
 

 

Pranešimas žiniasklaidai 

Kabelinės televizijos: Visuomenės informavimo įstatymas 

pataisytas, bet kaip bus įgyvendinamas? 

2015 m. birželio 10 d., Vilnius. Rudenį įsigaliosiančios  Visuomenės informavimo įstatymo pataisos 

gerokai skiriasi nuo siūlytų anksčiau, tačiau dabar svarbiausia – ar jos bus deramai įgyvendintos, 

kalbėta šiandien įvykusioje Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos (LKTA) konferencijoje žiniasklaidai. 

„LKTA, kuri šiemet švenčia jau 20 metų jubiliejų, tikisi, kad įgyvendinant Visuomenės  informavimo 
įstatymo nuostatas  pagaliau bus  pasiektas vienodų priežiūros reikalavimų taikymas visiems ūkio 
subjektams, kurie teikia  televizijos programų platinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
Svarbiausias klausimas – kaip įstatymo nuostatos bus įgyvendinamos, nes šiandien televizijos 
programų paketų platinimo paslaugų rinkose veikiančių ūkio subjektų veiklos reglamentavimas ir 
reguliavimas vis dar atsilieka nuo sparčiai besivystančių technologijų ir naujų paslaugų teikimo 
galimybių, kurios iš esmės keičia šių paslaugų vartotojų poreikius ir elgseną bei įtakoja šalies 
informacinį saugumą  ir šiose rinkose veikiančių ūkio subjektų veiklos rezultatus“, - sakė LKTA 
prezidentė Vaiva Žukienė. 
 
LRTK – daugiau įgaliojimų 
 
Apie naujus, nuo spalio 1-osios įsigaliosiančius pokyčius papasakojo Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos (LRTK) pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. „Apsispręsta televizijos programų retransliavimui, 
išskyrus tuos subjektus, kurie naudoja ribotus valstybės išteklius (eterinius dažnius), netaikyti 
licencijavimo,  tačiau reikalavimai TV programų parinkimui ir paketų sudarymui paslaugų teikėjams vis 
dėlto išlieka gana griežti, - sakė E. Vaitekūnas. - Nustačiusi, kad  retransliuojamoje ar teikiamoje 
priimti internetu televizijos programoje skleidžiama neskelbtina informacija, LRTK galės priimti 
sprendimą, įpareigojantį retransliuotojus perkelti įstatymą pažeidusią TV programą į televizijos 
paketą, platinamą už papildomą mokestį, o jei pažeidimas kartosis - ją pakeisti kita TV programa. LRTK 
taip pat įgaliojama taikyti ekonominio pobūdžio sankcijas (iki 3 proc. bendrųjų metinių pajamų, gautų 
praėjusiais ūkiniais metais) retransliuotojams už LRTK sprendimų dėl TV programų laisvo priėmimo 
ribojimo  nevykdymą.“ 
 
Būtina stabdyti piratavimą 
 
„Gyvenimas eina į priekį ir rinka susiduria su naujais iššūkiais - technologijų gamintojai sukuria 
produktus, kurie leidžia bet kurioje vietoje, naudojantis internetu, priimti televizijos paketų paslaugas. 
Dėl to intensyvėja piratavimas, ypač siūlant paslaugas individualių valdų savininkams. Jei nebus 
užkirstas kelias piratinei veiklai, tai ji toliau plis ir persikels į daugiabučius namus, vadinasi nebus 
užtikrinta legalios veiklos apsauga, toliau plis šešėlinė ekonomika, o kova su propaganda bus tik 
popieriuje ir skambiais pareiškimais žiniasklaidos kanaluose. Visuomenės informavimo įstatymo 
pataisos praktiškai suteikia galias LRTK kovoti su nelegalia veikla pasitelkiant kitas valstybės 
institucijas. Dabar tik nuo valstybės institucijų valios priklausys, kaip to įstatymo nuostatos bus 
įgyvendinamos praktiškai, - žiniasklaidos atstovams teigė „Balticum TV“ vadovas Virginijus 
Jurgelevičius. 
 
