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I. LRTK PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimą, pristatau 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) veiklos ataskaitą už 2014 metus. 

Kaip įtvirtinta Visuomenės informavimo įstatyme – LRTK yra nepriklausoma Seimui 

atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir televizijos programų 

transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir kontroliuojanti institucija. Komisija dalyvauja 

formuojant valstybės audiovizualinę politiką, yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo ir televizijos 

programų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų klausimais. 

Ši ataskaita apibendrina ryškiausius LRTK veiklos aspektus 2014 m. vykdant audiovizualinio 

sektoriaus priežiūrą bei reguliavimą vidaus ir tarptautiniu mastu.  

2014-ais metais LRTK, be kitų svarbių sričių, pagrindinį dėmesį skyrė programų stebėsenai, 

kovai su draudžiamos informacijos platinimu, teisės aktų tobulinimui, bendradarbiavimo stiprinimui 

su Lietuvos ir užsienio reguliuojančiomis institucijomis bei rinkos dalyviais, o taip pat – Lietuvos 

regioninės audiovizualinės žiniasklaidos pilietiškumo skatinimui. 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK organizavo 30 posėdžių, 43 pasitarimus, 34 darbo grupių 

posėdžius, gavo ir išnagrinėjo 200 privačių asmenų skundų ir paklausimų, išsiuntė 517 ir gavo 705 

raštus.  

Akcentuočiau šiuos praėjusiais metais nuveiktus darbus:  

Sustiprinome LRTK Monitoringo skyrių:  

 Buvo atnaujinta techninė įranga, leidžianti įrašinėti daugiau televizijos ir radijo programų. 

Tai leido daug operatyviau ir efektyviau atlikti programų turinio bei struktūros analizę;  

 Buvo surasta galimybė ir parengtas projektas įrašinėti vietines radijo ir televizijos 

programas nuotoliniu būdu. Tai leis sumažinti sąnaudas ir efektyviau vykdyti radijo ir 

televizijos programų stebėseną;  

 Buvo atliktas 371 patikrinimas ir užfiksuoti 137 pažeidimai (dažniausiai pasitaikantys 

pažeidimai - dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymo nuostatų laikymosi, reikalavimų reklamai, rėmimui, prekių rodymui, programos 

struktūrai nesilaikymo); 
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 Itin didelis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos teritorijoje retransliuojamų užsienio 

programų stebėsenai. LRTK sprendimus dėl sankcijų laikinai stabdyti informacijos dėl 

neapykantos bei karo kurstymo skleidimą televizijos programose dviem atvejais 

sankcionavo Vilniaus apygardos administracinis teismas; 

Kėlėme kvalifikaciją: 

 Siekdami, kad skleidžiamos draudžiamos informacijos vertinimai būtų teisėtai pagrįsti, 

kėlėme LRTK narių bei Monitoringo skyriaus specialistų kvalifikaciją LR Krašto 

apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės Strategijos ir komunikacijos departamento 

specialiai tam organizuotuose seminaruose tema „Propagandos esmė ir technologijos“. 

Stiprinome bendradarbiavimą su rinkos dalyviais bei reguliuojančiomis institucijomis 

tarptautiniu mastu: 

 LRTK dėjo visas įmanomas pastangas informuoti ir atkreipti visų suinteresuotų  pusių 

dėmesį į susidariusią situaciją dėl televizijos programų jurisdikcijos ir užsienio programų 

gamintojų redakcinės atsakomybės klausimų, ieškojo būdų užkirsti kelią skleidžiamai 

karo propagandai, dezinformacijai,  nesantaikos bei neapykantos kurstymui;  

 Vadovaujantis Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatomis, apie 

priimamus ar priimtus sprendimus, pastebėtus grubius visuomenės informavimo principų 

pažeidimus televizijos programose LRTK reguliariai keisdavosi informacija bei 

konsultuodavo tas programas licencijavusias institucijas Jungtinėje Karalystėje ir 

Švedijos Karalystėje, šias problemas aptardavo specialiai tam organizuotuose 

susitikimuose Europos Komisijoje, Europos Komisijos Audiovizualinės žiniasklaidos 

reguliuotojų darbo grupėje (ERGA) bei Europos reguliuojančių institucijų platformos 

(EPRA) suvažiavimuose;  

 Nuolatos informuodami Europos Komisiją apie susidariusią padėtį dėl kitose valstybėse 

narėse registruotų, bet į Lietuvą nukreiptų trečiose šalyse pagamintų televizijos programų 

skleidžiamos draudžiamos informacijos, inicijavome Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos peržiūrą teritorinės jurisdikcijos aspektu; 

 Siekdama užkirsti kelią skleidžiamai propagandai informacinio karo akivaizdoje LRTK 

surengė tarptautinę konferenciją „Televizija ir radijas: šiandienos iššūkiai“ Seime, tęsė 

bendradarbiavimą su Baltijos šalių reguliuotojais, organizavo dvišalius susitikimus su 

įstatymų normas pažeidusiais užsienio programų gamintojais ir kt.; 
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Organizavome LRTK išvažiuojamuosius posėdžius pas Lietuvos regionuose įsisteigusius 

transliuotojus ir kabelinės televizijos operatorius:  

 Analizavome audiovizualinės rinkos dalyvių realijas, įvairovę bei visuomenės poreikius; 

 Siekėme susipažinti su vietos transliuotojų bei retransliuotojų veiklos specifika ir 

problemomis;  

 Aptarėme regioninės žiniasklaidos svarbą ugdant pilietišką visuomenę apskritai, o ypač 

gausėjančios propagandos kontekste ir informacinio karo akivaizdoje. 

Siekėme skatinti radijo ir televizijos laidų turinio kokybę ir įvairovę: 

 12-ą kartą organizavome tradicinį geriausių radijo ir televizijos laidų konkursą 

„Pragiedruliai“. Ši LRTK iniciatyva ženkliai prisideda įgyvendinant Visuomenės 

informavimo įstatymo bei Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas 

dėl juose numatytų Europos kūrinių kvotų pageidaujamo kiekio didinimo nacionalinio 

masto transliuotojų rengiamose televizijos programose. 

Atsiliepėme į iniciatyvą mažinti administracinę naštą verslui:  

 Įgyvendindama LR Paslaugų įstatymo 20 straipsnį bei LR Vyriausybės nutarimą, LRTK 

prisijungė prie dokumentų pateikimo elektroniniu būdu sistemos ir turinio valdymo 

sistemos (www.verslovartai.lt), kuri sudaro galimybę verslo subjektams pateikti 

reikiamus dokumentus ir kitą informaciją elektroniniu būdu ir taip efektyviau pradėti ar 

plėtoti verslą; 

2014 m. pabaigoje LRTK sudarė sutartį dėl LRTK svetainės atnaujinimo ir išorinio 

portalo sukūrimo, kurio pagalba LRTK kontroliuojami verslo subjektai galės lengvai ir 

patogiai elektronine forma užpildyti ir pateikti LRTK visus jos reikalaujamus ir 

kaupiamus duomenis apie transliuotojų bei retransliuotojų veiklą.     

Nuveikti darbai teisėkūros srityje: 

 Siekiant suvienodinti verslo sąlygas visiems Lietuvoje veikiantiems mokamos 

(abonentinės) televizijos paslaugų teikėjams ir užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą, 

nepriklausomai nuo programų retransliavimui naudojamų technologijų ir paslaugų teikėjo 

registracijos šalies buvo parengtas atitinkamų Visuomenės informavimo įstatymo 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.  Projekte taip pat siūloma sustiprinti LRTK 

įgaliojimus, suteikiant jai teisę skirti finansines nuobaudas už draudžiamos informacijos 

skleidimą ir kt.; 

 Patvirtintas naujos redakcijos LRTK darbo reglamentas;  
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 Patvirtintos LRTK supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;  

 Patvirtintas LRTK 2015-2017 m. strateginis veiklos planas, nustatantis LRTK misiją ir 

veiklos prioritetus;  

 Priimtas sprendimas optimizuoti ir pertvarkyti administracijos struktūrą;  

 Atitinkamai parengti darbuotojų pareiginiai nuostatai; 

 Parengtas Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 10 dalies pakeitimo projektas.  

Dalyvavome darbo grupių veikloje: 

 Reguliariai rengėme informaciją,  pranešimus bei atstovavome LRTK Europos 

Komisijos, ERGA (Europos audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojančių institucijų 

platforma) bei EPRA (Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų 

platforma) renginiuose; 

 Ženkliai prisidėjome rengiant LR Prezidentės siūlomas Visuomenės informavimo 

įstatymo pataisas; 

 Aktyviai dalyvavome Kultūros ministerijos darbo grupėje, parengusioje Visuomenės 

informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. 

LRTK finansinė veikla: 

 ataskaitiniais metais LRTK finansinė veikla buvo vykdoma atsakingai, išlaikant pajamų 

ir išlaidų balansą.  

Apžvelgdamas ataskaitiniais metais nuveiktus darbus bei inicijuotus projektus, matau viso 

LRTK kolektyvo didelio ir atsakingo darbo rezultatus. Tikiu, kad jie atspindi sklandų įstatymu 

numatytų LRTK funkcijų vykdymą. 

 

 

 

LRTK pirmininkas    Edmundas Vaitekūnas 
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II. LRTK SUDĖTIS IR KADENCIJOS  

 

2014 m. LRTK sudėtis nesikeitė. 

Parengus Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio  10 dalies pakeitimo projektą, kurį 

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2014 m. gruodžio 18 d., buvo nustatyta, kad pirmininką ir jo 

pavaduotoją bendru Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Seimo Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto teikimu iš LRTK narių ketverių metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas.  

Pagal ankstesnį įstatymą LRTK pirmininkas ir jo pavaduotojas buvo skiriami dvejų metų 

laikotarpiui. 

 

III. LRTK MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

LRTK misija - užtikrinti technologiškai pažangių, įvairius visuomenės poreikius tenkinančių 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų įvairovę, 

kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams. 

Sklandus naujų, pažangesnių skaitmeninių televizijos transliavimo technologijų, leidžiančių 

teikti ir pasiūlyti visuomenei daugiau, įvairesnių ir kokybiškai naujų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, diegimas praėjusiais metais buvo ir toliau lieka LRTK 

veiklos tikslu ir prioritetu.  

Kadangi retransliavimo veiklos licencijavimas yra vienas iš būdų įgyvendinti valstybės politiką 

visuomenės informavimo srityje, svarbu užtikrinti vienodas veiklos ir konkurencijos sąlygas visiems 

šioje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, nepriklausomai nuo jų naudojamų technologijų paslaugų 

teikimui bei nuo to, kokioje jurisdikcijoje jie yra.  

Dėl to ataskaitiniu laikotarpiu buvo siekiama nustatyti ir taikyti vieningą reguliavimo ir 

kontrolės sistemą retransliavimo veiklai, vykdomai Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, siekiant 

retransliavimo veiklos harmonizavimo buvo atsižvelgta į Europos Sąjungos teisinio reguliavimo 

pokyčius bei Lietuvos informacinės aplinkos kontekstą ir buvo parengtas atitinkamų Visuomenės 

informavimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 

 

 

 

 



 

7 
  

 

IV. LRTK FUNKCIJOS IR VEIKLOS SRITYS 

 

1. Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimas, konkursų skelbimas ir 

vykdymas. 

