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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 

2011, Nr. 91-4327) (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 5 dalimi, 17 straipsnio 7 

dalimi, Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau 

– Tarnyba) direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V–297 (Žin., 2004, Nr. 141–5174), 9, 

25.1 ir 25.2 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. 

nutarimo Nr. 1093 „Dėl analoginės antžeminės televizijos išjungimo“ (Žin., 2011, Nr. 116-5468) 

(toliau – LRV nutarimas) 1 punktą: 

1. N u s t a č i a u : 

1.1. Tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. 1V-239 „Dėl Transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkų apibrėžimo“ 

(toliau – 2010 m. vasario 24 d. Įsakymas Nr. 1V-239), be kita ko, apibrėžtos Analoginės antžeminės 

televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams 

teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, 

teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir Analoginės antžeminės televizijos transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis 

(kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkos (toliau abi 

kartu – Rinkos) (2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-239 2.4 ir 2.7 punktai), kaip nurodyta 

Tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. patvirtintos Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo ataskaitos Nr. (43.4) LD-349 4.3 

skyriuje, kurias, kaip nurodyta Tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-243 

„Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Analoginės 

antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centrui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (toliau – 2010 m. vasario 24 d. 

Įsakymas Nr. 1V-243) 1.1 punkte ir Tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-

245 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Analoginės 

antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 
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vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamų Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (toliau– 2010 m. vasario 24 d. Įsakymas Nr. 1V-245) 1.1 punkte, 

atitinkamai sudarė AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiamos analoginės antžeminės 

televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms galutiniams vartotojams 

teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, 

teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiamos 

analoginės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio paslaugoms 

galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamos 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, (toliau abi kartu – Paslaugos). 

1.2. 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-243 2 punktu ir 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo 

Nr. 1V-245 2 punktu ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras yra pripažintas 

turinčiu didelę įtaką Rinkose. 

1.3. Ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo 

Nr. 1V-243 ir 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-245 3.1, 3.2 ir 3.3 punktais palikti galioti 

atitinkamai Tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1V-1059 „Dėl ūkio subjekto AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Antžeminės televizijos transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis 

(kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (Informaciniai 

pranešimai, 2006, Nr. 77-774) (toliau – 2006 m. spalio 5 d. Įsakymas Nr. 1V-1059) ir Tarnybos 

direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1V-1058 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro, turinčio didelę įtaką Antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, 

skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas 

transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (Informaciniai pranešimai, 2006, 

Nr. 77-773) (toliau – 2006 m. spalio 5 d. Įsakymas Nr. 1V-1058) 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nustatyti 

įpareigojimas suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimas ir skaidrumo įpareigojimas, o taip 

pat 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-243 ir 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-245 4.1 ir 

4.2 punktais pakeisti atitinkamai 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo 1V-1059 ir 2006 m. spalio 5 d. 

Įsakymo 1V-1058 3.4 ir 3.5 punktuose nustatyti kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai 

bei apskaitos atskyrimo įpareigojimas. 

1.4. Tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1V-1310 „Dėl Transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo“ 

pradėtas Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, 

rinkos, kuri nėra nurodyta 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos rekomendacijos 2007/879/EB 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 2007 L 344, p. 65), priede, tyrimas. 

1.5. Vadovaujantis LRV nutarimo 1 punktu, 2012 m. spalio 29 d. 3:00 val. išjungtas 

analoginės antžeminės televizijos transliacijų perdavimas, todėl po analoginės antžeminės 

televizijos transliacijų perdavimo išjungimo nėra ir negali būti teikiamos jokios su analoginės 

televizijos transliacijų perdavimu susijusios paslaugos, tarp jų ir Paslaugos. 

2. K o n s t a t u o j u :  

2.1. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi ir Rinkos tyrimo taisyklių 9 punktu, 

Tarnyba turi teisę atlikti ne visą rinkos tyrimo procedūrą, bet tik atskiras jos dalis, jeigu motyvuotai 

ir pagrįstai mano, kad kitas dalis atlikti nėra tikslinga. 

2.2. Vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, jeigu atlikus atitinkamos rinkos tyrimą 

nustatoma, kad jos charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų šiame straipsnyje, 

taikymo ir (arba) joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų, Tarnyba Įstatymo nustatyta tvarka ir 

sąlygomis nenustato šiame straipsnyje nurodytų įpareigojimų ūkio subjektams ir (ar) panaikina 

didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, jei tokie 

buvo nustatyti.  

2.3. Atsižvelgiant į šio įsakymo 1.5 punkte nurodytas aplinkybes, kad 2012 m. spalio 29 d. 

3:00 val. išjungtas analoginės antžeminės televizijos transliacijų perdavimas ir kad po analoginės 
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antžeminės televizijos transliacijų perdavimo išjungimo Paslaugos nėra ir negali būti teikiamos, bei 

vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi ir Rinkos tyrimo taisyklių 9 punktu, pradėjus 

Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos 

tyrimą, nurodytą šio įsakymo 1.4 punkte, nustatyta, kad apibrėžti rinką ar rinkas, kurias sudarytų 

Paslaugos, ir atlikti kitas Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, rinkos tyrimo dalis, kiek tai susiję su Paslaugomis, yra objektyviai neįmanoma, 

todėl kitas Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams 

teikti, rinkos tyrimo dalis, kiek tai yra susiję su Paslaugomis, atlikti nėra tikslinga. 

2.4. Atsižvelgiant į aplinkybes, nustatytas šio įsakymo 1.2–1.5 punktuose, ir vadovaujantis 

Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras negali būti 

laikomas turinčiu didelę įtaką Rinkose ir ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui yra 

neįmanoma taikyti šio įsakymo 1.3 punkte nurodytų įpareigojimų nuo ataskaitinio laikotarpio, kuris 

suprantamas, kaip jis apibrėžtas Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą 

taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1164 (Žin., 

2006, Nr. 2-45; Nr. 70-2606; 2011, Nr. 45-2146), 6 punkte, prasidedančio po šio įsakymo 1.5 

punkte nurodytos analoginės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo išjungimo datos. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 

3.1. Tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 1V-1059 „Dėl ūkio subjekto AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Antžeminės televizijos transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis 

(kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“;  

3.2. Tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. Įsakymą Nr. 1V-1058 „Dėl ūkio subjekto AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Antžeminės televizijos transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis 

(kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“;  

3.3. Tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. Įsakymą Nr. 1V-243 „Dėl ūkio subjekto 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Analoginės antžeminės televizijos 

transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo 

dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, teikiamų Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinkoje“;  

3.4. Tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. Įsakymą Nr. 1V-245 „Dėl ūkio subjekto 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Analoginės antžeminės televizijos 

transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo 

dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“. 

4. N u s t a t a u, kad įsakymų, nurodytų šio įsakymo 3 punkte, pripažinimas netekusiais 

galios neatleidžia ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro nuo įpareigojimų, nurodytų 

šio įsakymo 1.3 punkte, vykdymo už 2012 m. ataskaitinį laikotarpį, kiek tai susiję su Paslaugomis, 

teiktomis iki 2012 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

5. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka 

ir terminais. 

6. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje. 

 

 

 

Direktorius             Feliksas Dobrovolskis 


