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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS 

GALUTINIAMS VARTOTOJAMS TEIKTI, RINKOS TYRIMO REZULTATŲ 

 

Nr. 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo klausimą 

dėl atlikto Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, 

rinkos tyrimo (toliau – Rinkos tyrimas) rezultatų. 

 

Taryba n u s t a t ė: 

 

(1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) atliko Rinkos tyrimą, kurio 

rezultatai pateikti 2023 m. _________d. Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms 

galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo ataskaitoje Nr. _________ (toliau – Ataskaita). 

(2) Ataskaitos 2.5 skyriuje apibrėžta Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinka, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos 

Respublikos teritorija (toliau – Transliacijų perdavimo paslaugų rinka). 

(3) Ataskaitos 2.6.1 ir 2.6.2 skyriuose atlikus trijų kriterijų testą, Ataskaitos 3.1 skyriuje 

nurodyta, kad Transliacijų perdavimo paslaugų rinka nepasižymi tokiomis charakteristikomis, kurios 

gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – 

Įstatymas) 17 straipsnyje, taikymą, todėl ūkio subjektui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 

(toliau – Telecentras) RRT direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-244 „Dėl ūkio subjekto 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Skaitmeninės 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, rinkoje“ (toliau – 2010 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-244) nustatyti, 

RRT direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakyme 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“ (toliau – 2014 m. 

vasario 27 d. įsakymas Nr. 1V-310) pakeisti bei RRT direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 

1V-627 „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, rinkoje, 

kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija“ (toliau – 2017 m. birželio 23 d. 

įsakymas Nr. 1V-627) visa apimtimi palikti galioti įpareigojimai yra naikintini.  

(4) Ataskaitos 3.2 skyriuje nurodyta, jog 2018 m. III ketv. ūkio subjektui Telia Lietuva, AB 

nutraukus skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų teikimą ir RRT direktoriaus 2020 m. 

balandžio 7 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-356 „Dėl leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinkluose panaikinimo Telia Lietuva, AB“ panaikinus Telia Lietuva, AB 

leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, nėra 

Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, rinkos, kurios 

geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir nėra bei negali būti teikiamos transliacijų 

perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugos, todėl ūkio subjektui Telia Lietuva, 

AB RRT direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. 1V-246 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, 
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turinčio didelę įtaką Skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų 

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

LT, AB, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje“ (toliau – 2010 m. vasario 24 d. įsakymas 

Nr. 1V-246) nustatyti, 2014 m. vasario 27 d. įsakyme 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“ (toliau – 2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1V-311) pakeisti bei 

2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1V-626 „Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę 

įtaką Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų 

turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, rinkoje, kurios 

geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija“ (toliau – 2017 m. birželio 23 d. įsakymas 

Nr. 1V-626) visa apimtimi palikti galioti įpareigojimai yra naikintini. 

 

Taryba k o n s t a t u o j a : 

 

(5) Vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, jeigu atlikus atitinkamos rinkos tyrimą 

nustatoma, kad jos charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, 

taikymo ir (arba) joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų, RRT Įstatymo nustatyta tvarka ir 

sąlygomis nenustato Įstatymo 17 straipsnyje nurodytų įpareigojimų ūkio subjektams ir (arba) 

panaikina didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, jei 

tokie buvo nustatyti. 

(6) Kadangi, atlikus Transliacijų perdavimo paslaugų rinkos tyrimą, Ataskaitos 2.6 skyriuje 

nustatyta, kad Ataskaitos 2.5 skyriuje apibrėžtos Transliacijų perdavimo paslaugų rinkos 

charakteristikos nepateisina įpareigojimų, nurodytų Įstatymo 17 straipsnyje, taikymo, todėl ūkio 

subjektui Telecentrui 2010 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. 1V-244 nustatyti, 2014 m. vasario 27 d. 

įsakyme Nr. 1V-310 pakeisti ir 2017 m. birželio 23 d. įsakyme Nr. 1V-627 visa apimtimi palikti 

galioti įpareigojimai, vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, yra naikintini. 

(7) Kadangi, atlikus Transliacijų perdavimo paslaugų rinkos tyrimą, Ataskaitos 3.2 skyriuje 

nustatyta, kad nėra Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais 

paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, 

rinkos, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija, ir nėra bei negali būti 

teikiamos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugos, todėl ūkio 

subjektui Telia Lietuva, AB, 2010 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. 1V-246 nustatyti, 2014 m. vasario 

27 d. įsakyme Nr. 1V-311 pakeisti ir 2017 m. birželio 23 d. įsakyme Nr. 1V-626 visa apimtimi palikti 

galioti įpareigojimai, vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, yra naikintini. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu 

ir 17 straipsnio 7 dalimi, 

 

Taryba n u t a r i a :  

 

Patvirtinti Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams 

teikti, rinkos tyrimo rezultatus, pateiktus 2023 m. _________d. Transliacijų perdavimo paslaugų, 

skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo ataskaitoje Nr. _________ 

 

Pripažinti netekusiais galios: 

 

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

Nr. 1V-244 „Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką 

Skaitmeninės 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, rinkoje“; 
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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 2017 m. birželio 23 d. įsakymą 

Nr. 1V-627 „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, 

rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorijoje“; 

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

Nr. 1V-246 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką Skaitmeninės antžeminės 

televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, 

kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui TEO LT, AB, teikiamų 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 2017 m. birželio 23 d. įsakymą 

Nr. 1V-626 „Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką Televizijos transliacijų 

perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugų, skirtų turinio paslaugoms 

galutiniams vartotojams teikti, teikiamų Telia Lietuva, AB, rinkoje, kurios geografinė teritorija yra 

Lietuvos Respublikos teritorija“. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas 


