
VIEŠOJO KONSULTAVIMOSI DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO 

TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VERTINIMAS 

 
Eil. 

Nr. 

Pastabos teikėjas Pastabos Atsižvelgta / 

neatsižvelgta / 

atsižvelgta iš 

dalies 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 

pastabos 

1. UAB „Bitė Lietuva“ UAB „Bitė Lietuva“ iš esmės neprieštarauja Balso 

skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose 

judriojo ryšio tinkluose (rinkos tyrimo ataskaitos ir 

susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektams 

(toliau – Projektas), tačiau mano, kad dėl teisinio 

tikrumo bei galėjimo prognozuoti savo būsimas 

pajamas, yra labai svarbu iš anksto žinoti, koks bus 

nustatytas balso skambučių užbaigimo 

individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio 

tinkluose paslaugų (toliau – Paslaugos) kainų lygis. 

UAB „Bitė Lietuva“ teigimu, kainų lygio 

pakeitimas 2020 m. viduryje sąlygotų būtinybę 

peržiūrėti akcininkų patvirtintą biudžetą. 

Atsižvelgiant į tai, UAB „Bitė Lietuva“ prašo 

Tarnybos Projekte nurodytą Paslaugų 0,76 Eur 

ct/min. (be PVM) kainą taikyti nuo 2021 m. sausio 

1 d. 

Atsižvelgta Tarnyba, atsižvelgdama į turimą informaciją, kad nuo Tarnybos 

sprendimo priėmimo (numatoma 2020 m. birželio mėn.) iki 

įpareigojimų įsigaliojimo datos būtinas atidėjimas, kad operatoriai 

galėtų peržiūrėti ir pritaikyti savo veiklos procesus ir veiklos planus, 

neprieštarauja 0,94 Eur ct/min. (be PVM) kainą taikyti iki 2020 m. 

gruodžio 31 d., o 0,76 Eur ct/min. (be PVM) kainą taikyti nuo 

2021 m. sausio 1 d. 

2.  UAB „Tele2“ UAB „Tele2“ teigimu, Paslaugų kainų sumažinimas 

ženkliai įtakos operatorių finansinius rezultatus, 

reikės iš naujo vertinti savo veiklos strategijas bei 

investicijas į telekomunikacijų tinklo plėtrą 2021 ir 

vėlesniais metais, ypač vertinant tai, kad dėl 

Lietuvoje paskelbto karantino operatoriai jau šiai 

dienai nepasiekia finansinių tikslų bei yra priversti 

maksimaliai taupyti lėšas bei mažinti sąnaudas. 

Atsižvelgiant į tai, Tarnybai siūloma atidėti 

Paslaugų kainų korekcijas bei prie šio klausimo 

sugrįžti 2021 metų sausio mėnesį. 

Dalinai 

atsižvelgta 

Operatorius vertino tik pajamų praradimą, tačiau visiškai nevertino 

to fakto, kad mažės ir operatoriaus sąnaudos. Tarnyba neprieštarauja 

0,94 Eur ct/min. (be PVM) kainą taikyti iki 2020 m. gruodžio 31 d., 

o 0,76 Eur ct/min. (be PVM) kainą taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d. 

  



2 

 
Eil. 

Nr. 

Pastabos teikėjas Pastabos Atsižvelgta / 

neatsižvelgta / 

atsižvelgta iš 

dalies 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 

pastabos 

3. UAB „Tele2“ Remiantis 2020 m. kovo mėn. UAB „Tele2” 

duomenimis, net 62 proc. UAB „Tele2” srauto, 

kuriam taikomos Paslaugų kainos, yra 

sugeneruojama į 8 šalis, kuriose vidutinė aritmetinė 

Paslaugų kaina yra 1,01 Eur ct/min (Vokietija, 

Prancūzija, Lenkija, Latvija, Belgija, Čekija, 

Austrija, Italija), t. y. 25 proc. didesnė kaina nei 

Lietuvoje būtų taikoma. Dėl netolygaus srautų 

pasiskirstymo tarp šalių bei nevienodo srauto į visas 

šalis, Lietuvos judriojo ryšio operatoriai, kuriems 

bus nustatytas šis kainų kontrolės įpareigojimas, 

netiesiogiai subsidijuos šias šalis bei jų operatorius, 

sumokėdami jiems žymiai didesnius mokesčius už 

Paslaugas, nei, gaus atitinkamų mokesčių už 

Paslaugas iš šių valstybių operatorių. Taigi, sparčiai 

mažėjant šioms kainoms, Lietuva tampa 

nekonkurencinga kitų šalių atžvilgiu, todėl Tarnybai 

siūloma Paslaugų kainas mažinti palaipsniui, keliais 

etapais. 

Neatsižvelgta Paslaugų kaina yra nustatyta, atsižvelgiant į 23 Europos šalių, kurios 

įdiegė BU-LRIC sąnaudų apskaitos modelį, apskaičiuotų sąnaudų 

(kurios parodo ir tikslines kainas) vidurkį: yra šalių, kurios yra 

nustačiusios aukštesnes Paslaugų kainas, ir kurios – žemesnes. 

Nustatomų kainų lygis turi būti toks, kad sudarytų tinkamas sąlygas 

konkurencijai ne tik už Lietuvos ribų, bet ir pačioje Lietuvoje. 

Tarnyba, nustatydama Paslaugų kainą, remiasi oficialiai nacionalinių 

reguliuotojų institucijų nustatytomis kainomis. Operatoriaus 

pateiktos kainos turi balso skambučių tranzito dedamąją, kuri ir 

padidina Paslaugų konkrečioje šalyje kainą. Dėl balso skambučių 

tranzito užmokesčio egzistavimo, Paslaugų Lietuvoje kaina taip pat 

gali būti didesnė. Kitų šalių operatorių subsidijavimo mastas 

priklauso ir nuo srauto balanso, t. y. kuo priimamas srautas didesnis 

už siunčiamą srautą, tuo kitų šalių subsidijavimo mastas yra 

mažesnis arba jo net nėra. Tarnybos turimais duomenimis, iš 

užsienio priimamas skambučių srautas į viešuosius judriojo ryšio 

tinklus 2017 m. – 9,7, 2018 m. –13,0, 2019 m. – 13,6 karto didesnis 

nei skambučių srautas iš viešųjų judriojo ryšio tinklų į užsienį. 

 


