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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 

straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 1, 9 ir 11 dalimis, 17 straipsnio 1, 3, 5, 6 ir 7 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“, (toliau – Rinkos 

tyrimo taisyklės) 6, 20, 21, 24 ir 25 punktais, išnagrinėjęs juridinių asmenų pateiktus atsakymus į 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2016 m. balandžio 26 d. raštu 

Nr. (43.4) 1B-1267 pateiktą Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams 

vartotojams teikti, rinkos tyrimo ir Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos 

(televizijos priemonių) tyrimo anketą, atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 9 d. Europos Komisijos 

rekomendaciją 2014/710/ES 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 2014 L 

295, p. 79) ir į Tarnybos 2017 m. birželio 23 d. Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų 

rinkos tyrimo ataskaitą Nr. (43.4) LD-1510 (toliau – Ataskaita): 

1. N u s t a č i a u  ir k o n s t a t u o j u, kad: 

1.1. Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais priemonių 

teikimo paslaugų rinka, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija (toliau – 

DVB-T priemonių rinka) apibrėžta Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1V-

628 „Dėl Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkų apibrėžimo“ 1.3 papunktyje. 

1.2. Tyrimas dėl konkurencijos veiksmingumo DVB-T priemonių rinkoje išdėstytas 

Ataskaitos 3.1.1 skyriuje. 

1.3. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.1.2 skyriuje, konkurencija DVB-T priemonių rinkoje nėra 

veiksminga, nes: 

1.3.1. visą tiriamąjį laikotarpį AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) 

buvo televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais priemonių 

teikimo paslaugų teikėjas (toliau – televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių 

teikimo paslaugos), užimantis 92,7–90,65 proc. DVB-T priemonių rinkos; 

1.3.2. potencialiems televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo 

paslaugų teikėjams nėra teisinių arba reguliuojamojo pobūdžio įėjimo į DVB-T priemonių rinką 

barjerų, tačiau vis dar egzistuoja struktūrinio pobūdžio kliūtys, kurios riboja galimybes įeiti į DVB-

T priemonių rinką; 

1.3.3. vertikaliai susietų televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo 

paslaugų ir televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų 

teikimas Telecentrui suteikia esminį pranašumą prieš kitus DVB-T priemonių rinkos dalyvius;  
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1.3.4. esami arba potencialūs Telecentro teikiamų televizijos transliacijų perdavimo DVB-T 

tinklais priemonių teikimo paslaugų gavėjai Telecentro atžvilgiu derybinės galios neturi. 

Aplinkybių, leidžiančių manyti, kad DVB-T priemonių rinkoje egzistuoja pirkėjo derybinė galia, 

nėra; 

1.3.5. potencialios konkurencijos DVB-T priemonių rinkoje nėra. 

1.4. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.1.2 skyriuje, DVB-T priemonių rinkoje egzistuoja šios 

konkurencijos problemos: 

1.4.1. Telecentras turi motyvų, o nesant reguliavimo, ir galimybių nesuteikti televizijos 

transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų (ir susijusių priemonių) arba 

nutraukti šių paslaugų (ir susijusių priemonių) teikimą; 

1.4.2. Telecentras turi motyvų, o nesant reguliavimo, ir galimybių riboti informacijos apie 

televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugas (ir susijusias 

priemones) teikimą; 

1.4.3. Telecentras turi motyvų, o nesant reguliavimo, ir galimybių taikyti skirtingas televizijos 

transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų (ir susijusių priemonių) kainas 

bei kitas šių paslaugų (ir susijusių priemonių) teikimo sąlygas sau ir kitiems operatoriams; 

1.4.4. Telecentras turi motyvų, o nesant reguliavimo, ir galimybių taikyti per aukštas 

televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų (ir susijusių 

priemonių) kainas ir kontroliuoti kitas šių paslaugų (ir susijusių priemonių) teikimo sąlygas. 

1.5. Kaip nurodyta Ataskaitos 3.1.2 skyriuje, ūkio subjektą  Telecentras sudaro Telecentras, 

kurio 100 proc. akcijų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, patikėjimo teise valdo Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerija.  

2. P r i p a ž į s t u ūkio subjektą Telecentrą, turinčiu didelę įtaką DVB-T priemonių 

rinkoje. 

