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2014 m. birželio 10 d. Nr. 1V-830 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 19 dalimi, 

Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“, 35 punktu: 

1. I n f o r m u o j u: 

1.1. Dėl Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje 

rinkos:  

1.1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 

2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1216 „Dėl Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo 

telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo“ buvo apibrėžta Vartotojams teikiamos 

prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinka. 

1.1.2. Šio įsakymo 1.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1217 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, 

AB, turinčio didelę įtaką Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje 

vietoje rinkoje“ (toliau – 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1217) buvo pripažintas ūkio 

subjektas TEO LT, AB. Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 

1V-1117 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų 

pakeitimo“ ūkio subjektą 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 VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ (toliau – ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis).  

1.1.3. Šio įsakymo 1.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.1.3.1. įpareigojimas Abonento teisės naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų 

teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis užtikrinimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 

Tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1037 „Dėl Abonento teisės naudotis 

bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis užtikrinimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Abonento teisės naudotis bet kurio viešųjų telefono 

ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis užtikrinimo tvarkos ir sąlygų aprašas) 

nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų 

telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis, nustatytas 2006 m. lapkričio 

24 d. įsakymo Nr. 1V-1217 3.1 papunktyje; 

1.1.3.2. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2006 m. lapkričio 24 d. 

įsakymo Nr. 1V-1217 3.2 ir 3.7 papunkčiuose; 

1.1.3.3. įpareigojimas tvarkyti apskaitą vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis ir su 

apskaitos atskyrimu susijusiais reikalavimais, patvirtintais Tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 
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d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių 

reikalavimų patvirtinimo“, (toliau – Apskaitos atskyrimo taisyklės) nustatytas 2006 m. lapkričio 

24 d. įsakymo Nr. 1V-1217 3.3 papunktyje; 

1.1.3.4. didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti 

(angl. Wholesale Line Rental) įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1217 3.4 papunktyje; 

1.1.3.5. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1217 3.5 papunktyje; 

1.1.3.6. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1217 

3.6 papunktyje; 

1.1.3.7. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo 

Nr. 1V-1217 3.8 papunktyje. 

1.2. Dėl Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono 

ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkos: 

1.2.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1218 „Dėl Paslaugų 

gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje 

rinkos apibrėžimo“ buvo apibrėžta Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie 

viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinka. 

1.2.2.  Šio įsakymo 1.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1219 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, 

AB, turinčio didelę įtaką Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo 

telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje“ (toliau – 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1V-

1219) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis.  

1.2.3. Šio įsakymo 1.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.2.3.1. įpareigojimas Abonento teisės naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų 

teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis užtikrinimo tvarkos ir sąlygų aprašo nustatyta tvarka 

ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio 

paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo 

Nr. 1V-1219 3.1 papunktyje; 

1.2.3.2. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2006 m. lapkričio 24 d. 

įsakymo Nr. 1V-1219 3.2 ir 3.7 papunkčiuose; 

1.2.3.3. įpareigojimas tvarkyti apskaitą vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis, 

nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1219 3.3 papunktyje; 

1.2.3.4. didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti 

įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1219 3.4 papunktyje; 

1.2.3.5. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1219 3.5 papunktyje; 

1.2.3.6. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1219 

3.6 papunktyje; 

1.2.3.7. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo 

Nr. 1V-1219 3.8 papunktyje.  

1.3. Dėl Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinkos: 

1.3.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-1180 „Dėl Minimalaus 

skirtųjų linijų rinkinio rinkos apibrėžimo“ buvo apibrėžta Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinka. 

1.3.2.  Šio įsakymo 1.3.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-1181 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, 

AB, turinčio didelę įtaką Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinkoje“ (toliau – 2006 m. lapkričio 10 

d. įsakymas Nr. 1V-1181) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su susijusiais 

juridiniais asmenimis. 

