
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS RINKOS APIBRĖŽIMO 

 

2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 1V–1719 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69–

2382; 2011, Nr. 91-4327) 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, 17 straipsnio 1, 3, 5, 

6 ir 8 dalimis ir Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V–297 (Žin., 2004, Nr. 141–5174; 2011, 

Nr. 134-6394), 20, 24 ir 25 punktais, atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos 

rekomendaciją 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų 

rinkų, kurioms gali būti taikomas ex–ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 

(OL 2007 L 244, p. 65) ir 2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos 2010/572/ES rekomendaciją dėl naujos 

kartos prieigos (NKP) tinklų prieigos reguliavimo (OL 2010 L 251, p. 35) bei išnagrinėjęs 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo metu juridinių asmenų pateiktus atsakymus į 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2011 m. liepos 27 d. raštu Nr. 

(43.4)-1B-2844 pateiktą Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo anketą ir 

atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 21 d. Didmeninės plačiajuosčio ryšio rinkos tyrimo ataskaitą 

Nr. LD-2125 (toliau – Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo metu buvo apklaustas 151 

juridinis asmuo. 

1.2. Esminiai apklaustų juridinių asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimui, pateikti ir įvertinti Ataskaitos 3.1.2, 3.1.3 ir 3.1.4 

skyriuose. 

1.3. Kaip nustatyta Ataskaitos 2 skyriuje, Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka 

apibrėžiama kaip nacionalinė (apimanti visą Lietuvos Respublikos teritoriją) operatoriaus, 

teikiančio viešąjį ryšių tinklą, kurio taškai yra fiksuoti erdvėje, nefizinės ar virtualiosios tinklo 

prieigos, įskaitant prieigą prie skaitmeninio duomenų srauto, paslaugų, teikiamų mažmeninėms 

plačiajuosčio ryšio ir (arba) telefono ryšio, teikiamo interneto protokolu, paslaugoms teikti, rinka. 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslauga apima: 

1.3.1. skaitmeninio duomenų srauto perdavimą abiem kryptimis, t.y.  parsiuntimą  ir  (ar) 

išsiuntimą, kuomet skaitmeninis duomenų srautas perduodamas naudojant prieigos prie galutinio 

paslaugų gavėjo tinklą (toliau – Prieigos tinklas), kur fizinėmis linijomis skaitmeninis duomenų 

srautas perduodamas tam tikra technologija; 

1.3.2. skaitmeninio duomenų srauto perdavimą abiem kryptimis, t.y.  parsiuntimą ir (ar) 

išsiuntimą, naudojant pagrindinį tinklą (toliau – Pagrindinis tinklas); 

1.3.3. susijusias priemones, reikalingas skaitmeniniam duomenų srautui perduoti abiem 

kryptimis Prieigos tinklu ir Pagrindiniu tinklu.  

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.1.1 skyriuje, Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t.y. 2011 m. birželio 30 d.: 

1.4.1.  TEO LT, AB užėmė 58,3 proc. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos, 

matuojant pagal abonentų skaičių. 
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1.4.2.  AB „Ogmios centras“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, G. Pečiulio įmonė, 

Henriko Abramavičiaus įmonė, IĮ „Satinet“, Ivančiko IĮ „Žaibas“, Kęstučio Mykolaičio IĮ, KTU 

Informacinių technologijų plėtros institutas, L. Bulovo firma „Elektromedija“, L. Prušinsko IĮ 

„Kompiuterinis langas“, LATTELEKOM SIA filialas, Petriko kabelinės televizijos studija, UAB 

„Acta iuventus“, UAB „Alantos kompiuterių servisas“, UAB „Alpha Komunikacijos“, UAB „Alpha 

Komunikacijos–1“, UAB „Auridija“, UAB „Aunet“, UAB „Balticum TV“, UAB „Baltnetos 

komunikacijos“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Bitosis“, UAB „Consilium Optimum“, UAB „CSC 

