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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“, (toliau – Taisyklės) 24 ir 25 punktais, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1159 

„Dėl Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo“, išnagrinėjęs juridinių 

asmenų pateiktus atsakymus į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 

2019 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. (43.4) 1B-3568 „Dėl Didmeninės aukštos kokybės prieigos 

fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo anketos“ pateiktą Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje 

vietoje rinkos 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 ir į 20__ m. _________ 

Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitą Nr. ________ 

(toliau – ataskaita): 

1.  N u s t a č i a u,  kad: 

1.1. Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos (toliau – Didmeninė 

aukštos kokybės prieigos rinka) tyrimo metu buvo apklausti šie juridiniai asmenys: UAB 

„BALTICUM TV“, UAB „BALTNETOS KOMUNIKACIJOS“, UAB „Besmegeniai“, UAB „Bitė 

Lietuva“, UAB „Cgates“, UAB CITIC Telecom CPC Lithuania, UAB „Consilium optimum“, UAB 

„CSC TELECOM“, UAB „Dekbera“, UAB „Dicto Citius“, UAB Duomenų logistikos centras,  

UAB „Ektra“, UAB „Init“, UAB „Kauno interneto sistemos“, AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centras, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Penkių kontinentų komunikacijų 

centras“, UAB „Socius“, UAB „Sugardas“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, UAB „Tele2“, 

Telia Lietuva, AB. 

1.2. Esminiai apklaustų juridinių asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Didmeninės aukštos 

kokybės prieigos rinkos tyrimui, pateikti ir įvertinti ataskaitos 2.1 – 2.4 ir 3.1 skyriuose. 

1.3. Kaip nurodyta ataskaitos 2.3.3 skyriuje, didmeninė aukštos kokybės prieiga fiksuotoje 

vietoje – didmeninė paslauga, kai operatorius, teikiantis viešąjį fiksuotojo ryšio tinklą (toliau – 

tinklas, o jeigu daugiau nei vienas – tinklai), kitam operatoriui suteikia prieigą prie tinklo duomenų 

perdavimui mažmeninėms aukštos kokybės duomenų perdavimo paslaugoms teikti (toliau – 

didmeninė aukštos kokybės prieiga). Didmeninė aukštos kokybės prieiga, kaip aukštos kokybės 

duomenų perdavimo paslauga, turi pasižymėti aukštos kokybės parametrais: simetriška abiem 

kryptimis duomenų perdavimo sparta, garantuota greitaveika, aukštu paslaugų pateikiamumu, 

stabiliu ryšiu (nedideliu maksimaliu paketų vėlinimo laiku ir pokyčiu), operatyviu gedimų šalinimu. 

Didmeninės aukštos kokybės prieigos gavimui yra būtinos susijusios priemonės, skirtos sujungti 

didmeninės aukštos kokybės prieigos teikėjo ir gavėjo tinklus. 
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1.4. Ataskaitos 2.5 skyriuje Didmeninė aukštos kokybės prieigos rinka yra apibrėžta kaip 

didmeninės aukštos kokybės prieigos metalinėmis vytos poros linijomis ir (arba) šviesolaidinėmis 

linijomis sinchroninės skaitmeninės hierarchijos (angl. Synchronous Digital Hierarchy, SDH) (ir) 

arba Ethernet technologijomis, nepriklausomai nuo greitaveikos nuo didmeninės centrinės prieigos 

fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams suteikimo pradžios taško iki galutinio paslaugų 

gavėjo, išskyrus vartotojus (toliau – Verslo klientas) (arba jo galinės įrangos), jei iki jo patalpų 

pastate yra atvestas didmeninę aukštos kokybės prieigą teikiančio operatoriaus tinklas, arba įvado 

iki pastato, kuriame veikia Verslo klientas, jei didmeninę aukštos kokybės prieigą teikiančio 

operatoriaus tinklas nėra atvestas iki Verslo kliento patalpų pastate, bet yra atvestas iki įvado į 

pastatą, rinka, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija. 

2.  K o n s t a t u o j u, kad Didmeninė aukštos kokybės prieigos rinka, kurios 

charakteristikos pateisina įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, taikymą, yra 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 terminais. 

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

 

 

 

Direktorius  

 


