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DĖL VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI 37 TELEVIZIJOS KANALĄ
SĄLYGŲ APRAŠO

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021 m. kovo 10 d. paskelbė
viešosioms konsultacijoms Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalą vienadažniame

sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle (toliau – konkursas) sąlygų aprašo
projektą (toliau – Aprašo projektas).
Akcinė bendrovė Lietuvos radijas ir televizijos centras (toliau – Telecentras) susipažino su
Tarnybos parengtu Aprašo projektu ir teikia šias pastabas:
Dėl konkurso dokumentų vertinimo kriterijų
Aprašo 21 punkte numatyta, kad konkurso dokumentai bus vertinami pagal tam tikrais balais
vertinamus kriterijus:
- konkurso dalyvio patirtis (įvertis – nuo 0 iki 10 balų);
- planuojamo SFN tinklo aprėptis (įvertis – nuo 0 iki 10 balų);
- didžiausias duomenų srautas (įvertis – nuo 0 iki 10 balų);
- tinklo įsteigimo terminas (įvertis – nuo 0 iki 10 balų);
- ekonomiškai pagrįsta suminė pagrindinio srauto siuntimo tinklu kaina (įvertis – nuo 0 iki 20
balų);
- finansinės galimybės dėl tinklo įsteigimo, paslaugų teikimo ir skiriamų investicijų apimtis
(įvertis – nuo 0 iki 10 balų).
Atkreipiame Tarnybos dėmesį, kad Telecentrui TV transliacijų perdavimo skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkoje
numatytas įpareigojimas kainas grįsti sąnaudomis FDC metodu (istorinių pilnai paskirstytų sąnaudų
apskaitos principas). Telecentras pateikia, o Tarnyba kartą per metus inicijuoja sąnaudų patikrinimą.
Remiantis sąnaudomis, nustatoma TV siuntimo paslaugos kaina, kurią Telecentras įpareigotas skelbti viešai.
Tuo tarpu Aprašo projekto vienas iš konkurso dokumentų vertinimo kriterijų yra paslaugos kaina,
kurią konkurso dalyviai turi apskaičiuoti ir pateikti už laikotarpį iki 2030 m. birželio 30 d. (Aprašo projekto
21.5. papunktis).
Atsižvelgiat į tai, kad:
- Telecentras turi įpareigojimą TV siuntimo paslaugų kainas grįsti istorinėmis sąnaudomis ir
negali užtikrinti/garantuoti fiksuotos kainos už laikotarpį iki 2030 m. birželio 30 d.,
- kiti konkurso dalyviai neturi įpareigojimų, tokių, kurie numatyti Telecentrui,
- kiti konkurso dalyviai turi galimybę jau dabar matyti Telecentro TV siuntimo paslaugų kainas
ir atitinkamai „konstruoti“ savo pasiūlymą konkurse (priešingai nei Telecentras, kuris negali
matyti/žinoti/numanyti dalyvių būsimų kainų, o jei net ir turėtų tokią galimybę – negalėtų
konkurse siūlyti kitokios kainos, nei numato Tarnybos nustatyti įpareigojimai Telecentrui),
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius
www.telecentras.lt

Įmonės kodas 120505210
PVM mokėtojo kodas LT205052113
A. s. LT167044060001116280 AB SEB banke

Tel. (8 5) 20 40 300
El. p. info@telecentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Telecentras prašo panaikinti Aprašo projekto 21.5. papunktį, kaip vieną iš konkurso vertinamų
kriterijų, t.y. neįtraukti į konkursą ekonomiškai pagrįstos suminės pagrindinio srauto siuntimo SFN tinklu
kainos, kaip vertinimo kriterijaus. Jei vis tik Tarnyba nuspręstų palikti Aprašo projekto 21.5. papunktį, kaip
vieną iš konkurso vertinamų kriterijų, Telecentras prašo šiam kriterijui vertinti suteikti minimalų (nuo 0 iki
5 balų), o ne didžiausią (nuo 0 iki 20 balų), kaip dabar numatyta, įvertį, lyginant su kitais vertinamais
kriterijais.
Taip pat Tarnybos prašome vertinant planuojamo SFN tinklo aprėptį atsižvelgti į tai, kad iš
Telecentro objektų yra siunčiamos visuomeninio transliuotojo, nacionalinių komercinių transliuotojų
programos, o Pietryčių Lietuvos regione ir 6 lenkiškos televizijos programos, todėl antžeminę televiziją
žiūrintis namų ūkiai signalo priėmimo antenas yra nukreipę (naujai priėmimo antenas diegiantis nukreipia)
į Telecentro objektus. Konkurso sąlygose nėra įpareigojimų konkurso dalyviams siųstuvus diegti Telecentro
objektuose. Konkurso dalyviams diegiant siųstuvus ne Telecentro objektuose, antžeminės televizijos
žiūrovai nors ir patektų į teorinį padengimą, tačiau realiai tinklu siunčiamų programų nematytų (išskyrus tą
dalį žiūrovų, kurie būtų netoli siųstuvo ir sugebėtų priimti signalus nenukreipę antenų į kitus (ne Telecentro)
objektus).
Atsižvelgiant į aukščiau minėtą pastabą Tarnybos prašome skaičiuojant ir vertinant planuojamo
tinklo padengimą įvertinti faktą, kad kitiems konkurso dalyviams siųstuvus montuojant ne Telecentro
objektuose, dalis namų ūkių esančių tarp Telecentro objektų ir vietų, kuriuose siųstuvus sumontuotų kiti
konkurso dalyviai, signalų nepriims, nes antenos yra nukreiptos į Telecentro objektus t.y. prašome visus
šiuos namų ūkius eliminuoti iš planuojamo SFN tinklo padengimo skaičiavimo, jeigu programos būtų
siunčiamos ne iš Telecentro objektų.
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