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Dėl projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 
projekto parengimas“ įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros tarifų 
taikymo  

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB 

„InComSystems“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ užsakymu rengia Lietuvos naujos kartos interneto 

prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektą (toliau – Projektas). 

Projekto tikslas – įvertinti visas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros įgyvendinimo 

galimybes Lietuvoje, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą, pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, 

išlaidas, pasekmes ir pan. 

Siekiant tinkamai įgyvendinti minėtą Projektą, 2017 m. gegužės mėn. buvo atliekama plačiajuosčio ryšio 

(tiek fiksuotojo, tiek belaidžio) rinkos dalyvių apklausa. Vadovaujantis Projekto metu nustatytais Naujos 

kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 

tarifų (toliau – Tarifai) metodiniais principais ir surinktų duomenų pagrindu buvo suformuotos Tarifų 

komponentės. Siekiant įsitikinti parengtų Tarifų komponenčių bei orientacinių Tarifų dydžių atitikimu 

Projekto tikslams ir paslaugų naudotojų poreikiams, maloniai prašome Jūsų, esant poreikiui, iki 2017 

m. liepos 5 d. el. paštu adresu lukas.mykolaitis@lt.ey.com pateikti pastabas dėl Tarifų komponenčių 

ir orientacinių dydžių patikslinimo ir (ar) papildymo. Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis 

anksčiau nurodytu el. pašto adresu. 

Tarifų nustatymo bendrieji principai 

Projekto metu kuriamos infrastruktūros panaudojimo paslaugų tarifai pilnai atitiks VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ paslaugų ir jų tarifų nustatymo principus viešai skelbiamus VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

interneto svetainėje1. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naudodamasis Projekto metu sukurta infrastruktūra 

teiks tik didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas.  

Tarifai bus nustatomi atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos tikslą – tenkinti viešuosius 

interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į įstaigos kapitalą ir naudojant 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų 

viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas 

kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams, atitinkamai tarifai turi: 

1. mažinti skaitmeninę atskirtį sukuriant palankias mažmeninio plačiajuosčio ryšio 

paslaugų teikimo galimybes visoje Lietuvoje taip padedant panaikinti skaitmeninę 

takoskyrą, susijusią su galimybe naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir 

kaimuose; 

2. leisti užtikrinti mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų kainų palyginamumą kaimo ir miesto 

vietovėse atsižvelgiant tiek į didmeninių tiek į mažmeninių paslaugų kainą; 

3. siekti sumažinti konkurencijos iškraipymą. Pažymėtina, kad suskurta NKP infrastruktūra nebus 

naudojama subsidijos gavėjo mažmeninėms paslaugoms teikti; 

4. nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių sudarant visiems mažmeninio plačiajuosčio ryšio 

tiekėjams gauti vienodo lygio paslaugas už tą pačią kainą bei tokiomis pačiomis sąlygomis; 

                                                      
1 Šaltinis: https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf  

https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf
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5. užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą vengiant per aukštų Tarifų, kurie ribotų 

infrastruktūros panaudojimą, ir per žemų Tarifų, kurie neskatintų rinkos dalyvių ekonomiškai 

naudotis naujai sukurta infrastruktūra; 

6. būti skaidrūs, nuspėjami ir stabilūs skelbiant aiškius ir nedviprasmiškus tarifų nustatymų 

principus ir užtikrinant rinkos dalyvių lūkesčius atitinkantį jų galiojimo terminą.  

