teikti prieig� prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir susijusi� priemoni�), prieig� 
prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�), prieig� prie RKKS (ir susijusi� 
priemoni�), prieig� prie šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�) tokiomis kainomis, 



6 
 

kurios b�t� ne didesn�s nei s�naudos, apskai�iuotos S�naud� apskaitos taisykli� nustatyta tvarka ir 
s�lygomis. 

4.4.3. Per 2 m�nesius nuo �sakymo �sigaliojimo dienos pateikti Tarnybai detal� prieigos prie 
vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie vietin�s UTP ir STP 
linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie RKKS (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie 
šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� priemoni�) paslaug� kain� pagrindim� s�naudomis. 

4.4.4. Objektyviai �vertin�s investicij� � šviesolaidini� ryšio linij� prieigos tinklo 
infrastrukt�r� rizik� ir pagr�stai nustat�s, jog ši rizika yra ženkliai didesn� nei rizika, patiriama 
investuojant � kit� linij� prieigos tinkl� infrastrukt�r�, privalo apskai�iuoti atskir� kapitalo kainos 
dyd� naudojamam kapitalui, investuotam � šviesolaidini� ryšio linij� prieigos tinklo infrastrukt�r� 
bei pateikti Tarnybai visus skai�iavimus bei paaiškinimus, pagrindžian�ius atskir� kapitalo kainos 
(t. y. papildomos rizikos premijos) dyd�. Iki Tarnyba �sitikins ši� skai�iavim� pagr�stumu, �kio 
subjektas TEO LT, AB privalo prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos bei prieigos prie 
šviesolaidini� linij� skaidulos paslaug� savikain� nustatyti taikydamas tok� pat� kapitalo kainos 
dyd� kaip taiko prieigos prie vietin�s metalin�s vytos poros linijos paslaugoms. 

4.4.5. Taikyti ne aukštesnes prieigos prie RKKS (ir susijusi� priemoni�) kainas nei tos, kurias 
jis taik� 2010 m. birželio 30 d. tol, kol Tarnyba S�naud� apskaitos taisykli� nustatyta tvarka ir 
s�lygomis �vertins prieigos prie RKKS (ir susijusi� priemoni�) kain� pagr�stum� s�naudomis. 

4.4.6. Netaikyti užmokes�i� už paslaugas ir (ar) priemones, neb�tinas suteikti prieig� prie 
vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos, prieig� prie vietin�s UTP ir STP linijos, prieig� prie RKKS ir 
prieig� prie šviesolaidini� linij� skaidulos. 

4.5. Apskaitos atskyrimo �pareigojim�, nustatyt� Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� 
�statymo 20 straipsnio 1 dalyje. Kiek tai susij� su prieigos prie vietin�s šviesolaidin�s ryšio linijos 
(ir susijusi� priemoni�), prieigos prie vietin�s UTP ir STP linijos (ir susijusi� priemoni�), prieigos 
prie RKKS (ir susijusi� priemoni�), prieigos prie šviesolaidini� linij� skaidulos (ir susijusi� 
priemoni�) teikimu, �kio subjektas TEO LT, AB privalo vykdyti Lietuvos Respublikos elektronini� 
ryši� �statymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyt� apskaitos atskyrimo �pareigojim� Apskaitos 
atskyrimo taisykli� ir su apskaitos atskyrimu susijusi� reikalavim�, patvirtint� Tarnybos 
direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. �sakymu Nr. 1V–738 (Žin., 2006, Nr. 70–2607; 2011, Nr. 45–
2147), nustatyta tvarka ir s�lygomis. 

5. N u s t a t a u,  kad šis �sakymas �sigalioja 2011 m. spalio 31 d. 
6. 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. 

7. N u r o d a u  š� �sakym� paskelbti Tarnybos interneto svetain�je. 
 
 
 
Direktorius                 Tomas Barakauskas 


