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Lietuvos  kabelinės  televizijos  asociacija 

ESMINIAI LKTA PASIŪLYMAI DĖL RETRANSLIAVIMO TEISINIO 

REGULIAVIMO 

1. Retransliavimo sąvoką pakeisti į televizijos programų paketų platinimą ir 

šios paslaugos reguliavimą perkelti į ERĮ sritį. Šią paslaugą taip pat 

būtina aiškiai atskirti nuo televizijos programų transliavimo ir 

užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, pastarąsias 

paliekant VIĮ reguliavimo sričiai bei LRTK priežiūrai. Atsižvelgiant į tai, 

kad retransliavimas yra elektroninių ryšių veikla ir turi būti atskirta nuo 

transliavimo, atitinkamai turi būti atskirtos ir šias paslaugas teikiančių 

subjektų pareigos kontroliuojančioms institucijoms. Todėl retransliavimo 

(programų paketų platinimo) veikla turėtų būti registruojama elektroninių 

ryšių sektorių prižiūrinčioje LR Ryšių reguliavimo tarnyboje, tuo tarpu 

transliavimo veikla – VIĮ priežiūrą atliekančioje LRTK. Analogiškai ir kitos 

susijusios pareigos turi būti išskaidomos tarp šių institucijų, kartu 

nustatant, kad abi institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija, 

siekiant išvengti dvigubo reguliavimo bei su tuo susijusios 
administracinės naštos.  
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REGULIAVIMO 

2. Atsisakyti bet kokio išankstinio ir perteklinio elektroninių ryšių tinklais 

vykdomos televizijos programų paketų platinimo paslaugos 

reglamentavimo, t. y. ne tik licencijavimo, tačiau ir kontroliuojančios 

institucijos sprendimu nustatomų reikalavimų programų paketų 

parinkimui ir sudarymui.  

3. Priežiūros institucijos turi užtikrinti vienodas konkurencines sąlygos 

atitinkamoje rinkoje. Vertinant tai, kad pagal naujausius ESTT 

sprendimus, užsienio ūkio subjektai radijo ir televizijos programų 

platinimą kvalifikuoja kaip elektroninių ryšių paslaugą, kurią pagal NRS 

įtvirtinančius teisės aktus reguliuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos 

ryšiu reguliavimo tarnyba. 
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4. Kartu su VIĮ pakeitimais turi būti teikiami ne tik ERĮ, tačiau ir Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso ir kitų susijusių teisės aktų 

pakeitimai. Šiuo metu teisės aktai nenustato pakankamos 

atsakomybės už neskelbtinos informacijos skleidimą. Už teisės aktais 

nustatytų reikalavimų nesilaikymą turi būti aiškiai įtvirtinta 

administracinė, o tam tikrais atvejais – ir baudžiamoji atsakomybė. 

5. Keičiant VIĮ ir ERĮ turi būti užtikrintas žymiai glaudesnis 

kontroliuojančių institucijų bendradarbiavimas, kadangi tik šių institucijų 

pastangomis galima išvengti nereikalingo dvigubo radijo ir televizijos 

programų paketų platintojų reguliavimo (sprendžiant ginčus su 

vartotojais ir pan.) ir tinkamai reglamentuoti užsienio šalyse įsteigtų 

paslaugų teikėjų Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomą veiklą, 

užtikrinant efektyvias atsakomybės už teisės reikalavimų 

neatitinkančius veiksmus taikymo galimybes. 
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6. Apriboti tam tikrų aplikacijų (programėlių)  platinimą Lietuvos 

Respublikoje, kreipiantis tiesiogiai į programėlių kūrėjus arba į 

platintojus pvz, Google.   Imtis realių priemonių mažinant  nelegalios 

palydovinės TV įrangos prieinamumą – įpareigoti informacinės 

prieglobos tiekėjus pašalinti skelbimus. 

7. Įpareigoti kompetentingas institucijas parengti Lietuvos informacinės 

politikos ir priemonių strategiją bei planus, numatant  institucijų veiklos 

koordinavimą, kompetencijos kėlimą (minkštųjų galių stiprinimas). 

8. Informacinio lauko plėtimas - aktualios informacijos pateikimas 

nacionalinių mažumų kalbomis, skatinant tikslinėmis subsidijomis 

(LRT) ar mokestinėmis lengvatomis (komerciniams transliuotojams). 
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    Galimi artimiausi veiksmai, pavesti  tarpžinybinei darbo grupei : 

1. Išanalizuoti užsienio šalių gerąją praktiką (pvz. Estija); 

2. Parengti teisinio reguliavimo koncepciją, suderinant Lietuvos 

Respublikos teisinę bazę šioje srityje su naujausiais Europos 

Sąjungos teisės aktais bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

(toliau – ESTT) išaiškinimais, siekiant sudaryti vienodas 
konkurencines sąlygas.  

  
 

 

 

 

 

 
  

XVIII tarptautinė Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos konferencija  (2014-06-12)    
6 



Lietuvos  kabelinės  televizijos  asociacija 

 

 

Dėkoju už dėmesį 
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