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Pagrindiniai teisiniai reikalavimai 

 Retransliavimas – visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslauga 

 

 Retransliavimo veiklos licencijavimas 

• Veikla vykdoma pagal licencijoje nustatytas sąlygas 

• Metinė įmoka už licenciją 

• Licencija (taigi kartu ir veikla) LRTK sprendimu gali būti 

sustabdyta/panaikinta  

 

 Privalomas visų LRT televizijos programų retransliavimas 

 

 Retransliuojamo turinio kontrolė 
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1. UAB „Init“ byla dėl retransliavimo paslaugų sutarties nutraukimo 

 

2. Viasat AS veiklos Lietuvoje teisėtumo klausimas 

 

3. Procesai dėl NTV Mir Lithuania ir RTR Planeta retransliacijų laikino 

sustabdymo 

 

4. Internetinių televizijų (Kartina TV, Novoe TV, lighTVision, Bonus TV 

ir kt.) veikla Lietuvoje 

Pastarųjų metų įvykiai Lietuvoje 
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UAB „Init“ byla 

 Ginčas kilo dėl retransliavimo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo 

termino: 

• Pagal sutarties nuostatas vienašališkai nutraukti neterminuotą sutartį 

galima įspėjus prieš 30 dienų 

• Pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 13 p. neterminuota 

sutartis vienašališkai gali būti nutraukta įspėjus prieš 5 darbo dienas 

 

 Išsiskyrus paslaugų teikėjo ir vartotojų pozicijoms, vartotojai kreipėsi 

į RRT 

 

 RRT pripažino, kad turi būti taikomas Elektroninių ryšių paslaugų 

teikimo taisyklėse nustatytas terminas 
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UAB „Init“ byla (II) 

 UAB „Init“ pateikė ieškinį Vilniaus m. apylinkės teismui, kuriuo prašė RRT 

įsakymus panaikinti ir pripažinti, kad nutraukiant retransliavimo paslaugų 

sutartį turi būti taikomas 30 dienų įspėjimo terminas 

 

 

 Pagrindinis bylos akcentas – retransliavimo paslaugų teisinis kvalifikavimas 

• UAB „Init“ ir ją byloje palaikančios LKTA ir LTOA retransliavimo paslaugas 

kvalifikavo kaip visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugas 

 

• RRT retransliavimo paslaugas kvalifikavo kaip elektroninių ryšių paslaugas 
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UAB „Init“ byla (III) 

 

 Teismas priimtame sprendime nurodė, kad sudaryta sutartis yra vartojimo 

sutartis, ir ją vertino vadovaudamasis išimtinai Civilinio kodekso ir pačios 

retransliavimo sutarties nuostatomis 

 

 Nors teismas nepasisakė dėl retransliavimo paslaugos teisinio pobūdžio, 

faktiškai teismo sprendimas reiškė, kad retransliavimo paslaugų teikimo 

sutartims Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės netaikomos, t. y. 

retransliavimas nėra elektroninių ryšių paslauga 

 

 RRT teismo sprendimą apskundė Vilniaus apygardos teismui 
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Viasat AS veiklos Lietuvoje teisėtumo klausimas 

 Viasat AS televizijos programų platinimo Lietuvos gyventojams veiklą vykdo 

dar nuo 2002 metų, tačiau: 

 

• Neturi retransliavimo licencijos ir nesikreipia dėl jos išdavimo 

 

• Atitinkamai nemoka metinių įmokų už licenciją 

 

• Ignoruoja LRTK sprendimus dėl retransliuojamo turinio kontrolės 

 

• Teigia, kad nevykdo retransliavimo veiklos ir apskritai nepatenka į 

Lietuvos Respublikos teisės sistemos jurisdikciją 

 

 Tokia situacija iškreipia konkurencinę aplinką retransliavimo paslaugų 

rinkoje 
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Viasat AS veiklos Lietuvoje teisėtumo klausimas (II) 

 Visgi: 

• Viasat RRT yra pateikusi pranešimą apie viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) 

paslaugų teikimą (nurodyta veiklos teritorija – Lietuvos Respublika), teikia 

periodines ataskaitas apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą 

 

• Lietuvoje registruota PVM mokėtoja 

 

