
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS 

KOMISIJOS SPRENDIMO SKELBTI TRANSLIAVIMO LICENCIJŲ KONKURSĄ 

ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 

4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS  

 

2013 m. sausio 28 d. Nr. 1S-8 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2013 m. sausio 

28 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos sprendimo skelbti transliavimo licencijų konkursą 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. lapkričio 27 d. gavo Akcinės bendrovės Lietuvos radijo 

ir televizijos centro (toliau – Pareiškėjas) 2012 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. 5A-1982/2.6-07 „Dėl 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo, ribojančio konkurencijos laisvę“ (toliau – 

Skundas), kuriuo Konkurencijos tarybos prašoma pradėti tyrimą dėl Pareiškėjo diskriminavimo ir 

privilegijų TEO LT, AB (toliau – TEO) suteikimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – 

Komisija) priimant sprendimą skelbti konkursą transliacijų licencijoms tik Pareiškėjo skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklui. 

(2) Pareiškėjas Skunde nurodė, kad Komisija 2012 m. lapkričio 7 d. paskelbė konkursą 

transliuoti tris raiškiosios televizijos (HDTV) programas per Pareiškėjo skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklą (toliau – Konkursas). Pareiškėjo nuomone, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Elektroninių ryšių įstatymas) 49 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1472 patvirtinto Skaitmeninės 

televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo (toliau – Aprašas) 11.1 punktu ir 2011 m. balandžio 

1 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-281 patvirtintų Transliavimo ir 

retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių 15 punktu, Komisija turėjo skelbti taip pat ir 

konkursą transliuoti raiškiosios televizijos (HDTV) programas per TEO skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklą, tačiau to nepadarė. Pareiškėjo teigimu, Komisija, paskelbusi Konkursą Pareiškėjo 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklui ir nepaskelbusi analogiško konkurso TEO skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklui, tokiu sprendimu diskriminavo Pareiškėją, nes, paskelbus Konkursą, 

bus iš anksto atskleistos Pareiškėjo transliacijų perdavimo paslaugų kainos, o TEO galės savo kainą 

susimažinti, dėl ko transliuotojai gali atsisakyti transliuoti programas Pareiškėjo skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklu ir pereiti į TEO skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą. 

(3) Pareiškėjo teigimu, Aprašo 11.1 punktas, nustatantis, kad „<...> iki 2013 m. sausio 1 d. 

skelbiami konkursai licencijoms transliuoti raiškiosios televizijos programas <...>“ nenumato 

galimybės skelbti konkursus atskirai arba vienas po kito, todėl Komisija turėjo vienu metu skelbti 

konkursus transliuoti raiškiosios televizijos programas tiek Pareiškėjo, tiek TEO skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklais. 

(4) Konkurencijos taryba 2012 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. (2.27-25) 6V-2635 paprašė 

Pareiškėjo papildyti Skundą paaiškinant bei pagrindžiant Skunde nurodytus teiginius. 

(5) Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. 5A-2180/2.6-07 papildomai paaiškino, kad 

jo sudaromos sutartys dėl transliacijų perdavimo paslaugų yra neterminuotos, todėl transliuotojai 
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gali bet kada atsisakyti Pareiškėjo paslaugų sužinoję vėliau įvykusio konkurso dėl TEO 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo kainas arba išvis nedalyvauti Konkurse ir laukti, kada 

bus paskelbtas konkursas TEO skaitmeninės antžeminės televizijos tinklui. Pareiškėjo nuomone, 

toks transliuotojų elgesys neigiamai paveiktų transliacijų perdavimo paslaugų rinką, nes neliktų 

veiksmingos konkurencijos tarp šios paslaugos teikėjų. 

(6) Papildomai Pareiškėjas nurodė, kad Komisija priėmė sprendimą skelbti tik vieną 

konkursą gavusi TEO prašymą neskelbti konkurso raiškiosios televizijos (HDTV) transliuotojų 

licencijoms TEO skaitmeninės antžeminės televizijos tinklui bei pažymėjo, kad TEO galimai 

manipuliuoja sąnaudų paskirstymu ir kryžminiu paslaugų subsidijavimu, siekdama sumažinti 

transliacijų perdavimo paslaugų kainą viename iš valdomų skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklų. Pareiškėjas nepateikė jokių šiuos teiginius įrodančių dokumentų. 

(7) Kaip nurodė Pareiškėjas, raiškiosios televizijos (HDTV) transliacijų perdavimo 

paslaugos kaina bus skelbiama viešai kaip išankstinis standartinis pasiūlymas Pareiškėjo interneto 

svetainėje. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad visiems transliuotojams bus taikomos vienodos 

kainos ir Konkurso dalyviai kainas patys sužinos Pareiškėjo interneto svetainėje. 

