
 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS  

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. 1V-312 

Vilnius 

 

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

straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, 17 straipsnio 7 dalimi, Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 

1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių patvirtinimo“, 9, 23, 24 ir 25 punktais 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. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. 

įsakymo 1V-1055 „Dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, rinkų apibrėžimo“ (toliau – 2006 m. spalio 5 d. Įsakymas Nr. 1V-1055) 2.3 

papunktyje buvo apibrėžta Antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio 

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

teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka, kurioje Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1V-1056 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, 

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

transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (toliau – 2006 m. spalio 5 d. 

Įsakymas Nr. 1V-1056) ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras buvo pripažintas 

turinčiu didelę įtaką. Ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 2006 m. spalio 5 d. 

Įsakymo Nr. 1V-1056 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5 papunkčiuose buvo nustatyti įpareigojimas suteikti 

prieigą, nediskriminavimo įpareigojimas, skaidrumo įpareigojimas, kainų kontrolės ir sąnaudų 

apskaitos įpareigojimai, apskaitos atskyrimo įpareigojimas. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymo 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) 2.3 papunktyje buvo apibrėžta Analoginio antžeminio 

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

radijo dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka, 

kurioje Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. 

įsakymu Nr. 1V-242 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę 

įtaką Analoginio antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms 

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

Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (toliau – 2010 m. vasario 24 d. Įsakymas Nr. 1V-242) 

ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Ūkio 

subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-242 3.1, 

3.2 ir 3.3 papunkčiais buvo palikti galioti 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1056 3.1, 3.2 ir 3.3 

papunkčiuose nustatyti įpareigojimas suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimas, skaidrumo 
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įpareigojimas, o 4.1 ir 4.2 papunkčiais buvo pakeisti 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1056 3.4 

ir 3.5 papunkčiais nustatyti kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai ir apskaitos 

atskyrimo įpareigojimas. 

1.2. 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1055 2.1 papunktyje buvo apibrėžta Antžeminio 

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

radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka, kurioje 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1V-

1057 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Antžeminio 

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

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

(toliau – 2006 m. spalio 5 d. Įsakymas Nr. 1V-1057) ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centrui 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1057 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5 papunkčiais 

buvo nustatyti įpareigojimas suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimas, skaidrumo 

įpareigojimas, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, apskaitos atskyrimo 

įpareigojimas. 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-239 2.1 papunktyje buvo apibrėžta 

Analoginio 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, kurioje Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-240 „Dėl ūkio 

subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Analoginio 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, rinkoje“ (toliau – 2010 m. vasario 24 d. Įsakymas Nr. 1V-240) ūkio 

subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką. Ūkio 

subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-240 3.1, 

3.2 ir 3.3 papunkčiais buvo palikti galioti 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1057 3.1, 3.2 ir 3.3 

papunkčiais nustatyti įpareigojimas suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimas ir skaidrumo 

įpareigojimas, o 4.1 ir 4.2 papunkčiais buvo pakeisti 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1057 3.4 

ir 3.5 papunkčiais nustatyti kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai ir apskaitos 

atskyrimo įpareigojimas. 

1.3. 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-239 2.2 papunktyje buvo apibrėžta 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, kurioje Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-241 „Dėl ūkio subjekto 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką 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, rinkoje“ (toliau – 2010 m. vasario 24 d. Įsakymas Nr. 1V-241) ūkio 

subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras buvo pripažintas turinčiu didelę įtaką rinkoje. 

Ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-241 

3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiais buvo palikti galioti 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1057 3.1, 3.2 ir 

3.3 papunkčiais nustatyti įpareigojimas suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimas ir 

skaidrumo įpareigojimas, o 4.1 ir 4.2 papunkčiais buvo pakeisti 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 

1V-1057 3.4 ir 3.5 papunkčiais nustatyti kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai ir 

apskaitos atskyrimo įpareigojimas. 

1.4. Ataskaitos 6.1 skyriuje yra nustatyta, kad 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, 

kuri atitinka 2006 m. spalio 5 d. Įsakymo Nr. 1V-1055 2.1 papunktyje apibrėžtą Antžeminio radijo 

transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo 
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dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinką ir 2010 m. 

vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-239 2.1 papunktyje apibrėžtą Analoginio 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, rinką, nepasižymi tokiomis charakteristikomis, kurios gali pateisinti 

įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje taikymą.  

1.5. Ataskaitos 6.2 skyriuje yra nustatyta, kad Radijo transliacijų perdavimo analoginio 

antžeminio radijo tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, 

teikiamų transliuotojų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka, kuri atitinka 2006 m. spalio 5 d. 

Įsakymo Nr. 1V-1055 2.3 papunktyje apibrėžtą Antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, 

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

transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinką ir 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo 

Nr. 1V-239 2.3 papunktyje apibrėžtą Analoginio antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, 

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

transliuotojui, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinką, nepasižymi tokiomis 

charakteristikomis, kurios gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje taikymą. 

1.6. Ataskaitos 6.5 skyriuje nustatyta, kad 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, todėl 2010 m. vasario 24 d. Įsakymo Nr. 1V-239 2.2 papunktyje apibrėžta 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 nepasižymi tokiomis charakteristikomis, 

kurios gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje taikymą. 

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

2.1. 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, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis nenustato Įstatymo 17 straipsnyje 

nurodytų įpareigojimų ūkio subjektams ir (ar) panaikina didelę įtaką atitinkamoje rinkoje 

turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, jei tokie buvo nustatyti. Panaikindama 

įpareigojimus, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę motyvuotu sprendimu 

nustatyti jų vykdymo pabaigos terminą, ne ilgesnį kaip 28 dienos nuo atitinkamos Įstatymo 16 

straipsnio 19 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos interneto svetainėje.  

2.2. Atlikus Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, rinkos tyrimą, Ataskaitos 4 ir 6 skyriuose nustatyta, kad 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, rinkos, Radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų, 

skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų transliuotojų Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinkos, 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, rinkos 

charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje taikymo, todėl 

šiose rinkose ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui nustatyti įpareigojimai, 

vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, naikintini. 

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

3.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. 

įsakymą Nr. 1V-1056 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę 

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

Respublikos teritorijoje, rinkoje“. 

3.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. 

įsakymą Nr. 1V-1057 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę 

įtaką Antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui, teikiamų Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, rinkoje“. 

3.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. 

įsakymą Nr. 1V-240 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę 

įtaką Analoginio 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, rinkoje“. 

3.4. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. 

įsakymą Nr. 1V-241 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę 

įtaką 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, rinkoje“. 

3.5. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. 

įsakymą Nr. 1V-242 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę 

įtaką Analoginio antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms 

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

Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“. 

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 

 

 

 


