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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 (toliau – Tarnyba) 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), 2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos rekomendaciją 2010/572/ES dėl 

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

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

Tarnybos 2011 m. liepos 27 d. raštu Nr. (43.4)-1B-2844 pateiktą Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinkos tyrimo anketą bei 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  ir  k o n s t a t u o j u: 

1.1. 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 (toliau – mažmeninės 

elektroninių ryšių paslaugos) teikti, rinka. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslauga apima:  

1.1.1. 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; 

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

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

1.1.3. susijusias priemones, reikalingas skaitmeniniam duomenų srautui perduoti abiem 

kryptimis Prieigos tinklu ir Pagrindiniu tinklu. 

1.2. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka apima didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos paslaugas, teikiamas metalinėmis vytos poros linijomis naudojant DSL technologiją (angl. 

Digital Subscriber Line), ir didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas, teikiamas 

šviesolaidinėmis ryšio linijomis nutiestomis iki galutinio paslaugų gavėjo patalpos (angl. Fiber To 

The Home) (toliau – FTTH atveju),  neekranuotos vytos poros linijomis (angl. Unshielded twisted 

pair, UTP) ir ekranuotos vytos poros linijomis (angl. Shielded twisted pair, STP) (toliau visos kartu – 
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UTP ir STP linijos) nutiestomis iki pastato (angl.  Fiber To The Building) (toliau  – FTTB atveju) ir 

vietiniais tinklais (angl. Local Area Network) (toliau – LAN atveju) naudojant Ethernet  technologiją.  

1.3. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. 

y. 2011 m. birželio 30 d., Didmenines plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas sau arba kitiems 

elektroninių ryšių paslaugų teikėjams teikė TEO LT, AB (58,3 proc.) ir kiti 84 ūkio subjektai, 

nurodyti Tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1V– 1719 „Dėl Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos apibrėžimo“ 1.4.2 punkte, teikę Didmenines plačiajuosčio ryšio 

prieigos paslaugas sau (41,7 proc.). 

1.4. Atliktas tyrimas dėl konkurencijos veiksmingumo Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinkoje parodė, kad konkurencija šioje rinkoje nėra veiksminga, nes: 

1.4.1.  Išanalizavus pagrindinius konkurencijos veiksmingumo vertinimo kriterijus (rinkos 

struktūrą, vertikaliai susijusias paslaugas, įėjimo į rinką barjerus, pirkėjo derybinę galią 

(kompensuojančią pirkimo galią) ir potencialią konkurenciją), kuriais vadovaujantis sprendžiama, ar 

konkurencija Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje yra veiksminga, nustatyta, kad: 

1.4.1.1.  TEO LT, AB 2011 m. birželio 30 d. užėmė 58,3 proc. Didmeninės plačiajuosčio 

ryšio prieigos rinkos (matuojant pagal abonentų skaičių) Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

1.4.1.2.  TEO LT, AB teikiamos Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos yra 

vertikaliai susijusios su  didmeninės visiškai ir (arba) iš dalies atsietos prieigos prie vietinės metalinės 

vytos poros linijos, didmeninės visiškai atsietos prieigos prie vietinės šviesolaidinės ryšio linijos, 

didmeninės visiškai atsietos prieigos prie UTP ir (arba) STP linijos paslaugomis (toliau – Atsietos 

prieigos paslaugos), prieigos prie ryšių kabelių kanalų sistemos paslauga ir prieigos prie 

nenaudojamos fizinės šviesolaidinių linijų skaidulos paslauga. 

1.4.1.3.  Įėjimo į Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinką barjerai yra aukšti. 

1.4.1.4.  Esami arba potencialūs TEO LT, AB teikiamų Didmeninės plačiajuosčio ryšio  

prieigos paslaugų gavėjai TEO LT, AB atžvilgiu derybinės galios neturi. 

1.4.1.5.  Potencialios konkurencijos Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje nėra. 

1.4.2. Atlikus konkurencijos veiksmingumo Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

rinkoje analizę, kaip nurodyta Ataskaitos 3.2 skyriuje, nustatytos šios konkurencijos problemos: 

1.4.2.1.  TEO LT, AB turi motyvų ir galimybes nesiūlyti ir nesuteikti Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų, arba nutraukti šių paslaugų teikimą.  

