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Vilnius 

 

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

straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 3 punktu, 9, 11 ir 20 dalimis, 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 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1V-1498 „Dėl Tranzito 

paslaugų, teikiamų viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu, rinkos tyrimo“, išnagrinėjęs asmenų pateiktus 

atsakymus į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2013 m. rugsėjo 

26 d. raštu Nr. (43.4)-1B-4910 pateiktą Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu, 

rinkos tyrimo anketą, ir atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 28 d. Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju 

ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitą Nr. (43.4) LD-1693 (toliau – 

Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos 

tyrimo metu buvo apklausti 27 asmenys. 

1.2. Esminiai apklaustų asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Tranzito paslaugų, teikiamų 

viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimui pateikti ir įvertinti Ataskaitos 2.3, 

2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 skyriuose. 

1.3. Ataskaitos 2.5 skyriuje buvo apibrėžtos šios Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju ryšių 

tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkos: 

1.3.1. Tranzito paslaugų, kai skambutis inicijuojamas vieno Lietuvos operatoriaus viešajame 

ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, perduodamas per viešojo ryšių tinklo, teikiamo 

fiksuotoje vietoje stotį (stotis), kurioje yra arba gali būti įvykdytas viešųjų ryšių tinklų, teikiamų 

fiksuotoje vietoje, sujungimas, ir užbaigiamas kito Lietuvos operatoriaus viešajame ryšių tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinka 

(toliau – I tipo (nacionalinio) Tranzito paslaugų rinka); 

1.3.2. Tranzito paslaugų, kai tarptautinis skambutis inicijuojamas Lietuvos operatoriaus 

viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, perduodamas per viešojo ryšių tinklo, 

teikiamo fiksuotoje vietoje stotį (stotis), kurioje yra arba gali būti įvykdytas viešųjų ryšių tinklų, 

teikiamų fiksuotoje vietoje, sujungimas, ir užbaigiamas užsienio operatoriaus viešajame ryšių 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, 

rinka (toliau – II tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinka);  

1.3.3. Tranzito paslaugų, kai tarptautinis skambutis inicijuojamas užsienio operatoriaus 

viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, perduodamas per viešojo ryšių tinklo, 

teikiamo fiksuotoje vietoje stotį (stotis), kurioje yra arba gali būti įvykdytas viešųjų ryšių tinklų, 
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teikiamų fiksuotoje vietoje, sujungimas, ir užbaigiamas Lietuvos operatoriaus viešajame ryšių 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, 

rinka (toliau – III tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinka); 

1.3.4. Tranzito paslaugų, kai tarptautinis skambutis, inicijuojamas vieno užsienio 

operatoriaus viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, perduodamas per viešojo ryšių 

tinklo, teikiamo fiksuotoje vietoje stotį (stotis), kurioje yra arba gali būti įvykdytas viešųjų ryšių 

tinklų, teikiamų fiksuotoje vietoje, sujungimas, ir užbaigiamas kito užsienio operatoriaus viešajame 

ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, teikiamų viešuoju ryšių tinklu, teikiamu fiksuotoje 

vietoje, rinka (toliau – IV tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinka). 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.1 skyriuje, I tipo (nacionalinio) Tranzito paslaugų rinkos 

tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2013 m. birželio 30 d.: 

1.4.1. TEO LT, AB užėmė 38,22 proc., UAB „MEDIAFON“ – 37,15 proc., UAB „Bitė 

Lietuva“ – 19,40 proc., Voxbone SA – 3,16 proc., UAB „CSC TELECOM“ – 2,07 proc. I tipo 

(nacionalinio) Tranzito paslaugų rinkos, matuojant pagal persiųstų skambučių trukmę; 

1.4.2. I tipo (nacionalinio) Tranzito paslaugas, teikiamas viešuoju ryšių tinklu, teikiamu 

fiksuotoje vietoje, gavo: AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, 

UAB „BALTNETOS KOMUNIKACIJOS“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „CSC TELECOM“, UAB 

„LINKOTELUS“, UAB „MEDIAFON“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB 

„OMNITEL“, UAB „Proitas“, UAB „TELE2“, UAB „Telekomunikacijų grupė“. 

1.5. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.2 skyriuje, II tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinkos 

tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2013 m. birželio 30 d.: 

1.5.1. TEO LT, AB užėmė 57,46 proc., Nevertel, UAB – 19,21 proc., UAB „MEDIAFON“ 

– 11,05 proc., UAB „Bitė Lietuva“ – 10,89 proc., UAB „CSC TELECOM“ – 1,39 proc. II tipo 

(tarptautinio) Tranzito paslaugų rinkos, matuojant pagal persiųstų skambučių trukmę; 

1.5.2. II tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugas, teikiamas viešuoju ryšių tinklu, teikiamu 

fiksuotoje vietoje, gavo: AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, 

TEO LT, AB, UAB „BALTNETOS KOMUNIKACIJOS“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „CSC 

TELECOM“, UAB „MEDIAFON“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB 

„OMNITEL“, UAB „TELE2“, UAB „Telekomunikacijų grupė“. 

1.6. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.3 skyriuje, III tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinkos 

tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2013 m. birželio 30 d.: 

1.6.1.  UAB „MEDIAFON“ užėmė 28,61 proc., TEO LT, AB – 20,75 proc., UAB 

„Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ – 20,61 proc., UAB „ECOFON“ – 11,37 proc., UAB „Bitė 

Lietuva“ – 5,34 proc., UAB „Telco Consulting Group“ – 5,34 proc., UAB „Telekomunikacijų 

grupė“ – 4,88 proc., UAB „CSC TELECOM“, UAB „LINKOTELUS“ ir Voxbone SA kartu – 1,12 

proc. III tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinkos, matuojant pagal persiųstų skambučių trukmę; 

1.6.2.  III tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugas, teikiamas viešuoju ryšių tinklu, teikiamu 

fiksuotoje vietoje, gavo ne Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdantys operatoriai.    

1.7. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.4 skyriuje, IV tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinkos 

tyrimo tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2013 m. birželio 30 d.: 

1.7.1.  TEO LT, AB užėmė 56,35 proc., UAB „MEDIAFON“ – 24,97 proc., UAB „Bitė 

Lietuva“ – 7,13 proc., UAB „Telco Consulting Group“ – 5,40 proc., UAB „AVOICE“ – 4,68 proc., 

UAB „ECOFON“ ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ kartu – 1,47 proc. IV tipo 

(tarptautinio) Tranzito paslaugų rinkos, matuojant pagal persiųstų skambučių trukmę; 

1.7.2.  IV tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugas, teikiamas viešuoju ryšių tinklu, teikiamu 

fiksuotoje vietoje, gavo ne Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdantys operatoriai.  

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

2.1. I tipo (nacionalinio) Tranzito paslaugų rinka apibrėžta šio įsakymo 1.3.1 papunktyje. 

2.2. II tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinka apibrėžta šio įsakymo 1.3.2 papunktyje.  

2.3. III tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinka apibrėžta šio įsakymo 1.3.3 papunktyje. 

2.4. IV tipo (tarptautinio) Tranzito paslaugų rinka apibrėžta šio įsakymo 1.3.4 papunktyje. 
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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 Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.  
 

 

 

Direktorius                                                                                                          Feliksas Dobrovolskis          

                     


