
VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ PAGRINDIMAS PAGAL RAIN TINKLO TARIFŲ 
NUSTATYMO PRINCIPUS 

 
1. Ryšio paslaugos viena/dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis tarifo pagrindimas 

 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2007 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo Nr. 3-324 
patvirtinimo. 
 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

I. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinis tinklas sukurtas į Lietuvos kaimiškąsias vietoves, kuriose iki šiol 
nebuvo galimybės operatoriams teikti tokių plačiajuosčio ryšio paslaugų.  
Skaidulų paslaugos leidžia operatoriams užtikrinti aukštos kokybės, technologiškai sudėtingų paslaugų 
teikimą galutiniams kaimiškųjų vietovių vartotojams.  
 

II. Kainų palyginimas 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšio paslaugų kainos yra analogiškos esančioms rinkoje.  
Paslaugos skaidulomis yra teikiamos tokiomis pačiomis kainomis, kaip ir perkamos iš kitų didmenines 
paslaugas teikiančių operatorių.  
 

III. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nėra iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteikia mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

 
 
 

2. Duomenų srauto perdavimo iki 300 Mb/s sparta savivaldybės ribose tarifo pagrindimas 
 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2016 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-138(1.5 E) patvirtinimo.  

 
Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

I. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Skaitmeninė atskirtis, susijusi su galimybe naudotis spartesniu plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir 
kaimuose, mažinama skatinant operatorius teikti spartesnes ir kokybiškenses paslaugas kaimiškosiose 
vietovėse, taip didinant socialinę sanglaudą, bei ekonomikos augimą. 

II. Kainų palyginimas 

Rinkoje analogiškos didmeninės paslaugos nėra teikiamos, todėl lyginti su kitų operatorių tarifais nėra 
galimybių.  
Įvertinus operatorių poreikį duomenų perdavimo paslaugoms, nustatyta, kad šiuo metu esama 100 Mb/s 
paslaugos kaina būtų patraukli 300 Mb/s palsaugai.  
2014 m. pabaigoje vykdytoje viešojoje konsultacijoje operatoriai išreiškė poreikį esamos 100 Mb/s 
paslaugos greitaveikos kėlimui už tą pačią kainą.  
 

III. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nebus iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams bus taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteiks mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

 

 



3. Duomenų srauto perdavimo 100 Mb/s sparta iki 1 kilometro geografinio atstumo arba gyvenvietės ribose, 
bet ne didesniu kaip 5 kilometrų geografiniu atstumu tarifo pagrindimas 
 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2009 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-258 patvirtinimo.  

 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

I. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Paslauga skirta suteikti galimybę operatoriams plėtoti savo tinklus gyvenvietės ribose siekiant užtikrinti 
paslaugų teikimą visiems gyvenvietėje prie RAIN tinklo prijungtiems objektams, bei sukurti operatoriams 
palankesnes sąlygas plėtoti savo „paskutinės mylios“ sprendimus jose. 
Ši paslauga leidžia operatoriams mažesniais kaštais apjungti savo „paskutinės mylios“ tinklo segmentus 
gyvenvietės ribose, bei pasiekti gyvenvietėje išsidėsčiusius objektus, taip prisidėdama prie skaitmeninės 
atskirties mažinimo kaimiškosiose gyvenvietėse.  
 

II. Kainų palyginimas 

Analogiškų paslaugų VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenimis rinkoje nėra, todėl šios paslaugos tarifas 
lyginamas ir atitinka panašių paslaugų rinkos kainas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugos yra skirtos 
užtikrinti ryšį į kaimiškąsias vietoves.    
 

III. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nėra iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteikia mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

 
 
 

4. Duomenų srauto perdavimo 1 Gb/s sparta tarifo pagrindimas 
 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2010 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-758 patvirtinimo.  

 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

I. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Paslauga skatina operatorius teikti spartesnes ir kokybiškesnes paslaugas į kaimiškąsias vietoves. Didesnės 
spartos paslaugos operatoriams suteikia galimybę  apimti didesnį galutinių vartotojų skaičių bei perduoti 
kokybiškesnes ir daugiau resursų naudojančias paslaugas į nutolusią gyvenvietę.   
 

II. Kainų palyginimas 

Paslauga yra skirta apjungti kelis taškus į bendrą 1 Gb/s srautą (paslauga su tarpiniais taškais) ir atitinka 
rinkos kainą, kai taškai yra nutolę vienas nuo kito nedideliais atstumais, pvz. savivaldybės ribose.  
 
