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Vilnius 

 

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

2382, 2011, Nr. 91-4327) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu, 8 straipsnio 1 dalimi bei 2 dalies 1 ir 2 

punktais, 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 18 dalimi, 17 straipsnio 1 dalimi 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), (toliau – Rinkos 

tyrimų taisyklės) 31 punktu, atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos 

rekomendaciją 2009/396/EB dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų 

reguliavimo ES (OL 2009 L 124 p. 67) (toliau – Rekomendacija), Tarnybos direktoriaus 2009 m. 

gruodžio 24 d. įsakymo 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 – Įsakymas) 4.3 punktą, bei įvertinęs viešosios konsultacijos, vykusios nuo 2012 m. 

lapkričio 14 d. iki 2012 m. lapkričio 29 d., metu gautas pastabas bei 2012 m. gruodžio 5 d. įvykusio 

viešo pastabų aptarimo protokolą:  

1. N u s t a č i a u, kad: 

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

fiksuotoje vietoje, rinka buvo apibrėžta Įsakymo 1.1 punkte, o ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką 

šioje rinkoje, buvo pripažintas TEO LT, AB.  

1.2. Įsakymo 4.3 punkte nustatyta, jog jei Tarnyba iki 2012 m. gruodžio 31 d. nesuformuos 

ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. Buttom-Up Long Run Average Incremental 

Costs, LRAIC) (toliau – BU-LRAIC) apskaitos modelio pagal Rekomendacijoje numatytą sąnaudų 

apskaitos metodiką, nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d. TEO LT, AB privalo neviršyti 

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

kainų, Tarnybos apskaičiuotų atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį (angl. Benchmarking) metodą, t. y. 

atsižvelgus į Europos Sąjungos valstybių narių iki 2012 m. gruodžio 31 d. įgyvendinusių 

Rekomendacijoje numatytą sąnaudų apskaitos metodiką, gautų rezultatų (taikomų kainų) vidurkį. 

1.3. Rekomendacijos 12 punkte nurodyta, jog alternatyvių metodikų taikymo rezultatai, 

nustatant skambučių užbaigimo kainas, neturėtų viršyti vidutinių skambučių užbaigimo kainų, kurias 

taikydamos Rekomendacijoje rekomenduojamą sąnaudų metodiką nustatė kitų Europos Sąjungos 

valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos.  

1.4. Tarnyba nėra patvirtinusi skambučių užbaigimo ūkio subjekto TEO LT, AB 

viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, kainų, apskaičiuotų pagal BU-LRAIC 

apskaitos modelį, atsižvelgiant į Rekomendacijos reikalavimus. 

1.5. Šiuo metu nėra pakankamos ir patikimos informacijos apie Europos Sąjungos 

valstybėse narėse praktiškai pritaikytus BU-LRAIC apskaitos modelio, suformuoto pagal 
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Rekomendacijos reikalavimus, rezultatus skambučio užbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, kainoms nustatyti. Tokį modelį yra įdiegusios tik kelios Europos 

Sąjungos valstybės narės, o jų gauti rezultatai reikšmingai skiriasi.  

1.6. Vadovaujantis BU-LRAIC projekto metu priimtomis „Metodinių gairių ilgo 

laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms (BU-LRAIC) apskaičiuoti viešajame fiksuoto ryšio 

tinkle“ (toliau – Gairės) nuostatomis (viešoji konsultacija vyko nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 

2012 m. birželio 12 d., o galutinė redakcija paskelbta 2012 m. rugsėjo 7 d.), pagal Rekomendacijos 

nuostatas modeliuojamas viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo operatoriaus TEO LT, AB, 

efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, ir pagrindiniam tinklui naudojančio paketų 

komutavimo technologijas (t. y. įdiegusio naujos kartos tinklą, angl. Next Generation Network), 

modeliuojamas viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklas turėtų vieną tinklų sujungimo lygmenį, 

kuriame sudarytas tinklų sujungimas apimtų skambučių užbaigimą bet kokiame TEO LT, AB tinklo 

galiniame taške. Atsižvelgiant į tai, paketų komutavimo technologiją naudojančio viešojo fiksuotojo 