1.3.3. Šio įsakymo 1.3.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 
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1.3.3.1. įpareigojimas teikti Skirtųjų linijų paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos 

direktoriaus 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-645 „Dėl Skirtųjų linijų paslaugų teikimo 

taisyklių patvirtinimo“, 6 punkte nurodytas skirtąsias linijas, laikantis šiose taisyklėse nustatytos 

paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-1181 4.1 

papunktyje; 

1.3.3.2. įpareigojimas nediskriminuoti kitų ūkio subjektų, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. 

įsakymo Nr. 1V-1181 4.2 papunktyje; 

1.3.3.3. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2006 m. lapkričio 10 d. 

įsakymo Nr. 1V-1181 4.3 papunktyje; 

1.3.3.4. įpareigojimas tvarkyti apskaitą vadovaujantis Apskaitos atskyrimo taisyklėmis, 

nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-1181 4.4 papunktyje; 

1.3.3.5. įpareigojimas viešai skelbti su skirtųjų linijų paslaugų teikimu susijusią informaciją, 

nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-1181 4.5 papunktyje. 

1.4. Dėl Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje 

vietoje, rinkos: 

1.4.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Skambučių 

inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“ buvo 

apibrėžta Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, 

rinka. 

1.4.2. Šio įsakymo 1.4.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-776 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, 

turinčio didelę įtaką Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje 

vietoje, rinkoje“ (toliau – 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1V-776) buvo pripažintas ūkio 

subjektas TEO LT, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 

1.4.3. Šio įsakymo 1.4.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.4.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-776 

3.1 papunktyje; 

1.4.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-

776 3.2 papunktyje; 

1.4.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-776 3.3 

papunktyje; 

1.4.3.4. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-776 

3.4 papunktyje; 

1.4.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-

776 3.5 papunktyje. 

1.5. Dėl Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje 

vietoje, rinkų: 

1.5.1. Dėl Nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu 

fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.5.1.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-218 „Dėl Tranzito 

paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“ 

(toliau – 2006 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1V-218) 2 punkte buvo apibrėžta Nacionalinio tranzito 

paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinka. 
1.5.1.2.  Šio įsakymo 1.5.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1V-217 „Dėl ūkio subjekto AB 

„Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką Nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju 

telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2006 m. vasario 20 d. įsakymas 

Nr. 1V-217) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB (AB „Lietuvos telekomas“ pavadinimas 

nuo 2006 m. gegužės 5 d. buvo pakeistas į TEO LT, AB), kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 
1.5.1.3. Šio įsakymo 1.5.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu 

su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 
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1.5.1.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-

217 3.1 papunktyje; 
1.5.1.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-

217 3.2 papunktyje;  
1.5.1.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-217 3.3 

papunktyje; 
1.5.1.3.4. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-

217 3.4 papunktyje; 
1.5.1.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 

1V-217 3.5 papunktyje. 
1.5.2. Dėl Tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu 

fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.5.2.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-218 2 punkte buvo 

apibrėžta Tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje 

vietoje, rinka. 
1.5.2.2. Šio įsakymo 1.5.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1V-216 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos 

telekomas“, turinčio didelę įtaką Tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio 

tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2006 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1V-216) 

buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB (AB „Lietuvos telekomas“ pavadinimas nuo 2006 m. 

gegužės 5 d. buvo pakeistas į TEO LT, AB), kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 
1.5.2.3. Šio įsakymo 1.5.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, 

kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 
1.5.2.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-

216 3.1 papunktyje; 
1.5.2.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 

1V-216 3.2 papunktyje; 
1.5.2.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-216 

3.3 papunktyje; 
1.5.2.3.4. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-

216 3.4 papunktyje; 
1.5.2.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 

1V-216 3.5 papunktyje. 
1.6. Dėl Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai 

atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkos: 

1.6.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-817 „Dėl Didmeninės 

atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir 

dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, 

rinkos apibrėžimo“ (toliau – 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-817) buvo apibrėžta Didmeninės 

atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir 

dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, 

rinka. Tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-628 „Dėl Didmeninės (fizinės) 

tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje 

rinkos apibrėžimo“ (toliau – 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1V-628) buvo apibrėžta 

Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) 

fiksuotoje vietoje rinka.  
1.6.2. 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-817 apibrėžtoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-818 „Dėl ūkio subjekto TEO 

LT, AB, turinčio didelę įtaką Didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie 

vietinės metalinės vytos poros linijos ir dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos 

plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, rinkoje“ (toliau – 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 

1V-818) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 
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2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-628 apibrėžtoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-629 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, 

turinčio didelę įtaką Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba 

visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkoje“ (toliau – 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1V-

629) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 
1.6.3. Šio įsakymo 1.6.1 papunktyje nurodytoje rinkoje, kiek tai susiję su prieiga prie vietinės 

metalinės vytos poros linijos, ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, 

galioja šie įpareigojimai: 
1.6.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-818 

3.1 papunktyje; 
1.6.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-818 

3.2 papunktyje; 
1.6.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-818 3.3 

papunktyje; 
1.6.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2006 m. liepos 17 d. 

įsakymo Nr. 1V-818 3.4 papunktyje; 
1.6.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-

818 3.5 papunktyje. 
1.6.4. Šio įsakymo 1.6.1 papunktyje nurodytoje rinkoje, kiek tai susiję su prieiga prie vietinės 

šviesolaidinės ryšio linijos (ir susijusių priemonių), prieiga prie vietinės ekranuotos vytos poros ir 

neekranuotos vytos poros linijos (ir susijusių priemonių), prieiga prie ryšių kabelių kanalų sistemos 

(ir susijusių priemonių) ir prieiga prie nenaudojamos fizinės šviesolaidinių linijų skaidulos (ir 

susijusių priemonių), ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja 

šie įpareigojimai: 
1.6.4.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-629 

4.1 papunktyje; 
1.6.4.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-

629 4.2 papunktyje; 
1.6.4.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-629 4.3 

papunktyje; 
1.6.4.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2011 m. birželio 16 d. 

įsakymo Nr. 1V-629 4.4 papunktyje; 
1.6.4.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-

629 4.5 papunktyje. 
1.7. Dėl Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos: 

1.7.1. Tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymu 1V-1719 „Dėl Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos apibrėžimo“ buvo apibrėžta Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinka. 
1.7.2. Šio įsakymo 1.7.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1718 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, 

AB, turinčio didelę įtaką Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“ (toliau – 2012 m. 

lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-1718) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis. 
1.7.3. Šio įsakymo 1.7.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 
1.7.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1V-

1718 3.1 papunktyje; 
1.7.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1V-

1718 3.2 papunktyje; 
1.7.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1V-1718 

3.3 papunktyje; 
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1.7.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2012 m. lapkričio 21 d. 

įsakymo Nr. 1V-1718 3.4 papunktyje; 
1.7.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 

1V-1718 3.5 papunktyje.  
1.8. Dėl Skirtųjų linijų galinių segmentų rinkos: 

1.8.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-1182 „Dėl Mažos 

spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkos apibrėžimo“ buvo apibrėžta Mažos spartos skirtųjų 

linijų galinių segmentų rinka. 

1.8.2. Šio įsakymo 1.8.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-1183 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, 

AB, turinčio didelę įtaką Mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje“ (toliau – 2006 m. 

lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V-1183) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis. 

1.8.3. Šio įsakymo 1.8.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.8.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-

1183 4.1 papunktyje;  

1.8.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-

1183 4.2 papunktyje; 

1.8.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-1183 

4.3 papunktyje; 

1.8.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2006 m. lapkričio 10 d. 

įsakymo Nr. 1V-1183 4.4 papunktyje; 

1.8.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo 

Nr. 1V-1183 4.5 papunktyje. 

1.9. Dėl Skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkos: 
1.9.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-1185 „Dėl Nacionalinių 

skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkos apibrėžimo“ buvo apibrėžta Nacionalinių skirtųjų linijų 

magistralinių segmentų rinka. 

