
 

 
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL NUOBAUDOS TAIKYMO KLI LT, UAB UŽ LICENCIJOS SĄLYGŲ 

PAŽEIDIMUS 
  

2013 m. liepos 24 d. Nr. KS-130 

Vilnius 

  

    Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija), kontroliuodama, kaip KLI LT, 

UAB laikosi retransliavimo licencijos Nr. K377 (toliau – Licencija) sąlygų,  n u s t a t ė: 

   KLI LT, UAB 2013 m. balandžio 29 d. Telšių ir Plungės miestuose kabelinės televizijos 

tinklais retransliavo televizijos programas, neįtrauktas į Licencijos 7 punkte nustatytą 

retransliuojamų televizijos programų sąrašą. 

    Telšių mieste buvo retransliuojamos šios į retransliuojamų televizijos programų sąrašą 

neįtrauktos televizijos programos: „Belorus TV“, „Bloomberg“, „Eurosport“, „Eurosport 2“, 

„Fox“, „France 24“, „Init TV“, „Moja Planeta“, „MTV Music 24“, „Pingviniukas“, „Pro 7“, 

„Rai Uno“, „RBK TV“, „RTL“, „Ru Music“, „Russia Today“, „SAT 1“, „Seimas Tiesiogiai“, 

„Šiaulių Televizija“, „SKY News International“, „S-PLIUS“, „STS TV“, „TDK“, „TV 

Polonia“, „TV XXI“, „TV5 Monde Europe“, „RTR Rossija“, „Travel Channel HD“, 

„Discovery HD Showcase“, o Plungės mieste buvo retransliuojamos šios į retransliuojamų 

televizijos programų sąrašą neįtrauktos televizijos programos: „Belorus TV“, „Bloomberg“, 

„Eurosport“, „Eurosport 2“, „Fox“, „France 24“, „Init TV“, „Moja Planeta“, „MTV Music 24“, 

„Pingviniukas“, „Pro 7“, „Rai Uno“, „RBK TV“, „RTL“, „Ru Music“, „Russia Today“, „SAT 

1“, „Seimas Tiesiogiai“, „Šiaulių Televizija“, „SKY News International“, „S-PLIUS“, „STS 

TV“, „TDK“, „TV Polonia“, „TV XXI“, „TV5 Monde Europe“, „RTR Rossija“. 

    Šios faktinės aplinkybės užfiksuotos 2013 m. gegužės 3 d. patikrinimo aktuose Nr. ST-46 ir 

Nr. ST-47. 

    Komisija k o n s t a t u o j a: 

    Pagal Licencijos 10 punktą licencijos turėtojas turi teisę retransliuoti tik Licencijos 7 punkte 

nustatytas televizijos programas ir tik įstatymų nustatyta tvarka įsigijęs visas teises, būtinas šių 

televizijos programų retransliavimui. Visos anksčiau nurodytos televizijos programos 

patikrinimo metu nebuvo įtrauktos į Licencijos 7 punkte nustatytą retransliuojamų televizijos 

programų sąrašą, todėl, retransliuodama jas, KLI LT, UAB pažeidė Licencijos 10 punkto 

reikalavimus. 

  

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, 

Nr.71-1706; 2000, Nr.75-2272; 2006, Nr.82-3254) 48 straipsnio 1 dalies 6, 12 ir 13 punktais, 

Komisija  n u s p r e n d ž i a: 

          Už tai, kad KLI LT, UAB 2013 m. balandžio 29 d. Telšių ir Plungės miestuose kabelinės 

televizijos tinklais retransliavo televizijos programas, neįtrauktas į retransliavimo licencijos Nr. 

K377 7 punkte nustatytą retransliuojamų televizijos programų sąrašą ir tuo pažeidė šios 

licencijos 10 punkto reikalavimus, pareikšti KLI LT, UAB (kodas 267258020) įspėjimą. 

    Šis sprendimas per 30 dienų nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui. 
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