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Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 

straipsnio 1 ir 3 dalimis, 4 dalies 3 punktu, 11 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“, 24 ir 25 punktais, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1V-1603 „Dėl Minimalaus 

skirtųjų linijų rinkinio, Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, Didmeninės aukštos 

kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkų tyrimų“, išnagrinėjęs juridinių asmenų pateiktus 

atsakymus į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. sausio 30 d. raštu Nr. (43.4) 

1B-266 pateiktą Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio, Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių 

segmentų ir Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkų tyrimų anketą, 

atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 9 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2014/710/ES 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 2014 L 295, p. 79) ir į 2016 m. sausio  

8 d. Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio, Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, 

Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkų tyrimų ataskaitą Nr. LD-30 (toliau – 

Ataskaita): 

1.  N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio, Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, 

Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkų (toliau visos kartu – Rinkos) tyrimų 

metu buvo apklausti šie juridiniai asmenys: Teo LT, AB, UAB „Bitė Lietuva“, AB Lietuvos radijo 

ir televizijos centras, UAB „Balticum TV“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Cgates“, UAB 

„CSC Telecom“, UAB „Dokeda“, VĮ „Infostruktūra“, UAB „Init“, A. Judicko individuali įmonė, 

UAB „Kavamedia“, KLI LT, UAB, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, AB „ Ogmios 

centras“, UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, UAB „Radijo elektroninės sistemos“, 

UAB „Roventa“, SPLIUS, UAB, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, UAB „Zirzilė“, UAB 

„Transteleservis“, SIA LATTELEKOM filialas, UAB „Alpha komunikacijos“, UAB „Dinetas“, 

UAB Duomenų logistikos centras, UAB „LINX TELECOMMUNICATIONS“, UAB „Acta 

iuventus“, UAB „AIRNET TV“, UAB „Alantos kompiuterių servisas“, Astos Dvaranauskienės IĮ 

(Alneta), UAB „Consilium Optimum“, UAB „Data Business“, Dainiaus Kamarausko įmonė 

„Davgita“, UAB „DKD“, UAB „Duomenų ekspresas“, UAB „Elekta“, L. Bulovo firma 

„Elektromedija“, UAB „Elneta“, UAB „Etanetas“, UAB „Eteris“, Viešoji įstaiga „Teleradijo 

kompanija Hansa“, H. Abramavičiaus įmonė, UAB „Infoseka“, UAB „Kalvanet“, UAB „Kateka“, 

UAB „Kauno interneto sistemos“, UAB „Kednetas“, UAB „Kodas“, UAB „Krėna“, Informacinių 

technologijų departamentas, Kauno technologijos universitetas, UAB „Kvartalo Tinklas“, UAB 
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„Lansneta“, UAB „Lema“, UAB „Magnetukas“, UAB Molėtų radijas ir televizija, UAB „NNT“, 

UAB „Pakeleivis“, UAB „Parabolė“, UAB „Progmera“, UAB Ramnet, UAB „REMO televizija“, 

UAB „Socius“, UAB „Sugardas“, UAB „Televizijos komunikacijos“, UAB „TOPNET“, UAB 

„Verslo tiltas“, UAB „Viltuva“, UAB „Vinetika“, V. Ivančiko IĮ „Žaibas“, AB „Lietuvos 

geležinkeliai“, UAB „DICTO CITIUS“, UAB „EKTRA“, HIBERNIA MEDIA (UK) LIMITED, 

UAB „Omnitel“, UAB „AVOICE“, UAB „Dekbera“, Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, IĮ 

INLO. 

1.2. Esminiai apklaustų juridinių asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Rinkų tyrimams, 

pateikti ir įvertinti Ataskaitos 2.3.1, 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1 skyriuose. 

1.3. Kaip nurodyta Ataskaitos 2.3.3 skyriuje, mažmeninė Aukštos kokybės duomenų 

perdavimo paslaugų rinka apibrėžiama kaip mažmeninių duomenų perdavimo paslaugų, tokių kaip 

skirtųjų linijų paslaugų, virtualaus privataus tinklo paslaugų, duomenų perdavimo paslaugų, 

teikiamų pagal OSI modelio antrąjį lygmenį, neatsižvelgiant į jų teikimo spartą, užtikrinančių 

garantuotą, ne mažesnę nei numatyta sutartyje, duomenų perdavimo spartą, duomenų perdavimo 

simetriškumą abiem kryptimis, galimybę perduoti visų tipų duomenis, garantuotą aukštą paslaugos 

pateikimo lygį (visą parą veikiantis klientų aptarnavimas, trumpi gedimų šalinimo terminai), 

teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus rinka, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos 

Respublikos teritorija (toliau – Aukštos kokybės paslaugų rinka). 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 2.4.3 skyriuje, Aukštos kokybės duomenų perdavimo 

elektroninių ryšių tinklo magistraliniu segmentu paslaugų rinka apibrėžiama kaip didmeninių 

duomenų perdavimo tarp elektroninių ryšių tinklo skirstomųjų įrenginių paslaugų, nepriklausomai 

nuo perduodamų duomenų spartos, užtikrinančių garantuotą, ne mažesnę nei numatyta sutartyje, 

duomenų perdavimo spartą, duomenų perdavimo simetriškumą abiem kryptimis, galimybę perduoti 

visų tipų duomenis, garantuotą aukštą paslaugos pateikimo lygį (visą parą veikiantis klientų 

aptarnavimas, trumpi gedimų šalinimo terminai), rinka, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos 

Respublikos teritorija (toliau – Magistralinių segmentų rinka). 

1.5. Kaip nurodyta Ataskaitos 2.4.5 skyriuje, Aukštos kokybės duomenų perdavimo 

elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinka apibrėžiama kaip didmeninių duomenų 

perdavimo tarp elektroninių ryšių tinklo galinio taško ir skirstomojo įrenginio paslaugų, 

nepriklausomai nuo perduodamų duomenų spartos, užtikrinančių garantuotą, ne mažesnę nei 

numatyta sutartyje, duomenų perdavimo spartą, duomenų perdavimo simetriškumą abiem 

kryptimis, galimybę perduoti visų tipų duomenis, garantuotą aukštą paslaugos pateikimo lygį (visą 

parą veikiantis klientų aptarnavimas, trumpi gedimų šalinimo terminai), rinka, kurios geografinė 

teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija (toliau – Galinių segmentų rinka). 

1.6. Ataskaitos 2.6 skyriuje nustatyta, kad Aukštos kokybės paslaugų ir Magistralinių 

segmentų rinkų charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, 

taikymą. Galinių segmentų rinka pasižymi charakteristikomis, kurios gali pateisinti įpareigojimų, 

nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, taikymą. 

2.  K o n s t a t u o j u, kad:  

2.1. Aukštos kokybės paslaugų rinka, kurios charakteristikos nepateisina įpareigojimų, 

nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, taikymo apibrėžta šio įsakymo 1.3 papunktyje; 

2.2. Magistralinių segmentų rinka, kurios charakteristikos nepateisina įpareigojimų, nurodytų 

Įstatymo 17 straipsnyje, taikymo apibrėžta šio įsakymo 1.4 papunktyje;  

2.3. Galinių segmentų rinka, kurios charakteristikos pateisina įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 

17 straipsnyje, taikymą apibrėžta šio įsakymo 1.5 papunktyje. 

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

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

4.  N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

interneto svetainėje adresu www.rrt.lt. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Feliksas Dobrovolskis 


