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

2382; 2011, Nr. 91–4327) 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 3 punktu ir 9 

dalimi, Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V–297 (Žin., 2004, Nr. 141–5174; 2011, Nr. 134–

6394), 24 ir 25 punktais, išnagrinėjęs Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų 

paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo metu juridinių asmenų 

pateiktus atsakymus į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2012 m. 

balandžio 26 d. raštu Nr. (43.4)–1B–1609 pateiktą 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 anketą 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. LD-1593 (toliau – Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus 

vartotojus, fiksuotoje vietoje (toliau – Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams), rinkos tyrimo 

metu buvo apklausti 38 juridiniai asmenys. 

1.2. Esminiai apklaustų juridinių asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Tarptautinių 

skambučių paslaugų gavėjams rinkos tyrimui, pateikti ir įvertinti Ataskaitos 2.4 ir 3.4 skyriuose. 

1.3. Kaip nustatyta Ataskaitos 2 skyriuje, Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams rinka 

apibrėžiama kaip nacionalinė (apimanti visą Lietuvos Respublikos teritoriją) rinka, kurią sudaro 

skambučiai į užsienio šalių operatorių viešuosius ryšių tinklus, teikiami metaline vytos poros linija, 

naudojant ISDN (angl. Integrated Services Digital Network, ISDN), PSTN (angl. Public Switched 

Telephone Network, PSTN) ir IP (angl. Internet Protocol, IP) technologijas, šviesolaidine ryšio, 

bendraašio kabelio, UTP (angl. Unshielded Twisted Pair, UTP) ir STP (angl. Shielded Twisted Pair, 

STP) linijomis, naudojant IP technologiją. 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.4.1 skyriuje, Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams 

rinkos tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2011 m. gruodžio 31 d.: 
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1.4.1.  TEO LT, AB užėmė 50,4 proc. Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams rinkos, 

matuojant pagal skambučių trukmę.  

1.4.2.  A. Judicko individuali įmonė, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Cgates“, UAB „CSC Telecom“, 

UAB „CUBIO“, UAB „Eurofonas“, UAB „Gigatelis“, UAB „Init“, UAB „Linkotelus“, 
UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Penkių kontinentų 

komunikacijų centras“, UAB „Proitas“, UAB „Radijo elektroninės sistemos“, UAB „Skylink LT“, 

UAB „Solocomas“, UAB „Splius“, UAB „Telco Consulting Group“, UAB „TELE2 FIKSUOTAS 

RYŠYS“, UAB „Teletinklas“, UAB „Transteleservis“, UAB „UkmNet“ ir UAB „Vinita“ kartu 

užėmė 49,6 proc. Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams rinkos. 

1.4.3.  A. T. C. Avant Telecom Consulting AG, UAB „Agon Networks“, UAB „Balticum 

TV“, UAB „KAVAMEDIA“, UAB „Marsatas“, UAB „Medium group“, UAB „NTT Cable 

Lietuva“, UAB „Res vera“, UAB „Roventa“, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Zirzilė“ ir 

VĮ „Infostruktūra“ Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams paslaugų neteikė. 

2. N u s t a t a u, kad Tarptautinių skambučių paslaugų gavėjams rinka A. T. C. Avant 

Telecom Consulting AG, UAB „Agon Networks“, UAB „Balticum TV“, UAB „KAVAMEDIA“, 

UAB „Marsatas“, UAB „Medium group“, UAB „NTT Cable Lietuva“, UAB „Res vera“, 

UAB „Roventa“, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Zirzilė“ ir VĮ „Infostruktūra“ atžvilgiu 

neapibrėžiama. 

3. 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. 

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

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                   Romualdas Leonavičius 


