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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 16
straipsnio 4 dalies 3 punktu ir 11 dalimi, 17 straipsnio 7 dalimi, Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.
1V-297  „Dėl  Rinkos  tyrimo  taisyklių  patvirtinimo“,  23,  24  ir  25  punktais  ir atsižvelgdamas  į
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. balandžio 27 d. Vartotojams ir paslaugų
gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų
tyrimų ataskaitą Nr. ND-7 (toliau – Ataskaita):

1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 24 d.

įsakymu  Nr.  1V-1216  „Dėl  Vartotojams  teikiamos  prieigos  prie  viešojo  telefono  ryšio  tinklo
fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo“ apibrėžta Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono
ryšio  tinklo  fiksuotoje  vietoje  rinka,  kurioje  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos
direktoriaus  2006 m.  lapkričio  24  d.  įsakymu Nr.  1V-1217 „Dėl  ūkio  subjekto  TEO LT,  AB,
turinčio didelę įtaką Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje
vietoje rinkoje“ (toliau – 2006 m. lapkričio 24 d. Įsakymas Nr. 1V-1217) ūkio subjektas „Teo LT“,
AB, buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Ūkio subjektui „Teo LT“, AB, 2006 m. lapkričio 24 d.
Įsakymu Nr. 1V-1217 buvo nustatyti atitinkami įpareigojimai: 

„Ūkio subjektas TEO LT, AB pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 33
straipsnį  privalo  pagal  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo  33  straipsnį  privalo
Abonento teisės naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono
ryšio  paslaugomis  užtikrinimo  tvarkos  ir  sąlygų  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1037 „Dėl Abonento
teisės  naudotis  bet  kurio  viešųjų  telefono  ryšio  paslaugų  teikėjo  teikiamomis  telefono  ryšio
paslaugomis  užtikrinimo  tvarkos  ir  sąlygų  aprašo  patvirtinimo“  (Žin.,  2005,  Nr.  144-5272),
nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų
telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis;

Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas pagal Lietuvos Respublikos elektroninių
ryšių įstatymo 32 straipsnį; 

Įpareigojimas tvarkyti apskaitą pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 32
straipsnį<...>;

Didmeninės  vietinės  linijos  suteikimo  viešosioms  telefono  ryšio  paslaugoms  teikti
įpareigojimas (angl. – Wholesale Line Rental);

Nediskriminavimo  įpareigojimas,  nustatytas  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių
įstatymo 19 straipsnyje;

Skaidrumo įpareigojimas,  nustatytas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 18
straipsnyje;

Kainų  kontrolės  ir  sąnaudų  apskaitos  įpareigojimas,  nustatytas  Lietuvos  Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnyje;
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Apskaitos  atskyrimo  įpareigojimas,  nustatytas  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių
įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje“.

1.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 25 d.
įsakymo Nr. 1V-998 „Dėl Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos
prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų apibrėžimo“ (toliau – 2015 m. rugpjūčio 25 d.
Įsakymas Nr. 1V-998) 1.3 papunktyje apibrėžta Vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo ryšių
tinklo  fiksuotoje  vietoje, rinka,  kurioje  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnybos
direktoriaus  2015 m.  rugpjūčio  25  d.  Įsakymu Nr. 1V-999 „Dėl  ūkio  subjekto  „Teo  LT“,  AB,
turinčio  didelę  įtaką  Vartotojams  teikiamos  prieigos  prie  viešojo  ryšių  tinklo fiksuotoje  vietoje
rinkoje“ (toliau – 2015 m. rugpjūčio 25 d. Įsakymas Nr. 1V-999) ūkio subjektas „Teo LT“, AB,
buvo pripažintas  turinčiu  didelę  įtaką.  Ūkio subjektui  „Teo LT“,  AB, 2015 m. rugpjūčio 25 d.
Įsakymo Nr. 1V-999 3 punktu palikti galioti Tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 24 d. Įsakymo
Nr. 1V-1217 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 ir 3.8 papunkčiuose nustatyti įpareigojimai   ir šio įsakymo 4
punktu  buvo  pakeisti  2006  m.  lapkričio  24  d.  Įsakymo  Nr.  1V-1217  3.2  ir  3.6  papunkčiuose
nustatyti įpareigojimai. 

1.3. Kaip nurodyta Ataskaitos 4 skyriuje,  nuo 2017 m. vasario 1 d., prie „Teo LT“, AB,
prijungus AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“, „Teo LT“, AB, pakeitė pavadinimą ir tapo
„Telia Lietuva“, AB, kurią sudaro „Telia Lietuva“, AB, kartu su AB „Telia Customer Service LT“,
Telia Global Services Lithuania, UAB, VšĮ „Numerio perkėlimas“ ir UAB „Mobilieji mokėjimai“.
Taigi, 2006 m. lapkričio 24 d. Įsakyme Nr. 1V-1217 nustatyti ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. Įsakyme
Nr. 1V-999 palikti  galioti  ir  pakeisti  įpareigojimai ūkio subjektui  „Teo LT“,  AB, nuo 2017 m.
vasario 1 d. galioja ūkio subjektui „Telia Lietuva“, AB.

1.4.  2015 m. rugpjūčio 25 d. Įsakymo Nr. 1V-998 1.3 papunktyje apibrėžta Vartotojams
teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka atitinka Ataskaitos 2.3 skyriuje
apibrėžtą  Vartotojams  teikiamos  prieigos  prie  viešojo  ryšių  tinklo  fiksuotoje  vietoje  rinką  kaip
vartotojui suteikiama prieiga prie viešojo ryšių tinklo 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).  Ataskaitos  3  skyriuje  nurodyta,  kad  Prieigos
vartotojams  rinka  nepasižymi  tokiomis  charakteristikomis,  kurios  gali  pateisinti  įpareigojimų,
nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje taikymą.

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 Įstatymo 17 straipsnyje,
taikymo  ir  (arba)  joje  nėra  didelę  įtaką  turinčių  ūkio  subjektų,  Lietuvos  Respublikos  ryšių
reguliavimo  tarnyba  Įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  sąlygomis  nenustato  Įstatymo  17  straipsnyje
nurodytų  įpareigojimų  ūkio  subjektams  ir  (ar)  panaikina  didelę  įtaką  atitinkamoje  rinkoje
turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, jei tokie buvo nustatyti. 

2.2. Atlikus Prieigos vartotojams rinkos tyrimą, Ataskaitos 3 skyriuje nustatyta, kad Prieigos
vartotojams  rinkos  charakteristikos  nepateisina  įpareigojimų,  nurodytų  Įstatymo  17  straipsnyje,
taikymo, todėl Prieigos vartotojams rinkoje ūkio subjektui „Telia Lietuva“, AB, 2006 m. lapkričio
24 d. Įsakymu Nr. 1V-1217 nustatyti ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. Įsakymu Nr. 1V-999 palikti galioti
ir pakeisti įpareigojimai, vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, naikintini.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:
3.1.  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 24 d.

įsakymą  Nr. 1V-1217  „Dėl  ūkio  subjekto  „Teo  LT“,  AB,  turinčio  didelę  įtaką  Vartotojams
teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje“.
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3.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 25 d.
įsakymą Nr. 1V-999 „Dėl ūkio subjekto „Teo LT“, AB, turinčio didelę įtaką Vartotojams teikiamos
prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje“.

4.  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.

5.  N u r  o d a  u šį  įsakymą paskelbti  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
interneto svetainėje www.rrt.lt.

Direktorius Feliksas Dobrovolskis
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