Kadangi paslauga skirta užtikrinti didesnės spartos pralaidumus į kaimiškąsias vietoves, šios paslaugos 
kainodara yra sukonstruota taip, kad būtų nepatraukli ilgiems atstumams, pvz. tarpmiestiniams 
sujungimams.  
 

III. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

 
Konkurencija nėra iškraipoma, nes: 

- Paslauga teikiama visiems operatoriams vienodais paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteikia mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams; 

 



5. Duomenų srauto perdavimo 155 Mb/s sparta (STM-1 technologija) tarifo pagrindimas 
 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2010 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-758 patvirtinimo.  
 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

I. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Ši paslauga sukurta užtikrinti specifinius operatorių poreikius sukuriant ryšį į kaimiškąsias vietoves. STM-1 
technologijos paslauga skirta operatoriams naudojantiems SDH bei STM signalų perdavimą. 
 
 

II. Kainų palyginimas 

Analogiškų paslaugų VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenimis rinkoje nėra, todėl šios paslaugos tarifas 
lyginamas ir atitinka panašių paslaugų rinkos kainas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugos yra skirtos 
užtikrinti ryšį į kaimiškąsias vietoves.    
 

III. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nėra iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteikia mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

 
 
 

6. Ryšio paslaugos sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis tarifo pagrindimas 
 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2010 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-758 patvirtinimo.  
 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

I. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Paslauga skirta pasiekti nutolusias vietoves didelės spartos ryšiu. Ši paslauga teikiama į tas vietoves, kur nėra 
galimybės teikti ryšio paslaugas šviesolaidinėmis skaidulomis (kai dalis linijos yra nuomojama iš kitų 
operatorių, siekiant nedubliuoti esamos infrastruktūros).  
 

II. Kainų palyginimas 

Analogiškų paslaugų VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenimis rinkoje nėra, todėl šios paslaugos tarifas 
lyginamas ir atitinka panašių paslaugų rinkos kainas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugos yra skirtos 
užtikrinti ryšį į kaimiškąsias vietoves.    
 

III. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nėra iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteikia mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

 
 

 

 

 

 



7. Duomenų srauto perdavimo 1 Gb/s sparta, nepriklausančio nuo paslaugos atstumo tarifo pagrindimas 
 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2015 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-274(1.5E) patvirtinimo.  
 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

IV. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Tarifas taikomas paslaugoms, kurių bent vienas taškas yra kaimiškojoje vietovėje. Skaitmeninė atskirtis, 
susijusi su galimybe naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir kaimuose, mažinama skatinant 
operatorius teikti paslaugas būtent kaimiškosiose vietovėse, taip didinant socialinę sanglaudą, bei 
ekonomikos augimą. 

V. Kainų palyginimas 

Rinkos kainos 1Gb/s paslaugoms svyruoja nuo 280 Eur/mėn. iki 580 Eur/mėn., priklausomai nuo paslaugų 
teikimo vietovės. Didžiuosiuose miestuose esantis operatorių poreikis, bei vartotojų skaičius sąlygoja 
aukštesnes kainas, kaimiškosiose vietovėse pastebima priešinga tendencija. Šios paslaugos planuojamos 
teikti į kaimiškąsias vietoves, kur iki šiol tokio pralaidumo paslaugų nebuvo teikiama.  
 

Siekiant išsiaiškinti paslaugos kainas rinkoje buvo atlikta viešoji konsultacija. Operatorių teigimu, siūlomas 
tarifas atitinka rinkos kainą (siūlomai kainai pritarė 18 operatorių iš 20). Abejones išreiškę operatoriai TEO 
LT, AB ir Asociacija „Infobalt“ (TEO iniciatyva).  

VI. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nebus iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams bus taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- Paslaugos teikiamos tik į kaimiškąsias vietoves, kur iki tol tokio pralaidumo paslaugų nebuvo; 
- Paslauga neapriboja operatorių teritorijos atžvilgiu, todėl suteikia galimybes regionuose 

veikiantiems operatoriams teikti paslaugas visoje šalies teritorijoje; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteiks mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

 
 

8. Duomenų srauto perdavimo 100 Mb/s sparta į gyvenvietes, kuriose neteikiamos paslaugos 12 mėn. ar 
daugiau tarifo pagrindimas  
 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2015 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-274(1.5E) patvirtinimo.  
 

