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15 PRIEDAS 
BELAIDŽIO RYŠIO OPERATORIŲ APKLAUSOS REZULTATAI 



Belaidžio ryšio operatorių apklausos atsakymai

Laiko žymė 1. Jūsų 

atstovauja

mos 

įmonės 

pavadinim

as

2. Jūsų el. 

pašto 

adresas

3. Ar Jūsų 

įmonė būtų 

suinteresuo

ta įrengti 

belaidžio 

ryšio 

bazines 

stotis ir 

teikti 

elektroninių 

ryšių 

paslaugas 

ISRI 

projekto 

metu 

sukurta 

infrastruktūr

a 

(pastatytais 

ryšio 

bokštais)?

4. Kokios 

greitaveikos 

interneto 

paslaugas 

Jūsų įmonė 

būtų 

suinteresuot

a teikti 

galutiniam 

vartotojui 

įrengiant 

belaidžio 

ryšio 

bazines 

stotis ISRI 

projekto 

metu 

sukurtoje 

infrastruktūr

oje 

(pastatytuos

e ryšio 

bokštuose)?

5. Kokia 

turėtų būti 

vidutinė 

vienos 

tipinės 

belaidžio 

ryšio bazinės 

stoties 

įrangos 

talpinimo 

kaina ISRI 

projekto 

įgyvendinimo 

metu 

pastatytame 

ryšio bokšte, 

kad ji atitiktų 

Jūsų įmonės 

verslo 

interesus?

6. Kokį 

prioritetą 

teiktumėt 

ISRI 

projekto 

metu 

sukurtos 

infrastruktūr

os teikiamų 

didmeninių 

paslaugų 

parametram

s (naujai 

pastatytuos

e ryšio 

bokštuose)? 

[Paslaugos 

kaina]

6. Kokį 

prioritetą 

teiktumėt 

ISRI projekto 

metu 

sukurtos 

infrastruktūro

s teikiamų 

didmeninių 

paslaugų 

parametrams 

(naujai 

pastatytuose 

ryšio 

bokštuose)? 

[Paslaugos 

kokybė]

6. Kokį 

prioritetą 

teiktumėt ISRI 

projekto metu 

sukurtos 

infrastruktūros 

teikiamų 

didmeninių 

paslaugų 

parametrams 

(naujai 

pastatytuose 

ryšio 

bokštuose)? 

[Paslaugos 

diegimo 

greitis]

6. Kokį 

prioritetą 

teiktumėt ISRI 

projekto metu 

sukurtos 

infrastruktūros 

teikiamų 

didmeninių 

paslaugų 

parametrams 

(naujai 

pastatytuose 

ryšio 

bokštuose)? 

[Paslaugos 

gedimo 

šalinimo 

greitis]

7. Kokia 

turėtų būti 

vieno ISRI 

projekto 

įgyvendinimo 

metu prijungto 

ryšio bokšto 

300 Mb/s 

duomenų 

perdavimo 

paslaugos iki 

artimiausios 

savivaldybės 

centro (ar kito 

taško toje 

pačioje 

savivaldybėje) 

kaina, kad ji 

atitiktų Jūsų 

įmonės verslo 

interesus?

09/02/2022 17:23 Taip

iki 100Mb/s, 

nuo 

100Mb/s iki 

300Mb/s, 

nuo 

300Mb/s iki 

1Gb/s, 

daugiau 

kaip 1Gb/s

Iki 150 

EUR/mėn. 5 5 4 4

Ateinant 5G 

greitaveikoms

, ši paslauga 

vis mažiau 

aktuali



10/02/2022 09:32 Taip

nuo 

100Mb/s iki 

300Mb/s

Iki 300EUR / 

mėn. 5 3 1 2 36EUR

21/02/2022 13:00 Taip

iki 100Mb/s, 

nuo 

100Mb/s iki 

300Mb/s, 

nuo 

300Mb/s iki 

1Gb/s, 

daugiau 

kaip 1Gb/s 300 4 5 3 4 -



8. Kokia 

turėtų būti 

vieno ISRI 

projekto 

įgyvendinimo 

metu 

prijungto ryšio 

bokšto 1 Gb/s 

duomenų 

perdavimo 

paslaugos iki 

artimiausios 

savivaldybės 

centro (ar kito 

taško toje 

pačioje 

savivaldybėje

) kaina, kad ji 

atitiktų Jūsų 

įmonės verslo 

interesus?