3. P a k e i č i u ūkio subjektui Telecentrui: 

3.1. Tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-622 „Dėl ūkio AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Televizijos transliacijų perdavimo 

antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

rinkoje“ (toliau – 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-622) 3.1 papunktyje nustatytą 

įpareigojimą suteikti prieigą į Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą įpareigojimą suteikti prieigą, 

kuris yra atitinkantis konkurencijos problemų, nustatytų Ataskaitos 3.1.2 skyriuje, prigimtį, 

proporcingas ir pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais 

Įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnyje, dėl priežasčių, nurodytų Ataskaitos 4.1.1 skyriuje. 

Ūkio subjektas Telecentras, teikdamas televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių 

teikimo paslaugas: 

3.1.1. privalo patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti televizijos transliacijų 

perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugas ir su jomis susijusias priemones; 

3.1.2. privalo sąžiningai derėtis su kitais ūkio subjektais, prašančiais suteikti televizijos 

transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugas ir su jomis susijusias 

priemones; 

3.1.3. privalo nenutraukti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių 

teikimo paslaugų ir su jomis susijusių priemonių; 

3.1.4. privalo suteikti prieigą prie patalpų ar kitus elektroninių ryšių infrastruktūros bendro 

naudojimo būdus; 

3.1.5. privalo suteikti konkrečias paslaugas, būtinas užtikrinti televizijos transliacijų 

perdavimo DVB-T tinklais paslaugų teikimą šių paslaugų gavėjams; 

3.1.6. gali atsisakyti suteikti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių 

teikimo paslaugas ir su jomis susijusias priemones, vienašališkai sustabdyti jų teikimą ar jas 

nutraukti tik tais atvejais, kai tai yra pagrįsta objektyviais kriterijais, įskaitant techninių galimybių 

nebuvimą arba būtinybę užtikrinti elektroninių ryšių tinklo vientisumą. 

3.2. 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-622 3.2 papunktyje nustatytą nediskriminavimo 

įpareigojimą į Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytą nediskriminavimo įpareigojimą, kuris yra 

atitinkantis konkurencijos problemų, nustatytų Ataskaitos 3.1.2 skyriuje, prigimtį, proporcingas ir 
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pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais Įstatymo 1 

straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnyje, dėl priežasčių, nurodytų Ataskaitos 4.1.2 skyriuje. Ūkio 

subjektas Telecentras, teikdamas televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių 

teikimo paslaugas ir su jomis susijusias priemones, privalo nediskriminuoti televizijos transliacijų 

perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų gavėjų, įskaitant analogiškų sąlygų 

analogiškomis aplinkybėmis taikymą, ir užtikrinti tos pačios kokybės bei tokiomis pačiomis 

sąlygomis, kokias turi pats arba teikia savo padaliniams, dukterinėms įmonėms ar bet kuriems 

kitiems asmenims, paslaugų bei informacijos teikimą. 

3.3. 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-622 3.3 papunktyje nustatytą skaidrumo 

įpareigojimą į Įstatymo 18 straipsnyje nurodytą skaidrumo įpareigojimą, kuris yra atitinkantis 

konkurencijos problemų, nustatytų Ataskaitos 3.1.2 skyriuje, prigimtį, proporcingas ir pateisinamas 

elektroninių ryšių veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais Įstatymo 1 straipsnio 5 

dalyje ir 2 straipsnyje, dėl priežasčių, nurodytų Ataskaitos 4.1.3 skyriuje. Ūkio subjektas 

Telecentras, teikdamas televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo 

paslaugas ir su jomis susijusias priemones, privalo: 

3.3.1. standartiniame pasiūlyme suteikti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais 

priemonių teikimo paslaugas viešai skelbti detalią informaciją Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, 

suteikimo ir teikimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymu 

Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“, 

(toliau – Prieigos taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis, įskaitant technines specifikacijas, tinklo 

charakteristikas, atitinkamos prieigos teikimo bei naudojimo sąlygas, prieigos ir susijusių priemonių 

kainas; 

3.3.2. teikti ūkio subjektams, siekiantiems gauti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T 

tinklais priemonių teikimo paslaugas ir susijusias priemones, visą informaciją, būtiną šioms 

paslaugoms gauti; 