 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

I. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Tarifas skatina operatorius teikti paslaugas naujose nutolusiose gyvenvietėse, kuriose iki šiol dar neteikė 
paslaugų; 

II. Kainų palyginimas 

Rinkoje į šias vietoves analogiškos didmeninės paslaugos nėra teikiamos, todėl lyginti su kitų operatorių 
tarifais nėra galimybių. Nustatyta, kad esama 100 Mb/s paslaugos kaina į šias gyvenvietes operatoriams 
nėra patraukli dėl per mažo galutinių vartotojų skaičiaus.  
Siekiant išsiaiškinti galimas paslaugos kainas rinkoje buvo atlikta viešoji konsultacija. Konsultacijos ir 
darbinių susitikimų metu buvo identifikuota, kad paslaugos kaina į šias gyvenvietes turi būti bent dvigubai 
mažesnė. Operatorių teigimu, siūlomas tarifas atitinka rinkos kainą (siūlomai kainai pritarė 18 operatorių iš 
20). Abejones išreiškę operatoriai TEO LT, AB ir Asociacija „Infobalt“ (TEO iniciatyva).  

III. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nebus iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams bus taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- Gyvenviečių sąrašas skelbiamas viešai visiems prieinamoje prieigoje; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteiks mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 



 
9. Įrangos talpinimo paslaugos tarifo pagrindimas  

 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2015 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-274(1.5E) patvirtinimo.  
 
Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

IV. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Paslauga skirta suteikti galimybę operatoriams talpinti su perkama paslauga susijusią įrangą paslaugos 
teikimo taškuose, taip palengvinant paslaugos pasiekiamumą. 

V. Kainų palyginimas 

Paslauga teikiama su apribojimais, todėl analogiškų paslaugų rinkoje nėra ir objektuose, kuriuose ši paslauga 
bus teikiama analogiškos paslaugos neteikiamos, todėl lyginti su kitų operatorių tarifais nėra galimybių. 
Siekiant išsiaiškinti paslaugos kainas rinkoje buvo atlikta viešoji konsultacija. Operatorių teigimu, siūlomas 
tarifas atitinka rinkos kainą (siūlomai kainai pritarė 18 operatorių iš 20). Abejones išreiškę operatoriai TEO 
LT, AB ir Asociacija „Infobalt“ (TEO iniciatyva).  

VI. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nebus iškraipoma, nes: 
- Visiems operatoriams bus taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos;  
- Paslauga teikiama tik kartu su kita paslauga; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteiks mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

 
10. Prieigos prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta tarifo pagrindimas 

 
Paslaugos tarifas galioja nuo 2015 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 
Nr. 3-274(1.5E) patvirtinimo.  

 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifų nustatymo principus, nustatyta: 

IV. Skaitmeninės atskirties mažinimas 

Tarifas taikomas baigtiniam sąrašui objektų (PRIP projekto galiniai įrenginiai bei movos ir kabelio atsargos 
esančios ant PRIP projekto metu sukurtų linijų); 
Tarifas pritaikytas ypač mažo gyventojų tankumo teritorijoms, t. y. atsižvelgiama į nedidelį mažmeninių 
paslaugų vartotojų skaičių. 

V. Kainų palyginimas 

Rinkoje į šiuos objektus analogiškos didmeninės paslaugos nėra teikiamos, todėl lyginti su kitų operatorių 
tarifais nėra galimybių. 
Nustatant tarifą vertinamos operatorių teikiamos mažmeninės šviesolaidinio interneto iki 100 Mb/s sparta 
paslaugos galutiniams vartotojams kainos mažmeninėje rinkoje: 

- 8,66 Eur/mėn. TEO LT, AB; 
- 8,40 Eur/mėn. UAB „Cgates“; 
- 8,50 Eur/mėn. UAB „Balticum TV“. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad didmeninių paslaugų kainos turi reikšmingą įtaką mažmeninių ryšio operatorių veiklai, 
siūlomas tarifas sudaro skirtumą tarp didmeninės ir galutinio vartotojo mokamos kainos bei palieka dalį lėšų 
mažmenininko sąnaudoms padengti bei pelnui uždirbti. 

VI. Konkurencijos iškraipymo mažinimas 

Konkurencija nebus iškraipoma, nes: 
- Šiems objektams analogiškos paslaugos nėra teikiamos; 
- Visiems operatoriams bus taikomas vienodas paslaugos tarifas ir teikimo sąlygos; 
- Objektų, kuriems taikomas šis tarifas, sąrašas skelbiamas viešai visiems prieinamoje prieigoje; 
- VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neteiks mažmeninių paslaugų galutiniams vartotojams. 

__________________ 


