
 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS 

KOMISIJOS ATSISAKYMO PAKEISTI TEO LT, AB RETRANSLIAVIMO LICENCIJŲ 

SĄLYGAS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 

STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS 

 

2012 m. liepos 5 d. Nr. 1S-97 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2012 m. liepos 

5 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijos atsisakymo pakeisti TEO LT, AB retransliavimo licencijų sąlygas atitikties 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio 

reikalavimams.  

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

(1) Konkurencijos taryba 2012 m. balandžio 23 d. gavo TEO LT, AB (įmonės kodas 

121215434) (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau –

Komisija) atsisakymo pakeisti TEO LT, AB retransliavimo licencijų sąlygas (toliau – Skundas) (I t., 

b. l. 1-165). Pareiškėjo nuomone, toks atsisakymas pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimus. 

(2) Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – 

Visuomenės informavimo įstatymas) 31 straipsnio 1 dalimi, televizijos programų retransliavimo 

veikla yra licencijuojama, o retransliavimo licencijas išduoda Komisija. To paties įstatymo 48 

straipsnio 1 dalies 2 punktas kaip vieną iš Komisijos funkcijų numato licencijų sąlygų keitimą. 

Vadovaujantis minėto įstatymo 47 straipsnio 12 dalies nuostatomis, Komisijos sprendimai dėl 

licencijos sąlygų pakeitimo priimami ne mažesne kaip 2/3 visų Komisijos narių balsų dauguma. 

(3) Skunde Pareiškėjas nurodo (I t., b. l. 3), kad skundžiami Komisijos veiksmai yra susiję 

su abonentinės daugiakanalės televizijos paslauga „Skaitmeninė GALA“ (skaitmeninė antžeminė 

televizija)
1
, kuri yra teikiama naudojant ribotus išteklius – radijo dažnius. Dėl šios priežasties 

Pareiškėjas turi galimybę šios technologijos pagrindu retransliuoti tik ribotą televizijos programų 

skaičių (iš viso 28 televizijos programas) ir yra suinteresuotas, kad paslaugos „Skaitmeninė GALA“ 

programų tinklelyje būtų tos televizijos programos, kurių labiausiai pageidauja šios paslaugos 

vartotojai.  

(4) Pareiškėjo skundžiami Komisijos veiksmai yra susiję su dviem retransliavimo 

licencijomis, kurios 2006 m. konkurso būdu buvo išduotos UAB „Mikrovisatos TV“ (atitinkamai 

Nr. T363st ir Nr. T364st), 2007 m. dėl UAB „Mikrovisatos TV“ reorganizavimo jas panaikinant ir 

be konkurso tomis pačiomis sąlygomis išduodant UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ 

(atitinkamai Nr. T374st ir Nr. T375st), o 2009 m. prie TEO LT, AB prijungus UAB „Nacionalinė 

skaitmeninė televizija“ – jas perdavus TEO LT, AB (atitinkamai Nr. T405st ir Nr. T406st) (I t., b. l. 

3-5).  

                                                 
1
 Pareiškėjas taip pat teikia abonentinės daugiakanalės televizijos paslaugą „Interaktyvioji GALA“, kuri teikiama 

naudojant plačiajuostį interneto ryšį (IPTV technologijos pagrindu) ir kurioje retransliuojama televizijos programa 

„PBK“ (I t., b. l. 120). 
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(5) Pagal Skunde pateiktus duomenis, Pareiškėjas nuo 2009 m. penkis kartus kreipėsi į 

Komisiją, prašydamas pakeisti licencijos Nr. T405st arba licencijos Nr. T406st sąlygas, vietoje 

televizijos programos „REN TV“ įrašant televizijos programą „Pervyj Baltijskij Kanal“ (toliau – 

„PBK“), tačiau licencijos sąlygos visais atvejais nebuvo pakeistos dėl nesurinktos Visuomenės 

informavimo įstatymo 47 straipsnio 12 dalyje nustatytos minimalios 2/3 visų Komisijos narių balsų 

daugumos (I t., b. l. 6-7). 

(6) Skundžiami LRTK veiksmai, Pareiškėjo teigimu, turėjo tiesioginį poveikį Pareiškėjo 

galimybėms konkuruoti abonentinės daugiakanalės televizijos paslaugų rinkoje, kadangi dėl šių 

veiksmų paslauga „Skaitmeninė GALA“ liko tik viena iš dviejų rinkoje konkuruojančių paslaugų, 

kurios tinklelyje nėra įtraukta vartotojų labai aiškiai pageidaujama žiūrėti televizijos programa 

„PBK“ (I t., b. l. 7). 

(7) Įvertinusi Skunde pateikiamą informaciją, Konkurencijos taryba 2012 m. gegužės     

11 d. raštu (I t., b. l. 166-167) kreipėsi į Komisiją su prašymu pateikti informaciją, ir 2012 m. 

gegužės 22 d. raštu (II t., b. l. 59-61) kreipėsi į Pareiškėją su prašymu papildyti Skundą. 

