
 
 
 
 
 
 
 
 

LIETUVOS KABELINĖS TELEVIZIJOS ASOCIACIJOS 

XVIII-OSIOS KONFERENCIJOS 

REZOLIUCIJA 
 

 

Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos (LKTA) nariai – smulkaus ir vidutinio 

verslo įmonės, teikiančios radijo ir televizijos programų retransliavimo bei 

transliavimo, interneto prieigos ir kitas elektroninių ryšių paslaugas – 2014 m. 

birželio 11–13 dienomis surengė XVIII-ąją tarptautinę LKTA konferenciją 

„Tradicijos ir inovacijos įžengus į skaitmeninį amžių“.  

Konferencijoje buvo svarstomi klausimai, susiję su televizijos programų 

retransliavimo ir iš dalies transliavimo teisinio reglamentavimo keitimo būtinybe, 

kuris šiuo metu, manytina, neatitinka Europos Sąjungos teisės ir praktinių veiklos 

šiame sektoriuje vykdymo realijų. Galimam Lietuvos Respublikoje galiojančio 

retransliavimo teisinio reguliavimo nesuderinamumui su Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) prejudiciniais sprendimais 2013-11-07 byloje C-

518/11 bei 2014-04-30 byloje C-475/12 pritaria ir Europos teisės departamentas prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.  

Konferencijoje dalyvavo LKTA nariai, Kultūros ir Susisiekimo ministerijų, 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos, Informacinės visuomenės komiteto prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos 

Respublikos Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Lietuvos ir užsienio šalių 

transliuotojų ir aparatūros gamintojų atstovai bei kolegos iš Lenkijos, Latvijos ir 

Estijos.  

Konferencijos metu buvo konstatuota, kad 2013-06-14 LKTA XVII 

konferencijos rezoliucija tik paskatino reguliuojančias institucijas bendradarbiauti su 

retransliuotojais bei domėtis jų problemomis, tačiau joje numatytų tikslų per 

praėjusius metus dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių pasiekti nepavyko, todėl 

nuspręsta: 

 televizijos programų paketų platinimo paslaugų rinkose veikiančių ūkio subjektų 

veiklos reglamentavimas ir reguliavimas ženkliai atsilieka nuo sparčiai 

besivystančių technologijų ir naujų paslaugų teikimo galimybių, kurios iš esmės 

keičia šių paslaugų vartotojų poreikius ir elgseną bei daro įtaką konkurencijai tarp 

šiose rinkose veikiančių ūkio subjektų;  

 naujos technologijos ir teisinio reguliavimo spragos sukuria palankias galimybes 

neteisėtoms televizijos programų paketų platinimo paslaugoms elektroninių ryšių 

tinklais, įskaitant palydovinę ir internetinę televiziją. Reguliuojančios institucijos, 

autorių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos ir patys 

transliuotojai neturi pakankamai galimybių bei resursų tokios nelegalios veiklos 

užkardymui, jaučiama ir iniciatyvų stoka. Dėl to būtina skubiai koreguoti 
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retransliavimo veiklą reglamentuojančią teisinę bazę). Buvo atkreiptas dėmesys, 

kad policija ir kitos teisėsaugos institucijos neturi pakankamų teisinių instrumentų 

kovai su neteisėtu televizijos programų paketų platinimu Lietuvos gyventojams ir 

kad tokia situacija kenkia šalies informaciniam saugumui; 

 Retransliavimo rinka neproporcingai daug reguliuojama, po ESTT sprendimo 

byloje C-518/11 tiek retransliuotojams, tiek ir reguliuojančioms institucijoms – 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – LRTK) ir Lietuvos ryšių 

reguliavimo tarnybai (toliau – LRRT), kyla neaiškumų dėl Visuomenės 

informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) ir Elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 

nuostatų taikymo retransliuotojų atžvilgiu. Abi reguliuojančios institucijos 

reguliuoja tokias paslaugas teikiančius Lietuvoje registruotus ūkio subjektus 

(ypač vertinant jų santykius su retransliavimo paslaugų vartotojais); tuo pačiu 

metu jos praktiškai nereguliuoja užsienyje registruotų analogiškų paslaugų 

teikėjų;  

 Šiuo metu siūlomų teisės aktų, reglamentuojančių retransliavimo paslaugą, 

pakeitimų nuostatos yra parengtos skubotai, jose nėra  iki galo išsprendžiami 

suderinamumo su Europos Sąjungos teise klausimai, didžioji dalis nuostatų yra 

neaiškios ir įnešančios dar daugiau sumaišties į televizijos ir radijo programų 

platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje. 