1.4.2.2.  TEO LT, AB turi motyvų ir, nesant reguliavimo, galimybes riboti informacijos 

teikimą apie Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas. 

1.4.2.3.  TEO LT, AB turi motyvų ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti skirtingas 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų kainas bei kitas šių paslaugų teikimo sąlygas sau 

ir kitam operatoriui. 

1.4.2.4.  TEO LT, AB turi motyvų ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti nepagrįstai 

aukštas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų kainas ir kryžminį subsidijavimą. TEO 

LT, AB turi motyvų ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti grobuoniškas Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų kainas ir kainų spaudimą.  

1.5. Kaip nurodyta Ataskaitos 4 skyriuje, 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“. 

2. P r i p a ž į s t u  ūkio subjektą TEO LT, AB turinčiu didelę įtaką Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų rinkoje, kaip nustatyta Ataskaitos 4 skyriuje, nes: 

2.1. Ūkio subjektas TEO LT, AB Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tiriamojo 

laikotarpio pabaigoje, t. y. 2011 m. birželio 30 d., 204,9 tūkst. abonentų mažmenines interneto 

prieigos paslaugas, teikiamas plačiajuosčiu ryšiu, teikė metalinėmis vytos poros linijomis naudojant 

DSL technologiją, 105,4 tūkst. – šviesolaidinėmis ryšio linijomis FTTH atveju ir 13,9 tūkst. UTP ir 

STP linijomis FTTB ir LAN atvejais, kas sudarė 58,3 proc. visų abonentų, gaunančių mažmenines 

elektroninių ryšių paslaugas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų pagrindu.  
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2.2. Ūkio subjektas TEO LT, AB, veikdamas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

paslaugų rinkoje, nesusiduria su pirkėjo derybine galia, kuri galėtų daryti įtaką Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų kainai ir kitoms Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

paslaugų teikimo sąlygoms. 

2.3. Ūkio subjektas TEO LT, AB, veikdamas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

paslaugų rinkoje, nesusiduria nei su potencialia, nei su realia konkurencija, galinčia daryti įtaką 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų kainai ir kitoms Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos paslaugų teikimo sąlygoms.  

2.4. Ūkio subjektas TEO LT, AB turi galimybes bei ekonominį interesą vienašališkai 

nustatyti kitiems operatoriams Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo sąlygas 

(kainą, kokybę, prieigos suteikimo laiką ir pan.) bei informacijos apie šių paslaugų teikimo sąlygas 

(įskaitant kainą) detalumą ir informacijos teikimo terminus. 

2.5. Ūkio subjektas TEO LT, AB turi motyvų ir, nesant reguliavimo, galimybes 

diskriminuoti kitus ūkio subjektus, taikydamas skirtingas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

paslaugų kainas ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas bei nustatyti aukštesnes kainas, nei teikdamas 

analogiškas paslaugas sau, taip pat turi motyvų ir, nesant reguliavimo, galimybes taikyti kainų 

spaudimą, nepagrįstai aukštas kainas. 

3. P a k e i č i u Rinkų, kuriose didelę įtaką turintiems ūkio subjektams taikomas 

įpareigojimas suteikti prieigą, sąraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 158 (Žin., 2002, Nr. 

117-5284), nustatytą Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 

2002, Nr. 75-3215) (toliau – Telekomunikacijų įstatymas) 16 straipsnyje nurodytą įpareigojimą, 

Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 

5 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl didelę įtaką viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų rinkoje 

turinčių ūkio subjektų“ (Informaciniai pranešimai, 2002, Nr. 97-518; 2003, Nr. 1-11) nustatytus 

Telekomunikacijų įstatymo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24 straipsniuose nurodytus įpareigojimus 

bei Rinkų, kuriose didelę įtaką turintiems ūkio subjektams taikomas skaidrumo įpareigojimas, 

sąrašo ir reikalaujamos skelbti informacijos masto, detalumo ir paskelbimo būdo apraše, 

patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 

m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 177 (Žin., 2002, Nr. 119-5390), nustatytą Telekomunikacijų 

įstatymo 12 straipsnyje nurodytą įpareigojimą tokia apimtimi, kiek jie yra susiję su Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos teikimu (likusia apimtimi Telekomunikacijų įstatymo pagrindu nustatyti 

įpareigojimai lieka galioti pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 79 straipsnį), į 

