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DĖL UNIVERSALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR ĮPERKAMUMO TYRIME 
TAIKOMŲ PRIELAIDŲ 
 
 

UAB „Tele2“ (Tele2) gavo 2022 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 
raštą Dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrime taikomų prielaidų. 
Bendrovė susipažino su rašte nurodytomis prielaidomis ir teikia savo nuomonę. 

 
Dėl išankstinio apmokėjimo elektroninio ryšio paslaugų 

1. Visų pirma, Rašte nenurodyta ar universaliomis elektroninių ryšių paslaugomis (UERP) bus laikomos 
išankstinio apmokėjimo elektroninio ryšio paslaugos. Tele2 manymu, išankstinio apmokėjimo elektroninio ryšio 
paslaugos turėtų būti vertinamos lygiai taip pat, kaip ir įprastos kas mėnesį apmokamos elektroninių ryšių 
paslaugos. Pateikiame keletą argumentų.  

Pirma, išankstinio apmokėjimo paslaugas neretais atvejais renkasi ne tik jaunesni, tačiau ir mažesnes 
pajamas uždirbantys asmenys. Taigi, šios paslaugos jau savo esme laikytinos lengviau prieinamomis ir 
įperkamomis. Antra, prie šių paslaugų didesnio prieinamumo prisideda ir tai, kad net pasibaigus išankstinio 
apmokėjimo sąskaitai, elektroninio ryšio paslaugos išlieka dalinai prieinamos, t.y. galima priimti nemokamus 
skambučius bei SMS ir skambinti visais nemokamais pagalbos tarnybų numeriais. Trečia, asmuo nėra 
priverstas sudaryti ilgalaikių įsipareigojimų sutarties.  

Taigi, Tele2 manymu, išankstinio apmokėjimo elektroninių ryšių paslaugos turėtų patekti į UERP apimtį. 
 
Dėl UERP tyrime ketinamą taikyti prielaidų 

2. Norėtume pasisakyti dėl žemiau nurodytų UERP tyrime ketinamų taikyti prielaidų:  

(i) „UER paslaugų teikimo geografinis segmentavimas – pagal Lietuvos Respublikos savivaldybes. UER 
laikomos prieinamomis toje savivaldybėje, kurioje operatorių, kurie gali suteikti šias paslaugas, viešieji 
elektroninių ryšių tinklai dengia bent 95 proc. visų toje savivaldybėje esančių gyvenamųjų patalpų“;  

(ii) Padengiamumo analizė atliekama vertinant tik gaunamojo ryšio spartą (laikoma, kad ten kur yra 
užtikrinama 10 megabitų per sekundę gaunamojo ryšio sparta, visada bus užtikrinama ir 1 megabito per sekundę 
siunčiamojo ryšio sparta). 

3. Tele2 vertinimu, 95 proc. technologijos padengiamumas dar negarantuoja 10 Mbps DL / 1 Mbps UL. 
Pagal pateiktus RRT aprėpčių skaičiavimus1 matyti, kad Lietuvos padengimas prie silpniausio LTE lygio siekia 
97-100 proc., o prie vidutinio LTE – 75-85 proc. Taigi, Lietuvoje vietomis nėra užtikrinamas vienoje iš prielaidų 
nustatyto lygio padengiamumas silpno signalo kategorijoje taip pat pereinant nuo silpno iki vidutinio signalo lygio.  

Silpno signalo zonoje užtikrinti 10 Mbps  / 1 Mbps UL greitaveikas 95 proc. visų toje savivaldybėje esančių 
gyvenamųjų patalpų yra sudėtinga, nes tose teritorijose dažniausiai veikia tik žemiausio dažnio kanalai ir jų 
talpumą dalijasi visi nutolę vartotojai. Sudėtingumą dar padidina ir tai, jeigu vartotojas yra pastato viduje (ar 
rūsyje), kur turime dar didesnį signalo slopinimą. Taip pat svarbus faktas yra tai, kad RRT aprėpčių skaičiavimai 
pateikia rezultatus apie signalo padengimą atviroje vietovėje, taigi ne pastatų viduje. Įvertinus signalo padengimą 
pastatų viduje, RRT aprėpčių skaičiavimuose pateikiami padengimo procentai žymiai sumažėtų. 

4. Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau nurodytomis prielaidomis keliami reikalavimai yra didesni, nei tie, 
kuriuos gautomis licencijomis privalo užtikrinti mobiliojo ryšio operatoriai. Pagal šiuo metu išduotas dažnių 
licencijas mobiliojo ryšio operatoriams nėra įpareigojimo už tikrinti 10 Mbps DL / 1 Mbps UL greitaveiką 95 proc. 

 
1 https://www.rrt.lt/judriojo-rysio-tinklu-tiketinos-aprepties-zonos/  
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savivaldybėje esančių gyvenamųjų patalpų adresų. Atsižvelgiant į tai, prielaidose nurodyti reikalavimai atrodo 
neteisingi, kadangi išdavus dažnių licencijas keliami papildomi tinklo plėtros reikalavimai. 

Originalas nebus siunčiamas. Šis raštas siunčiamas tik elektroniniu paštu. 

 
Pagarbiai  
Teisininkas Darius Guoba 
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