1.9.2. Šio įsakymo 1.9.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-1186 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, 

AB, turinčio didelę įtaką Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkoje“ (toliau – 2006 

m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V-1186) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis. 

1.9.3. Šio įsakymo 1.9.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.9.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-

1186 4.1 papunktyje; 

1.9.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-

1186 4.2 papunktyje; 

1.9.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-1186 

4.3 papunktyje; 

1.9.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2006 m. lapkričio 10 d. 

įsakymo Nr. 1V-1186 4.4 papunktyje; 

1.9.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymo 

Nr. 1V-1186 4.5 papunktyje. 

1.10. Dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio 

tinkluose, rinkų: 

1.10.1. Dėl Balso skambučių užbaigimo UAB „OMNITEL“ viešajame judriojo telefono ryšio 

tinkle rinkos: 

1.10.1.1. Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-822 „Dėl Balso 

skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos 
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apibrėžimo“ (toliau – 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1V-822) 2.1 papunktyje buvo apibrėžta 

Balso skambučių užbaigimo UAB „OMNITEL“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka. 

Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1514 „Dėl Balso skambučių 

užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkos apibrėžimo“ (toliau 

– 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1514) 2.2 papunktyje iš naujo buvo apibrėžta Balso 

skambučių užbaigimo UAB „OMNITEL“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka. 

1.10.1.2. 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-822 2.1 papunktyje apibrėžtoje rinkoje 

didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-821 

„Dėl ūkio subjekto UAB „OMNITEL“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB 

„OMNITEL“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – 2005 m. rugsėjo 28 d. 

įsakymas Nr. 1V-821) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „OMNITEL“. Vadovaujantis Tarnybos 

direktoriaus 2010 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1117 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo“ ūkio subjektą UAB „OMNITEL“ sudaro 

UAB „OMNITEL“, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. TEO LT, AB, UAB „BALTIC 

DATA CENTER“, UAB „Interdata“, UAB „HOSTING“, UAB „Hostex“, UAB „Kompetencijos 

ugdymo centras“, UAB „LINTEL“, UAB „Verslo Investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ 

(toliau – ūkio subjektas UAB „OMNITEL“, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis). 2009 m. 

gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1514 2.2 papunktyje apibrėžtoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1516 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „OMNITEL“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB „OMNITEL“ viešajame 

judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1516) buvo 

pripažintas ūkio subjektas UAB „OMNITEL“, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 

1.10.1.3. Šio įsakymo 1.10.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB 

„OMNITEL“, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.10.1.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-

821 3.1 papunktyje; 

1.10.1.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo 

Nr. 1V-821 3.2 papunktyje; 

1.10.1.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-821 

3.3 papunktyje; 

1.10.1.3.4. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo 

Nr. 1V-1516 4 punkte. 

1.10.2. Dėl Balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo telefono 

ryšio tinkle rinkos: 

1.10.2.1. 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-822 2.2 papunktyje buvo apibrėžta Balso 

skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka. 2009 m. 

gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1514 2.1 papunktyje iš naujo buvo apibrėžta Balso skambučių 

užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka.  

1.10.2.2. 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-822 2.2 papunktyje apibrėžtoje rinkoje 

didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-820 

„Dėl ūkio subjekto UAB „Bitė Lietuva“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB 

„Bitė Lietuva“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – 2005 m. rugsėjo 28 d. 

įsakymas Nr. 1V-820) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „Bitė Lietuva“. 2009 m. gruodžio 24 d. 

įsakymo Nr. 1V-1514 2.1 papunktyje apibrėžtoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu 

Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1515 „Dėl ūkio subjekto UAB „Bitė 

Lietuva“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo 

telefono ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1515) buvo 

pripažintas ūkio subjektas UAB „Bitė Lietuva“, kartu su susijusiu juridiniu asmeniu UAB „Spainetos 

prekybos sistema“. 