šiuos įpareigojimus, kuriuos ūkio subjektas TEO LT, AB privalo vykdyti nuo šio įsakymo 

įsigaliojimo dienos, ir kurie yra atitinkantys konkurencijos problemų, nustatytų Ataskaitos 3.2 

skyriuje, prigimtį, yra proporcingi ir pateisinami elektroninių ryšių veiklos reguliavimo tikslais ir 

principais, nurodytais Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 

2 straipsnyje: 

3.1. Įpareigojimą suteikti prieigą, nustatytą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 

21 straipsnyje. Ūkio subjektas TEO LT, AB: 

3.1.1. Privalo patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti Didmeninę 

plačiajuosčio ryšio prieigą, teikiamą metalinėmis vytos poros linijomis, Prieigos tinklo ir (arba) 

Pagrindinio tinklo lygmenyse, užtikrinant skaitmeninio duomenų srauto siuntimą abiem kryptimis, 

t.y.  parsiuntimą  ir  (ar) išsiuntimą Prieigos tinklu ir Pagrindiniu tinklu. 

3.1.2. Privalo patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti Didmeninę 

plačiajuosčio ryšio prieigą, teikiamą šviesolaidinėmis ryšio linijomis FTTH atveju  ir (arba) UTP ir 

STP linijomis FTTB atveju (toliau abi kartu – FTTx linijos), ir (arba) UTP ir STP linijomis LAN 

atveju (toliau – LAN linijos), Prieigos tinklo ir (arba) Pagrindinio tinklo lygmenyse, užtikrinant 

skaitmeninio duomenų srauto siuntimą abiem kryptimis, t.y.  parsiuntimą  ir  (ar) išsiuntimą 

Prieigos tinklu ir Pagrindiniu tinklu. 

3.1.3. Privalo sąžiningai derėtis su kitais ūkio subjektais, prašančiais suteikti Didmeninę 

plačiajuosčio ryšio prieigą. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=197103&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=58156&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=173549&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=197424&b=
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3.1.4. Privalo nenutraukti prieigos prie jau suteiktų Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

elementų ir (arba) priemonių. 

3.1.5. Privalo suteikti atvirą prieigą prie techninių sąsajų, protokolų ar kitų technologijų, 

kurios yra būtinos Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų suderinamumui. 

3.1.6. Privalo suteikti prieigą prie patalpų ar kitus elektroninių ryšių infrastruktūros bendro 

naudojimo būdus kiek tai susiję su Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos suteikimu. 

3.1.7. Privalo suteikti konkrečias paslaugas, būtinas užtikrinti Didmeninės plačiajuosčio 

ryšio prieigos paslaugų teikimą paslaugų gavėjams. 

3.1.8. Privalo suteikti prieigą prie veiklos palaikymo sistemų ar kitų panašių programinių 

sistemų, būtinų sąžiningai Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo konkurencijai 

užtikrinti. 

3.1.9. Gali atsisakyti suteikti Didmeninę plačiajuosčio ryšio prieigą, vienašališkai 

sustabdyti jos teikimą ar ją nutraukti tik tais atvejais, kai tai yra pagrįsta objektyviais kriterijais, 

įskaitant techninių galimybių nebuvimą arba būtinybę užtikrinti tinklo vientisumą, jei teisės aktai 

nenumato kitaip. 

3.2. Nediskriminavimo įpareigojimą, nustatytą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymo 19 straipsnyje. Ūkio subjektas TEO LT, AB privalo nediskriminuoti Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų gavėjų, įskaitant analogiškų sąlygų analogiškomis 

aplinkybėmis taikymą ir tos pačios kokybės bei tokiomis pačiomis sąlygomis, kokias turi pats arba 

teikia savo padaliniams, dukterinėms įmonėms ar bet kuriems kitiems ūkio subjektams, paslaugų 

bei informacijos teikimą.  

3.3. Skaidrumo įpareigojimą, nustatytą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 

18 straipsnyje. Ūkio subjektas TEO LT, AB privalo:  

3.3.1. Standartiniame pasiūlyme suteikti Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigą, teikiamą 

metalinėmis vytos poros linijomis, Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigą, teikiamą FTTx linijomis 

ir LAN linijomis viešai skelbti detalią informaciją Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir 

teikimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-960 

(toliau – Prieigos taisyklės), nustatyta tvarka ir sąlygomis, įskaitant apskaitos informaciją, technines 

specifikacijas, tinklo charakteristikas, atitinkamos prieigos teikimo bei naudojimo sąlygas, prieigos 

ir susijusių paslaugų kainas, jei teisės aktai nenustato kitaip. 

