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TRANSLIUOTOJO  IR  RETRANSLIUOTOJO  VEIKLOS ASPEKTAI   

VARTOTOJAS RETRANSLIUOTOJAS TRANSLIUOTOJAS 
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Esminiai transliuotojo veiklos aspektai:  

  TV programų kūrimas ir rengimas - transliuotojui tenka redakcinė 

atsakomybė už TV programų turinio parinkimą ir jo išdėstymą  

televizijos programos tvarkaraštyje; 

     TV programų perdavimas visuomenei arba leidimas kitam asmeniui jas  

       nepakeistas perduoti visuomenei. 

Esminiai retransliuotojo veiklos aspektai: 

  TV programų parinkimas;  

  TV programų paketų sudarymas; 

  TV programų skleidimas  visuomenei: 

• užbaigtų, 

• nepakeistų,  

• tuo pačiu metu, kuomet jos transliuojamos. 
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Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva nustato pagrindines 

taisykles taikomas televizijos programų transliavimui ir užsakomosioms  

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms:   

 tik vienos ES valstybės narės jurisdikcija; 
 

 transliuotojo jurisdikciją turinti valstybė turi garantuoti šios direktyvos nuostatų 

laikymąsi, be priimančių TV programas valstybių narių tuo pačiu pagrindu 

atliekamos antrinės kontrolės; 
 

 TV programas priimanti valstybė narė tik išskirtinais atvejais ir  susiklosčius 

ypatingoms sąlygoms gali sustabdyti TV  programų laisvą priėmimą 

(retransliavimą). 

 

Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų direktyva nustato transliuotojų veiklos 

ir jų transliuojamo turinio kontrolės būdus.   

 

 

 

TRANSLIAVIMO  REGULIAVIMO  ASPEKTAI   
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Retransliavimas nėra Audiovizualinės direktyvos reguliavimo sritis. Jos 

preambulės 26 p. nurodoma: „Šioje direktyvoje žiniasklaidos paslaugų teikėjo 

apibrėžtis neturėtų apimti fizinių ir juridinių asmenų tik perduodančių programas, 

už kurias redakcinė atsakomybė tenka trečiosioms šalims“.  

Pagal  naujausią  ESTT praktiką retransliavimas yra elektroninių ryšių 

paslauga ir jam galioja LR Elektroninių ryšių įstatymo nuostatos, susijusios su TV 

programų perdavimu elektroninių ryšių tinklais. 

 

Lietuvos Respublikoje retransliuotojo skleidžiamoms TV programoms keliami 

reikalavimai nustatyti galiojančiame Visuomenės informavimo įstatyme (VIĮ) ir 

papildyti jo numatomuose pakeitimuose: 

 dėl TV programų parinkimo;    

 dėl TV programų paketų sudarymo;  

 dėl LRTK  sprendimų, susijusių su TV programų priėmimo ribojimu, 

priėmimo ir jų vykdymo. 

        

        

 

RETRANSLIAVIMO  REGULIAVIMO  ASPEKTAI   
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Parinkdami retransliuojamas TV programas retransliuotojai pirmiausia 

vadovaujasi šiomis galiojančio VIĮ nuostatomis, kurios galios ir po pakeitimų 

priėmimo nuo 2015-10-01: 
 

   4 str. 2 dalis. “Lietuvos Respublikoje laiduojamas laisvas televizijos 

programų, kurios transliuojamos laikantis Lietuvos Respublikos 

tarptautinėse sutartyse nustatytų reikalavimų, priėmimas ir retransliavimas 

iš Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl 

televizijos be sienų ratifikavusių Europos šalių.” 
 

   341 str. 2 dalis. “Užsienyje parengtas radijo ir (ar) televizijos programas 

ir (ar) atskiras programas leidžiama transliuoti ir retransliuoti Lietuvos 

Respublikoje nepažeidžiant šio ir kitų įstatymų nuostatų.” 

 

Pagal pakeisto  VIĮ 48 str. 1 dalies 8) punkto nuostatas - 

Komisija tvirtina taisykles dėl retransliuotojų TV programų paketų sudarymo ir 

nustato reikalavimus retransliuotojų vykdomai programų parinkimo, teikimo 

skleisti ir skleidimo visuomenei veiklai <....>.  

  

RETRANSLIUOJAMŲ TV PROGRAMŲ PARINKIMAS 
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TV programų retransliuotojai, sudarydami retransliuojamų televizijos programų 

paketus pagal pakeisto VIĮ nuostatas privalės: 
 

   vadovautis Komisijos patvirtintomis taisyklėmis dėl televizijos programų 

paketų sudarymo; 
 

     užtikrinti vartotojų teisę į nešališką informaciją, nuomonių, kultūrų ir kalbų 

įvairovę bei tinkamą nepilnamečių apsaugą nuo galimo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio;  
 

    retransliuoti TV programas, kuriose per paskutinius 12 mėnesių buvo 

paskelbta šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodyta 

neskelbtina informacija, tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos 

programų paketuose; 
 

   vadovautis retransliuojamo turinio licencija, jeigu TV programoms skleisti 

naudoja eterinius radijo dažnius. 

