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LIETUVOS KABELINĖS TELEVIZIJOS ASOCIACIJOS XIX KONFERENCIJA  

„RETRANSLIAVIMO TEISINIS REGULIAVIMAS: DABARTIS IR ATEITIS“ 

 

LRTK pirmininko Edmundo Vaitekūno pranešimas  

„Užsienio transliuotojų TV programų turinio monitoringas ir valdymas“ 

 

Savo pranešime  pasistengsiu apibendrinti  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) 

nuveiktus darbus dėl Lietuvoje retransliuojamų užsienio transliuotojų televizijos programų, turinio 

vertinimo ir priimtų sprendimų pagal šiuo metu galiojantį Visuomenės informavimo įstatymą ir 

pabandysiu pasvarstyti, kiek efektyviau LRTK galės veikti įsigaliojus šio įstatymo pataisoms.  

Praėjusiais metais atnaujinus LRTK techninę įrangą, leidžiančią įrašinėti daugiau televizijos ir 

radijo programų, Monitoringo skyrius galėjo daug operatyviau ir efektyviau atlikti programų turinio 

bei struktūros analizę. Stebint Lietuvos audiovizualinę erdvę pasiekiančias užsienio gamintojų 

programas, didžiausią susirūpinimą kėlė Europos Sąjungoje registruotos arba licencijuotos, tačiau 

daugiausia Rusijos Federacijoje gaminamos Lietuvai skirtos televizijos programos. Situacija ypač 

paaštrėjo prasidėjus Rusijos intervencijai į Ukrainą, kai reportažai apie tai neatspindėjo realybės, 

iškreipta informacija buvo naudojama nedraugiškiems tikslams įgyvendinti bei informaciniam karui 

vykdyti. 

Informacinės erdvės apsauga – vienas iš pagrindinių LRTK tikslų ir siekių. Pastaruoju metu 

beveik kasdien susiduriame su naujomis informacinio karo atakomis, nukreiptomis į Lietuvos 

visuomenę, kurių tikslas – sukelti tautinę nesantaiką, nepasitikėjimą savo valstybe bei istorija, 

naryste Europos Sąjungoje ir NATO. Šiame kare naudojamas labai galingas ginklas – žiniasklaida, 

daranti didžiulę įtaką visuomenės nuomonės formavimuisi, todėl ir mes, LRTK, negalėjome likti 

beginkliai, privalėjome inicijuoti įstatyminės bazės pataisas, kad būtų efektyviau užkirstas kelias 

draudžiamai informacijai plisti.  

LRTK dėjo visas įmanomas pastangas, siekdama informuoti visas suinteresuotas šalis ir atkreipti 

jų dėmesį į  problemas, kylančias dėl televizijos programų jurisdikcijos ir užsienio programų 

gamintojų redakcinės atsakomybės klausimų, ieškojo būdų užkirsti kelią skleidžiamai karo 

propagandai, dezinformacijai,  nesantaikos bei neapykantos kurstymui, aktyviai dalyvavo darbo 

grupių, rengusių teisės aktų projektus, darbe.  

Žinau, kad kabelinės televizijos paslaugų teikėjai dėl teisinio reguliavimo stokos patyrė įvairių 

problemų savo veikloje, todėl, norėdama suderinti veiksmus teisiniu požiūriu įvertinant paslaugų 

teikimą, LRTK siekė ir toliau sieks glaudesnio bendradarbiavimo tiek su jumis, tiek su valstybinėmis 

institucijomis, kad apgintų visų interesus ir teises ir patobulintų teisines nuostatas.   

LRTK Monitoringo skyrius per praėjusius metus atliko 371 patikrinimą, itin daug dėmesio 

skirdamas Lietuvos teritorijoje retransliuojamų užsienio programų stebėsenai.  

Ką gi LRTK padarė, kad užsienio programose nebūtų skleidžiama neskelbtina informacija iki š. 

m. gegužės mėn. priimtų Visuomenės informavimo įstatymo pataisų?  

1. 2013 m. spalio 9 d. LRTK pirmą kartą priėmė sprendimą pagal Visuomenės informavimo 

įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2 dalies, bei 34-to prim
 
straipsnio 11 dalį dėl 

Latvijoje licencijuotos televizijos programos “PBK Lithuania” laidoje “Žmogus ir 

įstatymas” 2013 m. spalio 4 d. transliuotos draudžiamos skleisti informacijos:  



Toje PBK programos transliuotoje laidoje „Žmogus ir įstatymas“ buvo paskleista neapykantą 

kurstanti ir tikrovės neatitinkanti informacija apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, tyčiojamasi iš 

Lietuvos žmonių ir niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas. 

