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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 4 

dalies 3 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“, 6, 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“, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-1437 „Dėl Transliacijų 

perdavimo priemonių teikimo paslaugų 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. balandžio 28 d. Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų 

rinkos tyrimo ataskaitą Nr. (43.4) LD-944 (toliau – Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u , kad:  

1.1. Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo metu buvo apklausti 

82 asmenys. 

1.2. Esminiai apklaustų asmenų paaiškinimai, turintys įtakos Transliacijų perdavimo 

priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimui pateikti ir įvertinti Ataskaitos 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1, 3.1.2, 

4.2.3, 4.2.4, 4.3.3 ir 4.3.4 skyriuose. 

1.3. Ataskaitos 2.7 skyriuje buvo apibrėžtos šios Transliacijų perdavimo priemonių teikimo 

paslaugų rinkos: 

1.3.1. Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, 

teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka (toliau – Radijo transliacijų perdavimo 

antžeminiais tinklais priemonių rinka);  

1.3.2. Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, 

teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka (toliau – Televizijos transliacijų perdavimo 

antžeminiais tinklais priemonių rinka);  

1.3.3. Transliacijų perdavimo palydovinio ryšio tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų 

platesnėje nei Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.3.4. Transliacijų perdavimo IPTV tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinka; 

1.3.5. Transliacijų perdavimo kabelinės televizijos tinklais priemonių teikimo paslaugų, 

teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinka. 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.1 ir 3.2 skyriuose, Transliacijų perdavimo priemonių teikimo 

paslaugų rinkos, kuriose reikalinga taikyti ex ante reguliavimą, yra šios: 

1.4.1. Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių rinka; 

1.4.2. Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių rinka. 
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1.5. Kaip nurodyta Ataskaitos 4.2.1 skyriuje, tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2012 m. 

gruodžio 31 d., AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – LRTC) užėmė 72,2 proc., UAB 

„Pūkas“ – 3,7 proc., UAB „Omnitel“ – 3,2 proc., kiti ūkio subjektai bendrai paėmus – 20,9 proc. 

Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių rinkos matuojant pagal suteiktų radijo 

transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kiekį. Radijo transliacijų 

perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugas pirko: VšĮ „Advilio reklamos 

miestas“, UAB „Alytaus radijas“, UAB Antroji reklamos ateljė, UAB „Artvydas“, UAB „Atvirai“, 

UAB „Aukštaitijos radijas“, UAB „Eurolexis“, UAB „Geruda“, VšĮ „Indros radijas“, UAB „Info 

XXL“, UAB „Interbanga“, VšĮ J. Varno Vilniaus radijo studija, UAB „Kauno fonas“, Kauno 

technologijos universitetas, VšĮ „Kvartolė“, UAB „Labas, Klaipėda“, UAB „Laisvoji banga“, UAB 

„Lamantas“, UAB „Lanula“, LRTC, UAB „M-1“, VšĮ „Marijos radijas“, UAB „Mažeikių aidas“, 

UAB „Muzikos topai“, UAB „Plunsta“, UAB „Proarsa“, UAB „Pūkas“, UAB „Radijas kelyje“, 

UAB „Radijo pulsas“, UAB „Radijo stotis Laluna“, UAB „Radiocentras“, UAB „Radiola“, UAB 

„Reklamos gama“, UAB „Rimtas radijas“, UAB „Saulės radijas“, Šiaulių Didždvario gimnazija, 

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, VšĮ „Šou imperija“, UAB „TELE-3“ radijas, UAB Radijo stotis 

„Ultra vires“, V. Ivanausko individuali firma „Vydas“, Vilniaus Baltupių progimnazija, Vilniaus 

universitetas, UAB „Znad Wilii radijo stotis“, UAB „Žinių radijas“. 

1.6. Kaip nurodyta Ataskaitos 4.3.1 skyriuje, tiriamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2012 m. 

gruodžio 31 d., LRTC užėmė 94,4 proc., kiti ūkio subjektai bendrai paėmus – 5,6 proc. Televizijos 

transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių rinkos matuojant pagal suteiktų televizijos 

transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kiekį. Televizijos 

transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugas pirko: VšĮ Alytaus 

regioninė televizija, UAB Aukštaitijos televizija, UAB „Balticum TV“, UAB „Ilora“, LRTC, UAB 

„Kėdainių krašto televizija“, VšĮ Marijampolės televizija, UAB „Pūkas“, VšĮ „Raseinių krašto 

televizija“, UAB „Roventa“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, TEO LT, AB, UAB „TV7“, 

V. Krušnos IĮ. 

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

2.1. Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių rinka apibrėžta šio įsakymo 

1.3.1 papunktyje. 

2.2. Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių rinka apibrėžta šio 

įsakymo 1.3.2 papunktyje. 

3. 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.  

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

 

 

Direktorius                      Feliksas Dobrovolskis 
 