(8) Aprašo 10 punktas nustato, kad Komisija konkurso būdu išduoda licencijas 

skaitmeninės antžeminės televizijos transliuotojams ir (ar) retransliuotojams, kurių programos bus 

transliuojamos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu (tinklais). Taip pat nurodo, kad 

skaitmeninės antžeminės televizijos transliuotojas ir (ar) retransliuotojas, prieš teikdamas prašymą 

gauti licenciją, gali susitarti su siuntėju dėl programų transliacijų perdavimo sąlygų. Aprašo 11 

punktas nustato konkursų skelbimo tvarką. 

(9) Nustatyta, kad Komisija 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. KS-190 (toliau – 

Sprendimas skelbti konkursą) paskelbė konkursą trims transliavimo licencijoms, suteikiančioms 

teisę naudotis Pareiškėjo teikiamomis transliacijų perdavimo paslaugomis, transliuoti tris 

raiškiosios televizijos (HDTV) programas per Pareiškėjo tinklą. Minėto sprendimo 1 punkte 

nurodytos Pareiškėjo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo techninės charakteristikos ir 

nustatyti reikalavimai transliuotinoms televizijos programoms (glaudinimo standartas, televizijos 

programos kalba, transliavimo trukmė ir kt.). Sprendime skelbti konkursą taip pat nurodyti 

reikalavimai konkurso dalyvių (transliuotojų) paraiškoms, kriterijai, kuriuos atitinkantiems 

konkurso dalyviams (transliuotojams) bus teikiama pirmenybė, įpareigojimai konkurso laimėtojams 

ir paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Sprendimo skelbti konkursą 2 

pastaboje konkurso dalyviams (transliuotojams) nurodoma dėl transliacijų perdavimo paslaugos ir 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo sąlygų teirautis Pareiškėjo. 

(10) Elektroninių ryšių įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) turi teisę įpareigoti didelę įtaką 

atitinkamoje rinkoje turinčius operatorius skelbti standartinį pasiūlymą suteikti prieigą, įskaitant 

tinklų sujungimą. Pasiūlymas turi būti pakankamai detalus ir užtikrinti, kad iš ūkio subjektų nebūtų 

reikalaujama mokėti už prašomai paslaugai nebūtinas priemones, jame turi būti aprašyti atitinkami 

pasiūlymai, pagal rinkos poreikius išskaidyti į komponentus, ir su jais susijusios sąlygos, įskaitant 

kainas. 

(11) Nustatyta, kad 2010 m. vasario 24 d. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymais 

Nr. 1V-244 ir Nr. 1V-246 atitinkamai Pareiškėjui ir TEO, kaip ūkio subjektams, turintiems didelę 

įtaką skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio 

paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkoje, buvo nustatyti atitinkami įpareigojimai, 

įskaitant kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimus. Abiejų įsakymų 3.3.1 punkte nustatyti 

įpareigojimai standartiniame pasiūlyme teikti skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų 

perdavimo paslaugas, viešai skelbti detalią informaciją, susijusią su teikiama prieiga, įskaitant, be 

kita ko, prieigos ir susijusių paslaugų kainas, jei teisės aktai nenustato kitaip. Remiantis 3.3.2 

punkto nuostatomis, standartinis pasiūlymas turėjo būti paskelbtas ne vėliau kaip per du mėnesius 

nuo šio įpareigojimo nustatymo dienos. 
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(12) Nustatyta, kad tiek Pareiškėjo, tiek TEO išankstiniai antžeminės skaitmeninės 

televizijos transliacijų perdavimo paslaugų pasiūlymai skelbiami Ryšių reguliavimo tarnybos
1
, 

Pareiškėjo
2
 bei TEO

3
 interneto svetainėse. 

 

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

(13) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nurodo 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. 

(14) Taigi, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimai pažeidžiami tik tuo 

atveju, jei egzistuoja šių aplinkybių visuma: 

1) viešojo administravimo subjektų teisės aktai ar kiti sprendimai teikia privilegijas arba 

diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 

2) dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų atsiranda ar gali atsirasti 

konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; 

3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų 

reikalavimų vykdymu. 

(15) Pirmiausia, pažymėtina, kad įvertinus Pareiškėjo pateiktą informaciją, nėra pagrindo 

įtarti, kad Komisijos sprendimas paskelbti Konkursą Pareiškėjo skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklui ir tuo pačiu metu neskelbti analogiško konkurso TEO skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklui, savaime galėjo diskriminuoti Pareiškėją ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti konkurencijos 

sąlygų skirtumų. Tai, kad, Pareiškėjo nuomone, buvo nesilaikoma Aprašo nuostatų, taip pat 

nesudaro pakankamo pagrindo įtarti, jog dėl to galėjo būti pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 

straipsnis. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kurie pagrįstų ir leistų pagrįstai įtarti, kad Komisijos 

sprendimas skelbti Konkursą galėjo diskriminuoti Pareiškėją ir tokiu būdu būtų sudarytos skirtingos 

konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.  