Įgyvendinant LR Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas 2014 m. LRTK Licencijavimo 

skyriaus pagrindinės veiklos kryptys, prižiūrint Lietuvos audiovizualinę rinką, buvo šio įstatymo 

nustatyta tvarka skelbti ir vykdyti konkursus transliavimo ir retransliavimo licencijoms gauti, nustatyti 

konkursų ir licencijų sąlygas, išduoti licencijas, keisti licencijų sąlygas, kontroliuoti, kaip radijo ir 

televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, taip pat kiti asmenys, elektroninių ryšių tinklais 

transliuojantys ar retransliuojantys audiovizualinius garso kūrinius, laikosi šio ir kitų įstatymų dėl 

radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, licencijų sąlygų ir LRTK priimtų 

sprendimų  bei kita su skyriaus funkcijomis susijusia veikla. 

2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys radijo ir 

televizijos programų transliuotojai turėjo 215 LRTK išduotas licencijas bei 16 VšĮ Lietuvos 

nacionaliniam radijui ir televizijai išduotų leidimų. Televizijos ir radijo transliuotojai ir 

retransliuotojai transliavo ir (ar) retransliavo televizijos bei radijo programas per 270 radijo bei 107 

televizijos antžemines stotis. 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 151 su licencijavimo veikla susijusį sprendimą (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. LRTK sprendimai pagal kategorijas 

Eil.  

Nr.  

Sprendimo kategorijos pavadinimas  Skaičius  

1.  Dėl licencijų sąlygų pakeitimo  69      

2 Dėl leidimų išdavimo 1 

3.  Dėl leidimų sąlygų pakeitimo  1 

4.  Dėl licencijų išdavimo (be konkurso)  3        

5.  Dėl licencijų galiojimo panaikinimo  16     

6.  Dėl konkursų paskelbimo  31 

7.  Dėl konkursų rezultatų  30 

8.  Dėl licencijų patikslinimo 3 

9. Dėl laikino programų retransliavimo sustabdymo 2 

10. Dėl užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų 
2 

 

2014 metais LRTK išdavė 17 naujų licencijų: 14 konkurso būdu - radijo programoms 

transliuoti; 3 be konkurso - 2 licencijas  televizijos programoms transliuoti kabelinės televizijos ir 
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 laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ar televizijos programų ir 

transliavimas ar retransliavimas, ir 1 licenciją radijo programai transliuoti po licencijos turėtojo 

reorganizavimo jo teisių ir pareigų perėmėjui.  2014 m. Ryšių reguliavimo tarnyba LRTK pateikė 

informaciją apie 23 sukoordinuotus radijo dažnius, 2 televizijos kanalus bei 1 mikrobangų 

daugiakanalės televizijos tinklą Telšiuose kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos 

sąlygomis, reikalingomis transliavimo ir retransliavimo licencijoms išduoti.  

2014 m. LRTK paskelbė 31 konkursą (žr. 2 lentelę): 2 konkursus televizijos transliavimo 

licencijoms gauti; 28 konkursus radijo transliavimo licencijoms gauti; konkursą retransliavimo 

licencijai gauti retransliuoti televizijos programas per MDTV stotį. 

 
2 lentelė. Paskelbti konkursai 

Eil. 

Nr. 

Konkurso tikslas Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis/ 

TVkanalas 

 

Konkurso dalyviai, 

konkurso rezultatas 

1 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Kaunas 102,5 MHz UAB „Radiola“ 

2 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Varėna 101,3 MHz 

 

Neįvykęs konkursas 

 

3 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Marijampolė 89,1 MHz UAB „Interbanga“ 

4 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti  

Kaunas 94,4 MHz UAB „Garso klipai“ 

5 Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti  

Venta, 

Akmenės r. 

37 Neįvykęs konkursas 

6 Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti  

Vidiškių k., 

Ignalinos r. 

60 Neįvykęs konkursas 

7 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti  

Jurbarkas 87,9 MHz Neįvykęs konkursas 

8 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti  

Biržai 90,4 MHz Neįvykęs konkursas 

9 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Raseiniai 95,5 MHz UAB „Laisvoji banga“ 

10 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Kaunas 88,1 MHz UAB „Labas, 

Klaipėda“ 

 

11 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Vilnius 94,9 MHz UAB „Proarsa“ 

12 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Tauragė 91,1 MHz UAB „Pūkas“ 

13 Transliavimo licencijai radijo Dieveniškės 104,4 MHz Neįvykęs konkursas 
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programai transliuoti 

14 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Varėna 101,3 MHz Neįvykęs konkursas 

15 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Biržai 90,4 MHz UAB „MAINAI“ 

 

16 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Utena 89,3 MHz UAB „Interbanga“ 

 

17 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Panevėžys, 

Pažagienių k. 

92,0 MHz Nei vienas konkurso 

dalyvis nesurinko 2/3 

visų LRTK narių balsų 

18 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Kauno r., 

Tvarkiškių k., 

Juragių RTS 

90,3 MHz UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

 

19 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Vilnius 89,6 MHz UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

20 Retransliavimo licencijai 

retransliuoti televizijos 

programas per MDTV stotį 

Telšiai - UAB „BALTICUM 

TV“ 

21 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Dieveniškės 104,4 MHz UAB „MAINAI“  

 

22 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Varėna 101,3 MHz UAB „MAINAI“  

 

23 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Panevėžys 92,0 MHz UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

 

24 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Vilnius 88,5 MHz UAB „Interbanga“ 

 

25 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Vilnius 101,5 MHz 

 
UAB „Žinių radijas“ 

26 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Biržai 88,5 MHz Neįvykęs konkursas 

27 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Druskininkai 94,3 MHz UAB „ATVIRAI“ 

 

28 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Tauragė 92,3 MHz UAB „Marijos radijas“ 

29 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Varėna 93,6 MHz Neįvykęs konkursas 

30 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Vilnius 100,5 MHz UAB „Labas, 

Klaipėda“ 

 

31 Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

Vilnius 

  

102,6 MHz UAB „Laisvoji banga“ 
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LRTK paskelbtiems konkursams 2014 m. buvo pateikta ir išnagrinėta 61 paraiška. Susumavus 

paskelbtų konkursų rezultatus, LRTK nustatė 20 konkursų nugalėtojų ir išdavė 14 naujų licencijų bei 

papildė 7 transliuotojų turimas  licencijas (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Konkursų nugalėtojai 

Eil. 

Nr. 

Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis 

MHz 

Konkurso nugalėtojas 

 

Išduota:  

nauja licencija; 

papildyta turima 

licencija 

1 Kaunas 102,5 UAB „Radiola“ Išduota nauja licencija  

Nr. R469 

2 Marijampolė 89,1 UAB „Interbanga“ Išduota nauja licencija  

Nr. R471 

3 Kaunas 94,4 UAB „Garso klipai“ Išduota nauja licencija  

Nr. R470 

4 Raseiniai 95,5 UAB „Laisvoji banga“ Papildyta licencija 

Nr. R186t 

5 Kaunas 88,1 UAB „Labas, Klaipėda“ Išduota nauja licencija  

Nr. R473 

6 Vilnius 94,9 UAB „Proarsa“ Išduota nauja licencija  

Nr. R474 

7 Tauragė 91,1 UAB „Pūkas“ Papildyta licencija 

Nr. R224t 

8 Biržai 90,4 UAB „MAINAI“ 

 

Išduota nauja licencija  

Nr. R475 

9 Utena 89,3 UAB „Interbanga“ Išduota nauja licencija  

Nr. R477 

10 Kauno r., Tvarkiškių k., 

Juragių RTS 

90,3 UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

Papildyta licencija 

Nr. R666 

11 Vilnius 89,6 UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

Papildyta licencija 

Nr. R057t 

12 Telšiai - UAB „BALTICUM TV“ Išduota nauja licencija  

Nr. M476 

13 Dieveniškės 104,4 UAB „MAINAI“  

 

Išduota nauja licencija  

Nr. R478 

14 Varėna 101,3 UAB „MAINAI“  

 

Išduota nauja licencija  

Nr. R479 

15 Panevėžys 92,0 UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

Papildyta licencija 

Nr. R666 

16 Vilnius 88,5 UAB „Interbanga“ 

 

Papildyta licencija 

Nr. R368 

17 Vilnius 101,5 

 
UAB „Žinių radijas“ Išduota nauja licencija  

Nr. R480 

18 Druskininkai 94,3 UAB „ATVIRAI“ Išduota nauja licencija  

Nr. R481 
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19 Tauragė 92,3 UAB „Marijos radijas“ Išduota nauja licencija  

Nr. R482 

20 Vilnius 100,5 UAB „Labas, Klaipėda“ Išduota nauja licencija  

Nr. R483 

21 Vilnius* 

  

102,6 UAB „Laisvoji banga“ 

 

 

* Šio konkurso rezultatai susumuoti 2015 m. 

 

2014 m. 9 konkursai buvo pripažinti neįvykusiais (žr. 4 lentelę), nes nebuvo pateikta nė viena 

paraiška, o 1 konkurso nugalėtojas nenustatytas, nes nė vienas konkurso dalyvis nesurinko 2/3 visų 

LRTK narių balsų. 

 
4 lentelė. Neįvykę konkursai 

Eilės nr. Stoties vieta, licencijuojama teritorija Radijo dažnis, TV kanalas 

 

1. Varėna 101,3 MHz 

2. Venta, Akmenės r. 37 

3. Vidiškių k., Ignalinos r. 60 

4. Jurbarkas 87,9 MHz 

5. Biržai 90,4 MHz 

6. Dieveniškės 104,4 MHz 

7. Varėna 101,3 MHz 

8. Biržai 88,5 MHz 

9. Varėna 93,6 MHz 

 

Pakartotinai paskelbus anksčiau neįvykusius konkursus radijo transliavimo licencijoms gauti 

101,3 MHz dažniu Varėnoje, 90,4 MHz dažniu Biržuose ir 104,4 MHz dažniu Dieveniškėse, buvo 

nustatyti šių konkursų nugalėtojai.                    

2014 m. LRTK be konkurso išdavė 3 licencijas (žr. 5 lentelę): 2 licencijas  televizijos 

programoms transliuoti kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių 

pagrindinė paskirtis nėra radijo ar televizijos programų transliavimas ar retransliavimas; 1 licenciją 

radijo programai transliuoti po licencijos turėtojo reorganizavimo jo teisių ir pareigų perėmėjui. 

 
5 lentelė. Be konkurso išduotos licencijos 

Eil. 

Nr. 

Licencijos rūšis Įmonės pavadinimas Elektroninių ryšių tinklai 

Licencijuojama teritorija 

1. Transliuoti televizijos 

programą 

VšĮ Gerų naujienų televizija KTV Panevėžys 
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2. Transliuoti radijo  

programą 

UAB „RADIOCENTRAS“ 88,2 MHz Šiauliai 

92,5 MHz Klaipėda 

99,1 MHz Panevėžys 

100,1 MHz Vilnius 

100,8 MHz Marijampolė 

104,1 MHz Juragiai 

105,7 MHz Tauragė 

105 MHz Utena 

3. 

 

Transliuoti televizijos 

programą 

UAB „Sveikatos TV“ KTV, laidiniai plačiajuosčio 

ryšio tinklai, Jonava 

 

2014 m. LRTK priėmė 69 sprendimus dėl licencijų sąlygų pakeitimo ir 1 sprendimą dėl VšĮ 

Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai išduoto leidimo. 