9. Kokius 

ISRI projekto 

įgyvendinimo 

metu 

prijungtų 

ryšio bokštų 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

kokybė]

9. Kokius 

ISRI projekto 

įgyvendinimo 

metu 

prijungtų 

ryšio bokštų 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

srauto 

dalinimo 

koeficientas 

(angl. shared 

bandwidth 

coefficient)]

9. Kokius 

ISRI projekto 

įgyvendinimo 

metu 

prijungtų ryšio 

bokštų 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

diegimo 

greitis]

9. Kokius 

ISRI 

projekto 

įgyvendinim

o metu 

prijungtų 

ryšio bokštų 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

gedimo 

šalinimo 

greitis]

10. Kokios 

greitaveikos 

paslaugas 

Jūsų įmonė 

teikia 

galutiniam 

vartotojui 

naudojant 

belaidžio 

ryšio 

bazines 

stotis?

11. Kokia 

yra vidutinė 

vienos 

tipinės Jūsų 

įmonės 

belaidžio 

ryšio 

bazinės 

stoties 

įrangos 

talpinimo 

kaina kitų 

savininkų 

valdomuose 

ryšio 

bokštuose?

12. Kokį 

prioritetą 

teikiate 

didmeninių 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų į 

Jūsų įmonės 

bazinės stotis 

parametrams? 

[Paslaugos 

kaina]

12. Kokį 

prioritetą 

teikiate 

didmeninių 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų į 

Jūsų įmonės 

bazinės stotis 

parametrams? 

[Paslaugos 

kokybė]

12. Kokį 

prioritetą 

teikiate 

didmeninių 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų į 

Jūsų įmonės 

bazinės stotis 

parametrams

? [Paslaugos 

diegimo 

greitis]

12. Kokį 

prioritetą 

teikiate 

didmeninių 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų į 

Jūsų įmonės 

bazinės stotis 

parametrams

? [Paslaugos 

gedimo 

šalinimo 

greitis]

Kaip ir 

Plačiajuostis 

internetas 

taikomas: 

duomenų 

srauto 

perdavimas 1 

Gb/s sparta 1 2 3 1

iki 100Mb/s, 

nuo 

100Mb/s iki 

300Mb/s, 

nuo 

300Mb/s iki 

1Gb/s, 

daugiau kaip 

1Gb/s

Informacija 

konfidenciali

. 5 5 4 4



144 4 1 5 5

nuo 

100Mb/s iki 

300Mb/s

Iki 300EUR/ 

men 5 4 1 2

- 1 2 4 3

iki 100Mb/s, 

nuo 

100Mb/s iki 

300Mb/s, 

nuo 

300Mb/s iki 

1Gb/s, 

daugiau kaip 

1Gb/s 300 4 5 2 3



13. Kokia yra 

vidutinė Jūsų 

įmonės 

vienos 

bazinės 

stoties 300 

Mb/s 

duomenų 

perdavimo 

paslaugos iki 

artimiausios 

savivaldybės 

centro (ar kito 

taško toje 

pačioje 

savivaldybėje

) kaina?

14. Kokia yra 

vidutinė Jūsų 

įmonės vienos 

bazinės stoties 

1 Gb/s 

duomenų 

perdavimo 

paslaugos iki 

artimiausios 

savivaldybės 

centro (ar kito 

taško toje 

pačioje 

savivaldybėje) 

kaina?

15. Kokius 

kitų duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

teikėjų 

paslaugų 

ryšio 

bokštams 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

kokybė]

15. Kokius 

kitų duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

teikėjų 

paslaugų 

ryšio 

bokštams 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

srauto 

dalinimo 

koeficientas 

(angl. shared 

bandwidth 

coefficient)]

15. Kokius 

kitų 

duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

teikėjų 

paslaugų 

ryšio 

bokštams 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

diegimo 

greitis]

15. Kokius 

kitų duomenų 

perdavimo 

paslaugų 

teikėjų 

paslaugų 

ryšio 

bokštams 

parametrų 

nuokrypius 

būtų galima 

toleruoti, 

siekiant 

mažinti 

paslaugų 

kainą? 

[Paslaugos 

gedimo 

šalinimo 

greitis]

16. 

Pastabos, 

pasiūlymai, 

komentarai

Tokios 

paslaugos 

neteikiame.

Tokios 

paslaugos 

neteikiame. 1 2 3 1 -



50EUR/men

Iki 100EUR / 

men 3 1 5 4

Jeigu optika 

yra brangi, 

sunkiai ar 

ilgai 

irengiama, 

naudojame 

bevieles 

RRL 

sistemas, iki 

2Gbit/s, 

kaimiskoms 

vietovems 

puikus 

sprendimas

- - 1 2 4 3