 

Konferencijos dalyviai, siekdami atkreipti Lietuvos Respublikos Seimo, 

Vyriausybės bei atsakingų institucijų dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria 

įmonės, teikiančios televizijos programų paketų platinimo paslaugas (taip ESTT 

įvardino paslaugas, kurios pagal VIĮ yra vadinamos  retransliavimo paslaugomis):  

1. Tikisi, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto pasiūlymus (priimtus 2014-05-21 protokolo Nr. 

280-P-17) bus pradėtas  televizijos programų paketų platinimo veiklą 

reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų suderinimas su Europos 

Sąjungos teise ir pasiektas vienodų  priežiūros reikalavimų taikymas visiems ūkio 

subjektams, kurie teikia televizijos programų paketų platinimo paslaugas 

Lietuvos Respublikos teritorijoje nepriklausomai nuo jų naudojamų technologijų; 

2. Ragina Vyriausybės įgaliotas institucijas – Kultūros ir Susisiekimo 

ministerijas bei visuomenės informavimo (turinio teikimo) paslaugų bei 

elektroninių ryšių paslaugų rinkas tiesiogiai reguliuojančias institucijas – 
LRTK ir LRRT glaudžiai bendradarbiauti ir aiškiau ir apibrėžti savo funkcijas 

bei reguliuojamas sritis (paslaugas), kuo daugiau dėmesio skirti kompleksiniam 

galiojančių teisės aktų tobulinimui ir naujų priemonių, kurios skatintų modernių 

paslaugų diegimą visose šio verslo srityse, naudojimui, taip pat skirti daugiau 

pastangų užtikrinant sąžiningos konkurencijos laisvę jų reguliuojamose rinkose;  

3. Teigia, kad tik aiškios ir nedviprasmiškos teisinės aplinkos sukūrimas gali 

paskatinti Visuomenės informavimo priemonių ir Elektroninių ryšių rinką  verslo 

plėtrą ir sėkmingą smulkių bei vidutinių įmonių veiklą;  

4. Kviečia Lietuvos ir užsienio transliuotojus bei autorių ir gretutinių teisių 

kolektyvinio administravimo asociacijas bendram darbui siekiant sumažinti 

neteisėtos prieigos prie TV programų ir kitų audiovizualinių kūrinių sklaidą; 



5. Prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės apsvarstyti būdus, kaip suteikti 

papildomus išteklius teisėsaugos institucijoms siekiant užtikrinti efektyvią kovą 

su neteisėtu televizijos programų paketų platinimu;  įvertinant informacijos 

sklaidos svarbą formuojant viešąją nuomonę bei informacinio saugumo 

klausimus, pavesti atitinkamoms institucijoms sudaryti tam būtinų veiksmų planą, 

įtraukiant rinkos tyrimus dėl nelegalios veiklos masto, edukacinių priemonių 

(mokymų) naudojimą, gerosios patirties mainus tarptautiniu lygmeniu ir ir 

užtikrinti šių planų  įgyvendinimą; 

6. Prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavesti Kultūros ministerijos 

sudaromai tarpžinybinei darbo grupei papildomai išanalizuoti užsienio šalių 

gerąją praktiką ir parengti kompleksinius Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo ir elektroninių ryšių įstatymų , ATPK ir BK bei kitų susijusių teisės 

aktų pakeitimus, taip suderinant Lietuvos Respublikos teisinę bazę retransliavimo 

ir  iš dalies transliavimo srityje su naujausiais Europos Sąjungos teisės aktais bei 

susijusiais ESTT išaiškinimais, siekiant aiškiai reglamentuoti radijo ir televizijos 

programų platinimo paslaugas nepriklausomai nuo technologijų naudojamų šioms 

paslaugoms teikti ir sudaryti vienodas konkurencines sąlygas visiems ūkio 

subjektams, įskaitant ir užsienyje registruotus, teikiantiems šias paslaugas 

Lietuvos gyventojams  

 

Kviečiame paminėtas institucijas dialogui įgyvendinant mūsų pateiktus 

pasiūlymus bei informuojant apie tai visuomenę.  

 

 

Vilnius, 2014-06-13 

 

 

 

 
 