Atsižvelgiant į Visuomenės informavimo įstatymo 33 straipsnio nuostatas, jog retransliavimo 

licencijose turi būti nustatytos konkrečios retransliuojamos televizijos programos kalbos, kuriomis 

retransliuojamos ar subtitruojamos televizijos programos bei kitos retransliavimo sąlygos, LRTK 

priėmė 40 sprendimų dėl retransliavimo licencijose nustatytų retransliuojamų televizijos programų 

sąrašų pakeitimų.  

Taip pat LRTK išduotose transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijose keitė 

licencijuojamos veiklos teritorijas, radijo dažnius, licencijuojamos veiklos pradžią, pildė licencijas 

naujomis technologijomis, keitė programų pavadinimus, transliuotojams išduotose transliavimo 

licencijose nustatytą transliuojamų televizijos ar radijo programų sandarą ir turinį, retransliuojamas 

programas ir kitas licencijose nustatytas sąlygas. 

Pasikeitus licencijos turėtojų pavadinimams LRTK patikslino 3 transliavimo licencijas (žr. 6 

lentelę).  

 

6 lentelė. Transliavimo licencijų patikslinimai 

Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Licencijos 

Nr. 

Sprendimo 

Nr. 

Pastabos 

1. VšĮ „Indros radijas“ R332 KS-143 Patikslintas įmonės pavadinimas 

į VšĮ „Utenos radijas“ 

2. VšĮ „Advilio reklamos 

miestas“ 

R203 KS-158 Patikslintas įmonės pavadinimas 

į VšĮ „Pajūrio radijas“ 

3. VšĮ „Advilio reklamos 

miestas“ 

R334 KS-159 Patikslintas įmonės pavadinimas 

į VšĮ „Pajūrio radijas“ 

 

Išnagrinėjusi rinkos dalyvių prašymus, susijusius su veiklos, teritorijos pasikeitimais ar įmonės 

reorganizavimu, LRTK per metus panaikino 16 transliavimo ir retransliavimo licencijų.  
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RADIJAS 

 

Pagal programų pobūdį (formatą) Lietuvoje vyrauja muzikinio-informacinio pobūdžio radijo 

programos. Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė klausytojams yra užtikrinama 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

2014 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 46 radijo transliuotojai, transliuojantys 52 radijo programas.  

 

 

Šaltinis: TNS LT 2014 m. Radijo auditorijos tyrimas.  Apklausti 5092 12-74 m. amžiaus Lietuvos 

gyventojai 
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16,3 
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6,7 

1 
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2,1 

2,1 

1,8 

2,1 

3 

2,4 

3,4 
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3,2 
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14 
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11,4 

19,6 

25,4 

31,7 

24 
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2014 m.  
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Pastaraisiais metais pastebimas stabilus  ,,M-1“ radijo stočių grupės valdomų radijo programų 

auditorijos didėjimas. Lietuvoje šiai žiniasklaidos grupei priklausančių radijo stočių (,,M-1“, ,,M-1 

plius“, ,,Lietus“ ,,Laluna“) suminė vidutinė auditorija sudarė 38,2 proc., Vilniuje šiai grupei 

priklausančių radijo programų (,,M-1“, ,,M-1 plius“, ,,Lietus“) auditorija sudarė 26,9 proc., Kaune – 

33,7 proc., Panevėžyje – 56,3 proc., Klaipėdoje (kartu su vietinėmis programomis ,,Raduga“ ir 

,,Laluna“ ) – 58,6 proc., o Šiauliuose radijo programų ,,M-1“, ,,M-1 plius“, ,,Lietus“ auditorija 

pasiekė net 62 proc. auditorijos (žr. 1 grafiką). 

 

        1 grafikas 

 

Šaltinis: TNS LT 2014 m. Radijo auditorijos tyrimas.   
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Remiantis tyrimų bendrovės TNS LT atliktu radijo auditorijos tyrimu, 2014 m. Vilniaus mieste 

pagal vidutinės auditorijos struktūros dydį pirmąsias pozicijas užėmė ,,Russkoje radijo Baltija” – 

16,1 proc.,  „LRT RADIJAS“ – 13,8 proc. ir  ,,M-1“ – 12 proc. Lyginant su 2013 m., Vilniuje „LRT 

RADIJAS“ (tada turėjęs didžiausią - 16,2 proc. auditoriją) užleido pozicijas programai ,,Russkoje 

radijo Baltija”, 2013 metais turėjusiai 14,4 proc. auditoriją (žr. 2 grafiką). 

 

2 grafikas 

 

Šaltinis: TNS LT 2014 m. Radijo auditorijos tyrimas.   
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Kaune pagal vidutinę radijo auditorijos struktūrą, pirmavo „LRT RADIJAS“ – 22,6 proc. ir 

lenkė ,,M-1“ programą – 17,5 proc., kuri taip pat padidino auditoriją, lyginant su 2013 m. (buvo 14,6 

proc.). Trečioje vietoje pagal klausomumą Kaune buvo radijo programa ,,Lietus“ – 8,5 proc. (žr. 3 

grafiką).    

3 grafikas 

 

Šaltinis: TNS LT 2014 m. Radijo auditorijos tyrimas.  
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Palyginus vidutinę radijo auditorijos struktūrą, matyti, kad Klaipėdoje didžiausią vidutinės 

radijo auditorijos dalį užėmė radijo programa „Laluna” (18,2 proc.),  Šiauliuose – ,,M-1“ (31,1 

proc.), Panevėžyje –,,Lietus“ (27,3 proc.), (žr. 4 grafiką). 

 

4 grafikas 

 

Šaltinis: TNS LT 2014 m. Radijo auditorijos tyrimas.   

 

Vidutinė radijo auditorijos struktūra pagal klausytą laiką Šiauliuose ir Panevėžyje (žr. 5 ir 6 
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5 grafikas 

 

6 grafikas 

 

5 ir 6 grafikų šaltinis: TNS LT 2014m. Radijo auditorijos tyrimas.   

M-1 
31,1% 

Žinių radijas 
3% 

LRT Radijas 
10,4% Pūkas 

7,1% 

Russkoje 
radio Baltija 

4,7% 

M-1 Plius 
4,6% 

ZIP FM 
4,2% 

Radiocentras 
2,3% 

Saulės 
radijas 
1,7% 

Lietus 
26,3% 

Kitos stotys 
5,9% 

Muzikos įrašai 
0,2% 

VIDUTINĖ RADIJO AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL 

KLAUSYTĄ LAIKĄ % (SHARE) ŠIAULIUOSE, 2014 m. 

LRT Radijas 
16,2% 

Žinių radijas 
2,4% 

ZIP FM 
4% 

Pūkas 
4% 

Power 
Hit Radio 

2,5% 

Lietus 
29,1% 

M-1 Plius 
2,2% 

M-1 
25% 

Kitos 
stotys 

2% 

Muzikos įrašai 
0,5% 

Radiocentras 
10,1% 

Russkoje 
radio Baltija 

2% 

VIDUTINĖ RADIJO AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL 

KLAUSYTĄ LAIKĄ % (SHARE) PANEVĖŽYJE, 2014 m. 



 

19 
  

 

Praėjusiais metais LRTK išdavė 14 licencijų radijo programoms transliuoti. Tarp jų - vieną 

transliavimo licenciją naujam transliuotojui UAB „Garso klipai“ transliuoti radijo programą „MANO 

FM“ 94,4 MHz dažniu Kaune, kitas - esamiems transliuotojams transliuoti naujas radijo programas.  

Radijo transliuotojai UAB „Laisvoji banga“, UAB „Pūkas“ ir UAB „Radiocentras“, laimėję 

konkursus, padidino savo programų „Laisvoji banga“, „Pūkas-2“ ir „CLASSIC ROCK FM“ 

transliavimo aprėptį – suteikta galimybė transliuoti radijo programą „Laisvoji banga“ 95,5 MHz 

dažniu Raseiniuose, „Pūkas-2“ programą 91,1 MHz dažniu Tauragėje ir „CLASSIC ROCK FM“ 

programą 90,3 MHz dažniu Kaune bei 92,0 MHz dažniu Panevėžyje. 

Buvo panaikintos 3 licencijos radijo programoms transliuoti: UAB „BALTIJOS BANGŲ 

RADIJAS“ - radijo programai „Baltijos bangų radijas“ 612 kHz radijo dažniu per analoginę 

antžeminę radijo stotį Sitkūnuose, Kauno r. sav.; VšĮ “TELERADIJO KOMPANIJA HANSA” - 

radijo programai „Vilniaus radijas“, kadangi įmonė be LRTK sutikimo daugiau kaip du mėnesius iš 

eilės nevykdė transliavimo licencijoje numatytos licencijuojamos veiklos; po bendrovių UAB 

„Muzikos topai” ir UAB „Radiocentras” reorganizavimo buvo panaikintas UAB „Muzikos topai“ 

išduotos licencijos galiojimas. 

Laimėję konkursus UAB „Radiocentras” ir UAB „Interbanga” pakeitė radijo programų 

„Radiocentras“ ir „EXTRA FM“ transliavimo dažnius Vilniuje - UAB „Radiocentras” 101,5 MHz 

radijo dažnį į 89,6 MHz dažnį, o UAB „Interbanga“ 100,5 MHz dažnį į 88,5 MHz dažnį. 

2014 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose transliuojamų radijo programų skaičius buvo: 

Vilniuje -  28,  Kaune – 29, Klaipėdoje – 22, Šiauliuose – 20, Panevėžyje – 18. 

Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2014 m. buvo:  

- 7 transliuotojai, transliuojantys 10 nacionalinių radijo programų (žr. 7 lentelę); 

 

7 lentelė. Nacionalinės radijo programos 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas Programos pavadinimas 

1. UAB „M-1“ „M-1“ 

2. UAB „M-1“ „M-1 Plius“ 

3. UAB „Pūkas“ „Pūkas“ 

4. UAB „RADIOCENTRAS ” „Radiocentras“ 

5. UAB „RADIOCENTRAS ” ,,ZIP FM“ 
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6. UAB radijo stotis „ULTRA VIRES“ „Lietus“ 

7. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija „LRT RADIJAS“ 

8. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija „LRT KLASIKA“ 

9. UAB „Žinių radijas“ „Žinių radijas“ 

10. UAB „Laisvoji banga“ „Laisvoji banga“ 

 

- 9 regioniniai programų transliuotojai (žr.8 lentelę); 

 

8 lentelė. Regioninių transliuotojų radijo programos 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas 

Radijo programos 

pavadinimas 
Vietovės 

1. 

VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Druskininkai, Ignalina, Mažeikiai, 

Nida, Plunksniai, Raseiniai, 

Skuodas, Visaginas 

2. 
UAB „Rimtas radijas“ „RUSSKOJE RADIO 

BALTIJA“ 

Šiauliai, Klaipėda, Kaunas, 

Panevėžys 

3. UAB „Alytaus radijas“ „FM 99“ Alytus, Druskininkai 

4. UAB „Geruda“ „Geras FM“ Vilnius, Kaunas 

5. 
VšĮ „Kvartolė“ „RELAX FM“ Vilnius, Šiauliai, Klaipėda, 

Panevėžys, Kaunas 

6. 
UAB „Pūkas“ „Pūkas-2“ Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Kaunas, 

Panevėžys, Telšiai, Tauragė 

7. 
UAB „RADIOCENTRAS“ „CLASSIC ROCK 

FM“ 
Vilnius, Kaunas, Panevėžys 

8. UAB „TELE-3“ radijas „Power Hit Radio“ Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Utena 

9. 
VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas 

 ir televizija 
„LRT OPUS“ 

Vilnius, Anykščiai, Kaunas, 

Klaipėda, Panevėžys, Raseiniai, 

Rokiškis, Šiauliai, Tauragė 

 

- 38 transliuotojai, transliuojantys 35 vietines radijo programas (žr. 9 lentelę). 
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9 lentelė. Vietinės radijo programos 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas Pavadinimas Vietovė 

1. UAB „Antroji reklamos ateljė“ ,,Antroji radijo stotis“ Šiauliai 

2. UAB „Artvydas“ ,,TAU“ Kaunas 

3. UAB „ATVIRAI“ Radijo stotis „Nykščiai“ Anykščiai 

4. UAB „Aukštaitijos radijas“ „XFM“ Panevėžys 

5. UAB „EUROLEXIS“ ,,Neringa FM“ Neringa 

6. UAB „Garso klipai“ ,,Mano FM“ Kaunas 

7. UAB „Info XXL“ „Radijas XXL FM“ Telšiai 

8. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Kaunas 

9. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Klaipėda 

10. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Šiauliai 

11. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Vilnius 

12. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Panevėžys 

13. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Marijampolė 

14. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Utena 

15. 
V.Ivanausko individuali firma 

„VYDAS“ 

„A2“ 

 
Vilnius 

16. UAB „Kauno fonas“ „HOT FM“ Kaunas 

17. 
VšĮ „Kauno moksleivių ir jaunimo 

laisvalaikio centras“ 

„Studio 7“ 
Kaunas 

18. Kauno technologijos universitetas „Gaudeamus“ Kaunas 

19. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Klaipėda 

20. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Kaunas 

21. UAB „Lamantas“ „HOT FM“ Mažeikiai 

22. UAB „Lamantas“ „Kapsai“ Marijampolė 
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23. UAB „Lanula“ „Raduga“ Klaipėda 

24. UAB „MAINAI“ „HOT FM“ Biržai 

25. UAB „MAINAI“ „HOT FM“ Varėna 

26. UAB „MAINAI“ „HOT FM“ Dieveniškės 

27. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šiauliai 

28. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Klaipėda 

29. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Kaunas 

30. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Vilnius 

31. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Viešintos 

32. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Alytus 

33. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Telšiai 

34. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Marijampolė 

35. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Biržai 

36. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Utena 

37. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Varėna 

38. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Jurbarkas 

39. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Rokiškis 

40. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Joniškis 

41. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šilutė 

42. UAB „Mažeikių aidas“ „Mažeikių aidas“ Mažeikiai 

43. VšĮ „Pajūrio radijas“ „HOT FM“ Palanga 

44. VšĮ „Pajūrio radijas“ „HOT FM“ Klaipėda 

45. UAB „PLUNSTA“ „Spindulys“ Plungė 

46. UAB „PROARSA“ „JAZZ FM“ Vilnius 

47. UAB „PROARSA“ „Vaikų radijas“ Vilnius 

48. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Kaunas 
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49. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Klaipėda 

50. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Vilnius 

51. UAB „Radiola“ „Europos Hitų Radijas“ Vilnius 

52. UAB „Radiola“ „Europos Hitų Radijas“ Klaipėda 

53. UAB „Radiola“ „Europos Hitų Radijas“ Kaunas 

54. UAB „Radijo pulsas“ „Pulsas“ Biržai 

55. UAB „Radijo pulsas“ „Pulsas“ Panevėžys 

56. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ „Laluna“ Klaipėda 

57. 
UAB „RADIOCENTRAS“ „RUSSKOJE RADIO 

BALTIJA“ 
Vilnius 

58. UAB „Reklamos gama“ „Radijogama“ Klaipėda 

59. UAB „Saulės radijas“ „Saulės radijas“ Šiauliai 

60. Šiaulių Didžvario gimnazija „Radijo klubas“ Šiauliai 

61. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija „nano“ Šiauliai 

62. VšĮ „Šou imperija“ „Tauragės radijas“ Tauragė 

63. 
UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS 

BANGŲ RADIJAS“ 

„TARPTAUTINIS BALTIJOS 

BANGŲ RADIJAS“ 
Sitkūnai 

64. VŠĮ „Utenos radijas“ „Indros radijas“ Utena 

65. Vilniau Baltupių progimnazija „Baltupių radijas“ Vilnius 

66. 
Vilniaus universitetas „Vilniaus universiteto radijas 

„Start FM“ 
Vilnius 

67. 
UAB „ZNAD WILII RADIJO 

STOTIS“ 

„Znad Wilii“ 
Vilnius 

68. 
S.Žilionio personalinė radijo ir 

televizijos konsultacinė agentūra 

„Ratekona“ 
Sitkūnai 

69. UAB „Žinių radijas“ „EASY FM“ Vilnius 
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TELEVIZIJA 

 Antžeminė skaitmeninė televizija 

2014 m. LRTK neskelbė konkursų programoms transliuoti ar retransliuoti per skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklus, bet buvo paskelbti konkursai programoms transliuoti ar retransliuoti 

per antžeminės skaitmeninės televizijos stotis, tačiau jie neįvyko, nes nebuvo pateikta nė viena 

paraiška.  

Televizijos programų transliavimas per antžemines skaitmenines televizijos stotis 

2014 m. 11 televizijos programų buvo transliuojamos per skaitmeninės antžeminės televizijos 

nacionalinius tinklus ir 13 televizijos programų buvo transliuojama per skaitmenines antžemines 

televizijos stotis. 

2014 m. per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus Lietuvos Respublikos gyventojai 

galėjo priimti 11 nemokamų (nekoduotų) nacionalinių televizijos programų (žr. 10 lentelę). 

 

10 lentelė. Nekoduotos nacionalinės skaitmeninės antžeminės TV programos 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas Pavadinimas 

1. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” „BTV” 

2. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” „LNK” 

3. UAB „TELE-3” „TV3” 

4. UAB „TELE-3” „TV6” 

5. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” „TV1” 

6. UAB „Lietuvos ryto” televizija „Lietuvos rytas.tv” 

7. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija „LRT TELEVIZIJA” 

8. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija „LRT KULTŪRA” 

9. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” „Info TV” 

10. UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” „LIUKS!” 

11.  UAB „TELE-3” „TV8” 

 

2014 m. 13 vietinių televizijos programų buvo transliujamos per skaitmenines antžemines 

televizijos stotis (žr. 11 lentelę). 
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11 lentelė. Vietinės TV programos 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas Pavadinimas Vietovė 

1 UAB „Aidas“ „Aidas“ Trakai 

2 UAB „Kėdainių krašto televizija“ ,,Kėdainių krašto televizija“ Kėdainiai 

3 UAB „Pūkas“ ,,Pūkas-TV“ Kaunas 

4 UAB „Šiaulių apskrities televizija“ ,,Šiaulių televizija“ Šiauliai 

5 
SPLIUS, UAB Šiaulių regiono televizija  

,,Splius“ 
Šiauliai 

6 UAB „Roventa“ ,,Roventos TV“ Mažeikiai 

7 VšĮ „Marijampolės televizija“ ,,Marijampolės televizija“ Marijampolė 

8 V. Krušnos individuali įmonė PTV Peršėkininkų k. 

9 VšĮ „LN televizija“ ,,LN televizija“ Plungė 

10 UAB „Ilora“ ,,Ventos regioninė televizija“ Venta 

11 UAB „TV7“ ,,TV7“ Jonava 

12 VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ ,,Dzūkijos televizija“ Alytus 

13 UAB „BALTICUM  TV“ „Balticum auksinis“ Vilnius 

 

Televizijos programų retransliavimas per antžemines skaitmenines televizijos stotis 

2014 m. Lietuvoje veikė 2 televizijos programų retransliuotojai, retransliuojantys programas 

skaitmeniniu antžeminiu būdu - UAB „Balticum TV“ ir TEO LT, AB. 

 UAB „Balticum TV“ per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar stotis transliavo ir 

retransliavo: 

- per 45 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį Klaipėdoje retransliavo 10 

televizijos programų paketą; 

- per 53 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį Vilniuje retransliavo 9 

televizijos programų paketą;  

- per 53 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį Vilniuje transliavo 1 

televizijos programą „Balticum Auksinis“;  
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- per 40 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį Plungėje UAB „Balticum 

TV“ retransliavo 10 televizijos programų. 

TEO LT, AB per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar stotis retransliavo: 

- per antrąjį AB Lietuvos radijo ir televizijos centro skaitmeninių antžeminių televizijos 

stočių tinklą retransliavo 10 televizijos programų;  

- per pirmąjį TEO LT, AB antžeminių skaitmeninių televizijos stočių tinklą retransliavo 9 

televizijos programas; 

- per antrąjį TEO LT, AB  antžeminių skaitmeninių televizijos stočių tinklą retransliavo 10 

televizijos programų;  

- per 37 TV kanalo Vilniuje skaitmeninės antžeminės televizijos stotį retransliavo 3 

raiškiosios televizijos (HDTV) programas, kurios sudaro vientisą paketą; 

- per 25 TV kanalo Kaune skaitmeninės antžeminės televizijos stotį retransliavo 3 

raiškiosios televizijos (HDTV) programas, kurios sudaro vientisą paketą. 

(žr. 12 lentelę bei 7 ir 8 grafikus) 
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12 lentelė. Transliuojamų ir retransliuojamų programų kalbos nacionalinės skaitmeninės antžeminės 

televizijos platformoje 

SIUNTĖJAS –LRTC I SIUNTĖJAS –LRTC 

II 

SIUNTĖJAS –TEO LT I SIUNTĖJAS –TEO LT 

II 

LRT TELEVIZIJA* - 

lietuvių 

RTR Planeta* - rusų TV POLONIA* - lenkų 

 

TLC – anglų 

LRT KULTŪRA - 

lietuvių 

VH1 - anglų NICKELODEON - 

anglų/rusų 

SONY 

ENTERTAINMENT 

TELEVISION - 

anglų/rusų 

LNK - lietuvių PBK – rusų, lietuvių 

 

CNN 

INTERNATIONAL - 

anglų 

ANIMAL PLANET – 

anglų/rusų 

TV6 - lietuvių BBC WORLD - anglų RTL - vokiečių FOX – anglų, rusų, 

lietuviški subtitrai 

BTV - lietuvių DOZHD (TV RAIN) - 

rusų 

EURONEWS - 

anglų/rusų/prancūzų/ 

vokiečių 

NATIONAL 

GEOGRAPHIC 

CHANNEL – 

anglų/rusų 

TV3 - lietuvių KIDZONE TV – 

lietuvių, anglų   

DISCOVERY WORLD 

- anglų/rusų 

DISCOVERY - 

anglų/rusų 

INFO TV - lietuvių NBA TV - anglų  

 

MTV EUROPE - anglų TNT FiILM - 

anglų/rusų 

LIUKS!  - lietuvių CARTOON 

NETWORK/TCM – 

anglų/rusų 

EUROSPORT2 - 

anglų/rusų 

TRAVEL CHANNEL/ 

PLAYBOY - anglų/rusų 

TV1 - lietuvių SPORT1 – lietuvių DISCOVERY 

SCIENCE – anglų/rusų 

LIETUVOS RYTAS.TV 

- lietuvių 

TV8 - lietuvių BALTICUM 

AUKSINIS - lietuvių 

E! – anglų, rusų  EUROSPORT - 

anglų/rusų 

* Nemokamos (nekoduotos) transliuojamos programos, * Nemokama (nekoduota) TEO LT, AB retransliuojama 

programa, * Mokamos (koduotos) TEO LT, AB retransliuojamos programos 
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              7 grafikas 

 

Šaltinis: TNS, LT 2014 m. TV auditorijos tyrimas. 