(8) Komisija 2012 m. gegužės 17 d. atsakyme paaiškino, kad galiojantys teisės aktai 

nenustato konkrečių kriterijų, kuriais turėtų vadovautis Komisija, svarstydama prašymus pakeisti 

licencijos sąlygas. Komisijos teigimu, diskrecijos teisę spręsti klausimus dėl licencijos sąlygų 

keitimo įstatymo leidėjas suteikė Komisijai, kuri dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę 

politiką ir tuo tikslu yra nustatyta speciali jos formavimo tvarka, siekiant užtikrinti visos 

visuomenės poreikių atspindėjimą transliavimo ir retransliavimo veiklos reguliavime. Įvertinę visą 

aplinkybių visetą, Komisijos nariai, atsižvelgdami į audiovizualinės politikos formavimo ir 

įgyvendinimo aspektus, savo asmeninę profesinę patirtį, dėl licencijos sąlygų pakeitimo balsuoja 

savo nuožiūra atviru balsavimu, kaip tai nustato Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 12 

dalis ir 48 straipsnio 1 dalies 2 punktas (II t., b. l. 1). 

(9) Minėtame rašte Komisija taip pat nurodė, kad Visuomenės informavimo įstatymo 31 

straipsnio nuostatomis yra nustatytas skirtingas teisinis reguliavimas skirtingiems retransliavimo 

paslaugų teikimo tinklams – antžeminei skaitmeninei televizijai ir kabelinei televizijai. Šios faktinės 

aplinkybės, Komisijos teigimu, suponuoja tai, kad tarp paslaugos teikėjų, veikiančių skirtinguose 

tinkluose, negali būti užtikrinamos vienodos konkurencijos sąlygos, kadangi retransliavimą 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle vykdantys paslaugų teikėjai neturi galimybių plėsti savo 

paslaugų, nes pati technologija sąlygoja ribotą ir baigtinį galimų retransliuoti televizijos programų 

skaičių, tuo tarpu retransliavimą kabelinės televizijos tinkle vykdančių paslaugų teikėjų galimybės 

plėsti savo teikiamas paslaugas nėra ribotos technologinių resursų, jas gali riboti tik paslaugų 

teikėjo finansinės galimybės (II t., b. l. 3). 

(10) Pareiškėjas, papildydamas Skundą, nurodė, kad paslauga „Skaitmeninė GALA“ yra 

platinama visoje Lietuvoje, ji gali būti ir yra teikiama visiems klientams, kuriems gali būti teikiama 

ir IPTV technologijos pagrindu Pareiškėjo teikiama paslauga „Interaktyvioji GALA“ (II t., b. l. 63). 

Be to, Pareiškėjo teigimu, paslaugos „Skaitmeninė GALA“ pakeičiamumas egzistuoja ne tik su 

Pareiškėjo teikiamomis alternatyviomis paslaugomis, bet ir su daugelio kitų rinkos dalyvių 

teikiamomis abonentinės daugiakanalės televizijos paslaugomis, įskaitant kabelinės, palydovinės 

(pavyzdžiui, „Viasat“) ar mikrobangų (pavyzdžiui, UAB „Mikrovisata“, UAB „Balticum TV“, 

UAB „Cgates“) daugiakanalės televizijos tinklais teikiamas paslaugas. Pareiškėjas nurodė, kad 

Lietuvoje nėra vartotojų, kurie turėtų galimybę pasirinkti išimtinai tik skaitmeninės antžeminės 

televizijos technologijos pagrindu teikiamą abonentinę daugiakanalę televizijos paslaugą (įskaitant 

paslaugą „Skaitmeninė GALA“) (II t., b. l. 64). 

(11) Pareiškėjas taip pat informavo, kad 2012 m. gegužės 14 d. pateikė skundą Vyriausiajai 

administracinių ginčų komisijai, kuriame ginčijo Komisijos neveikimą sprendžiant jo 2012 m. kovo 

21 d. penktą kartą pateiktą prašymą pakeisti licencijos sąlygas, vietoje televizijos programos „REN 

TV“ įtraukiant televizijos programą „PBK“.  

(12) Nustatyta, kad 2012 m. gegužės 28 d. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 

priėmė sprendimą Nr. 3R-126 (AG-111/02-2012) (II t., b. l. 72-78), kuriame konstatavo, kad 

nagrinėjamu atveju Komisija neįvykdė jai nustatytos viešojo administravimo funkcijos priimti 
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sprendimą dėl Pareiškėjo prašymo, nepagrindė teisės aktais ir faktais tokio sprendimo nepriėmimo 

priežasčių, todėl tokie Komisijos veiksmai laikytini neteisėtu Pareiškėjo prašymo nagrinėjimo 

vilkinimu. Pažymėjo, kad Komisijai nepriėmus motyvuoto administracinio sprendimo dėl 

Pareiškėjo prašymo pakeisti licencijos sąlygas, Pareiškėjas praranda galimybę ginti savo teises 

teisme, teikti teisinius nesutikimo argumentus bei įrodymus. Vyriausioji administracinių ginčų 

komisija įpareigojo Komisiją pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjo 2012 m. kovo 21 d. prašymą ir 

priimti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo 

įstatymas) reikalavimus atitinkantį sprendimą. 