Telecom“, UAB „DKD“, UAB „Dokeda“, UAB „Data Logistics Center“, UAB „Dinetas“, UAB 

„Elekta“, UAB „Elneta“, UAB „Etanetas“, UAB „Eteris“, UAB „Eurocom SIP“, UAB „Gisnetas“, 

UAB „Informacijos labirintas“, UAB „Informacijos tiltas“, UAB „Infoseka“, UAB „Init“, UAB 

„Kateka“, UAB „Kauno interneto sistemos“, UAB „Kednetas“, UAB „Kavamedija“, UAB „Krėna“, 

UAB „Lansneta“, UAB „Lema“, UAB „Linktelis“, UAB „Linx telecommunications“, UAB 

„Marsatas“, UAB „Miesto tinklas“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų 

tinklas“, UAB „Neogrupė“, UAB „Netas“, UAB „NNT“, UAB „Omnitel“, UAB „Oslo products“, 

UAB „Parabolė“, UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, UAB „Progmera“, UAB 

„Radijo elektroninės sistemos“, UAB „Remo televizija“, UAB „Rietavo televizija“, UAB 

„Rygveda“, UAB „Roventa“, UAB „SauleNet“, UAB „Silnet“, UAB „Socius“, UAB „Splius“, 

UAB „Stream Networks“, UAB „Sugardas“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, UAB 

„Televizijos komunikacijos“, UAB „Transteleservis“, UAB „Verslo tiltas“, UAB „Viginta“ įmonių 

grupė, UAB „Vilniaus Avilda“, UAB „Viltuva“, UAB „Zirzilė“, UAB „Žaliasis namas“, VšĮ „Ozo 

tinklas“, VšĮ Teleradijo kompanija „Hansa“, VšĮ „Infostruktūra“ kartu turėjo 41,7 proc. Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos. 

1.4.3.  A. Judicko individuali įmonė, A. Kiekšos individuali įmonė, AB „Lietuvos 

geležinkeliai“, Aido Deveikio firma „Sinchronizacija“, AS „Viasat“, Astos Dvaranauskienės IĮ 

(Alneta), Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“, J. Jasiulionio IĮ, J. Varno Vilniaus radijo studija, 

M. Ežerskio įmonė „Interneto namai“ (veiklą nutraukė 2011 m. II ketv.), UAB „Eurofonas“, UAB 

„Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Tele2“, UAB „Agon Networks“, UAB „AirNet“ (veiklą nutraukė 

2011 m. II ketv.), UAB „Alderada“, UAB „Autožvilgsnis“, UAB „AVVA“, UAB „Biuro 

sprendimų tinklas“ (veiklą nutraukė 2011 m. II ketv.), UAB „Cubio“, UAB „Dekbera“, UAB 

„Dicto Citius“, UAB „Druskininkų televizija“, UAB „Duomenų ekspresas“, UAB „EcoFon“, UAB 

„Ektra“, UAB „Eurocom“, UAB „Fast traffic“, UAB „Funaris“, UAB „Gigatelis“, UAB „Group de 

luxe“, UAB „Horda“, UAB „Ignalinos televizija“, UAB „Ilora“, UAB „Kalvanet“, UAB „Kodas“, 

UAB „Lanteka“, UAB „Lantraneta“ (veiklą nutraukė 2011 m. II ketv.), UAB „Linkotelus“, UAB 

„M projektai“, UAB „Mano kamanė“, UAB „Mediafon“, UAB „Medium Group“, UAB „Metameda 

ir ko“, UAB „Mobilus partneris“, UAB „Molėtų radijas ir televizija“, UAB „Neltė“, UAB „NTT 

Cable Lietuva“, UAB „Patrimpas“, UAB „Rakaras“, UAB „Res vera“, UAB „Satela“, UAB 