8 grafikas 

 

Šaltinis: TNS, LT 2014 m. TV auditorijos tyrimas. 
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 Televizijos programų transliavimas kitais elektroninių ryšių tinklais 

Lietuvoje televizijos programos transliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- per skaitmeninės antžeminės televizijos stotis; 

- kabelinės televizijos tinklais;  

- laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV);  

- per dirbtinius Žemės palydovus. 

2014 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 42 televizijos transliuotojai, transliuojantys 56 televizijos 

programas:  

- 24 televizijos programas per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar stotis; 

- 31 televizijos programas kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio (IPTV) 

tinklais; 

- 4 programas per dirbtinius Žemės palydovus (televizijos programa „LRT LITUANICA“ 

transliuojama nekoduota).  

2014 m. LRTK išdavė 2 transliavimo licencijas televizijos programoms transliuoti  kabelinės 

televizijos tinklais bei laidiniais plačiajuosčio ryšio (IPTV) tinklais.  

 Televizijos programų retransliavimas kitais elektroninių ryšių tinklais 

Lietuvoje televizijos ir radijo programos retransliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- kabelinės televizijos tinklais; 

- mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais; 

- per skaitmeninės antžeminės televizijos stotis; 

- laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ar televizijos 

programų transliavimas ar retransliavimas;  

- į mobilius galinius įrenginius bei interneto svetainėse. 

2014 m. pabaigoje 49 radijo ir televizijos programų retransliuotojai  turėjo 64 retransliavimo 

licencijas:  

- 2 retransliuotojai turėjo 6 licencijas retransliuoti televizijos programas per skaitmeninės 

antžeminės televizijos stotis ar stočių tinklą;  

- 2 retransliuotojai turėjo 3 licencijas retransliuoti mikrobangų daugiakanalės televizijos 

(MDTV) tinklais;  

- 23 retransliuotojai turėjo 29 licencijas retransliuoti kabelinės televizijos tinklais; 

- 13 retransliuotojų turėjo 13 licencijų retransliuoti kabelinės televizijos ir laidiniais 

plačiajuosčio ryšio tinklais; 
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- 13 retransliuotojų turėjo 13 licencijų retransliuoti laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais. 

2014 m. pagal retransliuotojų licencijose nustatytus programų sąrašus buvo sudarytas visų 

Lietuvos Respublikoje retransliuojamų televizijos programų registras.  

2014 m. pabaigoje Lietuvos Respublikoje buvo retransliuojamos 268 televizijos programos.  

Televizijos programų retransliavimo rinkoje toliau mažėja retransliuotojų, retransliuojančių 

tik kabelinės televizijos tinklais. Sparčiai vystantis plačiajuosčio ryšio tinklams, padaugėjo ūkio 

subjektų, norinčių retransliuoti televizijos programas laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais ir 2014 m. 

pabaigoje buvo 26 tokie retransliuotojai. Taip pat 2014 m. 1 retransliuotojui suteikta teisė 

retransliuoti televizijos ir radijo programas į mobilius galinius įrenginius bei interneto svetainėje. 

Lietuvoje be kabelinės televizijos ir laidinių plačiajuosčio ryšio (IPTV) tinklų televizijos 

programų retransliavimo paslaugos dar yra teikiamos ir mikrobangų daugiakanalės televizijos 

(MDTV) tinklais. Paprastai šia paslauga žiūrovai naudojasi tose vietovėse, kur nėra išvystytų 

kabelinės televizijos ar plačiajuosčio ryšio tinklų, tačiau šią paslaugą UAB „Balticum TV“ ir UAB 

„Cgates“ teikia ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Telšių miestų bei jų apylinkių 

gyventojams. 

 Retransliuotojų abonentai  

2014 m. pabaigoje bendras retransliuotojų abonentų skaičius buvo 630142: 

- Kabelinės televizijos bei plačiajuosčiais ryšio (IPTV) tinklais – 559725; 

- Mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais –13371; 

- Antžeminės skaitmeninės televizijos – 56956 (TEO LT, AB ir UAB „BALTICUM TV“). 

Išanalizavus kabelinės televizijos ir plačiajuosčio ryšio tinklų (IPTV) abonentų pasiskirstymą, 

2014 m. televizijos programų retransliavimo rinkoje lyderiais, kaip ir praėjusiais metais, buvo: 

- UAB „Cgates“ (114030 abonentų) 

- UAB „Init“ (94317 abonentų) 

- UAB „BALTICUM TV“ (79516 abonentų) 

- SPLIUS, UAB  (42904 abonentai). 

Jų turimų abonentų skaičius sudaro 52 proc. visų abonentų 

Retransliuotojų plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV) rinkoje daugiausia abonentų, kaip ir pernai, 

turėjo TEO LT, AB  - 131 493, jų skaičius nuo pernai išaugo 23,8 proc. 

2014 m. televizijos programas mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais (MDTV) 

retransliavo tik du retransliuotojai: UAB „BALTICUM TV“ (paslaugas teikia Klaipėdoje,  
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Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose ir jų apylinkėse) turėjo 3006 abonentus;  UAB „Cgates“  

(paslaugas teikia Vilniuje bei Kaune) – 10365 abonentus (žr. 9 grafiką). 

 

9 grafikas. Abonentų pasiskirstymas 

 
Šaltinis: LRTK duomenų bazė, 2014 m.  

 

 Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjai 

 

2014 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 3 užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai – UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, 

TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“. LRTK duomenimis, šie teikėjai teikė videonuomos ir virtualaus 

kino teatro paslaugas. 

 LRTK teikimu Kultūros ministro įsakymais nustatyti metinės įmokos už išduotas 

licencijas dydžiai 

LRTK, vykdydama Visuomenės informavimo įstatymo 31 ir 48 straipsnio nuostatas, jog 

Vyriausybės įgaliota institucija visuomenės informavimo srityje (Kultūros ministerija) LRTK 

teikimu tvirtina metinę įmoką už transliavimo ir retransliavimo licenciją, 2014 m. pateikė Kultūros 

ministerijai 27 prašymus dėl metinės įmokos už licenciją dydžio nustatymo ir pagal šiuos prašymus 

Kultūros ministerija nustatė 27 metinės įmokos dydžius (žr. 12 lentelę). 
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12 lentelė. Metinės įmokos 

Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Licencijos 

Nr. 

Metinės 

įmokos 

dydis 

(BSĮ) 

LR Kultūros ministro 

įsakymo data, Nr. 

1 VšĮ Gerų naujienų televizija T468 4 2014-04-17/Nr. ĮV-298 

2 UAB „Radiola“ R469 8 2014-04-24/Nr. ĮV-305 

3 UAB „Garso klipai“ R470 8 2014-05-08/Nr. ĮV-330 

4 UAB „Interbanga“ R471 2 2014-05-08/Nr. ĮV-330 

5 UAB „RADIOCENTRAS“ R472st 47 2014-06-03/Nr. ĮV-402 

6 UAB „BALTICUM TV“ M424 30 2014-06-03/Nr. ĮV-402 

7 UAB „Laisvoji banga“ R186t 3 

 persk.1 

2014-08-04/Nr. ĮV-569 

2014-09-11/Nr. ĮV-626 

8 UAB „Televizijos komunikacijos“ T299 3 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

9 UAB „Labas, Klaipėda“ R473 8 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

10 UAB „Pūkas“ R224t 3 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

11 KLI LT, UAB K377 10 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

12 UAB „PROARSA“ R474 10 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

13 UAB „Parabolė“ K444 9 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

14 UAB „Mainai“ R475 2 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

15 UAB „RADIOCENTRAS“ R666 10 2014-08-04/Nr. ĮV-569 

16 UAB „BALTICUM TV“ M476 5 2014-08-22/Nr. ĮV-582 

17 UAB „Interbanga“ R477 2 2014-08-22/Nr. ĮV-582 

18 UAB „UKMNET TV“ LP433 5 2014-08-22/Nr. ĮV-582 

19 UAB „MAINAI“ R478 1 2014-11-04/Nr. ĮV-777 

20 UAB „MAINAI“ R479 1 2014-11-04/Nr. ĮV-777 

21 UAB „RADIOCENTRAS“ R666 4 2014-11-04/Nr. ĮV-777 

22 UAB „Žinių radijas“ R480   

23 UAB „Init“ K126   

24 UAB „Atvirai“ R481   

25 UAB „Labas, Klaipėda“ R483   

26 VšĮ „Marijos radijas“ R482   

27 UAB „Sveikatos TV“ T484   

 

 Transliuotojų/retransliuotojų akcijų (dalių) perleidimas 

2014 m. LRTK vykdydama Visuomenės informavimo 22 straipsnio nuostatas, svarstė 

transliuotojų ir retransliuotojų prašymus ir priėmė 4 sprendimus-sutikimus dėl akcijų/dalių 

perleidimo (žr.13 lentelę). 

 

13 lentelė. Akcijų/dalių perleidimas 

Eil. 

Nr. 

Įmonės 

pavadinimas 

Kas perleidžia 

akcijas/dalis 

Kam perleidžia 

akcijas/dalis 

Sprendimo 

Nr. 

1 UAB „Rakaras“ Sigitas Pučkorius - 1000 

akc. 

UAB “Cgates” 1000 akc. KS-101 
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2 UAB „Ukmergės 

televizija“ 

UAB „Satela - 10000 akc. UAB “Cgates” 10000 akc. KS-102 

3 UAB „Init“ Zofija Živatkauskienė -

4000 akc. 

UAB “INIT LT” 4000 

akc. 

KS-115 

4 UAB „UKMNET 

TV“ 

N.Gudelaitienė - 40 akc. 

K.Miškinis - 20 akc. 

R.Širvelis - 40 akc. 

UAB “UkmNet” 100 akc. KS-139 

5 UAB „UKMNET 

TV“ 

UAB “UkmNet” - 100 

akc. 

UAB “Cgates” 100 akc. KS-151 

6 UAB „Radijas 

kelyje“ 

A.Grybauskas - 100 akc. VFR bendrovei 

Hehenberger Medien 

GmbH 100 akc. 

KS-164 

 

 VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 

2014 m. pabaigoje VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) turėjo 16 galiojančių 

leidimų: 9 leidimus radijo programoms transliuoti, tarp jų 2 leidimus transliuoti radijo programas per 

dirbtinį Žemės palydovą (palydovus), ir 7 leidimus televizijos programoms transliuoti, tarp jų 2 

leidimus transliuoti televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus). 

