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2013 m. liepos 16 d. Nr. 1V–1090 

Vilnius 

 

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

2382; 2011, Nr. 91–4327) (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 4 dalies 3 punktu, 17 straipsnio 7 

dalimi, 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), 23 ir 25.5 punktais ir atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 16 d. Viešųjų vietinio ir 

(arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, Viešųjų 

tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, Viešųjų vietinio ir 

(arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, 

fiksuotoje vietoje, Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, 

išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkų tyrimų ataskaitą Nr. (43.4) LD-1593 (toliau – 

Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u : 

1.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–987 „Dėl Viešųjų vietinio 

ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkos 

apibrėžimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73–730) apibrėžta Viešųjų vietinio ir (arba) 

nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje (toliau – Nacionalinių 

skambučių vartotojams), rinka, kurioje Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu 

Nr. 1V–988 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką viešųjų vietinio ir (arba) 

nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“ 

(Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73–729) ūkio subjektas TEO LT, AB buvo pripažintas turinčiu 

didelę įtaką. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V–988 3.1 punkte ūkio 

subjektui TEO LT, AB buvo nustatytas kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas, o jo 3.2 

punkte – įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal Tarnybos nustatytas taisykles. Tarnybos direktoriaus 

2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V–818 „Dėl Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono 

ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“ apibrėžta Nacionalinių 

skambučių vartotojams, rinka, kurioje Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. 1V–819 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų vietinio ir (arba) 

nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“, ūkio 

subjektas TEO LT, AB buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Tarnybos direktoriaus 

2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V–819 3 punkte ūkio subjektui TEO LT, AB visa apimtimi 

buvo palikti galioti Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–988 nustatyti 

kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai bei įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal 

Tarnybos nustatytas taisykles, o jo 4 punkte buvo nustatytas įpareigojimas netaikyti diskriminacinės 

kainodaros. 

1.2. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–991 „Dėl Viešųjų 

tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“ 
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(Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73–732) apibrėžta Viešųjų tarptautinio telefono ryšio 

paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje (toliau – Tarptautinių skambučių vartotojams), 

rinka, kurioje Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–992 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų 

vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73–733), ūkio 

subjektas TEO LT, AB buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Tarnybos direktoriaus 

2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V–992 3.1 punkte ūkio subjektui TEO LT, AB buvo nustatytas 

kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas, o jo 3.2 punkte – įpareigojimas tvarkyti apskaitą 

pagal Tarnybos nustatytas taisykles. 

1.3. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–989 „Dėl Viešųjų vietinio 

ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, 

fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73–730) apibrėžta 

Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, 

išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje (toliau – Nacionalinių skambučių paslaugų gavėjams), rinka, 

kurioje Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–990 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, 

teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai 

pranešimai, 2006, Nr. 73–731) ūkio subjektas TEO LT, AB buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką 

Nacionalinių skambučių paslaugų gavėjams rinkoje. 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V–990 3.1 

punkte ūkio subjektui TEO LT, AB buvo nustatytas kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos 

įpareigojimas, o jo 3.2 punkte – įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal Tarnybos nustatytas taisykles. 

Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V–820 „Dėl Viešųjų vietinio ir (arba) 

nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje 

vietoje, rinkos apibrėžimo“ apibrėžta Nacionalinių skambučių paslaugų gavėjams rinka, kurioje, 

Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V–821 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, 

turinčio didelę įtaką Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų 

paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje“, ūkio subjektas TEO LT, AB 

buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo 

Nr. 1V–821 3 punkte ūkio subjektui TEO LT, AB visa apimtimi buvo palikti galioti Tarnybos 

direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–990 nustatyti kainų kontrolės ir sąnaudų 

apskaitos įpareigojimai bei įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal Tarnybos nustatytas taisykles, o jo 

4 punkte buvo nustatytas įpareigojimas netaikyti diskriminacinės kainodaros. 

1.4. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–993 „Dėl Viešųjų 

tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje 

vietoje, rinkos apibrėžimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73–734) apibrėžta Viešųjų 

tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje 

vietoje (toliau – Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams), rinka, kurioje Tarnybos direktoriaus 

2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V–994 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką 

Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, 

fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 73–735), ūkio subjektas 

TEO LT, AB buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. 

įsakymo Nr. 1V–994 3.1 punkte ūkio subjektui TEO LT, AB buvo nustatytas kainų kontrolės ir 

sąnaudų apskaitos įpareigojimas, o jo 3.2 punkte – įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal Tarnybos 

nustatytas taisykles. 

1.5. Ataskaitos 3 skyriuje yra nustatyta, kad Nacionalinių skambučių vartotojams, 

Tarptautinių skambučių vartotojams, Nacionalinių skambučių paslaugų gavėjams ir Tarptautinių 

skambučių paslaugų gavėjams rinkose vystosi efektyvi konkurencija. 

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

2.1. Vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, jeigu atlikus atitinkamos rinkos tyrimą 

nustatoma, kad jos charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų šiame straipsnyje, 

taikymo ir (arba) joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų, Tarnyba Įstatymo nustatyta tvarka ir 

sąlygomis nenustato Įstatymo 17 straipsnyje nurodytų įpareigojimų ūkio subjektams ir (ar) 
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panaikina didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, 

jei tokie buvo nustatyti.  

2.2. Atlikus Nacionalinių skambučių vartotojams, Tarptautinių skambučių vartotojams, 

Nacionalinių skambučių paslaugų gavėjams ir Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams rinkų 

tyrimus, Ataskaitos 3 skyriuje nustatyta, kad Nacionalinių skambučių vartotojams, Tarptautinių 

skambučių vartotojams, Nacionalinių skambučių paslaugų gavėjams ir Tarptautinių skambučių 

paslaugų gavėjams rinkų charakteristikos negali pateisinti ūkio subjektui TEO LT, AB Tarnybos 

direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V–988, Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 

18 d. įsakymo Nr. 1V–992, Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V–994, 

Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V–990 3 punktuose ir Tarnybos 

direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V–819, Tarnybos direktoriaus 2008 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-821 4 punktuose nustatytų įpareigojimų taikymo, todėl šie 

įpareigojimai, vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, naikintini. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios: 

3.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 1V–988 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, 

teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“; 

3.2. Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1V–819 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, 

teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“;  

3.3. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 1V–992 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų 

vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“;  

3.4. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 1V–990 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, 

teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje“; 

3.5. Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1V–821 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, 

teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje“; 

3.6. Tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 1V–994 „Dėl ūkio subjekto 

TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų 

gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje“. 

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. 

5. 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. 

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

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                   Romualdas Leonavičius 

 

 

 


