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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 16
straipsnio 1, 3, 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 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1606 „Dėl Didmeninės
vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo“, išnagrinėjęs juridinių asmenų pateiktus
atsakymus į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2014 m. gruodžio
29 d. raštu Nr. (43.4) 1B-4543 pateiktą Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos
tyrimo ir Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo
anketą, atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 9 d. Europos 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 (OL 2014 L 295, p. 79) ir į 20__ m.
___________ ____ d. Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitą Nr.
LD-_______ (toliau – Ataskaita):
1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos (toliau – Didmeninės vietinės
prieigos rinka) tyrimo metu buvo apklausti šie juridiniai asmenys: TEO LT, AB, UAB „Bitė
Lietuva“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Balticum TV“, UAB „Baltnetos
komunikacijos“, UAB „Cgates“, UAB „CSC Telecom“, UAB „Digitela“, UAB „Dokeda“, UAB
„Gisnetas“, VĮ „Infostruktūra“, UAB „Init“, A. Judicko individuali įmonė, Kavamedia UAB, KLI
LT, UAB, UAB „Marsatas“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, AB „Ogmios centras“,
UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, UAB „Radijo elektroninės sistemos“, UAB
„Roventa“, Splius, UAB, UAB Telekomunikacijų grupė, UAB „Telekomunikaciniai projektai“,
UAB „Teletinklas“, UAB „Zirzilė“, UAB „Transteleservis“, LATTELEKOM SIA filialas, UAB
Duomenų logistikos centras, UAB „Linx telecommunications“, UAB „Skaidula“, UAB „Acta
iuventus“ , UAB „AirnetTV“, UAB „Alantos kompiuterių servisas“, Astos Dvaranauskienės IĮ
(Alneta), UAB „Auridija“, UAB „AVVA“, UAB „Bitosis“, UAB „Consilium Optimum“, UAB
Data Business, Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“, UAB „DKD“, UAB „Duomenų greitkelis“,
UAB „Dzūkijos internetas“, UAB „Elekta“, L. Bulovo firma „Elektromedija“, UAB „Eltida“, UAB
„Etanetas“, UAB „Eteris“, Viešoji įstaiga Teleradijo kompanija „Hansa“, Henriko Abramavičiaus
įmonė, UAB „Ignalinos televizija“, UAB „Ilora“, UAB „Informacijos labirintas“, UAB „Infoseka“,
IĮ INLO, UAB „Kalvanet“, UAB „Kateka“, UAB „Kauno interneto sistemos“, UAB „Kednetas“,
UAB „Kodas“, UAB „Krėna“, KTU Informacinių technologijų departamentas, UAB „Kvartalo
tinklas“, UAB „Lansneta“, UAB „Lema“, UAB „Linaspas“, UAB „Magnetukas“, UAB „Miesto
tinklas“, UAB „Molėtų radijas ir televizija“, UAB „Neltė“, UAB „Neogrupė“, UAB „Netas“, UAB
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„Netsis“, UAB „NNT“, UAB „N plius“, Viešoji įstaiga „Ozo tinklas“, UAB „Pakeleivis“, UAB
„Parabolė“, G. Pečiulio įmonė, UAB „Progmera“, UAB Ramnet, UAB „Remo televizija“, IĮ
„Satinet“, UAB „SauleNet“, UAB „Silnet“, UAB „Socius“, UAB „Sugardas“, UAB „Taurų
dvaras“, UAB „Televizijos komunikacijos“, UAB TOPNET, UAB „Verslo tiltas“, UAB „Vilniaus
Avilda“, UAB „Viltuva“, UAB „Vinetika“, Ivančiko IĮ „Žaibas“, UAB „Horda“.
1.2. Esminiai apklaustų juridinių asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Didmeninės vietinės
prieigos rinkos tyrimui, pateikti ir įvertinti Ataskaitos 2, 3.1.2 ir 3.1.4 skyriuose.
1.3. Kaip nurodyta Ataskaitos 2.2.1 skyriuje, didmeninė vietinė prieiga fiksuotoje vietoje –
didmeninė paslauga, kai operatorius, teikiantis viešąjį fiksuotojo ryšio tinklą, kitam viešųjų
elektroninių ryšių paslaugų teikėjui suteikia visiškai atsietą prieigą prie vietinės linijos ir (arba) iš
dalies atsietą prieigą prie vietinės linijos mažmeninėms paslaugoms teikti (toliau – didmeninė
vietinė prieiga), didmeninės vietinės prieigos teikimui yra būtinos susijusios priemonės, o prieiga
prie ryšių kabelių kanalų sistemos ir prieiga prie nenaudojamos fizinės šviesolaidinių ryšio linijų
skaidulos yra vertikaliai su didmenine vietine prieiga susijusios paslaugos.
1.4. Ataskaitos 2.5 skyriuje Didmeninės vietinės prieigos rinka yra apibrėžta kaip
didmeninės vietinės prieigos prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir (arba) didmeninės vietinės
prieigos prie vietinės šviesolaidinės ryšio linijos ir (arba) vietinės ekranuotos vytos poros (angl.
Shielded Twisted Pair, STP) ir vietinės neekranuotos vytos poros (angl. Unshielded Twisted Pair,
UTP) linijos rinka, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija.
2. K o n s t a t u o j u, kad Didmeninės vietinės 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.
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