2014 m. LRTK išdavė 1 leidimą televizijos programai „LRT HD“ transliuoti kebelinės 

televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais bei pakeitė leidimo, suteikiančio teisę transliuoti 

radijo programą „LRT RADIJAS“, sąlygas ir vietoj 102,6 MHz radijo dažnio Vilniuje nustatė, kad 

LRT turi teisę transliuoti radijo programą „LRT RADIJAS“ 89,00 MHz dažniu Vilniuje.  

2014 m. LRT transliavo 3 radijo programas - „LRT RADIJAS“, „LRT KLASIKA“ ir „LRT 

OPUS“, 4 televizijos programas - „LRT TELEVIZIJA”, „LRT KULTŪRA“ ir „LRT LITUANICA“, 

„LRT HD” ir retransliavo 1 radijo programą „BBC WORLD SERVICE“. 

2. Įstatymų ir LRTK sprendimų įgyvendinimo kontrolė. 

Programų turinio atitikimo, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimų kontrolę LRTK 

vykdo šiam tikslui įkurtas LRTK Monitoringo skyrius. 

2014 m. Monitoringo skyriuje, optimizavus stebėsenos metodiką, buvo pagerintas kiekvieno 

skyriuje dirbančio specialisto darbo našumas, dėl to nuo praėjusių metų pabaigos Monitoringo 

skyrius atlieka žymiai daugiau patikrinimų nei anksčiau. Taip pat buvo atnaujinta techninė įranga, 

leidžianti įrašyti daugiau radijo ir televizijos programų bei saugoti juos LRTK patalpose. Tai leidžia 

tyrimus atlikti daug operatyviau ir efektyviau, be to, nebereikia laukti, kol reikiamų programų įrašai 

bus pateikti. Taip pat dėl techninės įrangos atnaujinimo visuose Lietuvos regionuose veikiančios  

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Radijas
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Klasika
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_televizija
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Kult%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Lituanica
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radijo ir televizijos programos yra patikrinamos mažiausiai vieną kartą per metus. Ateityje tokie 

patikrinimai bus vykdomi dar dažniau.  

Per ataskaitinius metus buvo atliktas 371 specializuotas (turintis vieną konkretų tyrimo 

objektą), kompleksinis (turintis du ir daugiau tyrimo objektų) ir faktinių aplinkybių konstatavimo 

radijo ir televizijos programų bei retransliuotojų patikrinimas.  

 

3. LRTK sprendimai dėl draudžiamos informacijos skleidimo. 

 

Praėjusiais metais LRTK itin didelį dėmesį skyrė retransliuojamų televizijos programų 

stebėsenai, ypač Lietuvoje retransliuojamoms Rusijos Federacijoje pagamintoms televizijos 

programoms, kurių turinys dažnai neatitiko ar netgi prieštaravo visuomenės informavimo etikos 

principams bei skleidė svetimos valstybės propagandą. Remdamasi Visuomenės informavimo 

įstatymo bei Europos Sąjungos institucijų teisės aktais, LRTK ėmėsi priemonių, leidžiančių 

sustabdyti nesantaikos, diskriminacijos, tikrovės neatitinkančios ir kitos įstatyme apibrėžtos ir 

draudžiamos skelbti informacijos skleidimą.  

 2014 m. kovo 19 d. LRTK priėmė sprendimą „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos 

valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją 

dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą 

„NTV Mir Lithuania“, laikino retransliavimo sustabdymo“, kuriuo įpareigojo televizijos 

programų retransliuotojus 3 mėnesiams sustabdyti programų (laidų) iš trečiųjų šalių, 

sudarančių televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, retransliavimą Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. Šį sprendimą LRTK priėmė todėl, kad televizijos programoje „NTV Mir 

Lithuania“ buvo parodyta laida „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“, kurioje buvo tyčia 

paskleista melaginga informacija apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Lietuvoje, užgauliai ir 

įžeidžiančiai neigiamas ir šiurkščiai menkinamas įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos teismų 

sprendimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais pripažintas 1991 metų SSRS agresijos 

prieš Lietuvos Respubliką faktas, jos metu SSRS įvykdyti laibai sunkūs nusikaltimai prieš 

Lietuvos Respublikos gyventojus, tyčiojamasi iš Lietuvos žmonių, niekinamas kovotojų už 

Lietuvos laisvę atminimas. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą tokia informacija yra 

draudžiama skelbti visuomenės informavimo priemonėse. 

 2014 m. balandžio 2 d. LRTK priėmė sprendimą „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos 

valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją  
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dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą 

„RTR Planeta“, laikino retransliavimo sustabdymo“, kuriuo taip pat įpareigojo televizijos 

programų retransliuotojus, skleidžiančius televizijos programą „RTR Planeta“ Lietuvos  

Respublikos vartotojams, 3 mėnesiams sustabdyti programų (laidų) iš trečiųjų šalių, 

sudarančių televizijos programą „RTR Planeta“, retransliavimą Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. Šį sprendimą LRTK priėmė todėl, kad televizijos programoje „RTR Planeta“ 

buvo parodyta laida „Vesti nedeli“ („Savaitės žinios“), kurioje buvo tendencingai ir 

vienašališkai skleidžiama atstatydintojo Ukrainos prezidento kontroliuojamų jėgos struktūrų 

smurtinius veiksmus prieš taikius gyventojus pateisinanti informacija, kurstoma nesantaika 

tarp rusų ir ukrainiečių bei neapykanta naujajai Ukrainos valdžiai, JAV ir jos 

sąjungininkams, kurstomos karinės nuotaikos bei pateisinama karinė intervencija į suverenią 

valstybę ir dalies jos teritorijos aneksija. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą tokia 

informacija yra draudžiama skelbti visuomenės informavimo priemonėse. 

 Dėl neteisėtos internetinės televizijos „Kartina TV“ veiklos Lietuvoje LRTK inicijavo 

ikiteisminį tyrimą.  

LRTK atliko šios internetinės televizijos tyrimą ir nustatė, jog „Kartina TV“ savo 

abonentams neteisėtai (be atitinkamos retransliavimo licencijos) retransliuoja 149 įvairaus 

pobūdžio televizijos programas. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, jog 3 retransliuojamos 

televizijos programos – Daring TV, HUSTLER HD ir Redlight HD - yra pornografinio 

pobūdžio, o lietuviškos televizijos programos TV1, TV3 ir TV6 yra retransliuojamos be 

atitinkamo UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Tele-3“ sutikimo. 

Pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas retransliavimo veikla Lietuvos 

Respublikoje yra licencijuojama, o pornografijos platinimas yra besąlygiškai draudžiamas, 

todėl LRTK visą atlikto tyrimo medžiagą perdavė LR prokuratūrai, kuri pradėjo ikiteisminį 

tyrimą. Tyrimas dar nėra baigtas. 

 

4. Programų sandaros ir turinio priežiūra. 

 

2014 Monitoringo skyrius vykdė tikslinę stebėseną šiose srityse: 

- Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų 

laikymosi, televizijos programų indeksavimo ir suaugusiesiems skirtų programų transliavimo 

atitinkamu laiku kontrolė; 
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- Reikalavimų programų rėmimui kontrolė; 

- Reikalavimų reklamai radijo ir televizijos programose (reklamos išskyrimas, paslėpta 

reklama, reklama filmuose ir laidose, reklamos kiekis per 1 astronominę valandą) kontrolė; 

- Reikalavimų reklamai vaikų auditorijai skirtose programose, žinių programose ir 

vaidybiniuose filmuose laikymosi kontrolė; 

- Reikalavimų prekių rodymui kontrolė; 

- Reikalavimų televitrinai laikymosi kontrolė; 

- Licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi, transliavimo laiko, programos struktūros ir 

turinio išlaikymo kontrolė; 

- Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kontrolė; 

- Neteisėtas ar nelegalus transliavimas ar retransliavimas; 

- Neskelbtinos informacijos kontrolė; 

- Europos kūrinių apimties transliuojamose programose kontrolė; 

- Visuomenės informavimo principų laikymosi kontrolė; 

- LRTK sprendimų vykdymo kontrolė 

 

5. Užfiksuoti pažeidimai ir poveikio priemonių taikymas 

 

2014 m. Monitoringo skyrius užfiksavo 137 pažeidimus, iš kurių 117 –  televizijos ir 20 – 

radijo programose. Dažniausiai buvo nesilaikoma Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatyme nustatytų reikalavimų, Visuomenės informavimo įstatyme (VIĮ) 

nustatytų reikalavimų programų rėmimui, reklamos transliavimui vaikams skirtose programose bei 

reikalavimų reklamos išskyrimui. Nors rusų kalba retransliuojamose televizijos programose fiksuoti 

tik 3 draudžiamos informacijos skleidimo atvejai, tačiau beveik visose iš jų buvo nustatomi 

visuomenės informavimo principų pažeidimai, kadangi skelbiama informacija buvo tendencinga, 

vienašališka, nepagrįsta aiškiais faktais. Nustatytų pažeidimų statistika pateikiama lentelėje (žr. 14 

lentelę) bei grafikuose (žr. 10 ir 11 grafikus), kurie atspindi pažeidimų sritis radijo ir televizijos 

programose atskirai.  

14 lentelė. Pažeidimai radijo ir televizijos programose. 

Stebėsenos tikslas Iš viso 

tikrinta  

Iš viso 

nustatyta 

pažeidimų 

Pažeidimai 

televizijos 

programose 

Pažeidimai 

radijo 

programose 

 

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 64 27 26 1  
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viešosios poveikio įstatymo laikymosi 

kontrolės  

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų prekių rodymui  23 13 13 -  

Dėl Komisijos priimto sprendimo vykdymo 

kontrolės 

2 2 1 1  

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų programų 

rėmimui 

40 37 30 7  

Dėl licencijos sąlygų laikymosi kontrolės 12     

Dėl VIĮ nustatytos paslėptų audiovizualinių 

komercinių pranešimų kontrolės 

2 2 2 -  

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamai žinių 

programose laikymosi kontrolės 

4 - - -  

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamai 

vaikams skirtose programose laikymosi 

kontrolės 

32 21 21 -  

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamai 

vaidybinių filmų metu laikymosi kontrolės 

5 1 1 -  

Dėl VIĮ nustatyto reklamos kiekio per 

astronominę valandą laikymosi kontrolės 

6 5 5 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų televitrinai 

laikymosi kontrolės 

2 1 1 - 

Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių 

vystymuisi darančios viešosios informacijos 

žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo 

laikymosi kontrolės 

4 3 3 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų transliuojamos 

programos pavadinimo skelbimui laikymosi 

kontrolės 

6 1 - 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų programų, 

transliuojamų ne lietuvių  kalba vertimo ir (ar) 

titravimo į lietuvių kalbą laikymosi kontrolės 

1 1 1 - 

Dėl VIĮ nustatytos draudžiamos informacijos 

(pornografinis turinys) kontrolės 

3 3 3 - 

Dėl VIĮ nustatytos draudžiamos informacijos 

(karo kurstymas, neapykanta, dezinformacija) 

130 3 3 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamos 

išskyrimui laikymosi kontrolės 

27 17 7 10 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos 

kūrinių kvotoms  

8 - - - 
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10 grafikas 

Šaltinis: LRTK duomenų bazė, 2014 m. 
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Pažeidimai radijo programose 

Nepilnamečių apsauga

Komisijos sprendimų vykdymas

Programų rėmimas

Licencijos sąlygų laikymasis

Transliuojamos programos pavadinimo skelbimas

Reklamos išskyrimas

 

11 grafikas 

Šaltinis: LRTK duomenų bazė, 2014 m. 