LRTK, remdamasi Visuomenės informavimo įstatymu, draudžiančiu tokios informacijos 

skelbimą, nusprendė įpareigoti Lietuvos jurisdikcijai priklausančius retransliuotojus laikinai – 3 

mėnesiams – sustabdyti PBK programą sudarančių ne Europos Sąjungos šalių laidų retransliavimą 

Lietuvoje. 

LRTK taip pat kreipėsi į Latvijos nacionalinę elektroninės žiniasklaidos tarybą su prašymu 

laikinai sustabdyti PBK programą transliuojančios bendrovės „Pirmasis Baltijos kanalas“ licencijos 

galiojimą, kol nebus užtikrinta, kad PBK Lietuvoje skleidžiama informacija atitiks Lietuvoje 

galiojančius teisės aktus. 

Apie priimtą sprendimą LRTK nedelsiant informavo ir visus retransliuotojus, kurie retransliuoja 

PBK programą Lietuvoje, primindama apie atsakomybę už įstatymus pažeidžiančių programų 

retransliavimą. 

Šį LRTK sprendimą sankcionavo Vilniaus apygardos administracinis teismas.  

2. 2014 m. kovo 19 d. LRTK priėmė sprendimą pagal tas pačias Visuomenės informavimo 

įstatymo nuostatas dėl Jungtinėje Karalystėje licencijuotos televizijos programos „NTV Mir 

Lithuania“ laidoje „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“ 2014 m. kovo 10 d. transliuotos 

draudžiamos informacijos:  

2014 m. kovo 11-osios išvakarėse retransliuotoje „NTV Mir Lithuania“ laidoje buvo paskleista 

melaginga informacija apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Lietuvoje, užgauliai ir įžeidžiamai 

neigiamas ir šiurkščiai menkinamas SSSR agresijos prieš Lietuvos Respublikos gyventojus faktas, 

tyčiojamasi iš Lietuvos žmonių bei niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas. 

LRTK vienbalsiai nusprendė įpareigoti Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius 

televizijos programų retransliuotojus laikinai – 3 mėnesiams – sustabdyti programų iš ne Europos 

Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją 

dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „NTV Mir 

Lithuania“, retransliavimą Lietuvos teritorijoje 

Savo išvadas dėl minėtoje laidoje paskleistos neobjektyvios ir šališkos informacijos, laisvės 

gynimo aukų niekinimo bei nesantaikos kurstymo pateikė ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.  

3. Remdamasi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos televizijos programos „RTR Planeta“ 

turinio įvertinimu, 2014 m. balandžio 2 d. LRTK priėmė analogišką sprendimą dėl (kaip 

įrašyta kabelinės televizijos operatorių sutartyse) Švedijos Karalystėje registruotos televizijos 

programos „RTR Planeta“ laidoje „Vesti nedeli“ 2014 m. kovo 2 d. transliuotos 

draudžiamos informacijos:  

LRTK taip pat kreipėsi į Europos Komisiją ir informavo ją apie nustatytus pažeidimus į Lietuvą 

nukreiptose Europos Sąjungoje licencijuotose arba registruotose programose.   

4. 2015 m. sausio 12 d. LRTK vėlgi priėmė sprendimą dėl Jungtinėje Karalystėje licencijuotos 

televizijos programos „Ren TV Baltic“ laidoje „Paklydimo teritorija“ 2014 m. lapkričio 19 

d. transliuotos draudžiamos informacijos. Laidoje buvo tendencingai ir šališkai skleidžiama 

informacija apie pastarojo meto įvykius Ukrainoje, kurstomas karas ir neapykanta 

ukrainiečiams ir teisėtai Ukrainos valdžiai, Ukrainos suverenumą ir vientisumą remiančioms 

ES ir NATO valstybėms. 

Šį kartą iniciatyvą parodė ir labai operatyviai sureagavo pats Jungtinėje Karalystėje licencijuotas  

televizijos programos transliuotojas „BMA Ltd.“ ir, paklusdamas LRTK sprendimui, iš savo 

programos pašalino visas ne Europos Sąjungos valstybėse narėse sukurtas laidas, todėl šios TV 

programos retransliavimas nebuvo nutrauktas. 

5. Remdamasi Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, 2015 m. balandžio 8 d. LRTK 

pirmą kartą priėmė sprendimą dėl Švedijoje registruotos visos televizijos programos „RTR 



Planeta“ retransliavimo laikino sustabdymo. Šios programos laidoje „Vakaras su Vladimiru 

Solovjovu“ 2015 m. kovo 12 d. buvo transliuota draudžiama skleisti informacija. 