(13) 2012 m. birželio 28 d. raštu Komisija informavo Konkurencijos tarybą, kad 2012 m. 

birželio 15 d. padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl minėto Vyriausiosios 

administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo (II t., b. l. 79). 

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

(14) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato pareigą viešojo administravimo 

subjektams užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant jiems pavestus uždavinius, susijusius 

su ūkinės veiklos reguliavimu, o šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad viešojo administravimo 

subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba 

diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti 

konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus 

atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos 

įstatymų reikalavimus. 

(15) Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punktas nurodo, kad Konkurencijos 

taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių 

tyrimas neatitinka Konkurencijos tarybos veiklos prioritetų. 

(16) Konkurencijos tarybos 2012 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 1S-89 1 punkte nurodyta, kad 

Konkurencijos tarybos veiklos prioritetas – atlikti tyrimus ar kitaip įsikišti į rinkos veikimą, jei toks 

įsikišimas galėtų reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti 

kuo didesnę vartotojų gerovę. 

(17) Vertinant, ar tyrimas atitinka veiklos prioritetą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos veiklos prioriteto įgyvendinimo principų apraše (toliau – Aprašas), 

patvirtintame Konkurencijos tarybos 2012 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 1S-89, nustatytais tyrimo 

įtakos veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei, strateginės reikšmės bei racionalaus išteklių 

naudojimo principais. Kaip nurodyta Aprašo 5 punkte, nė vienas iš šių principų neturi iš anksto 

nustatytos lemiamos įtakos Konkurencijos tarybos sprendimui dėl konkretaus tyrimo atlikimo, 

tačiau Konkurencijos tarybai gali pakakti įvertinti tyrimą pagal vieną iš principų, kad galėtų priimti 

sprendimą dėl tyrimo tikslingumo. 

(18) Kaip paaiškinta Aprašo 14 punkte, vadovaudamasi racionalaus išteklių naudojimo 

principu, Konkurencijos taryba sieks atlikti tyrimus, kuriems reikalingi Konkurencijos tarybos 

ištekliai būtų proporcingi tikėtiniems tyrimų rezultatams. Vertinant Pareiškėjo prašymą 

Konkurencijos tarybai pradėti tyrimą dėl Komisijos veiksmų nekeičiant Pareiškėjo licencijos sąlygų 

šio Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto įgyvendinimo principo atžvilgiu pastebėtina, kad dėl tų 

pačių Komisijos veiksmų (kuriuos prašoma ištirti kaip galimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

pažeidimą) Pareiškėjas taip pat kreipėsi ir į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, o šio 

nutarimo priėmimo metu pastarasis ginčas toliau yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme.  

(19) Įvertinus šias aplinkybes darytina išvada, kad šiuo metu Pareiškėjo iniciatyva jau yra 

nagrinėjamas klausimas dėl Komisijos veiksmų atsisakant pakeisti Pareiškėjo licencijos sąlygas 

teisėtumo. Kadangi tokio ginčo baigtis gali lemti, kad Komisijos veiksmai gali būti pripažinti 

neteisėtais, o Komisijai priėmus Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį 

administracinį sprendimą Pareiškėjas turėtų galimybę ginti savo teises teisme, darytina išvada, kad 

tuo pačiu metu Konkurencijos tarybos atliekamas tų pačių Komisijos veiksmų tyrimas lemtų 

neracionalų Konkurencijos tarybos išteklių naudojimą, nes tikėtini tyrimo rezultatai gali būti 
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pasiekti ir Konkurencijos tarybai šiuo metu neatliekant tyrimo, o atitinkamu įsiteisėjusiu teismo 

sprendimu jau vykstančioje administracinėje byloje.  

(20) Vadovaujantis išdėstytu aukščiau, konstatuotina, kad Pareiškėjo Skunde nurodytų 

faktinių aplinkybių tyrimas neatitinka Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto. 

(21) Pažymėtina, kad, kaip nurodyta Aprašo 6 punkte, Konkurencijos tarybos sprendimas 

atsisakyti pradėti tyrimą dėl to, kad jis neatitinka veiklos prioriteto, nereiškia, kad viešojo 

administravimo subjekto sprendimai ar kitokie veiksmai negali pažeisti Konkurencijos įstatymo 

reikalavimų. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atsisakymo pakeisti 

TEO LT, AB retransliavimo licencijų sąlygas atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 

reikalavimams.  

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

 

Pirmininkas                                                         Šarūnas Keserauskas 