 

Pažeidusiems įstatymų nuostatas, nevykdantiems LRTK priimtų sprendimų ar prisiimtų 

įpareigojimų, įstatymų nustatyta tvarka LRTK gali taikyti šias poveikio priemones: pareikšti 

įspėjimą, ne ilgiau kaip 3 mėnesiams sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, 

skirti Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytas nuobaudas, kreiptis į teismą dėl 

transliavimo ar retransliavimo veiklos sustabdymo. Per praėjusius metus LRTK skyrė 10 įspėjimų, iš 

kurių 8 - už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 

pažeidimus, 1 – už Visuomenės informavimo pažeidimus, taip pat vienas retransliuotojas buvo 

įspėtas dėl licencijos sąlygų pažeidimo (žr. 15 lentelę).  

Atsižvelgdama į padarytų pažeidimų mažareikšmiškumą, kitus nustatytus pažeidimus LRTK 

aptarė drauge su programų rengėjais organizuotų susitikimų bei teisinių konsultacijų metu LRTK 

administracijoje, kad tų pačių klaidų būtų išvengta ateityje, ir tokiu būdu vykdė prevencinę funkciją. 

Rūpindamiesi savo programų kokybe neretai tokias konsultacijas transliuotojai ir reklamos 

gamintojai inicijuoja patys, norėdami pateikti visuomenei kuo kokybiškesnį produktą. Praėjusiais 

metais LRTK sulaukė labai daug kreipimųsi iš reklamos užsakovų ir gamintojų, kurie prašė 

konsultacijų dėl rėmimo pranešimams nustatytų reikalavimų taikymo.  
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15 lentelė. 2014 metais taikytos poveikio priemonės. 

Nr.  Atsakomybės 

subjektas 

Pažeidimas Nuobauda 

1. UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija 

Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. sausio 15 d. 

sprendimu Nr. KS-13 

pareikštas įspėjimas. 

2. UAB „TELE-3“ Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. sausio 15 d. 

sprendimu Nr. KS-14 

pareikštas įspėjimas. 

3. UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija 

Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. sausio 22 d. 

sprendimu Nr. KS-24 

pareikštas įspėjimas. 

4. UAB „Laisvas ir 

nepriklausomas 

kanalas“ 

Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. vasario 19 d. 

sprendimu Nr. KS-42 

pareikštas įspėjimas. 

5. UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija 

Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. balandžio 2 d. 

sprendimu Nr. KS-62 

pareikštas įspėjimas. 

6. UAB „TELE-3“ Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. gegužės 14 d. 

sprendimu Nr. KS-82 

pareikštas įspėjimas. 

7. UAB „TELE-3“ Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. gegužės 28 d. 

sprendimu Nr. KS-90 

pareikštas įspėjimas. 

8. UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija 

Lietuvos Respublikos Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

reikalavimų pažeidimai. 

2014 m. rugpjūčio 26 d. 

sprendimu Nr. KS-123 

pareikštas įspėjimas. 

9. VšĮ Lietuvos 

nacionalinis radijas ir 

televizija 

Lietuvos Respublikos Visuomenės 

informavimo įstatymo pažeidimai. 

2014 m. lapkričio 12 d. 

sprendimu Nr. KS-160 

pareikštas įspėjimas. 

10. UAB 

„Transteleservis“ 

Licencijos sąlygų pažeidimai. 2014 m. lapkričio 26 d. 

sprendimu Nr. KS-163 

pareikštas įspėjimas. 

 

6. Gauti skundai 

Iš praėjusiais metais LRTK gautų 200 skundų 43 skundai buvo dėl televizijos ir radijo 

programose transliuotose programose galimai padarytų pažeidimų. Tai beveik dvigubai daugiau nei  
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14 
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6 

Nepilnamečių apsauga

Draudžiama informacija

Reikalavimai reklamai

Kiti skundai

Nepagrįsti/ne pagal kompetenciją persiųsti skundai

 

2013 m. (buvo gauti 26 skundai), kadangi vis daugiau Lietuvos gyventojų sužino apie LRTK veiklą 

ir galimybę įvairiais būdais (faksu, el. paštu, užpildant elektroninę skundo formą LRTK tinklapyje) 

informuoti apie, jų nuomone, padarytus pažeidimus. Kaip ir praėjusiais, taip ir 2014 m. daugiausia – 

18 skundų sulaukta dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymo galimų pažeidimų. Dėl pasaulyje vykstančių neramumų, ypač Ukrainoje, susiklosčiusios 

padėties, šiemet itin dažnai buvo kreiptasi dėl galimai paskleistos draudžiamos informacijos. Beveik 

visuose skunduose buvo nurodyta kuri nors ir Lietuvos Respublikos teritorijoje retransliuojamų 

televizijos programų rusų kalba. Taip pat sulaukta skundų dėl galimai paslėptos reklamos televizijos 

programose bei kito pobūdžio skundų, kurie ne visada buvo įvertinti kaip pagrįsti arba pagal 

kompetenciją persiųsti nagrinėti kitai institucijai (žr. 12 grafiką). 

12 grafikas. Gauti skundai 

Šaltinis: LRTK duomenų bazė, 2014 m. 
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7. Teisės aktų projektų rengimas  

 Buvo parengtas Aprašo dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir 

reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) 

televizijos programose įgyvendinimo tvarkos projektas. 

Būtinybė tikslinti Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir 

reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) 

televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašą atsirado LRTK apibendrinus 

Monitoringo skyriaus atliktus televizijos programose transliuojamų komercinių 

audiovizualinių pranešimų stebėjimus bei buvusius teisminius ginčus. Buvo pastebėta, jog 

šiuo klausimu Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinus prekių rodymo galimybę, ne 

visi televizijos programų transliuotojai tinkamai supranta ir įgyvendina šiai reklamos 

rūšiai keliamus reikalavimus. Todėl, siekiant tinkamai išaiškinti kai kurių įstatymo 

reikalavimų įgyvendinimo tvarką bei užtikrinti teisinio reguliavimo aiškumą verslo 

subjektams, buvo parengti atitinkami aprašo dėl reikalavimų komerciniams 

audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų 

programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos, nuostatų 

pakeitimai ir papildymai. 

 Parengtas Transliavimo ir retransliavimo licencijų sąlygų pakeitimo ir patikslinimo 

tvarkos aprašo projektas. 

Šis aprašas buvo parengtas atsižvelgiant į tai, jog tiek Visuomenės informavimo 

įstatymas, tiek ir Kultūros ministro įsakymu patvirtintos Transliavimo ir retransliavimo 

veiklos licencijavimo taisyklės numato galimybę keisti LRTK išduotų transliavimo ir 

retransliavimo licencijų sąlygas, tačiau nė viename iš šių teisės aktų nebuvo numatyta aiški 

sąlygų keitimo procedūra, licencijos turėtojų bei LRTK teisės ir pareigos. Be nurodytų 

procedūrų apraše buvo pateikti ir aiškūs kriterijai, kuomet LRTK gali atsisakyti tenkinti 

licencijos turėtojo prašymą – tokia galimybė nebuvo nenumatyta nei viename 

galiojančiame teisės akte.  

 Buvo parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimui bei Vyriausybei pateiktas Lietuvos 

Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 2, 31, 32, 33, 34
1
 ir 48 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas.  

Šis projektas buvo parengtas, siekiant suvienodinti verslo sąlygas visiems Lietuvoje 

veikiantiems mokamos (abonentinės) televizijos paslaugų teikėjams ir užtikrinti tinkamą  



 

43 
  

 

vartotojų teisių apsaugą, nepriklausomai nuo programų retransliavimui naudojamų 

technologijų ir paslaugų teikėjo registracijos valstybės. 

Lygiagrečiai, ir ypač vertinant tai, jog Teisingumo Teismas byloje C-518/11 pasisakė, 

jog televizijos programų retransliavimas laikytinas elektroninių ryšių veikla, projekte 

siūloma atsisakyti retransliavimo veiklos licencijavimo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos 

programų retransliavimą per antžemines radijo ir (ar) televizijos stotis ar tokių stočių 

tinklus. Vietoje retransliavimo veiklos licencijavimo siūloma įpareigoti retransliuotojus, 

teikiančius retransliavimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, registruotis LRTK 

jos nustatyta tvarka ir nustatyti bendruosius principinius reikalavimus dėl televizijos 

programų paketų struktūros (nešališka informacija, nuomonių, kultūrų ir kabų įvairovė, 

tinkama nepilnamečių apsauga ir pan.). 

Tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą retransliavimo veiklos kontrolę bei 

nacionalinių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, LRTK minėtame projekte taip pat siūlo 

sustiprinti jos įgaliojimus, suteikiant jai teisę už draudžiamos informacijos skleidimą 

skirti finansines nuobaudas tiesiogiai ūkio subjektams bei teisę kreiptis į teismą dėl 

neteisėtos ar, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, vykdomos transliavimo ar 

retransliavimo veiklos nutraukimo ar laikino sustabdymo. Projekte siūloma nustatyti 

LRTK teisę radijo ir televizijos programų stebėsenos tikslais prisijungti prie elektroninių 

ryšių tinklų bei pasitelkti policiją, atliekant patikrinimus dėl galimai neteisėtai vykdomos 

transliavimo ar retransliavimo veiklos. 

 Parengtas Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 10 dalies pakeitimo projektas, 

kurį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2014 m. gruodžio 18 d. ir nustatė, kad  LRTK 

pirmininką ir jo pavaduotoją bendru Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir 

Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu iš LRTK narių ketverių metų 

laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas.  

Pažymėtina, kad minėta pataisa buvo padaryta vertinant tai, kad dauguma Seimui 

atskaitingų institucijų vadovų (pvz. Seimo kontrolierius, Valstybės kontrolierius, Vaiko 

teisių apsaugos kontrolierius, Lygių galimybių kontrolierius, Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos pirmininkas, Žurnalistų etikos inspektorius, Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos pirmininkas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas ir kt.) yra skiriami 

ketverių ar penkerių metų kadencijai, tuo tarpu iki minėto įstatymo pakeitimo priėmimo 

LRTK pirmininko ir jo pavaduotojo kadencijos trukmė buvo dveji metai.  
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 Parengtas ir patvirtintas naujos redakcijos LRTK darbo reglamentas, kuriuo buvo 

peržiūrėtos ir atsižvelgiant į praktikoje kilusias darbo organizavimo problemas 

atitinkamai pakoreguotos LRTK darbo reglamento nuostatos.  

 Kadangi LRTK yra biudžetinė įstaiga ir turi perkančiosios organizacijos statusą, ji privalo 

laikytis nacionalinių ir Europos Bendrijos viešųjų pirkimų teisės normų. Atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius 

2015 m. sausio 1 d., atitinkamai buvo parengtos ir 2014 m. gruodžio 18 d. LRTK 

pirmininko įsakymu patvirtintos naujos LRTK supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, 

įsigaliojusios nuo 2015 m. sausio 1 d.  

Šių taisyklių esminiai pakeitimai yra susiję su nacionalinės valiutos lito keitimu į eurą  

bei su nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu reikalavimu perkančiajai organizacijai skelbti 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje laimėjusio dalyvio pasiūlymą. 