telefono ryšio tinklo operatoriaus TEO LT, AB skambučio užbaigimo paslauga atitiktų Tarnybos 

direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakyme Nr. 1V-101 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, efektyviai 

veikiančio konkurencinėje rinkoje, skambučių inicijavimo, skambučių užbaigimo, nacionalinio bei 

tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų TEO LT, AB viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu 

fiksuotoje vietoje, kainų nustatymo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 11-146) nurodytą 

skambučių užbaigimo paslaugą, teikiamą susietai su II tipo nacionalinio tranzito paslauga TEO LT, 

AB viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje (tinklus sujungiant nacionaliniame 

tinklų sujungimo taške). Pažymėtina, kad tokia Gairėse patvirtinta TEO LT, AB pagrindinio viešojo 

fiksuotojo telefono ryšio tinklo topologija yra nustatyta atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, 

egzistuojančias Lietuvoje, todėl gali būti nepalyginama su kitose Europos Sąjungos valstybėse 

narėse BU-LRAIC projekto metu sumodeliuota tinklo topologija. 

1.7. Atsižvelgiant į šio įsakymo 1.5 – 1.6 punktuose nurodytas aplinkybes, kyla didelė 

rizika, kad taikant skambučių užbaigimo TEO LT, AB, viešajame ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje 

vietoje, kainų nustatymo pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių, įdiegusių BU-LRAIC 

apskaitos metodą pagal Rekomendacijos reikalavimus, gautų rezultatų vidurkį, tokios kainos 

neatitiks Lietuvoje egzistuojančių sąlygų. 

1.8. Vidutinės ūkio subjekto TEO LT, AB, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, 

skambučių užbaigimo paslaugos, teikiamos susietai su II tipo nacionalinio tranzito paslaugomis TEO 

LT, AB viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, (tinklus sujungiant 

nacionaliniame tinklų sujungimo taške) kainos, nustatytos Tarnybos direktoriaus 2008 m. sausio 

31 d. įsakymu Nr. 1V-101, ir vidutinės ūkio subjektų UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB 

„Tele2“ efektyviai veikiančių konkurencinėse rinkose, balso skambučių užbaigimo atitinkamuose 

viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainos, nustatytos Tarnybos direktoriaus 2009 m. 

birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-727 „Dėl ūkio subjektų UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB 

„Omnitel“, efektyviai veikiančių konkurencinėse rinkose, balso skambučių užbaigimo atitinkamuose 

viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių kainų nustatymo“ 

(Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 45-591), santykis yra 1,71. 

1.9. Ūkio subjektai UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ viešosios 

konsultacijos metu pageidavo pereinamojo laikotarpio tam, kad tinkamai pasiruoštų skambučių 

užbaigimo ūkio subjektų UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ viešuosiuose judriojo 

telefono ryšio tinkluose kainų mažinimui. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas veiksmingai 

konkurencijai, ūkio subjektai negali būti diskriminuojami pereinamojo laikotarpio atžvilgiu ir 

visiems ūkio subjektams turi būti taikomas pereinamasis laikotarpis. 

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

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 

1 ir 2 punktais, Tarnybos uždaviniai yra užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai 

elektroninių ryšių rinkose, ir elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. 
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2.2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 18 

dalimi ir Rinkos tyrimo taisyklių 31 punktu, Tarnyba išimtinėmis aplinkybėmis, kai, jos nuomone, 

būtina imtis skubių veiksmų, nesilaikant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 

straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatytos procedūros, siekdama apsaugoti konkurenciją ir paslaugų gavėjų 

interesus, gali nedelsdama imtis proporcingų laikinų priemonių, t. y. apibrėžti atitinkamą rinką, 

nustatyti ar nenustatyti ūkio subjektus, turinčius didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ir (arba) nustatyti, 

nenustatyti ar panaikinti šiems subjektams vieną ar kelis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymo 17 straipsnyje nurodytus įpareigojimus. Šios laikinosios priemonės gali būti nustatomos ne 

ilgesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju Tarnyba privalo nedelsdama pranešti Europos 

Bendrijų Komisijai ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms apie šias priemones, kartu jas pagrįsdama. Tarnyba gali padaryti šias priemones 

nuolatines arba pratęsti jų taikymo terminą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymo 16 straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatyta procedūra. 

