LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

SPRENDIMAS
DĖL KONKURSO PASKELBIMO
2010 m. spalio 13 d. Nr. KS-90
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin.,
1996, Nr.71-1706; 2000, Nr.75-2272; 2006, Nr.82-3254) 31 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi,
10 dalimi, 48 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktais, Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos
programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano (Žin., 2003, Nr. 100-4526; 2007, Nr. 18709) 8 priedo 4 lentele, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:
1. Paskelbti konkursą retransliavimo licencijai, suteikiančiai teisę naudotis TEO
LT, AB (kodas 121215434) teikiamomis siuntimo paslaugomis arba panaudoti savo
turimus elektroninių ryšių tinklus, retransliuoti trims raiškiosios televizijos (HDTV)
programoms, sudarančioms vientisą paketą, per 25 TV kanalo skaitmeninę antžeminę
televizijos stotį Juragiuose, Kauno r., šiomis sąlygomis:
Stoties vieta

TV
kanalas

Juragiai, Kauno r.

25

Užmokestis už
paraiškos
licencijai gauti
nagrinėjimą, Lt
295,0

Paraiškų
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licenciją už 1
metus (MGL)
13

1.1. Programos turi būti retransliuojamos didele raiška panaudojant MPEG- 4
signalo glaudinimo standartą.
1.2. Pareiškėjas gali numatyti, kad kiekvieną iš trijų paketo dalių sudaro skirtingu
paros ir (ar) savaitės metu retransliuojamų kelių televizijos programų derinys.
1.3. Kiekvienos paketo programos ar kiekvieną iš trijų paketo dalių sudarančio
programų derinio retransliavimo trukmė - ne mažiau kaip 84 val. per savaitę.
2. Konkursą vykdyti pagal Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo
taisyklių (Žin., 2006, Nr.138-5294) (toliau – Licencijavimo taisyklės) nuostatas. Paraiškos
dalyvauti konkurse turi būti rengiamos pagal Licencijavimo taisyklių IV skyriaus
reikalavimus, jose taip pat turi būti nurodyta:
2.1. Trijų vienu metu numatomų retransliuoti televizijos programų pavadinimai,
trumpi programų aprašymai, retransliavimo laikas (savaitės dienos, valandos).
2.2. Ar bus galimybė žiūrovui pasirinkti kiekvienos retransliuojamos programos
subtitrus ir kokiomis kalbomis.
2.3. Kokiomis kalbomis vienu metu (naudojant kelis garso kanalus) numatoma
retransliuoti kiekvieną televizijos programą.
2.4. Ar numatoma naudoti sąlyginę prieigą retransliuojant televizijos programas.
3. Vertindama konkurso dalyvių paraiškas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija
vadovaujasi Visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio 9 dalimi, Licencijavimo
taisyklių 25, 26 dalimis bei atsižvelgia į tai, ar asmenys įsipareigoja:
3.1. retransliuoti televizijos programas Europos Sąjungos kalbomis.
3.2. retransliuoti keliomis kalbomis įgarsintas televizijos programas.
3.3. retransliuoti subtitruotas, ypač daugiau nei viena kalba, televizijos programas.

4. Retransliavimo licencijos turėtojas televizijos programų retransliavimą privalės
pradėti ne vėliau kaip 2011-02-01.
5. Retransliavimo licencijos turėtojas privalės užtikrinti elektroninio programų
vadovo (EPG) paslaugos teikimą žiūrovams.
6. Paraiškų dalyvauti konkurse nagrinėjimo terminas - per 1 mėnesį nuo paraiškų
pateikimo termino pabaigos.
7. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
buveinėje Vytenio g. 6/23, LT-03113 Vilnius. Telefonas pasiteirauti – (8~5) 2330660.
PASTABOS:
1. Šio sprendimo 1 punkte nurodyto 25 TV kanalo Juragiuose, Kauno r., skaitmeninės
antžeminės televizijos programų siuntimo elektroninių ryšių tinklo pagrindinės veiklos
sąlygos yra nustatytos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010
m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-388 “Dėl televizijos kanalo skyrimo TEO LT, AB” 4
punkte.
2. Dėl siuntimo paslaugos sąlygų teirautis TEO LT, AB (Savanorių pr. 28, LT-03501
Vilnius) .
Šis sprendimas gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per
30 dienų nuo įsigaliojimo dienos.
Pirmininkas

Jonas Liniauskas