3.3.3. skelbti informaciją apie televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių 

teikimo paslaugas ir susijusias priemones Prieigos taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3.4. 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-622 3.4 papunktyje nustatytą kainų kontrolės 

ir sąnaudų apskaitos įpareigojimą į Įstatymo 23 straipsnyje nurodytą kainų kontrolės ir sąnaudų 

apskaitos įpareigojimą, kuris yra atitinkantis konkurencijos problemų, nustatytų Ataskaitos 3.1.2 

skyriuje, prigimtį, proporcingas ir pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo tikslais ir 

principais, nurodytais Įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnyje, dėl priežasčių, nurodytų 

Ataskaitos 4.1.4 skyriuje. Ūkio subjektas Telecentras, teikdamas televizijos transliacijų perdavimo 

DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugas ir su jomis susijusias priemones, privalo: 

3.4.1. tvarkyti sąnaudų apskaitą pagal Sąnaudų apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų 

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

„Dėl Sąnaudų apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo“, (toliau – 

Sąnaudų apskaitos taisyklės) reikalavimus; 

3.4.2. teikti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugas ir 

su jomis susijusias priemones, tokiomis kainomis, kurios būtų ne didesnės nei šių paslaugų 

sąnaudos, apskaičiuotos Sąnaudų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.4.3. ne vėliau kaip iki Sąnaudų apskaitos taisyklėse numatytos metinės ataskaitos pateikimo 

Tarnybai dienos, viešai paskelbti informaciją apie metinę televizijos transliacijų perdavimo DVB-T 

tinklais priemonių teikimo paslaugų, įskaitant ir pačiam sau teikiamų, sąnaudų sumą, atskirai 

nurodant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, teikiamų televizijos transliacijų 

perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų kiekį bei vienos televizijos transliacijų 

perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugos savikainą; 

3.4.4. ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų pasibaigus atitinkamam einamųjų metų 

ketvirčiui privalo atnaujinti viešai skelbiamą informaciją apie televizijos transliacijų perdavimo 

DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų kiekį ir vienos televizijos transliacijų perdavimo DVB-

T tinklais priemonių teikimo paslaugos savikainą ir pakeisti televizijos transliacijų perdavimo 

DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugos kainas Prieigos taisyklėse nustatyta tvarka ir 

sąlygomis, jei taikomos televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo 
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paslaugos kainos ir pagal televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo 

paslaugos savikainą taikytinos televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo 

paslaugos kainos skirtumas viršija 5 proc. (skaičiuojant nuo taikomos kainos). Ūkio subjektas 

Telecentras privalo nekeisti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo 

paslaugų kainų, jei toks skirtumas neviršija 5 proc. 

3.5. 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-622 3.5 papunktyje nustatytą apskaitos 

atskyrimo įpareigojimą į Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą apskaitos atskyrimo įpareigojimą, 

kuris yra atitinkantis konkurencijos problemų, nustatytų Ataskaitos 3.1.2 skyriuje, prigimtį, 

proporcingas ir pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo tikslais ir principais, nurodytais 

Įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnyje, dėl priežasčių, nurodytų Ataskaitos 4.1.5 skyriuje. 

Ūkio subjektas Telecentras, teikdamas televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių 

teikimo paslaugas ir su jomis susijusias priemones, privalo vykdyti Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje 

numatytą apskaitos atskyrimo įpareigojimą pagal Apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos 

atskyrimu susijusius reikalavimus, patvirtintus Tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. 

įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių 

reikalavimų patvirtinimo“. 

4. N u s t a t a u, kad pasikeitus šio įsakymo 2 punkte nurodyto ūkio subjekto sudėčiai, t. y. į 

ūkio subjekto sudėtį įeinančiam asmeniui praradus susijusio asmens statusą ir (ar) atsiradus naujam 

susijusiam asmeniui, kai apie tai privaloma pranešti Tarnybai pagal Rinkos tyrimo taisyklių 18
1
 

papunktį, laikoma, kad nuo ūkio subjekto sudėties pasikeitimo dienos šio įsakymo 3 punkte 

nurodyti įpareigojimai pradedami taikyti naujam susijusiam asmeniui ir (ar) nustoja galioti 

asmeniui, praradusiam susijusio asmens statusą. 

5. 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. 

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

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, Mindaugas Žilinskas 

pavaduojantis direktorių 