• Platinami specializuoti programų paketai, atskirų programų vertimai į lietuvių 

kalbą, reklama lietuvių kalba 

 

• Veikla ne kartą tirta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir 

Konkurencijos tarybos 

 

• Už nesąžiningos konkurencijos veiksmus Konkurencijos tarybos nubausta 174 

600 Lt bauda, kuri patvirtinta įsiteisėjusia LVAT nutartimi 
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Viasat AS veiklos Lietuvoje teisėtumo klausimas (III) 

 LKTA ir LTOA pastangomis: 

 

• LRTK surengė specialų pasitarimą Viasat AS veiklos Lietuvoje teisėtumo 

klausimu 

 

• LRTK pirmininkas viešai pažadėjo imtis konkrečių veiksmų Viasat AS atžvilgiu – 

taikyti administracines nuobaudas už LRTK sprendimų nevykdymą 

 

• Remiantis LKTA ir LTOA pareiškimu Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį 

tyrimą pagal BK 202 str. 1 d. (Neteisėtas vertimasis komercine veikla).  

 

 

 LRTK inicijavo Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus, kuriais 

siekiama aiškiau apibrėžti Viasat AS ir kitų televizijos bei radijo programas 

platinančių subjektų statusą bei išplėsti LRTK galias  
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 Retransliacijos sustabdytos 2014-03-19 ir 2014-04-02 LRTK sprendimais 

 

 Terminas 3 mėnesiai, stabdomas tik trečiosiose šalyse sukurtų programų 

retransliavimas 

 

 Abu LRTK sprendimai apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui 

 

 Abu skundai paduoti grupės pareiškėjų – beveik 30 retransliuotojų 

NTV Mir Lithuania ir RTR Planeta retransliacijų laikinas 

sustabdymas 
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 Skundai paduoti dėl kilusių teisinių problemų vykdant LRTK sprendimą:  

• Tik dalies programų retransliavimo sustabdymas prieštarauja VIĮ 33 str. 4 d. 

nustatytam draudimui retransliuotojams keisti retransliuojamų programų turinį 

 

• Retransliuotojai neturi jokių objektyvių galimybių įgyvendinti LRTK įpareigojimą 

nutraukti tik tam tikrų programos dalių (t. y. atskirų laidų) retransliavimą 

 

 Kol vyksta teisminiai procesai, retransliuotojai LRTK įpareigojimus vykdo 

vieninteliu objektyviai įmanomu būdu – sustabdant visos programos 

retransliaciją 

 

 

 

NTV Mir Lithuania ir RTR Planeta retransliacijų laikinas 

sustabdymas (II) 
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 Galimi teisinės problemos sprendimo būdai: 

 

• Pradėtuose teismų procesuose pateikti teismų išaiškinimai 

 

• Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai 

 

• LRTK praktikos formuluojant įpareigojimus retransliuotojams ateityje 

pokyčiai 

 

 

 

 

NTV Mir Lithuania ir RTR Planeta retransliacijų laikinas 

sustabdymas (III) 
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 Televizijos programos žiūrovus Lietuvoje gali pasiekti ir internetu, įsigijus 

nesudėtingą ir lengvai prieinamą techninę ir / ar programinę įrangą, kuri 

siūloma specializuotuose tinklalapiuose 

 

 Televizijos programos yra platinamos trečiosiose šalyse (dažniausiai 

Rusijoje) įsikūrusių juridinių asmenų, jų platinimas vyksta realiu laiku pagal 

nustatytą programų tvarkaraštį 

 

 Kitaip tariant, šios paslaugos esmė atitinka tą veiklą, kurią vykdo 

retransliuotojai, t. y. jau sukurtų televizijos programų sugrupavimą į paketus 

bei pateikimą galutiniams vartotojams  

 

 Konkurencijos teisės prasme tokie paslaugų teikėjai yra tiesioginiai 

Lietuvoje veikiančių retransliuotojų konkurentai, t. y. veikia toje pačioje 

rinkoje 

Internetinių televizijų veikla Lietuvoje 
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 Toje pačioje rinkoje veikiantiems subjektams teisės aktais nustatytos 

veiklos sąlygos turi būti vienodos, tačiau internetinės televizijos paslaugų 

teikėjai:  

• nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų 

• jų veiklos neprižiūri jokia Lietuvos valstybinė institucija 

 