1.10.2.3. Šio įsakymo 1.10.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB „Bitė 

Lietuva“, kartu su susijusiu juridiniu asmeniu UAB „Spainetos prekybos sistema“, galioja šie 

įpareigojimai: 
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1.10.2.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-

820 3.1 papunktyje; 

1.10.2.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo 

Nr. 1V-820 3.2 papunktyje; 

1.10.2.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-820 

3.3 papunktyje; 

1.10.2.3.4. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo 

Nr. 1V-1515 4 punkte. 

1.10.3. Dėl Balso skambučių užbaigimo UAB „TELE2“ viešajame judriojo telefono ryšio 

tinkle rinkos: 

1.10.3.1. 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-822 2.3 papunktyje buvo apibrėžta Balso 

skambučių užbaigimo UAB „TELE2“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka. 2009 m. 

gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1514 2.3 papunktyje iš naujo buvo apibrėžta Balso skambučių 

užbaigimo UAB „TELE2“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinka. 

1.10.3.2. 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-822 2.3 papunktyje apibrėžtoje rinkoje 

didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-819 

„Dėl ūkio subjekto UAB „TELE2“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių užbaigimo UAB „TELE2“ 

viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1V-

819) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „TELE2“, kurį sudaro UAB „TELE2“, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „TELE2 FIKSUOTAS RYŠYS“, UAB „TRIGERIS“, 

UAB „KABELINIAI RYŠIŲ TINKLAI“ (toliau – ūkio subjektas UAB „TELE2“, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis). 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1514 2.3 papunktyje 

apibrėžtoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. 

įsakymu Nr. 1V-1517 „Dėl ūkio subjekto UAB „TELE2“, turinčio didelę įtaką Balso skambučių 

užbaigimo UAB „TELE2“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ (toliau – 2009 m. 

gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1517) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „TELE2“, kartu su 

susijusiais juridiniais asmenimis. 

1.10.3.3. Šio įsakymo 1.10.3.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB „TELE2“, 

kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.10.3.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-

819 3.1 papunktyje; 

1.10.3.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo 

Nr. 1V-819 3.2 papunktyje; 

1.10.3.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-819 

3.3 papunktyje; 

1.10.3.3.4. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1517 3.4 papunktyje. 

1.11. Dėl Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, 

teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkų: 

1.11.1. Dėl Skambučių užbaigimo TEO LT, AB, viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.1.1. Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-1165 „Dėl 

Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje 

vietoje, rinkos apibrėžimo“ (toliau – 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1165) 2.1 papunktyje 

buvo apibrėžta Skambučių užbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka (AB „Lietuvos telekomas“ pavadinimas nuo 2006 m. gegužės 5 

d. buvo pakeistas į TEO LT, AB). Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1518 „Dėl Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose 

fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“ (toliau –  2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1518) 2.3 

papunktyje iš naujo buvo apibrėžta Skambučių užbaigimo TEO LT, AB viešajame telefono ryšio 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka. 
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1.11.1.2. 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-1165 2.1 papunktyje apibrėžtoje rinkoje 

didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-

1166 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo AB 

„Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau 

– 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1166) buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, 

kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.3 

papunktyje apibrėžtoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. 

gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1519 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką 

Skambučių užbaigimo TEO LT, AB, viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, 

rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1519) buvo pripažintas ūkio subjektas 

TEO LT, AB, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis. 

1.11.1.3. Šio įsakymo 1.11.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, 

kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.11.1.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-

1166 3.1 papunktyje; 

1.11.1.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 

1V-1166 3.2 papunktyje; 

1.11.1.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-

1166 3.3 papunktyje; 

1.11.1.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2009 m. gruodžio 24 

d. įsakymo Nr. 1V-1519 4 punkte; 

1.11.1.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 

1V-1166 3.5 papunktyje. 

1.11.2. Dėl Skambučių užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešajame telefono ryšio 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.2.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.1 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, rinka.  

