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NUTARIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ NUSTATYTŲ 

DIDMENINIŲ SPARČIOJO PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PASLAUGŲ TARIFŲ DERINIMO 
 

 2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr.  

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo 

klausimą dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Bendrovė) prašymo dėl 

perskaičiuotų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos 

sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas 

(toliau – paslaugos), tarifų derinimo. 

  

Taryba n u s t a t ė : 

 

 (1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) gavo Bendrovės 

2022 m. birželio 30 d. raštą Nr. R-436 „Dėl perskaičiuotų tarifų derinimo“ (toliau – Prašymas), 

kuriuo Bendrovė pateikė prašymą dėl perskaičiuotų paslaugų tarifų (toliau – Tarifai) derinimo. 

Prašoma galiojančių Tarifų nekeisti. 

(2) Tarnyba, atlikdama kartu su Prašymu pateiktos informacijos vertinimą, 2022 m. liepos 

20 d. raštu Nr. (67.5Mr)1B-1937 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas Nr. (67.5Mr)1B-

1937) kreipėsi į Bendrovę, prašydama detaliai paaiškinti, ar sąnaudų, nuo kurių tiesiogiai priklauso 

Tarifų dydis, nėra paskirstyta daugiau (mažiau) nei nurodyta finansinėje atskaitomybėje. 

(3) Bendrovė 2022 m. liepos 29 d. raštu Nr. R-480 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – 

Raštas Nr. R-480) pateikė Tarnybai paaiškinimus (toliau – Paaiškinimai).  

(4) Tarnyba, atlikusi Prašymo ir kartu su Prašymu pateiktos informacijos bei Paaiškinimų 

vertinimą, nustatė, kad Prašymas ir kartu su Prašymu pateikta informacija bei Paaiškinimai atitinka 

Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, 

kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias 

paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos1 (toliau – Metodika) 7–9 punktų bei 26 punkto 

reikalavimus, t. y. Tarifai nėra didesni (mažesni) daugiau nei 10 proc., nei paslaugų sąnaudų ir 

paslaugoms proporcingai tenkančių suplanuotų einamųjų metų investicijų suma, todėl atsižvelgiant 

į Metodikos 26 punkte įtvirtintą nuostatą, jog jei perskaičiuoti paslaugų tarifai daugiau negu 10 

procentų nesiskiria nuo patvirtintų paslaugų tarifų, patvirtinti paslaugų tarifai nekeičiami, Bendrovė 

turi teisę patvirtinti dabar galiojančius tarifus. 

 

Taryba k o n s t a t u o j a : 

                                                 
1 Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3-201 „Dėl Valstybės 

plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos 

patvirtinimo“. 
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(5) Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – 

ERĮ) 9 straipsnio 1 dalies 12 punktu, Metodikoje nustatytais Tarifų skaičiavimo reikalavimais bei 

atsižvelgdama į ERĮ 3 straipsnio 69 dalyje įtvirtintos sąvokos „sparčiojo plačiajuosčio ryšio 

paslauga“ apibrėžtį2, įvertinusi Prašymą ir kartu su Prašymu pateiktą informaciją bei Raštu Nr. R-

480 pateiktus paaiškinimus, neatitikimų teisės aktų reikalavimams nenustatė. 

 

Vadovaudamasi Metodikos 16 punktu,  

 

Taryba n u t a r i a : 

 

Teikti išvadą, kad Bendrovės Prašymas galiojančių Tarifų nekeisti yra pagrįstas.   

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 
 

Tarybos pirmininko pavaduotojas,  

pavaduojantis Tarybos pirmininką 

 

Darius Kuliešius 

 
 

                                                 
2 Sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslauga – ne mažesnės kaip 30 Mb/s duomenų perdavimo spartos elektroninių ryšių, 

naudojant plačiajuostį tinklą, paslauga.  
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