 RRT pateikė nuomonę, kad tokios paslaugos nėra elektroninių ryšių 

paslaugos 

 

 Europos teisės departamentas pateikė nuomonę, kad tokios paslaugos 

nėra nei elektroninių ryšių paslaugos, nei audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos 

 

 Šios paslaugos nepatenka ir į informacinės visuomenės paslaugų 

apibrėžimą 

Internetinių televizijų veikla Lietuvoje (II) 
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Internetinių televizijų veikla Lietuvoje (III) 
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 Akivaizdu, kad teisinis reguliavimas nebespėja su naujausiomis 

technologijomis 

 

 

 Ar tai reiškia, kad sutampant paslaugos esmei, tačiau skiriantis 

paslaugos teikimo technologinėms platformoms, yra galimas 

skirtingos teisinės aplinkos ūkio subjektų vykdomai veiklai 

sudarymas? 

• Formalus vs „dvasinis“ teisės normos aiškinimas 

• Technologinio neutralumo principas 

Internetinių televizijų veikla Lietuvoje (IV) 
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 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai bylose C-518/11 

ir C-475/12 

• Televizijos programų retransliavimas kabeliniais ir palydoviniais tinklais, jei 

retransliuotojas neprisiima už tai redakcinės atsakomybės, yra elektroninių ryšių 

paslauga 

 

• Aplinkybė, kad paslaugos teikėjas signalą siunčia naudodamasis ne savo, o 

trečiųjų šalių infrastruktūra, nėra svarbi nustatant paslaugos pobūdį. Toks 

paslaugų teikėjas laikomas teikiančiu elektroninių ryšių paslaugą, jei prieš 

galutinius vartotojus jis atsako už signalo, kuris užtikrina vartotojų užsakytos 

paslaugos teikimą, perdavimą 

 

 

• Rezultatas: Įnešta daugiau aiškumo kvalifikuojant retransliavimo paslaugą. Po 

nurodytų sprendimų vieningai sutariama, kad retransliavimas yra elektroninių 

ryšių paslauga 

 

 

Tendencijos Europos Sąjungos teisėje 
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 Europos Komisijos pasiūlymas dėl vieningą ES elektroninių ryšių 

rinką sukuriančio reglamento priėmimo 

 

• Laisvė teikti elektroninių ryšių paslaugas visoje Europos Sąjungoje – užtenka 

paprasto pranešimo tos šalies, kurioje yra paslaugų teikėjo buveinė, 

nacionaliniam reguliuotojui 

 

• Tai reiškia, kad retransliavimas, kaip elektroninių ryšių paslauga, neturėtų būti 

licencijuojamas 

 

• Vienodos visų galutinių paslaugų vartotojų teisės 

 

• Užtikrinamos vartotojui palankios paslaugų teikėjų keitimo sąlygos  

 

 

Tendencijos Europos Sąjungos teisėje (II) 
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Kas toliau? 

 Lietuvos teisės aktų suderinimas su Europos Sąjungos teise 

• Iniciatyvos dėl dalinių VIĮ pakeitimų 

 

• Darbo grupės suformavimas bei kompleksinė retransliavimo veiklą reguliuojančių 

teisės aktų peržiūra ir atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektų (VIĮ, ERĮ ir kt.) 

parengimas 

 

 

 Atsakomybės už neteisėtą retransliavimo veiklą griežtinimas 

• Kontroliuojančių institucijų galių stiprinimas 

 

• Sankcijų (administracinių, baudžiamųjų) didinimas siekiant atgrasomojo poveikio 
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Ką galima padaryti jau dabar? 

 Viasat AS atvejis rodo, kad teisinių svertų yra, tik reikia aktyviau jais 

naudotis 

 

 LRTK turi teisę VIĮ reikalavimų nevykdantiems subjektams (VIĮ 47 

str. 1 d. 13, 15 p.): 

• skirti ATPK numatytas nuobaudas 

 

• kreiptis į teismą dėl informacinės visuomenės informavimo priemonių 

veiklos sustabdymo ar nutraukimo 

 

• kreiptis į kompetentingą instituciją dėl neteisėtos retransliavimo veiklos 

nutraukimo 
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Susisiekite su mumis 
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