1.11.2.2. Šio įsakymo 1.11.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1522 „Dėl ūkio subjekto AB 

„Lietuvos geležinkeliai“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 

24 d. įsakymas Nr. 1V-1522) buvo pripažintas ūkio subjektas AB „Lietuvos geležinkeliai“, kurį 

sudaro AB „Lietuvos geležinkeliai“. 

1.11.2.3. Šio įsakymo 1.11.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ galioja šie įpareigojimai: 

1.11.2.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1522 3 punkte; 

1.11.2.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1522 4 punkte. 

1.11.3. Dėl Skambučių užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro viešajame telefono 

ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.3.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.2 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka. 

1.11.3.2.  Šio įsakymo 1.11.3.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1524 „Dėl ūkio subjekto AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 

2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1524) buvo pripažintas ūkio subjektas AB Lietuvos radijo 

ir televizijos centras, kurį sudaro AB Lietuvos radijo ir televizijos centras. 
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1.11.3.3. Šio įsakymo 1.11.3.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centrui galioja šie įpareigojimai: 

1.11.3.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1524 3 punkte; 

1.11.3.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1524 4 punkte. 

1.11.4. Dėl Skambučių užbaigimo UAB „Cubio“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.4.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.5 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo UAB „Cubio“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, 

rinka. 

1.11.4.2. Šio įsakymo 1.11.4.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1529 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „Cubio“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo UAB „Cubio“ viešajame telefono ryšio 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-

1529) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „Cubio“, kurį sudaro UAB „Cubio“. 

1.11.4.3. Šio įsakymo 1.11.4.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB „Cubio“ 

galioja šie įpareigojimai: 

1.11.4.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1529 3.1 papunktyje; 

1.11.4.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1529 3.2 papunktyje. 

1.11.5. Dėl Skambučių užbaigimo UAB „CSC TELECOM“ viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.5.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.4 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo UAB „CSC TELECOM“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, rinka. 

1.11.5.2.  Šio įsakymo 1.11.5.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1528 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „CSC TELECOM“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo UAB „CSC TELECOM“ 

viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 

24 d. įsakymas Nr. 1V-1528) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „CSC TELECOM“, kurį sudaro 

UAB „CSC TELECOM“. 

1.11.5.3. Šio įsakymo 1.11.5.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB „CSC 

TELECOM“ galioja šie įpareigojimai: 

1.11.5.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1528 3 punkte; 

1.11.5.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1528 4 punkte. 

1.11.6. Dėl Skambučių užbaigimo UAB „EUROCOM SIP“ viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.6.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.6 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo UAB „EUROCOM SIP“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, rinka. 

1.11.6.2.  Šio įsakymo 1.11.6.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1526 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „EUROCOM SIP“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo UAB „EUROCOM SIP“ 

viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 

24 d. įsakymas Nr. 1V-1526) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „EUROCOM SIP“, kurį sudaro 

UAB „EUROCOM SIP“, kartu su susijusiais juridiniais asmenis, t. y. EUROCOM PLIUS, UAB ir 

MAXIMA LT, UAB (toliau – ūkio subjektas UAB „EUROCOM SIP“, kartu su susijusiais juridiniais 

asmenimis). 
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1.11.6.3. Šio įsakymo 1.11.6.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB 

„EUROCOM SIP“, kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.11.6.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1526 3.1 papunktyje; 

1.11.6.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1526 3.2 papunktyje. 

1.11.6.4. UAB „EUROCOM SIP“ 2011 m. buvo prijungta prie UAB „CSC TELECOM“ ir 

2011 m. liepos 26 d. UAB „EUROCOM SIP“ buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, t. y. 

juridinis asmuo UAB „EUROCOM SIP“ savo veiklą baigė. 

1.11.7. Dėl Skambučių užbaigimo UAB „LINKOTELUS“ viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.7.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.7 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo UAB „LINKOTELUS“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, rinka. 

1.11.7.2. Šio įsakymo 1.11.7.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1525 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „LINKOTELUS“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo UAB „LINKOTELUS“ 

viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 

24 d. įsakymas Nr. 1V-1525) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „LINKOTELUS“, kurį sudaro 

UAB „LINKOTELUS“. 

