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1.1. MTG Broadcasting AB (MTG) užtikrina, kad TV3 ir LNT kanalai antžeminio transliavimo 

priemonėmis iki 2013 m. gruodžio 31 d. yra platinami nemokamai; 

1.2. MTG kanalai (TV3, 3+, TV6), parduodami mažmenininkams, nėra susiejami su AS 

„Latvijas Neatkarīgā Televīzija“ kanalais (LNT, Kanāls2, TV5); 

1.3. MTG kanalai (TV3, 3+, TV6) ir AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija“ kanalai (LNT, 

Kanāls2, TV5) yra siūlomi atskirai, paketuose bei pritaikant jiems nuolaidas. Nuolaidos, 

taikomos kanalų paketui, negali viršyti 20 proc. bendros atitinkamų kanalų kainos, jei šie 

kanalai yra perkami atskirai; 

1.4. MTG kanalų (TV3, TV6, 3+, LNT,TV5, Kanāls2) platinimas vykdomas be tarpininkų; 

1.5. VIASAT AS ir kitiems mažmenininkams yra sudaromos vienodos ir nediskriminacinės 

sąlygos pirkti MTG kanalų (TV3, 3+, TV6) ir AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija“ kanalų 

(LNT, Kanāls2, TV5) retransliavimo teises; 

1.6. Visos sutartys, pasirašytos iki 2012 m. dėl „klasikinės reklamos“ talpinimo televizijos 

kanaluose TV3, TV6, 3+, lieka galioti tomis pačiomis sąlygomis (įskaitant specialius 

pasiūlymus) iki 2012 m. gruodžio 31 d. arba kol pasibaigs sutarties galiojimo terminas; 

1.7. MTG nekeičia verslo sąlygų esamiems „klasikinės reklamos“ talpinimo paslaugos gavėjams, 

užtikrindama partneriams – reklamuotojams – galimybę pratęsti praeitų metų „klasikinės 

reklamos“ talpinimo paslaugų sutartis su kanalais TV3, TV6, 3+ nustatytomis sąlygomis. 

MTG taiko vienodas ir nediskriminacines bendradarbiavimo sąlygas potencialiems 

„klasikinės reklamos“ talpinimo paslaugos gavėjams.  

1.8.  Pasibaigus 2012 m., paslaugos, kuri apima „klasikinės reklamos“ talpinimą TV3, TV6 ir 3+ 

kanaluose, kainoraštis yra sudaromas pagal praėjusių metų kainoraštį, sudarant galimybę 

kainų didėjimui, jei toks didėjimas neviršija praeitų metų infliacijos koeficiento (pagal 

Centrinė statistikos valdybos oficialius duomenis); 

1.9. Iki kiekvienų metų vasario 1 d. MTG Latvijos konkurencijos tarybai pateikia audituotus ir 

tarptautinės audito įmonės patvirtintus duomenis apie vidutinį kainų pokytį, įskaitant 

duomenis apie MTG gautą „klasikinės reklamos“ pardavimų pelną. Iki kiekvienų metų 

vasario 1 d. MTG Latvijos konkurencijos tarybai pateikia nepriklausomos žiniasklaidos 

tyrimų agentūros suvestinius duomenis apie reklamos talpinimo paslaugos pardavimus 

praėjusiais metais; 

1.10. MTG užtikrina, jog siūlant reklamos talpinimo paslaugas, TV3, 3+, TV6 kanalai ir LNT, 

Kanāls2, TV5 kanalai nėra susiejami; 

1.11. Siūlant reklamos talpinimo paslaugas, MTG Latvijos kanalai (TV3, 3+, TV6, LNT, TV5, 

Kanāls2) nėra susiejami su MTG kanalais, platinamais Estijoje ir Lietuvoje; 

1.12. Ir LNT, ir TV3 kanalai išlaiko individualiai nepriklausomą ir pastovų naujienų redakcijos ir 

naujienų personalą, taip pat užtikrina ne mažesnį naujienų kiekį nei buvo sprendimo 

priėmimo metu. Abiejų kanalų (TV3 ir LNT) redaktorių pareigybių aprašymai atskirai 

užtikrina jų redakcinę nepriklausomybę nuo žiniasklaidos savininko – MTG; 

1.13.  MTG teikia kanalo koncepciją nacionalinėms komercinėms LNT ir TV3 televizijoms 

užtikrindama autentiško turinio (sukurto Latvijoje) prieinamumą, kuris užima ne mažiau 

kaip 21 % transliavimo laiko; 
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1.14. Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. MTG Latvijos konkurencijos tarybai pateikia ataskaitą, kurioje yra 

informacija, reikalaujama pagal Latvijos Vyriausybės nutarimą Nr. 800 „Išsamios ir 

sutrumpintos ataskaitos apie rinkos dalyvių koncentraciją pateikimo ir peržiūros tvarka“, 

taip pat informacija ir dokumentai apie koncentracijoje dalyvavusių ūkio subjektų veiklą 

Latvijoje, jų finansinę padėtį bei situacijos reklamos talpinimo paslaugų televizijos 

programose rinkoje įvertinimas; 

1.15. Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. MTG pateikia Latvijos konkurencijos tarybai ataskaitą, kurioje yra 

informacija, reikalaujama pagal Latvijos Vyriausybės nutarimą Nr. 800 „Išsamios ir 

sutrumpintos ataskaitos apie rinkos dalyvių koncentraciją pateikimo ir peržiūros tvarka“, 

įtraukiant išsamią informaciją apie koncentracijoje dalyvavusių ūkio subjektų veiklą 

Latvijoje, jų finansinę padėtį, situacijos, susidariusios po koncentracijos konkrečiose 

rinkose, įvertinimą ir įsipareigojimų, nustatytų 4-ame koncentracijos vykdymo sąlygų 

punkte, vykdymą. 

2. Koncentracijos vykdymo sąlygų 1.1 punktas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

3. Latvijos konkurencijos taryba įvertina informaciją, nustatytą koncentracijos vykdymo sąlygų 

1.14 punkte, bei papildomai gautą informaciją, ir iki 2014 m. gruodžio 31 d. priima 

atitinkamą sprendimą, kuriuo nusprendžia arba atšaukti, arba palikti galioti nustatytas 

koncentracijos vykdymo sąlygas iki 2017 m. gruodžio 31 d.  

4. Latvijos konkurencijos taryba įvertina informaciją, pateiktą sprendimo 1.15 punkte, bei 

papildomai gautą informaciją ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima sprendimą dėl atitinkamų 

priemonių taikymo būtinumo – ilgalaikio turto konfiskavimo.   

 