Ukrainiečiai siūlo nekartoti jų klaidų 
 
Televizijos „Ukraine Today“ vadovė Tetiana Pushnova papasakojo, kaip Ukraina kovoja su rusiškų 
programų skleidžiama propaganda. „Turbūt nereikia aiškinti, kodėl Ukraina priversta atsisakinėti 
rusiškų programų, deja, jų pasiekiamumas ir įtaka Ukrainos rinkai pakankamai dideli. Nors eteriu 
rusiškos televizijos programos nebetransliuojamos, tačiau jos pasiekiamos per kabelinę ir palydovinę 



 

 

televiziją, o kabeline naudojasi  daugiau nei 5 milijonai Ukrainos gyventojų, palydovine – daugiau nei 4 
mln. Per pusantrų metų nuo konflikto pradžios mūsų valdžia taip ir nerado mechanizmo, kaip 
atsikratyti rusiškos propagandos įtakos. Mūsų atsisakymo nuo rusiškų programų kelias – daugiau 
evoliucinis, Parlamentas ir Nacionalinė televizijos ir radijo taryba sprendimus priiminėja pakankamai 
sudėtingai“, - sakė T. Pushnova. 
 
Vadovė minėjo, kad tiek „Ukraine Today“, tiek kitos komercinės televizijos Ukrainoje savo iniciatyva 
pradėjo atsisakinėti rusiškų programų dar prieš priimant įstatymą, apribojantį rusiško turinio rodymą. 
Deja, tame įstatyme nenumatyta jokia motyvacija verslui, kuri leistų pakankamai paprastai atsikratyti 
rusiško turinio (kurio yra daug ir pigaus). Pasiūlymas pirkti turinį iš kitų šalių, deja, verslo 
nestimuliuoja, apie mokesčių lengvatas ir pan. nėra kalbos. „Manau, kad, nors esate taip pat 
atakuojami rusiškos propagandos mašinos, remdamiesi mūsų patirtimi Lietuvoje veiksite kiek kitaip ir 
sugebėsite priešintis efektyviau“, - sakė T. Pushnova.  
 
Laukiama poįstatyminių aktų 
 
LKTA direktorius Juozas Jurelionis pakvietė žiniasklaidos atstovus į tris dienas Vilniuje vyksiančią 
Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos XIX-ąją tarptautinę konferenciją „Retransliavimo veikla: 
dabartis ir ateitis“ bei pakomentavo Visuomenės informavimo įstatymo pokyčius. „Mes, 
retransliuotojai, perduodame vartotojui tai, ką gauname iš užsienio transliuotojų, - sakė J. Jurelionis. -  
Parinkdamas programas retransliuotojas vadovaujasi tuo, kad Lietuvoje garantuojamas laisvas visų 
programų priėmimas, jei jos nėra vienaip ar kitaip uždraustos. Pataisytame Visuomenės informavimo 
įstatyme labai aiškiai parašyta, kuo turi vadovautis retransliuotojai iš tų programų sudarydami atskirus 
programų paketus, tad lauksime Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patvirtintų taisyklių, kuriose 
bus aprašyti reikalavimai programų paketų sudarymui.“ 
 
 
Apie LKTA 
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija jau 20 metų vienija įmones,  elektroninių ryšių tinklais teikiančias 
kabelinės televizijos, interneto bei kitas elektroninių ryšių paslaugas, atstovauja ir gina jų teisinius, ekonominius, 
komercinius bei kitus interesus įvairiose valdžios bei verslo institucijose.  
 
Šiuo metu asociacija vienija 37 įmones,. Asociacijos nariams priklauso 125 tinklai, įrengti 72 miestuose ir 
miesteliuose. Tai užtikrina, kad šiandien ne tik Lietuvos apskričių centruose ar didesniuose miestuose, bet ir 
miesteliuose, kuriuose gyvena per 10 tūkst. gyventojų ir daugelyje mažesnių, tokių kaip Venta, Rietavas, 
Pagėgiai veikia kabelinės TV tinklai, kuriais teikiamos TV programų retransliavimo paslaugos. Asociacijos narių 
kabelinės TV abonentų skaičius jau viršija 445 tūkst. abonentų. Vertinant vidutinį Lietuvos šeimos narių skaičių, 
galima teigti, kad asociacijos narių retransliuojamas programas stebi per 1 milijoną  tūkst. Lietuvos gyventojų 
(tai sudaro apie 62 proc. visos Lietuvos kabelinės televizijos paslaugų rinkos).  

 

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis : 

LKTA prezidentė Vaiva Žukienė 

Tel. +370 65013133 

El. p. vaiva@lkta.lt 

Atstovas ryšiams su visuomene Liutauras Leščinskas 

Tel. +370 68621540 

El. p. liutauras@kpms.lt 
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