 

 

                                                        

RETRANSLIUOJAMŲ TV PROGRAMŲ PAKETŲ SUDARYMAS     
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Komisija, nustačiusi, kad TV programoje buvo paskleista neskelbtina 

informacija, priima sprendimą dėl šios TV programos platinimo tik už papildomą 

mokestį platinamuose TV programų paketuose. 
(Pagal pakeisto VIĮ 33 str. 12 dalies nuostatas) 

 

 

Komisija, nustačiusi pakartotinį neskelbtinos informacijos paskelbimo 

faktą toje pačioje TV programoje, priima sprendimą dėl šios TV programos 

pakeitimo ir įpareigoja retransliuotojus pakeisti šią TV programą. 
(Pagal pakeisto VIĮ 33 str. 12 dalies nuostatas) 

 

 

RETRANSLIUOJAMŲ TV PROGRAMŲ PAKETŲ KEITIMAS PAGAL 

LRTK PRIIMTUS SPRENDIMUS    
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 RETRANSLIUOJAMOS  INFORMACIJOS  VALDYMO  PRINCIPAI   
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Tobulėjant technologijoms retransliuotojai pradeda siūlyti vartotojams susikurti ir 

užsisakyti individualų TV programų paketą.  

 

Tarptautinės bendrovės „3Vision“, teikiančios specializuotas TV turinio ir 

konsultavimo paslaugas, 2013 metais atliktas  tyrimas atskleidė, kad iš apklaustų 

70 Europos mokamos televizijos operatorių (neskaitant išskirtinių ir nišinių 

pasiūlymų) 10 operatorių savo vartotojams siūlo galimybę susidaryti individualų 

TV programų paketą.  

 

Šiuo metu Lietuvos vartotojų galimybės rinktis TV programas yra ribotos, pvz. : 

    Balticum TV siūlo išsirinkti 5 TV programas iš siūlomų 67 TV programų 

sąrašo;  

    TEO siūlo išsirinkti 6 TV programas iš siūlomų 27 TV programų sąrašo. 

 

 

RETRANSLIUOJAMŲ TV PROGRAMŲ PAKETŲ SUDARYMAS 

PAGAL VARTOTOJŲ INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS 
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    ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RAŠTINGUMAS 

 

  
  

     Pagal Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos preambulės 47 punktą:  

   Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas – tai įgūdžiai, žinios ir 

suvokimas, sudarantys galimybę vartotojams veiksmingai ir saugiai šias   

priemones naudoti.  

   Žiniasklaidos priemonių naudojimo įgūdžių turintys žmonės sugeba:  

• tinkamai pasirinkti; 

• suvokti turinio ir paslaugų pobūdį; 

•  pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias siūlo naujosios ryšių technologijos;  

•  geriau apsaugoti save ir savo šeimas nuo žalingo arba agresyvaus turinio.  

       

          Visose visuomenės grupėse turėtų būti skatinama žiniasklaidos priemonių 

naudojimo raštingumo plėtra ir atidžiai sekama šio proceso pažanga. 

 

     Europos Komisija paskelbė komunikatą “Europos požiūris į žiniasklaidos 

priemonių raštingumą skaitmeninėje aplinkoje”, COM (2007) 833 galutinis 

      

      Europos Komisija paskelbė informacinį pranešimą (IP/09/1244 2009-09-20), 

kuriuo nustatė naują informacinės visuomenės tikslą –  

                 naujų žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas. 
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IŠVADOS 
 

 

  
  

  

1. LRTK siekdama užtikrinti retransliuotojo perduodamos informacijos kokybę ir 

atitiktį LR nustatytiems reikalavimams, pirmiausiai turėtų  koncentruotis į 

efektyvius transliuotojų veiklos ir jų transliuojamo turinio kontrolės būdus.  
 

2. Retransliuotojams skirti LRTK sprendimai, susiję su TV programų laisvo priėmimo 

ribojimu, turėtų būti priimami vertinant: 

 LRTK galimybę įtakoti užsienio transliuotojų transliuojamų TV programų turinį; 

 retransliuotojų veiklos pobūdį ypač tuo atveju, kai nustatomos šios priemonės: 

 TV programos perkėlimas į papildomai apmokestinamus TV programų paketus; 

 TV programos keitimas kita; 

 TV programos atskirų dalių (programų/laidų) retransliavimo stabdymas. 

 tai, kad sprendimų įgyvendinimo tvarka gali paskatinti nelegalių TV programų ir 

jų paketų platinimo paslaugų augimą.  
 

3. Būtina didinti Lietuvos gyventojų žiniasklaidos priemonių naudojimo 

raštingumą, kad patys galėtų geriau apsaugoti save ir savo šeimas nuo žalingo 

arba agresyvaus turinio.  
 

4. Būtina užtikrinti efektyvią kovą su neteisėtu televizijos programų paketų 

platinimu ir numatyti tam būtinų veiksmų planą, įtraukiant LR vidaus reikalų 

ministeriją.  
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LIETUVOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ SIEKIS –  

DIDINTI LIETUVOS GYVENTOJŲ  ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO 

RAŠTINGUMĄ IR GEBĖJIMUS RINKTIS.   

RETRANSLIUOTOJŲ SIEKIS –  

SUDARYTI LIETUVOS GYVENTOJAMS GALIMYBES RINKTIS IŠ DIDESNIO 

SKAIČIAUS IR ĮVAIRESNIŲ TV PROGRAMŲ, TRANSLIUOJAMŲ VISAME 

PASAULYJE. 
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Dėkoju už dėmesį 

 

 
J.Jurelionis 

juozas@lkta.lt. 

Mob. tel. 8 652 77315 
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