1.11.7.3. Šio įsakymo 1.11.7.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB 

„LINKOTELUS“ galioja šie įpareigojimai: 

1.11.7.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1525 3.1 papunktyje; 

1.11.7.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1525 3.2 papunktyje. 

1.11.8. Dėl Skambučių užbaigimo UAB „MEDIAFON“ viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.8.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.8 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo UAB „MEDIAFON“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje 

vietoje, rinka. 

1.11.8.2. Šio įsakymo 1.11.8.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1523 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „MEDIAFON“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo UAB „MEDIAFON“ viešajame 

telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 24 d. 

įsakymas Nr. 1V-1523) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB „MEDIAFON“, kurį sudaro UAB 

„MEDIAFON“. 

1.11.8.3. Šio įsakymo 1.15.8.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB 

„MEDIAFON“ galioja šie įpareigojimai: 

1.11.8.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1523 3 punkte; 

1.11.8.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1523 4 punkte. 

1.11.9. Dėl Skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame 

telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.9.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.9 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka. 

1.11.9.2. Šio įsakymo 1.11.9.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1520 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo UAB 

„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje 
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vietoje, rinkoje“ (toliau – 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1520) buvo pripažintas ūkio 

subjektas UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, kurį sudaro UAB „Nacionalinis 

telekomunikacijų tinklas“. 

1.11.9.3. Šio įsakymo 1.11.9.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB 

„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ galioja šie įpareigojimai: 

1.11.9.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-

1520 3 punkte; 

1.11.9.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1520 4 punkte. 

1.11.10. Dėl Skambučių užbaigimo UAB „Telekomunikaciju grupa“ viešajame telefono ryšio 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.11.10.1. 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1518 2.10 papunktyje buvo apibrėžta 

Skambučių užbaigimo UAB „Telekomunikaciju grupa“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, rinka. 

1.11.10.2. Šio įsakymo 1.11.10.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1521 „Dėl ūkio subjekto 

UAB „Telekomunikaciju grupa“, turinčio didelę įtaką Skambučių užbaigimo UAB 

„Telekomunikaciju grupa“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ 

(toliau – 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1521) buvo pripažintas ūkio subjektas UAB 

„Telekomunikaciju grupa“, kurį sudaro UAB „Telekomunikaciju grupa“. 

1.11.10.3. Šio įsakymo 1.11.10.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui UAB 

„Telekomunikaciju grupa“ galioja šie įpareigojimai: 

1.11.10.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1521 3 punkte; 

1.11.10.3.2. kainų kontrolės įpareigojimas, nustatytas 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-1521 4 punkte. 

1.12. Dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams 

teikti, rinkų: 

1.12.1. Dėl Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkos: 

1.12.1.1. Tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-309 „Dėl Transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkų apibrėžimo“ 

(toliau – 2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1V-309) 1.3.4 papunktyje buvo apibrėžta Televizijos 

transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinka. 

1.12.1.2.  Šio įsakymo 1.12.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1V-310 „Dėl ūkio subjekto AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Televizijos transliacijų perdavimo 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

rinkoje“ (toliau – 2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1V-310) buvo pripažintas ūkio subjektas AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centras, kurį sudaro AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.   

1.12.1.3. Šio įsakymo 1.12.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centrui galioja šie įpareigojimai: 

1.12.1.3.1.  įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-

310 3.1 papunktyje; 

1.12.1.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 

1V-310 3.2 papunktyje; 

1.12.1.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-310 

3.3 papunktyje; 
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1.12.1.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2014 m. vasario 27 

d. įsakymo Nr. 1V-310 3.4 papunktyje; 

1.12.1.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 

1V-310 3.5 papunktyje. 

1.12.2. Dėl Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinkos: 

1.12.2.1. 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-309 1.3.5 papunktyje buvo apibrėžta 

Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, rinka. 

