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ĮSAKYMAS 
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2014 m. vasario 27 d. Nr. 1V-309 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 

straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 1 punktu, 11 ir 20 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“ 24 ir 25 punktais, Lietuvos Respublikos ryšių 

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

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

išnagrinėjęs asmenų pateiktus atsakymus į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau 

– Tarnyba) 2013 m. kovo 21 d. raštu Nr. (43.4)-1B-1386 ir Tarnybos 2013 m. kovo 25 d. raštu 

Nr. (43.4)-1B-1439 pateiktą Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, rinkos tyrimo anketą, ir atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 27 d. Transliacijų 

perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti rinkos tyrimo 

ataskaitą Nr. (43.4) LD-448 (toliau – Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams 

teikti, rinkos tyrimo metu buvo apklausti 82 asmenys. 

1.2. Esminiai apklaustų asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Transliacijų perdavimo 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimui pateikti ir įvertinti 

Ataskaitos 3.1.2, 3.2.3.3.1, 3.2.3.3.2, 3.2.3.3.4, 4.2.2.2 skyriuose. 

1.3. Ataskaitos 3.4 skyriuje buvo apibrėžtos šios Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos: 

1.3.1. Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų siuntėjo AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.3.2. Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų siuntėjo IĮ „J. Varno Vilniaus radijo 

studija“, Vilniuje ir jo apylinkėse, rinka; 

1.3.3. Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų transliuotojų (retransliuotojų) Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.3.4. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka; 
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1.3.5. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.3.6. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų V. Krušnos 

individualios įmonės Alytaus miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.7. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Česlovo Rulevičiaus 

Trakuose ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.8. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų VšĮ „Alytaus regioninė 

televizija“ Alytuje ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.9. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „Kėdainių krašto 

televizija“ Kėdainiuose ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.10. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „Pūkas“ Kaune ir 

miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.11. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų VšĮ „Marijampolės 

televizija“ Marijampolėje ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.12. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „Roventa“ 

Mažeikiuose ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.13. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „Aukštaitijos 

televizija“ Panevėžyje ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.14. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „Balticum TV“ 

Plungėje ir miesto apylinkėse, Klaipėdoje ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.15. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų VšĮ „Raseinių krašto 

televizija“ Raseiniuose ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.16. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „TV7“ Jonavoje 

ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.17. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „Šiaulių 

apskrities televizija“ Šiauliuose ir miesto apylinkėse, rinka; 

1.3.18. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų UAB „Ilora“ Naujojoje 

Akmenėje ir miesto apylinkėse, rinka;  

1.3.19. Televizijos transliacijų perdavimo kabelinės televizijos tinklais paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.3.20. Televizijos transliacijų perdavimo IPTV tinklais paslaugų, skirtų turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.3.21. Televizijos transliacijų perdavimo palydovinio ryšio tinklais paslaugų, skirtų turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka. 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 4.3 skyriuje, Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos, kuriose reikalinga taikyti ex ante reguliavimą, 

yra šios: 
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1.4.1. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.4.2. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinka.  

1.5. Kaip nurodyta Ataskaitos 4.2.1.1 ir 5.1.1.1 skyriuose, tiriamojo laikotarpio pabaigoje, 

t. y. 2012 m. gruodžio 31 d., AB Lietuvos radijo ir televizijos centras užėmė 100 proc. Televizijos 

transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkos. 2012 m. gruodžio 31 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centro teikiamas televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugas, skirtas turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, gavo: TEO LT, AB, 

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, UAB „Baltijos TV“, UAB „TELE-3“, VšĮ Lietuvos 

nacionalinis radijas ir televizija, UAB „Balticum TV“.  

1.6. Kaip nurodyta Ataskaitos 4.2.2.1 ir 5.2.1.1 skyriuose, tiriamojo laikotarpio pabaigoje, 

t. y. 2012 m. gruodžio 31 d., TEO LT, AB, užėmė 100 proc. Televizijos transliacijų perdavimo 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkos. 2012 m. 

gruodžio 31 d. TEO LT, AB, teikiamas televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklais paslaugas, skirtas turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, gavo: 

TEO LT, AB, ir UAB „Lietuvos ryto“ televizija. 

1.7. Kaip nurodyta Ataskaitos 6.5 skyriuje, tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2012 m. 

gruodžio 31 d., skaitmeninio antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugos, skirtos turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centrui, Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo teikiamos ir nėra 

informacijos, kad artimiausiu metu šios paslaugos bus pradėtos teikti.  

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

2.1. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka apibrėžta šio įsakymo 1.3 papunktyje. 

2.2. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinka apibrėžta šio įsakymo 1.3 papunktyje.  

3. N u s t a t a u kad, Skaitmeninio antžeminio radijo 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, rinka 

neapibrėžiama.  

4. 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.  

5. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.  
 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                   Romualdas Leonavičius 