Tarifų struktūra 

1. Nustatant Tarifus bus siekiama, kad jie būtų pakankami su atitinkamomis paslaugomis 

susijusioms ir proporcingoms VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos ir tinklo palaikymo 

sąnaudoms padengti. Bus siekiama užtikrinti sąnaudų padengimo principą vertinant naujas 

paslaugas, kaip grupę, t.y. bus siekiama, kad visos paslaugos, kurioms teikti naudojama 

Projekto metu sukurta infrastruktūra, padengtų susijusius kaštus. Tačiau paslaugos tarifas 

nebus priklausomas nuo paslaugos tekimo kaštų konkrečioje geografinėje vietovėje – visi 

vartotojai už tokią pačią paslaugą mokės vienodą tarifą. Papildomai numatoma taikyti paklausos 

skatinimo priemones, pavyzdžiui, objektyviais kriterijais remiantis atrinktoms teritorijoms bus 

taikomos papildomos nuolaidos. Preliminariai yra numatomas taikyti panašus paklausos 

skatinimo modelis kaip šiuo metu taikomas duomenų perdavimo paslaugoms – Susisiekimo 

ministro tvirtinamas 50 proc. sumažintas tarifas ir galiojantis visiems rinkos dalyviams 

apibrėžtose teritorijose, kuriose reikalinga imtis paklausos skatinimo priemonių, siekiant, kad 

užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, o sukurta infrastruktūra – tinkamai panaudojama. Toks 

sąrašas būtų skelbiamas kartą per metus, o į jį būtų įtraukiamos geografinės vietovės, kuriose 

praėjusius 12 mėnesių ar ilgesnį laikotarpį nebuvo teikiama nei viena paslauga. 

2. Siekiant užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą, bus investuojama į 

infrastruktūrą, kurios palaikymo sąnaudos, o kartu ir susijusių paslaugų Tarifai, būtų kuo 

mažesni.  

3. Projekto investicijos bus finansuojamos 85 % Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis ir 15 % 

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Tarifai turės užtikrinti Projekto metu sukurtos 

infrastruktūros palaikymą ir tęstinumą, tačiau Tarifų pagrindu nebus siekiama susigražinti 

investuotų lėšų ar gauti investicijų grąžos. Susidaręs pelnas, jei toks bus, bus investuojamas 

į tinklo savybių gerinimą bei tolimesnę plėtrą. 

Tarifų komponentės 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos 

infrastruktūros pagrindu teikiamų naujų paslaugų tarifai bus sudaryti iš keturių pagrindinių komponenčių, 

pateikiamų toliau esančioje lentelėje.  

Nr. Tarifų komponentė Matavimo vienetas 

1.  Vietai viršutinėje ir žemiau esančioje bokšto sekcijose taikoma dviejų 

tipų Tarifų komponentės diferenciacija: 

1.1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 

žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių)  

1.2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 

žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) 

Eur/mėn. 

2.  Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai Eur/mėn./1 antena 

3.  Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje Eur/mėn./1U 

4.  Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio Eur/mėn./1 kv. m 

Papildoma Tarifų diferenciacija, negu kaip dabar yra pateikiama lentelėje, nėra numatoma. 
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Orientaciniai Tarifų dydžiai 

Orientaciniai Tarifų dydžiai buvo apskaičiuoti pagal: 

• planuojamų investicijų apimtį (galutinis statomų bokštų skaičius, gyvenvietės, per kurias bus tiesiama 

šviesolaidinio kabelio linijų trasa, kt.); 

• planuojamų teikti paslaugų kiekį pagal kiekvieną tarifo komponentę; 

• su kiekviena tarifo komponente susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas;  

• rinkos kainas. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami Tarifų komponentėms priskirti mėnesiniai Tarifų dydžiai. 
 

Nr. Orientaciniai Tarifų dydžiai EUR/MĖN. 

1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje 
bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto 
sekcijoje įrangai 

90,00 

2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje 
bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto 
sekcijoje įrangai 

130,00 

3. Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai (Eur/1 antena) 6,00 

4. Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje (Eur/1U) 2,90 

5. Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio (Eur/1 kv. m) 20,00 

Sukurtos infrastruktūros pagrindu teikiamų paslaugų transmisijos problemų turinčių objektų atveju bei 

duomenų perdavimo paslaugų gyvenvietėse atveju bus taikomi esami patvirtinti VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ tarifai2. 

Pateikti Tarifų dydžiai yra orientaciniai, dėl to tikslinant investicijų dydį bei apimtį gali pakisti. Tarifai taip pat 

gali būti keičiami atsižvelgiant į rinkos kainų dinamiką. 

                                                      
2 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce

