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Retransliavimo rinka: įstatymo pataisų belaukiant 

• YRA: Retransliavimas – visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslauga, kurią teikia retransliuotojas, skirta priimti 

transliuojamas užbaigtas radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras 

programas ir tuo pačiu metu nepakeistas perduoti visuomenei 

elektroninių ryšių tinklais.  

 

• BUS: Retransliavimas – transliuojamų radijo ir (ar) televizijos 

programų ar atskirų programų parinkimas, teikimas skleisti ir 

skleidimas visuomenei, šiuo tikslu jas priimant ir tuo pačiu metu 

nepakeistas perduodant visuomenei elektroninių ryšių tinklais arba 

techninėmis ir (ar) programinėmis priemonėmis sudarant 

visuomenei galimybę priimti elektroninių ryšių tinklais 

perduodamas sąlygine prieiga apsaugotas radijo ir (ar) televizijos 

programas ar atskiras programas. 
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• YRA: Viešosios informacijos skleidėjas – visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, 

retransliuotojas, radijo programų transliuotojas, informacinės 

visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, 

skleidžiantys viešąją informaciją visuomenei ir atsakantys už tos 

informacijos teisėtumą. 

• BUS: Viešosios informacijos skleidėjas – visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, 

retransliuotojas, asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos 

vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų 

platinimo internete paslaugas, radijo programų transliuotojas, 

informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas 

asmuo, skleidžiantys viešąją informaciją visuomenei ir atsakantys už 

tos informacijos teisėtumą. 
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• 67. Televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete paslauga – transliuojamų televizijos programų ar atskirų 

programų parinkimas, teikimas skleisti ir skleidimas visuomenei, jas 

priimant ir tuo pačiu metu nepakeistas skleidžiant visuomenei 

internete, įskaitant apsaugotų televizijos programų ar atskirų 

programų skleidimą visuomenei internete naudojant sąlyginę 

prieigą. 

• 68. Televizijos programų paketas – televizijos programų 

retransliuotojo ir (ar) kito asmens, teikiančio Lietuvos Respublikos 

vartotojams televizijos programų ar atskirų programų platinimo 

internete paslaugas, sudaromas ir vartotojams siūlomas televizijos 

programų rinkinys. 
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• Apima visus analogiškas paslaugas teikiančius asmenis; 

• Suvienodina verslo sąlygas (mokėjimai LRTK...); 

• Skaidresnė rinka.  

 

 
• Neaiški procedūra, kaip “surasti” veiklos nedeklaravusius asmenis; 

• Neaišku, kaip bus elgiamasi su tais, kurie Lietuvoje dirbo, bet 

neturėjo (neėmė) veiklos licencijų. 
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Išplėstos ir sustiprintos LRTK galios, siekiant apriboti 

nepageidautinos informacijos sklaidą Lietuvoje: 

• Papildytas neskelbtinos informacijos sąrašas – įvesta karo 

propaganda (VIĮ 33.12) ir papildytas 341 straipsnis; 

• Suteikta teisė spręsti, kokiuose paketuose gali būti retransliuojama 

programa; 

• Suteikta teisė reikalauti pakeisti vieną programą kita; 

• Supaprastintas nepageidaujamų programų stabdymas; 

• Suteikta teisė skirti finansines sankcijas (baudas) už sprendimų 

nevykdymą; 

• Suteikta teisė laikinai arba visiškai stabdyti veiklą (su teismo 

sankcija). 
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Problemos: 

• Jei programos turinys neatitinka VIĮ nuostatų, kodėl ji 

„neuždraudžiama“ o ribojama – platinama teminiame pakete? 

• Jei programos turinys neatitinka VIĮ nuostatų tai kodėl ji 

„neuždraudžiama“, o keičiama kita programa? 

• Sprendimų laikinumas: neaišku, kas įvyksta po „sankcijos pabaigos“ 

- atstatomas prieš tai buvęs „status quo“?    

• Klientų nepasitenkinimas – pirko paslaugą, kuri gali nelauktai 

pabrangti, iškėlus į papildomą paketą (teminis paketas), arba bus 

nepatenkinti pakaitalu (gaus tai, ko neužsisakė); 

• Kaip bus sprendžiama neteisėtai (be leidimų) veikiančių ūkio 

subjektų kontrolė? 
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 Įstatymo pataisos suteikia LRTK teisę skirti baudas retransliuotojams 

už Komisijos S P R E N D I M Ų  N E V Y K D Y M Ą dėl: 

 a) programos iškėlimo į papildomą paketą (VIĮ 33.12.1);  

 b) vienos programos pakeitimo kita (VIĮ 33.12.2); 

 c) laikino programos rodymo sustabdymo (VIĮ 341). 

      

 Konkretus baudos dydis nustatomas įvertinus aplinkybes. Maksimali 

bauda iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais 

metais arba iki vieno šimto tūkstančių eurų. 
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• Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos 

radijo ir televizijos komisija iki 2015 m. rugsėjo 30 d. priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.  
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• Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų teikėjų pranešimo registravimo tvarka; 

• Metinės įmokos dydžio nustatymo tvarkos aprašas; 

• Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklės; 

• Taisyklės dėl retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos 

vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete 

paslaugas, televizijos programų paketų sudarymo; 

• Reikalavimai retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių televizijos programų ir 

(ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, vykdomai programų 

parinkimo, teikimo skleisti ir skleidimo visuomenei veiklai; 

• Tvarka vartotojų skundams nagrinėti; 

• Transliuojamų, retransliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų, televizijos 

programų ir (ar) atskirų programų, platinamų internete, užsakomųjų 

visuomenės informavimo audiovizualinių priemonių kodavimo tvarka. 
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Problemos: 

 

• Tinkamų priemonių parinkimas – konsultacijos su rinkos atstovais; 

• Aiškūs ir motyvuoti nurodymai rinkos dalyviams; 

• Tarpinstitucinės trintys: vartotojų skundus nagrinėja ir LRTK, ir RRT, 

kieno žodis paskutinis? 

• Ar šie dokumentai užtikrins šešėlinės rinkos mažėjimą? 
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Rinkos lūkesčiai: 

• Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo 

įstatymo nuostatas pagaliau bus pasiektas vienodas reguliavimas 

visiems ūkio subjektams, kurie teikia televizijos programų platinimo 

paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

• LRTK sumaniai pasinaudos jai suteiktomis galiomis stiprindama 

rinką, dirbdama su užsienio transliuotojais bei užtikrindama 

sąžiningą konkurenciją; 

• Kontroliuojančios institucijos ir toliau aktyviai bendradarbiaus su  

rinka, ypač rengiant VIĮ įgyvendinamuosius teisės aktus; 

• Valstybės institucijos rezultatyviai spręs šešėlinės retransliavimo ir 

TV programų platinimo rinkos problemą. 

 

 
LKTA XIX-oji konferencija 2015-06-11 



Retransliavimo rinka: įstatymo pataisų belaukiant 

 

Ačiū už dėmesį! 
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