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Vilnius 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 19 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“, 35 punktu ir 
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 

16 d. įsakymą Nr. 1V-629 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Didmeninės 
(fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje 

vietoje rinkoje“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 
12 d. įsakymą Nr. 1V-1718 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Didmeninės 
plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2013 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. 1V-579 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus įsakymų, kuriais ūkio subjektas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras yra pripažintas 
turinčiu 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, ir Analoginės 

antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 
vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas transliuotojui, teikiamų Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, rinkose, pripažinimo netekusiais galios“, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. 1V-1090 „Dėl kai kurių 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais 

galios“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. 
įsakymą Nr. 1V-310 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę 
įtaką Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, 

skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymą  Nr. 1V-311  „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio 
didelę įtaką Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, 
paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų TEO LT, AB, Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, rinkoje“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 
2014 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 1V-621 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centro, turinčio didelę įtaką Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo 
paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“, Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 1V-622 „Dėl ūkio subjekto 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Televizijos transliacijų perdavimo 
antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

rinkoje“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. 
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įsakymą Nr. 1V-636 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. 
balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-662 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, 
turinčio didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo 

paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ pakeitimo“: 
1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. 1V-897 „Dėl Atitinkamų rinkų ir šiose rinkose didelę 
įtaką turinčių ūkio subjektų bei jiems nustatytų įpareigojimų sąrašo paskelbimo“.  

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre. 

 
 

L. e. direktoriaus pareigas    Romualdas Leonavičius 
 
 


