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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 37 straipsnio 

1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti užtikrintas universaliųjų elektroninių ryšių  

paslaugų – kalbinio ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, ir pakankamos plačiajuostės interneto 

prieigos paslaugų1, teikiamų fiksuotoje vietoje, – teikimas. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, 

kad Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) nustato universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų 

(toliau – UER paslaugos) teikimo taisykles, reglamentuojančias UER paslaugų teikimo tvarką ir 

sąlygas, įpareigojimų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams užtikrinti UER paslaugų 

prieinamumą nustatymo, keitimo ir (arba) panaikinimo tvarką ir sąlygas. 

Vadovaudamasi 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 – 

Taisyklės) 13.1 papunkčiu, RRT atliko vertinimą2, ar įprastomis komercinėmis sąlygomis yra 

užtikrinamas UER paslaugų teikimas, įskaitant vertinimą, ar visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 

visiems vartotojams UER paslaugos yra teikiamos už prieinamą kainą3 ir nustatė, kad šiose 

savivaldybėse nėra užtikrinamas UER paslaugų teikimas, įskaitant jų teikimą prieinamomis 

kainomis: 

1. Ignalinos rajono savivaldybėje; 

2. Pagėgių savivaldybėje; 

3. Šalčininkų rajono savivaldybėje; 

4. Švenčionių rajono savivaldybėje;      

5. Varėnos rajono savivaldybėje. 

Su UER paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrimų ataskaita galite susipažinti RRT 

interneto svetainėje4. 

Atsižvelgdama į tai, ir, vadovaudamasi Taisyklių 15 punktu, RRT kviečia viešųjų elektroninių 

ryšių paslaugų teikėjus pareikšti pageidavimą būti įpareigotiems užtikrinti UER paslaugų 

prieinamumą ir teikti UER paslaugas, įskaitant jų teikimą RRT nustatytomis prieinamomis kainomis 

 
1 Vadovaujantis Taisyklių 6 punktu, pakankamos plačiajuostės interneto prieigos paslaugomis laikytinos interneto 

prieigos paslaugos, užtikrinančios ne mažesnę nei 10 megabitų per sekundę gaunamojo ir ne mažesnę nei 1 megabito per 

sekundę siunčiamojo ryšio duomenų perdavimo spartą ir suteikiančios galimybę naudotis įvardintomis interneto prieigos 

paslaugomis. 
2 Su tyrime taikytinomis prielaidomis galite susipažinti RRT tinklalapyje: https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-

konsultacijos/kitos-viesosios-konsultacijos/.  
3 Prieinamumo rodiklis – 26,77 Eur/mėn. (apskaičiuota remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis apie 

vidutines vartojimo išlaidas, tenkančias vienam namų ūkio nariui per mėnesį už ryšių paslaugas, kartu įvertinus Lietuvos 

banko skelbiamą vidutinės metinės infliacijos, apskaičiuotos pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, ateinančių metų 

(2023 m.) rugsėjo mėn. prognozę 
4 Su tyrimo ataskaita galite susipažinti RRT tinklalapyje: https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/paslaugu-

kainos-kokybe/universalioji-el-rysiu-paslauga/ 

https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/kitos-viesosios-konsultacijos/
https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/kitos-viesosios-konsultacijos/


 

minėtose savivaldybėse. Teikėjas gali pareikšti pageidavimą būti įpareigotas užtikrinti UER paslaugų 

prieinamumą ir teikti visas Taisyklių 4 punkte nurodytas UER paslaugas arba jų dalį. 

Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai pageidavimą teikti UER paslaugas (toliau – 

pageidavimas) turi teisę pateikti RRT per 20 darbo dienų nuo šio pasiūlymo paskelbimo RRT 

interneto svetainėje www.rrt.lt. Pageidavimas turi atitikti Taisyklių 16 punkte nustatytus 

reikalavimus.   

Atkreipiame dėmesį, jog, vadovaujantis ERĮ 37 straipsnio 3 dalimi, „Ryšių reguliavimo 

tarnyba, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje įprastomis 

komercinėmis sąlygomis nėra užtikrinamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytų universaliųjų paslaugų 

teikimas, turi teisę įpareigoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikėjus užtikrinti 

universaliųjų paslaugų prieinamumą ir teikti visas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas universaliąsias 

paslaugas arba vieną iš jų visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje“. Tuo atveju, jei nė 

vienas teikėjas nepareikš pageidavimo būti įpareigotas užtikrinti UER paslaugų prieinamumą ir teikti 

UER paslaugas, įskaitant jų teikimą RRT nustatytomis prieinamomis kainomis, RRT, vadovaudamasi 

Taisyklių 27 punktu, atliks vertinimą siekdama nustatyti, kurie teikėjai (ar kuris teikėjas) gebėtų 

geriausiai užtikrinti UER paslaugų prieinamumą ir teikti universaliąsias paslaugas, įskaitant jų 

teikimą RRT nustatytomis prieinamomis kainomis. Atlikusi vertinimą, RRT laikydamasi Taisyklių 

nustatytos tvarkos įpareigos nustatytą viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją/-us užtikrinti UER 

paslaugų prieinamumą ir teikti UER paslaugas, nurodytas Taisyklių 4 punkte, įskaitant jų teikimą 

RRT nustatytomis prieinamomis kainomis. Įpareigotasis/-ieji teikėjas/-ai, teikdami UER paslaugas, 

be kita ko, turės užtikrinti Taisyklių 8-10 punktuose nurodytų reikalavimų laikymąsi. Atsižvelgiant į 

Taisyklių 11 punktą, kuriame nustatyta, jog RRT ne rečiau kaip kartą per 3 metus atlieka UER 

paslaugų tyrimą, numatoma įpareigojimo trukmė teikti UER paslaugas – 3 metai nuo įpareigojimo 

teikti UER paslaugas dienos.  

ERĮ 37 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad „Nuostoliai, patirti dėl įpareigojimo užtikrinti 

universaliųjų paslaugų prieinamumą ir teikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas universaliąsias 

paslaugas <...> kompensuojami viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugų teikėjų lėšomis. Vyriausybė universaliųjų paslaugų nuostolių kompensavimo taisyklėse 

nustato nuostolių, patirtų dėl įpareigojimo užtikrinti universaliųjų paslaugų prieinamumą ir teikti šio 

straipsnio 1 dalyje nurodytas universaliąsias paslaugas <...> kompensavimo tvarką ir sąlygas. Ryšių 

reguliavimo tarnyba nustato nuostolių apskaičiavimo taisykles, įgyvendina nuostolių kompensavimo 

mechanizmą, taip pat konkrečiu atveju nustato nuostolių dydį. <...>.“ 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Tinklų reguliavimo departamento vyriausiąjį patarėją 

Marijų Balnį el. pašto adresu marijus.balnys@rrt.lt arba ryšio numeriu (8 5) 210 5664.  
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