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DĖL DIDMENINĖS AUKŠTOS KOKYBĖS PRIEIGOS FIKSUOTOJE VIETOJE RINKOS 

ATASKAITOS PROJEKTO 

 

 

Teikiame UAB „Bitė Lietuva“ poziciją dėl didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos 

tyrimo ataskaitos projekto (toliau – „Ataskaita“). 

 

Pritariame Ataskaitoje nurodytai pozicijai, kuria siūloma mažinti centrinių sujungimų, reikalingų teikti 

aukštos kokybės prieigos paslaugas, skaičių (nuo 141 iki 3). Tai neabejotinai palengvins šios paslaugos 

teikimo sąlygas bei procesą. 

 

Nemažai probleminių situacijų iškyla dėl įvado į pastatą traktavimo (Telia Lietuva dažnai įvado į pastatą 

sąvoką traktuoja sau naudingu būdu ir tuo pagrindu atsisako suteikti didmeninę paslaugą). Manome, kad 

įvadas į pastatą turi būti traktuojamas kaip Telia Lietuva fiksuotojo ryšio tinklo galinis taškas iš kurio yra 

teikiama (ar gali būti teikiama, kai pastate esantis tinklas priklauso trečiajam asmeniui) aukštos kokybės 

prieigos paslauga atitinkamame pastate.  Paprastai tokiame taške yra sumontuotas Telia Lietuva įrenginys, 

reikalingas paslaugos teikimui. Siūlome atitinkamai papildyti Ataskaitą bei kitus viešajai konsultacijai 

paskelbtus dokumentus. 

 

Iš Ataskaitos ir kitų viešajai konsultacijai paskelbtų dokumentų nėra aišku kaip bus nustatomos ir 

kontroliuojamos didmeninės aukštos kokybės prieigos bei susijusios paslaugos bei kaip bus 

kontroliuojamas jų taikymas. Siūlome nustatyti metodiką kaip Telia Lietuva turėtų pagrįsti taikomas  

didmenines aukštos kokybės prieigos paslaugų kainas bei jų kontrolės mechanizmą. 

 

Atkreipiame Ryšių reguliavimo tarnybos dėmesį į tai, kad aukštos kokybės prieigos paslaugos yra teikiamos 

ne tik verslo centruose, bet ir kituose pastatuose, kuriuose yra įsikūrę verslo klientai (pvz. ligoninės, 

degalinės, pan.), todėl Ataskaitoje ar kituose viešajai konsultacijai paskelbtuose dokumentuose siūlome 

numatyti, kad pareiga teikti didmenines aukštos kokybės prieigos paslaugas apimtų visus verslo klientus, 

kuriems tokios paslaugos yra aktualios ir neapsiribotų tik verslo centruose įsikūrusiais verslo klientais. 

 

Taip pat siūlome neriboti paslaugų gavėjo galinių įrenginių skaičiaus, kurie gali naudotis aukštos kokybės 

prieigos paslaugomis (šiuo metu Telia Lietuva yra nustačiusi 10 galinių įrenginių apribojimą). Atsižvelgiant 

į tai, kad už paslaugos kokybę prieš galutinį paslaugos naudotoją yra atsakinga ne Telia Lietuva, o 

didmenine aukštos kokybės prieigos paslauga besinaudojantis operatorius, siūlome neriboti paslaugų 
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teikimo sąlygų, tame tarpe ir galinių įrenginių skaičiaus, tuo labiau, kad Telia Lietuva nepagrindė dabar 

taikomo 10 galinių įrenginių apribojimo.  Pažymėtina, kad šiuo metu Telia Lietuva nurodytuose didmeninės 

paslaugos techniniuose ir kokybiniuose parametruose numatyta galinė įranga paslaugai teikti (Huawei 

S2350-28TP-EI-AC) turi 28 portus, o tai bent jau teoriškai leidžia prijungti 28 galinius įrenginius ir Telia 

Lietuva taikomas ribojimas niekaip nėra susijęs su įranga, per kurią teikiama didmeninė paslauga. 
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