2.3. Šio įsakymo 1.2 – 1.7 punktuose nurodytos aplinkybės yra išimtinės, kadangi, siekiant 

spręsti Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose 

fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu (2009 m. gruodžio 24 d. rinkos tyrimo ataskaita Nr. (43.4) 

LD-2230) nustatytą ir Įsakymo 1.2.2.1 punkte nurodytą konkurencijos problemą, užtikrinti 

skambučių užbaigimo TEO LT, AB viešajame ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, kainų 

reguliavimo nenutrūkstamumą nuo 2013 m. sausio 1 d., bei apsaugoti paslaugų gavėjų interesus 

ribojant ūkio subjekto TEO LT, AB galimybes didinti skambučių užbaigimo TEO LT, AB viešajame 

telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje kainas (didinant skambučių užbaigimo kainas 

didėtų kitų viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų sąnaudos bei mažėtų jų galimybė konkuruoti su 

ūkio subjektu TEO LT, AB teikiant mažmenines viešąsias telefono ryšio paslaugas), būtina imtis 

skubių veiksmų, nesilaikant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 12 ir 13 

dalyse nustatytos procedūros, ir pritaikyti laikinąsias priemones. 

3. P a n a i k i n u nuo šio įsakymo įsigaliojimo Įsakymo 4.3 punkte nustatytą kainų 

kontrolės įpareigojimą. 

4. N u s t a t a u, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo ūkio subjektas TEO LT, AB privalo 

vykdyti kainų kontrolės įpareigojimą pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 23 

straipsnį ir teikti skambučių užbaigimo TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame 

fiksuotoje vietoje, paslaugas tokiomis kainomis: 

4.1. iki 2013 m. kovo 31 d. (įskaitytinai) ne didesnėmis kainomis, nei: 

 
Eil. 

Nr. 
Paslauga Kaina 

1. Tinklus sujungiant vietiniame tinklų sujungimo taške 

1.1. skambučio užbaigimas piko laiku*, LTL/min. (be PVM) 0,0228 

1.2. skambučio užbaigimas ne piko laiku**, LTL/min. (be PVM) 0,0062 

1.3. skambučio sudarymas, LTL (be PVM) 0,0069 

1.4. skambučio užbaigimas, nediferencijuojant pagal paslaugų suteikimo 

laiką, LTL/min. (be PVM)  
0,0189 

2. Tinklus sujungiant nacionaliniame tinklų sujungimo taške 

2.1. skambučio užbaigimas susietas su II tipo tranzitu, piko laiku*, 

LTL/min. (be PVM) 
0,0426 

2.2. skambučio užbaigimas susietas su II tipo tranzitu, ne piko laiku**, 

LTL/min. (be PVM) 
0,0116 

2.3. skambučio sudarymas, LTL (be PVM) 0,0069 

2.4. skambučio užbaigimas, susietas su II tipo tranzitu, nediferencijuojant 

pagal paslaugų suteikimo laiką, LTL/min. (be PVM)  
0,0328 

Lentelės pastabos: 

* Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis 

** Ne piko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, visą parą poilsio ir švenčių dienomis. 
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4.2. nuo 2013 m. balandžio 1 d. (įskaitytinai) ne didesnėmis kainomis nei 0,0211 LTL/min. 

(be PVM) bet kuriuo paros metu tinklus sujungiant bet kuriame tinklų sujungimo taške. 

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d. ir galioja iki įsigalios 

Tarnybos sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į Rekomendacijoje nurodyto BU-LRAIC apskaitos 

modelio duomenis, bus nustatytos skambučių užbaigimo ūkio subjekto TEO LT, AB viešajame 

telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, kainos, tačiau ne ilgiau nei iki 2013 m. rugsėjo 

30 d. 

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

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

ir terminais. 

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

 

 

 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis  

 

 

 

 