„Satgate“, UAB „SG600“, UAB „Skaidula“, UAB „Solocomas“, UAB „Taurų dvaras“, UAB 

„Technikos pasaulis“, UAB „TELCO CONSULTING GROUP“, UAB „Teledema“, UAB 

„Telekomunikaciju grupa“, UAB „Teletinklas“, UAB „Teletronika“, UAB „Ukmergės televizija“, 

UAB „Vinita“, UAB „Voicecom“, UAB „Voxbone“, UAB SKYLINK LT, V. Bublienės IĮ „Kelmės 

kabelinė televizija“, V.Ambrozienės kompiuterinės veiklos įmonė, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų neteikė ir nebuvo šių paslaugų gavėjai.  

2.  K o n s t a t u o j u, kad Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka apibrėžta šio 

įsakymo 1.3 punkte. Ūkio subjektą TEO LT, AB sudaro TEO LT, AB kartu su susijusiais 

asmenimis UAB „Baltic Data Center“, UAB „Interdata“, UAB „Hosting“, UAB „Hostex“, UAB 

„Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Lintel“, UAB „Omnitel“, UAB „Verslo investicijos“ ir 

VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“. 

3. N u s t a t a u, kad Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka A. Judicko individualios 

įmonės, A. Kiekšos individualios įmonės, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Aido Deveikio firmos 

„Sinchronizacija“, AS „Viasat“, Astos Dvaranauskienės IĮ (Alneta), Dainiaus Kamarausko įmonės 

„Davgita“, J. Jasiulionio IĮ, J. Varno Vilniaus radijo studijos, M. Ežerskio įmonės „Interneto namai“ 

(veiklą nutraukė 2011 m. II ketv.), UAB „Eurofonas“, UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“, UAB „Tele2“, 
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UAB „Agon Networks“, UAB „AirNet“ (veiklą nutraukė 2011 m. II ketv.), UAB „Alderada“, UAB 

„Autožvilgsnis“, UAB „AVVA“, UAB „Biuro sprendimų tinklas“ (veiklą nutraukė 2011 m. II 

ketv.), UAB „Cubio“, UAB „Dekbera“, UAB „Dicto Citius“, UAB „Druskininkų televizija“, UAB 

„Duomenų ekspresas“, UAB „EcoFon“, UAB „Ektra“, UAB „Eurocom“, UAB „Fast traffic“, UAB 

„Funaris“, UAB „Gigatelis“, UAB „Group de luxe“, UAB „Horda“, UAB „Ignalinos televizija“, 

UAB „Ilora“, UAB „Kalvanet“, UAB „Kodas“, UAB „Lanteka“, UAB „Lantraneta“ (veiklą 

nutraukė 2011 m. II ketv), UAB „Linkotelus“, UAB „M projektai“, UAB „Mano kamanė“, UAB 

„Mediafon“, UAB „Medium Group“, UAB „Metameda ir ko“, UAB „Mobilus partneris“, UAB 

„Molėtų radijas ir televizija“, UAB „Neltė“, UAB „NTT Cable Lietuva“, UAB „Patrimpas“, UAB 

„Rakaras“, UAB „Res vera“, UAB „Satela“, UAB „Satgate“, UAB „SG600“, UAB „Skaidula“, 

UAB „Solocomas“, UAB „Taurų dvaras“, UAB „Technikos pasaulis“, UAB „TELCO 

CONSULTING GROUP“, UAB „Teledema“, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Teletinklas“, 

UAB „Teletronika“, UAB „Ukmergės televizija“, UAB „Vinita“, UAB „Voicecom“, UAB 

„Voxbone“, UAB SKYLINK LT, V. Bublienės IĮ „Kelmės kabelinė televizija“, V. Ambrozienės 

kompiuterinės veiklos įmonės, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atžvilgiu neapibrėžiama. 

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13–308; 2000, Nr. 85–2566) nustatyta 

tvarka ir terminais. 

5. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje. 

 

 

 

Direktorius         Feliksas Dobrovolskis 

          


