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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo  7  straipsnio  6  dalies  7
punktu, 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 31 straipsnio 1 dalimi, Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų
teikimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m.
rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-889 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“, (toliau – Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės) 3, 18 punktais ir
37.1 papunkčiu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. gegužės
28 d. Teikėjų galimybių užtikrinti universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimą įvertinimo ataskaitą
(toliau – Ataskaita):

1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, vadovaudamasi Universaliųjų elektroninių

ryšių  paslaugų  teikimo  taisyklių  19  punktu,  2019  m.  spalio  25  d.  paskelbė  pasiūlymą  viešųjų
elektroninių  ryšių  paslaugų  teikėjams  pareikšti  pageidavimą  būti  įpareigotais  teikti  universaliąsias
elektroninių ryšių paslaugas be kompensacijos, tačiau į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą
nebuvo kreiptasi su pageidavimu teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas be kompensacijos.

1.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, vadovaudamasi Universaliųjų elektroninių
ryšių paslaugų teikimo taisyklių 32 punktu, 2020 m. sausio 6 d. pradėjo tyrimą, kurio tikslas – nustatyti
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją, kuris gebėtų geriausiai užtikrinti universaliųjų elektroninių
ryšių paslaugų, nurodytų Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 3 punkte, teikimą.
Tyrimo metu nustatyta, kad:

1.2.1. Telia Lietuva, AB yra didžiausias viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas tiek
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek atskirų savivaldybių teritorijose;

1.2.2.  Telia  Lietuva,  AB valdo  didžiausią  vietinių  linijų  skaičių,  taip  pat  gauna daugiausia
pajamų už viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimą; 

1.2.3.  Telia  Lietuva,  AB  turi  galimybę  užtikrinti  universaliųjų  elektroninių  ryšių  paslaugų
kokybės  reikalavimus,  nurodytus  Universaliųjų  elektroninių  ryšių  paslaugų  teikimo  taisyklių  11
punkte;

1.2.4.  analizuotos  finansinio  stabilumo  rodiklių  reikšmės  rodo,  kad  Telia  Lietuva,  AB,  yra
finansiškai  pajėgiausias  ir  stabiliausias  ūkio  subjektas  viešųjų  fiksuotojo  telefono  ryšio  paslaugų
rinkoje. 

2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. Telia  Lietuva,  AB  turi  didžiausias  Universaliųjų  elektroninių  ryšių  paslaugų  teikimo

taisyklių  33  punkte  nurodytų  kriterijų  vertes,  todėl,  vadovaujantis  Universaliųjų  elektroninių  ryšių

Elektroninio dokumento nuorašas



2

paslaugų  teikimo  taisyklių  34  punktu,  gebėtų  geriausiai  užtikrinti  universaliųjų  elektroninių  ryšių
paslaugų teikimą.

2.2. Tarnyba, vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus
2004  m.  rugsėjo  16  d.  įsakymu  Nr.  1V-295  „Dėl  Viešo  konsultavimosi  taisyklių  patvirtinimo“,
nustatyta tvarka ir sąlygomis, šio įsakymo projektą paskelbė 28 dienų viešai konsultacijai. Pastabų ir
(ar) pasiūlymų dėl šio įsakymo projekto nebuvo gauta.

3.  Į  p  a  r  e  i  g  o  j  u  Telia  Lietuva,  AB Universaliųjų  elektroninių  ryšių paslaugų teikimo
taisyklių  nustatyta  tvarka  ir  sąlygomis  teikti  šias  Universaliųjų  elektroninių  ryšių paslaugų teikimo
taisyklių 3 punkte nurodytas universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas:

3.1. prisijungimą  prie  viešojo  ryšių  tinklo  fiksuotoje  vietoje  ir  viešąsias  telefono  ryšio
paslaugas;

3.2. viešąsias telefono ryšio paslaugas, teikiamas taksofonu ir (arba) kitose viešai prieinamose
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimo vietose;

3.3. informacijos apie viešąsias telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugas;
3.4. galimybių  naudotis  universaliosiomis  elektroninių  ryšių  paslaugomis  neįgaliesiems  šių

paslaugų gavėjams sudarymą.
4.  I š a i š k i n 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 paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto

svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių                                                               Lina Rainienė
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