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

straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 3 punktu, 9 ir 11 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 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-1210 „Dėl Vartotojams ir paslaugų 

gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų 

tyrimo“, išnagrinėjęs juridinių asmenų pateiktus atsakymus į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. (43.4) 1B-3503 pateiktą Vartotojams ir 

paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje, 

rinkų tyrimo anketą, atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 9 d. 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 Tarnybos Strategijos 

departamento 2020 m.  _____________ d. Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, 

teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ataskaitą Nr. (43.4) LD-

________ (toliau – Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo 

ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo metu buvo apklausti 39 juridiniai asmenys. 

1.2. Esminiai apklaustų juridinių asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Vartotojams ir 

paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje 

rinkų tyrimui, pateikti ir įvertinti Ataskaitos 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 skyriuose. 

1.3. Kaip nurodyta Ataskaitos 2.3 skyriuje, Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo ryšių 

tinklo fiksuotoje vietoje rinka apibrėžiama kaip vartotojui suteikiama prieiga prie viešojo ryšių tinklo 

fiksuotoje vietoje metaline vytos poros linija, naudojant PSTN (angl. Public Switched Telephone 

Network arba PSTN), ISDN (angl. Integrated Services Digital Network arba ISDN) ar VoIP (angl. 

Voice over Internet Protocol arba VoIP) technologiją, bendraašio kabelio linija, šviesolaidine linija, 

UTP (angl. Unshielded Twisted Pair) linija, STP (angl. Shielded Twisted Pair) linija ar belaidžio 

ryšio linija, linija, naudojant VoIP technologiją, viešosioms telefono ryšio paslaugoms, taip pat 

kitoms elektroninių ryšių paslaugoms, tokioms kaip faksimilių siuntimas ir pan., gauti rinka, kurios 

geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija (toliau – Prieigos vartotojams rinka). 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 2.4 skyriuje, Paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos 

prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka apibrėžiama kaip paslaugų gavėjui 

suteikiama prieiga prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje metaline vytos poros linija, naudojant 

PSTN, ISDN ar VoIP technologiją, bendraašio kabelio linija, šviesolaidine linija, UTP linija, STP 

linija ar belaidžio ryšio linija, naudojant VoIP technologiją, viešosioms telefono ryšio paslaugoms, 

taip pat kitoms elektroninių ryšių paslaugoms, tokioms kaip faksimilių siuntimas ir pan., gauti, kurios 

geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija (toliau – Prieigos paslaugų gavėjams rinka). 
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1.5. Ataskaitos 3.1 skyriuje nustatyta, kad Prieigos vartotojams rinkos charakteristikos 

nepateisina įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, taikymo. 

1.6. Ataskaitos 3.2 skyriuje nustatyta, kad Prieigos paslaugų gavėjams rinkos charakteristikos 

nepateisina įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, taikymo. 

2. K o n s t a t u o j u, kad rinkos, kurių charakteristikos nepateisina įpareigojimų, 

nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje taikymą, yra: 

2.1.  Prieigos vartotojams rinka, kuri apibrėžta šio įsakymo 1.3 papunktyje; 

2.2.  Prieigos paslaugų gavėjams rinka, kuri apibrėžta šio įsakymo 1.4 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 sąlygomis.  

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.  
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