LRTK nustatė, kad antrą kartą per nepilnus metus š. m. sausio 18 d. transliuotoje laidoje 

„Sekmadienio vakaras su Vladimiru Solovjovu“ buvo skleidžiama panašaus turinio informacija, ir, 

laikydamasi visų Europos Sąjungos nustatytų procedūrų, kreipėsi į programos gamintoją, licenciją 

išdavusią reguliuojančią instituciją Švedijoje bei Europos Komisiją ir informavo apie nustatytus 

pažeidimus. 

Ši procedūra numato, kad jei per 15 dienų nepavyksta pasiekti abipusio draugiško susitarimo ir 

problemų sprendimo būdų ir jei minėtoje televizijos programoje pažeidimai daromi toliau, LRTK 

turi teisę sustabdyti visos televizijos programos „RTR Planeta“ retransliavimą 12-ai mėnesių ar 

ilgesniam laikotarpiui. 

Kadangi, konsultuojantis su televizijos programą transliuojančia valstybe ir Europos Komisija 

nepavyko surasti tų sprendimo būdų ir pažeidimai buvo daromi toliau, LRTK, vadovaudamasi 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos bei Visuomenės informavimo įstatymo 

nuostatomis, nusprendė sustabdyti šios visos programos retransliavimą Lietuvos Respublikos 

teritorijoje 3 mėn. laikotarpiui. 

Kitas aspektas, kurį norėčiau paliesti – vienodų konkurencinių sąlygų užtikrinimas tos pačios 

veiklos subjektams. 

Ilgalaikis Komisijos siekis ir prioritetas buvo užtikrinti vienodų priežiūros reikalavimų taikymą 

visiems ūkio subjektams, veikiantiems retransliavimo rinkoje, nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę 

ir kokias technologijas naudoja, teikdami visuomenei radijo, televizijos programų retransliavimo 

paslaugas. 

Tai opi problema. Nors Visuomenės informavimo įstatyme ir nustatyta, kad Lietuvos 

Respublikoje retransliavimo veikla yra licencijuojama ir ja verstis gali tik asmenys, turintys LRTK 

išduotą retransliavimo licenciją, tačiau ilgą laiką Lietuvoje, pasinaudojant retransliavimo veiklos 

teisinio reguliavimo spragomis, visuomenei buvo teikiamos paslaugos, analogiškos ir prilygintinos 

retransliavimo paslaugomos, neturint retransliavimo licencijos.  

Lietuvoje veikia keli ūkio subjektai, įsisteigę kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bet 

teikia mokamas palydovinės, internetinės televizijos paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams, 

neturėdami šiai veiklai vykdyti privalomos retransliavimo licencijos.  

Čia vertėtų paminėti Švedijos Karalystėje licencijuoto palydovinio transliuotojo „VIASAT“ 

veiklą ir internetinės televizijos programą „KARTINA.TV“, kurioje buvo nustatytos 3 

pornografinio pobūdžio programos. Dėl šią programą platinančių asmenų galimai vykdomos 

nusikalstamos veikos LRTK dar 2014 m. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Ištirti minėtą pareiškimą 

Generalinė prokuratūra įpareigojo Vilniaus apygardos prokuratūrą, tačiau iki šiol LRTK negavo 

informacijos apie minėto pareiškimo tyrimo eigą bei jo rezultatus. 

Minėti ūkio subjektai suskirsto paketais kitų juridinių asmenų transliuojamas televizijos 

programas ir per dirbtinį Žemės palydovą arba internetu perduoda jas nepakeistas savo abonentams 

Lietuvoje už užmokestį. Tokia veikla laikytina televizijos programų retransliavimu, nes televizijos 

programos vartotojui perduodamos elektroninių ryšių tinklu, prie kurio vartotojas gali prisijungti tik 

atitinkamo paslaugos teikėjo kontroliuojamu ir sutartimi su juo nustatomu būdu, t. y. tik tapęs 

atitinkamo paslaugos teikėjo abonentu. 

Atsižvelgdama į tai, LRTK įvairioms institucijoms teikė pasiūlymus dėl galiojančios teisinės 

bazės tobulinimo, siekiant išspręsti paminėtas problemas ir suvienodinti verslo sąlygas visiems 

Lietuvos Respublikoje veikiantiems mokamos – abonentinės televizijos paslaugų teikėjams ir 

užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą, neatsižvelgiant į programoms retransliuoti naudojamų 

technologijų.  

Šis tikslas pasiektas priėmus 2015 m. spalio 1 d. įsigaliosiančius Visuomenės informavimo 

įstatymo pakeitimus.  



Pirmiausia, pakeistu įstatymu yra įtvirtinta nauja retransliavimo sąvoka, kuri yra daug platesnė 

už dabar galiojančią ir apima televizijos programų parinkimą, teikimą skleisti ir patį skleidimą, nes 

vartotojas perka ne tik elektroninių ryšių paslaugą, bet ir visuomenės informavimo paslaugą, t. y. 

konkrečias televizijos programas. Retransliavimo sąvokos išplėtimas užtikrins, kad visiems ūkio 

subjektams, teikiantiems Lietuvoje retransliavimo paslaugas, būtų taikomas vienodas reguliavimas.  