(16) Tuo atveju, jeigu, kaip teigia Pareiškėjas, transliuotojų sprendimą dalyvauti konkurse 

dėl transliavimo licencijų lemtų televizijos programos transliacijos perdavimo kaina, nėra pagrindo 

įtarti, kad konkursų skelbimas ne tuo pačiu metu turėtų įtakos potencialių Konkurso dalyvių 

pasirinkimui, kadangi dar iki konkurso paskelbimo tokie potencialūs dalyviai gali susipažinti su 

Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje, taip pat Pareiškėjo ir TEO interneto svetainėse 

skelbiamais išankstiniais transliacijų perdavimo paslaugų pasiūlymais, kuriuose taip pat nurodoma 

siuntėjų siūloma transliacijų perdavimo kaina. Taigi aplinkybė, kaip nurodo Pareiškėjas, kad 

paskelbus Konkursą bus iš anksto atskleistos Pareiškėjo transliacijų perdavimo paslaugų kainos, 

nėra nulemta Konkurso sąlygų ar Konkurso paskelbimo tvarkos. Pareiškėjo ir TEO siūlomos 

prieigos ir susijusių paslaugų kainos yra skelbiamos viešai, remiantis Elektroninių ryšių įstatymu ir 

2010 m. vasario 24 d. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymais Nr. 1V-244 ir Nr. 1V-246. 

Be to, šie įsakymai tiek Pareiškėjui, tiek TEO numato kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos 

įpareigojimus, todėl Ryšių reguliavimo tarnyba pagal Elektroninių ryšių įstatymo jai suteiktus 

įgaliojimus yra kompetentinga prižiūrėti, kad TEO taikomos kainos būtų pagrįstos sąnaudomis. 

(17) Pažymėtina ir tai, kad Pareiškėjas ir TEO yra laisvi keisti teikiamų transliacijų 

perdavimo paslaugų kainas minėtų teisės aktų ir su transliuotojais pasirašytų sutarčių nustatytomis 

sąlygomis. Taigi iš Pareiškėjo pateiktos informacijos nėra pagrindo įtarti, kad šios galimybės galėjo 

                                                 
1
 Prieiga per internetą: http://www.rrt.lt/lt/verslui/konkurencijos-prieziura/standartiniai-pasiulymai/siuntimo-paslaugu-

pasiulymai.html [Prisijungta 2013 m. sausio 21 d.] 
2
  Prieiga per internetą: http://www.telecentras.lt/paslaugos/Radijo_ir_TV_programu_siuntimas/Skaitmenines 

_TV_programu_siuntimas/Isankstiniai_pasiulymai/ [Prisijungta 2013 m. sausio 21 d.] 
3
 Prieiga per internetą: http://www.teo.lt/node/1298 [Prisijungta 2013 m. sausio 21 d.] 

http://www.teo.lt/node/1298
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priklausyti nuo Komisijos sprendimo skelbti Konkursą, tuo pat metu neskelbiant analogiško 

konkurso TEO skaitmeninės antžeminės televizijos tinklui. Aplinkybė, kad TEO gali ar galėtų 

atitinkamai priderinti savo kainas prie Pareiškėjo skelbiamų kainų nepriklauso nuo Komisijos 

sprendimo skelbti Konkursą, nes tiek TEO, tiek Pareiškėjo transliacijų perdavimo paslaugų kainos 

ir šių paslaugų kainodara yra pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus priimtas šių ūkio subjektų 

sprendimas.  

(18) Įvertinus visą byloje surinktą medžiagą, nėra pagrindo įtarti, kad Komisijos sprendimas 

pirma skelbti transliavimo licencijų konkursą transliuoti raiškiosios televizijos (HDTV) programas 

Pareiškėjo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu galėtų diskriminuoti Pareiškėją. Tiek 

Pareiškėjui, tiek TEO yra taikomi vienodi reikalavimai veikti atitinkamoje rinkoje pagal nustatytą 

teisinį reglamentavimą ir nėra pagrindo teigti, kad TEO galimybės sužinoti Pareiškėjo transliacijų 

perdavimo paslaugų kainą ir atitinkamai prisitaikyti prie tokios informacijos, jeigu apskritai TEO 

reaguos į šią informaciją, buvo nulemtos būtent Komisijos sprendimo. Atsižvelgiant į tai, darytina 

išvada, kad nėra pakankamo pagrindo įtarti, jog dėl Komisijos sprendimo Pareiškėjas galėjo būti 

diskriminuojamas TEO atžvilgiu.  

(19) Apibendrinant aukščiau išdėstytą, konstatuotina, jog nėra pagrindo įtarti, kad Komisijos 

sprendimas skelbti konkursą transliuoti tris raiškiosios televizijos (HDTV) programas Pareiškėjo 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu, kartu neskelbiant konkurso tapačioms transliacijoms 

TEO skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu, gali prieštarauti Konkurencijos įstatymo 4 

straipsnio reikalavimams. 

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 7 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo skelbti 

transliavimo licencijų konkursą atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 

 

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

administraciniam teismui. 

 

 

Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas, 

pavaduojantis pirmininką                                                                                                   Elonas Šatas 