3.3.2. Teikti ūkio subjektams, siekiantiems gauti Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, 

teikiamos metalinėmis vytos poros linijomis, paslaugas, Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, 

teikiamos FTTx linijomis ir LAN linijomis paslaugas, visą informaciją, būtiną šioms didmeninėms 

paslaugoms gauti.  

3.3.3. Skelbti informaciją apie pateikiamas naujas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

paslaugas ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki to laiko, kai ūkio subjektas TEO LT, AB pats 

pradės teikti atitinkamas mažmenines elektroninių ryšių paslaugas, sukurtas naujų Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų pagrindu.  

3.3.4. Skelbti informaciją apie Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos 

metalinėmis vytos poros linijomis, paslaugas, Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos 

FTTx linijomis ir LAN linijomis, paslaugas Prieigos taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3.4. Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnyje. Ūkio subjektas TEO LT, AB privalo: 

3.4.1. Tvarkyti sąnaudų apskaitą Sąnaudų, apskaičiuotų pagal pilnai paskirstytų sąnaudų 

metodą taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V–1164 

(Žin., 2006, Nr. 2–45; 2011, Nr. 45–2146) (toliau – Sąnaudų apskaitos taisyklės),  nustatyta tvarka 

ir sąlygomis. 

3.4.2. Teikti Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos metalinėmis vytos poros 

linijomis, paslaugas ir Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos FTTx linijomis ir LAN 

linijomis, paslaugas tokiomis kainomis, kurios būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos 

Sąnaudų apskaitos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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3.4.3. Per 2 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Tarnybai detalų 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos metalinėmis vytos poros linijomis, ir 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos FTTx linijomis ir LAN linijomis, paslaugų 

kainų pagrindimą sąnaudomis. 

3.4.4. Objektyviai įvertinęs investicijų į šviesolaidinių ryšio linijų prieigos tinklo 

infrastruktūrą riziką ir pagrįstai nustačiusi, kad ši rizika yra ženkliai didesnė nei rizika, patiriama 

investuojant į kitų linijų prieigos tinklų infrastruktūrą, privalo apskaičiuoti atskirą kapitalo kainos 

dydį naudojamam kapitalui, investuotam į šviesolaidinių ryšio linijų prieigos tinklo infrastruktūrą 

bei pateikti Tarnybai visus skaičiavimus bei paaiškinimus, pagrindžiančius atskirą kapitalo kainos 

(t. y. papildomos rizikos premijos) dydį. Iki Tarnyba įvertins šių skaičiavimų pagrįstumą, ūkio 

subjektas TEO LT, AB privalo Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos FTTx linijomis 

ir LAN linijomis, paslaugų savikainą nustatyti taikydamas tokį patį kapitalo kainos dydį kaip taiko 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos metalinėmis vytos poros linijomis, paslaugoms. 

3.4.5. Taikyti ne aukštesnes Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos 

metalinėmis vytos poros linijomis, paslaugų kainas nei tos, kurias jis taikė 2012 m. kovo 1 d. tol, 

kol Tarnyba Sąnaudų apskaitos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertins Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos metalinėmis vytos poros linijomis, paslaugų kainų 

pagrįstumą sąnaudomis. 

3.4.6. Netaikyti užmokesčių už paslaugas ir (ar) priemones, nebūtinas suteikti Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos metalinėmis vytos poros linijomis, paslaugoms ir 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos, teikiamos FTTx linijomis ir LAN linijomis, paslaugoms. 

3.5. Apskaitos atskyrimo įpareigojimą, nustatytą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje. TEO LT, AB privalo vykdyti Lietuvos Respublikos elektroninių 

ryšių įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatytą apskaitos atskyrimo įpareigojimą Apskaitos 

atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų, patvirtintų Tarnybos 

direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V–738 (Žin., 2006, Nr. 70–2607; 2011, Nr. 45–

2147), nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

4. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d. 

5. 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. 

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

 

 

 

Direktorius             Feliksas Dobrovolskis 