Kaip žinia, 2015 m. spalio 1 d. įsigaliosiančiomis Visuomenės informavimo įstatymo pataisomis 

iš esmės pakeičiamas televizijos programų retransliavimo veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje. 

Siekiant užtikrinti nacionalinės teisės atitiktį Europos Sąjungos teisei, buvo apsispręsta televizijos 

programų retransliavimui nuo 2015 m. spalio 1 d. netaikyti licencijavimo.  

Televizijos programų retransliavimo veikla naudojant ribotus valstybės išteklius (radijo dažnius) 

laikytina Lietuvos audiovizualinės politikos įgyvendinimo nacionaline priemone, todėl priimtame 

įstatyme buvo nustatyta išimtis, kad televizijos programoms retransliuoti ribotais radijo dažniais 

būtina retransliuojamo turinio licencija, kurią išduoda LRTK.    

Reikia pabrėžti, kad negalima teigti, jog liberalizavus televizijos programų retransliavimo 

paslaugų teikimo reguliavimą, ši ūkio veiklos sritis palikta be kontroliuojančių institucijų priežiūros. 

Priešingai, nors paslaugų teikimas yra liberalizuotas, tačiau reikalavimai paslaugų  turiniui ir 

paslaugų teikėjams vis dėlto išlieka gana griežti.  

Nors nuo 2015 m. spalio 1 d. asmuo, ketinantis vykdyti televizijos programų retransliavimo 

veiklą, privalės tik informuoti apie tai LRTK ir jau kitą dieną galės pradėti vykdyti tokią veiklą, 

tačiau jis taip pat privalės deklaruoti savo atitiktį, 33 straipsnyje nustatytiems tam tikriems 

reikalavimas, pvz., kad asmuo nebuvo nuteistas už nusikaltimą Lietuvos valstybės nepriklausomybei, 

teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, nėra susijęs su užsienio valstybių specialiosiomis 

tarnybomis ir pan.  

Be to, paminėtina, kad nors ir atsisakoma retransliavimo veiklos visuotinio licencijavimo, tačiau 

yra nustatyta galimybė sustabdyti nelicencijuojamos veiklos vykdymą už draudžiamos skleisti 

informacijos platinimą.  

Jeigu LRTK nustatys, kad  retransliuojamoje televizijos programoje skleidžiama neskelbtina 

informacija, LRTK galės: 

1) priimti sprendimą, įpareigojantį retransliuotojus perkelti įstatymą pažeidusią programą į 

už papildomą mokestį platinamą televizijos paketą;   

2) nedelsiant pradėti vykdyti 34 prim
 

straipsnyje numatytas procedūras, kad būtų 

užtikrintas įstatymų reikalavimus atitinkančių programų transliavimas (kreiptis į 

transliuotoją, reguliuojančią instituciją ir Europos Komisiją); 

Jeigu nepavyks susitarti su transliuotoją reguliuojančia institucija, pačiu transliuotoju ir Europos 

Komisija, ir  LRTK pakartotinai nustatys neskelbtinos informacijos paskelbimo faktą toje pačioje 

programoje, LRTK galės priimti sprendimą dėl šios programos pakeitimo ir įpareigoti  

retransliuotojus pakeisti šią televizijos programą.  

Taigi, pakeitus retransliavimo veiklos reglamentavimą, LRTK pareiga vykdyti retransliavimo 

paslaugų turinio priežiūrą išlieka ir netgi yra sustiprinta, nes LRTK įgaliojama taikyti ekonominio 

pobūdžio sankcijas (iki 3 proc. bendrųjų metinių pajamų, gautų praėjusiais ūkiniais metais) 

retransliuotojams už LRTK sprendimų ir kitų reikalavimų nevykdymą ar pažeidimą. Reikia 

pripažinti, kad LRTK prioritetas visada buvo retransliuojamų televizijos programų turinio priežiūra. 

Taigi net ir iš esmės pakeitus reguliavimą, LRTK veiklos sritis išlieka televizijos programų 

retransliavimo paslaugų teikimo priežiūra. 

Žinoma, dabar LRTK laukia labai svarbūs ir neatidėliotini darbai – sukurti įstatymo 

įgyvendinamuosius aktus, kurie leistų sklandžiai įgyvendinti spalio mėn. įsigaliosiantį naująjį 

įstatymą. Šiame darbe tikiuosi aktyvaus mūsų bendradarbiavimo.  

 

Ačiū už dėmesį!  

 