1.12.2.2. Šio įsakymo 1.12.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu  Nr. 1V-311  „Dėl ūkio subjekto TEO 

LT, AB, turinčio didelę įtaką Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklais, paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (toliau – 2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1V-311) 

buvo pripažintas ūkio subjektas TEO LT, AB, kurį sudaro TEO LT, AB, kartu su susijusiais 

juridiniais asmenimis, t. y. UAB „OMNITEL“, UAB „LINTEL“, UAB „BALTIC DATA CENTER“, 

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“, UAB „Verslo Investicijos“, VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“, 

UAB „Hostex“ ir UAB „HOSTING“. 

1.12.2.3. Šio įsakymo 1.12.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui TEO LT, AB, 

kartu su susijusiais juridiniais asmenimis, galioja šie įpareigojimai: 

1.12.2.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-

311 3.1 papunktyje; 

1.12.2.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 

1V-311 3.2 papunktyje; 

1.12.2.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-311 

3.3 papunktyje; 

1.12.2.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2014 m. vasario 27 

d. įsakymo Nr. 1V-311 3.4 papunktyje; 

1.12.2.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 

1V-311 3.5 papunktyje. 

1.13. Dėl Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkų:  

1.13.1. Dėl Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, 

teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkos: 

1.13.1.1.  Tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-620 „Dėl 

Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkų apibrėžimo“ (toliau – 2014 m. balandžio 

28 d. įsakymas Nr. 1V-620) 1.3.1 papunktyje buvo apibrėžta Radijo transliacijų perdavimo 

antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka. 

1.13.1.2. Šio įsakymo 1.13.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-621 „Dėl ūkio subjekto AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais 

tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (toliau – 

2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-621) buvo pripažintas ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras, kurį sudaro AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.  

1.13.1.3. Šio įsakymo 1.13.1.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centrui galioja šie įpareigojimai: 

1.13.1.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 

1V-621 3.1 papunktyje; 

1.13.1.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 

1V-621 3.2 papunktyje; 
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1.13.1.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-621 

3.3 papunktyje; 

1.13.1.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2014 m. balandžio 

28 d. įsakymo Nr. 1V-621 3.4 papunktyje; 

1.13.1.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo 

Nr. 1V-621 3.5 papunktyje. 

1.13.2. Dėl Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo 

paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkos: 

1.13.2.1. 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-620 1.3.2 papunktyje buvo apibrėžta 

Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka. 

1.13.2.2. Šio įsakymo 1.13.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje didelę įtaką turinčiu ūkio 

subjektu Tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-622 „Dėl ūkio subjekto AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Televizijos transliacijų perdavimo 

antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

rinkoje“ (toliau – 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-622) buvo pripažintas ūkio subjektas AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centras, kurį sudaro AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.  

1.13.2.3. Šio įsakymo 1.13.2.1 papunktyje nurodytoje rinkoje ūkio subjektui AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centrui, nustatyti šie įpareigojimai: 

1.13.2.3.1. įpareigojimas suteikti prieigą, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 

1V-622 3.1 papunktyje; 

1.13.2.3.2. nediskriminavimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 

1V-622 3.2 papunktyje; 

1.13.2.3.3. skaidrumo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-622 

3.3 papunktyje; 

1.13.2.3.4. kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti 2014 m. balandžio 

28 d. įsakymo Nr. 1V-622 3.4 papunktyje; 

1.13.2.3.5. apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo 

Nr. 1V-622 3.5 papunktyje. 

1.13.2.4. Vadovaujantis 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-622 4 punktu ir Tarnybos 

direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-636 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-662 „Dėl ūkio subjekto 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo 

antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

rinkoje“ pakeitimo“ 1 punktu, 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas, išskyrus 3.4.4 ir 3.4.6 papunkčius, 

įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d. 

2. N u r o d a u  paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje ir pateikti Europos 

Komisijai. 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                  Romualdas Leonavičius                                                                                              

 