 Parengtas ir patvirtintas LRTK 2015-2017 m. strateginis veiklos planas, nustatantis 

LRTK misiją ir veiklos prioritetus.  

 Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2013 m. gruodžio 11 d. 

sprendimu Nr. SV-S-486 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos administracijoje patvirtinimo“ buvo padidintas LRTK administracijos 

darbuotojų skaičius nuo 18 pareigybių iki 21 pareigybės bei išanalizavus LRTK 

administracijos darbuotojų darbo krūvius, vykdomas funkcijas bei LRTK keliamus 

uždavinius programų stebėsenos srityje, buvo priimtas sprendimas optimizuoti ir 

pertvarkyti LRTK administracijos struktūrą, atitinkamai sustiprinant turinio kontrolės 

funkciją vykdantį padalinį, t.y. Monitoringo skyrių.  Tuo tikslu  Monitoringo skyriuje 

papildomai įsteigtos 3 pareigybės, kadangi tiek 2014 m., tiek 2015 m. pagrindinis LRTK 

prioritetas yra ir bus programų stebėsesna, turinio kontrolė. Be to, atsižvelgiant į kintantį 

transliavimo ir retransliavimo veiklos reguliavimą, buvo atsisakyta Licencijavo skyriaus, 

šiam tikslui palikus tik vieną specialistą.  

Atsižvelgiant į struktūrinius pakeitimus, atitinkamai buvo parengti  darbuotojų 

pareiginiai nuostatai.  

 LRTK dalyvavo Kultūros ministerijos darbo grupės, parengusios Visuomenės 

informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, darbe. Šis įstatymo projektas jau yra 

visiškai parengtas ir pateiktas vertinti Vyriausybei. 
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Kultūros ministerijos rengto įstatymo projekto tikslai iš esmės sutapo su LRTK jau 

anksčiau parengto Visuomenės informavimo įstatymo 2, 31, 32, 33, 34
1
 ir 48 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto tikslais, todėl LRTK projektas tapo Kultūros ministerijos 

darbo grupės parengtų pataisų pagrindu. Tačiau, atsižvelgiant į vis aštrėjančią pastarojo 

meto geopolitinę padėtį ir vis labiau agresyvėjančią nedraugiškų valstybių propagandą, 

Kultūros ministerijos darbo grupė, skirtingai nei pradiniame etape siūlė LRTK, 

apsisprendė neatsisakyti retransliuojamo turinio licencijavimo. 

 LRTK bendradarbiavo su LR Prezidentūra, rengiant Prezidentės siūlomas Visuomenės 

informavimo įstatymo pataisas. 

Šiomis pataisomis Prezidentė, kaip ir LRTK bei Kultūros ministerijos darbo grupė, 

siekė tų pačių tikslų – suderinti retransliavimo veiklą reguliuojančias nacionalinės teisės 

normas su naujaisiais ES reikalavimais ir tinkamai bei efektyviai užkardyti piktybišką 

nedraugiškos ir įstatymais draudžiamos informacijos skleidimą Lietuvoje. Prezidentės 

parengtos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos buvo pateiktos svarstyti Seimui. 

Jas planuojama priimti 2015 m. pavasario sesijoje. 

 Dalyvaudama Viešųjų pirkimų tarnybos sudarytoje darbo grupės veikloje LRTK  teikė 

pasiūlymus informavimo ir viešinimo paslaugų viešojo pirkimo organizavimo ir vykdymo 

rekomendacijoms. Informavimo ir viešinimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentų 

rengimo rekomendacijos buvo patvirtintos 2014 m. liepos 4 d. Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  įsakymu Nr. 1S-109.  

 LRTK dalyvavo susitikimuose ir diskusijoje Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje, 

svarstant šios tarnybos parengtą Žmogaus teisių apsaugos žiniasklaidoje kontrolieriaus 

įstatymo projektą. Šio įstatymo projekto tikslas – pakeisti  žurnalistų etikos inspektoriaus 

pavadinimą į žmogaus teisių apsaugos žiniasklaidoje kontrolieriaus akcentuojant žmogaus 

teisių apsaugą visuomenės informavimo priemonėse kaip strateginį šios įstaigos veiklos 

tikslą, išsamiau nustatyti šio pareigūno veiklos teisinius pagrindus, įgaliojimus (funkcijas)  

ir pan.  

8. Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas dėl žiniasklaidos poveikio  

2014 m. LRTK Monitoringo skyrius užfiksavo ypač daug svetimos valstybės skleidžiamos 

propagandos, dezinformacijos, neapykantos ir nesantaikos kurstymo atvejų Lietuvos teritorijoje 

retransliuojamose rusiškose televizijos programose. Siekdama išsiaiškinti kokią nuomonę 

suformuoja nuolat platinama šališka, jokiais faktais nepagrįsta informacija LRTK užsakė Lietuvos  
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gyventojų nuomonės tyrimą dėl žiniasklaidos poveikio vertinant specifinius įvykius bei medijų 

vartojimo įpročių. 

 Visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus“ atliko reprezentatyvią Lietuvos 15-74 m. 

amžiaus gyventojų apklausą, kurioje buvo apklausti 866 lietuviai ir 501 kitų tautybių gyventojas. 

Tyrimo tikslas buvo įvertinti lietuviškos ir rusiškos žiniasklaidos naudojimą tarp lietuvių ir 

nelietuvių, nustatyti pasitikėjimo lygmenį šiomis žiniasklaidomis, nustatyti lietuvių ir nelietuvių 

vertinimus dėl konflikto Ukrainoje, įvykių Ukrainoje vertinimo priklausomybę nuo žiniasklaidos 

naudojimo. 

Buvo nustatyta, kad dauguma gyventojų seka naujienas kartą per dieną ir dažniau. Nelietuviai 

dažniausiai naudojasi rusakalbe žiniasklaida. Lietuviai apie įvykius Ukrainoje ir Rusijoje, nekalbant 

apie įvykius Lietuvoje, sužino iš lietuviškos žiniasklaidos. Tuo tarpu nelietuviai apie įvykius 

Ukrainoje pirmiausiai sužino iš Rusijos TV kanalų, o tik po to iš lietuviškų televizijų. Anketoje buvo 

pateiktas klausimas – „Kas kaltas dėl konflikto Ukrainoje?“. Lietuvių ir nelietuvių atsakymai 

ženkliai skyrėsi. Dauguma lietuvių (55 proc.) nurodė, kad dėl konflikto Ukrainoje yra kalta Rusija, 

tuo tarpu tarp nelietuvių tokių tik 16 proc. Ukrainos kaltę nurodė 10 proc. lietuvių ir 26 proc. 

nelietuvių. Donecko ir Luhansko separatistus nurodė 18 proc. lietuvių ir 6 proc. nelietuvių. Tuo tarpu 

JAV ir Europos Sąjungos kaltę – atvirkščiai: tik 7 proc. lietuvių ir žymiai daugiau nelietuvių – 23 

proc. 

Nelietuviai, kurie žiūri tik rusišką TV, manė, kad dėl konflikto Ukrainoje kalta Rusija – 13 

proc., kalta Ukraina – 35 proc. Nelietuviai, kurie sužino naujienas ir iš lietuviškų TV kanalų, manė, 

kad dėl konflikto Ukrainoje kalta Rusija – 15 proc., kalta Ukraina – 15 proc. T.y. nelietuviai, 

žiūrintys ir lietuviškus kanalus, mažiau kaltina Ukrainą, JAV ir Europos Sąjungą, o daugiau – 

Donecko ir Luhansko separatistus. 

Taip pat buvo užfiksuotas ryšys tarp kalbos, kuria gaunama informacija (visais kanalais), ir 

įvykių Ukrainoje vertinimo. Nelietuviai, kurie naujienas dažniausiai sužino rusų kalba, dėl konflikto 

Ukrainoje kaltina Ukrainą – 27 proc., Rusiją – 12 proc. (4 proc. Donecko ir Luhansko separatistus, 

25 proc. JAV ir Europos Sąjungą, 49 proc. neturi nuomonės). Nelietuviai, kurie sužino naujienas ir iš 

lietuviškų informacijos kanalų, dėl konflikto kaltina Ukrainą – 21 proc., Rusiją – 25 proc. (12 proc. 

Donecko ir Luhansko separatistus, 20 proc. JAV ir Europos Sąjungą, 46 proc. neturi nuomonės), t.y. 

besinaudojantys ir lietuviškais informacijos kanalais mažiau kaltina Ukrainą, JAV ir Europos 

Sąjungą, o daugiau – Donecko ir Luhansko separatistus, ir dvigubai dažniau Rusiją. 
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Tyrimo rezultatai akivaizdžiai įrodė, koks galingas ginklas yra žiniasklaida ir koki didelį 

poveikį ji daro formuojant visuomenės nuomonę. 

 

9. Bendradarbiavimas su rinkos dalyviais  

 

Siekdama išanalizuoti audiovizualinės rinkos dalyvių realijas, įvairovę bei visuomenės 

poreikius, susipažinti su regionų transliuotojų bei retransliuotojų veiklos specifika ir problemomis, 

aptarti regioninės žiniasklaidos svarbą ugdant pilietišką visuomenę apskritai, o ypač gausėjančios 

propagandos kontekste ir informacinio karo akivaizdoje, 2014 m. LRTK organizavo 3 

išvažiuojamuosius posėdžius į Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius ir Pakruojį ir aplankė 17 ten 

įsisteigusių radijo, televizijos transliuotojų ir kabelinių operatorių bendrovių bei surengė spaudos 

konferencijas vietos savivaldybėse.  

LRTK domėjosi, kaip Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojai rengia, kaip pateikia mūsų 

šalies klausytojui ir žiūrovui  teisingą ir objektyvią informaciją bei kaip renkasi informacijos 

šaltinius, nes jo viešai skelbiama informacija - reklama, kultūros bei šviečiamosios ir politinės laidos 

daro didžiulę įtaką visuomenei.  

Organizavę tokius posėdžius LRTK nariai sužinojo nemažai egzistuojančių problemų – neretai 

trūksta materialinio, kūrybinio potencialo - kvalifikuotų žurnalistų, kurie galėtų profesionaliai 

paruošti informacinę medžiagą, ne visiškai suprantamos kai kurios įstatymų nuostatos, todėl 

atsiranda sąlygos interpretacijoms, trūksta finansinių lėšų projektams įgyvendinti ir kt. 

 

10. Bendradarbiavimas su kompetetingomis Lietuvos bei užsienio valstybių ir 

tarptautinėmis institucijomis 

 

Praėjusiais metais itin didelis dėmesys buvo skirtas bendradarbiavimui tarptautiniu mastu 

informuojant kolegas užsienyje ir diskutuojant apie trečiųjų šalių platinamos draudžiamos 

informacijos žalą, sustabdymo kelius ir spendžiant problemas, susijusias su programų jurisdikcijos 

klausimais.  

Remdamasi Visuomenės informavimo įstatymo bei Europos Sąjungos institucijų teisės aktais, 

LRTK laikinai sustabdė dviejų televizijos programų, didžiąja dalimi pagamintų Rusijos Federacijoje, 

retransliavimą Lietuvoje. Tai sukėlė didelį atgarsį tarp Europos Sąjungos audiovizualinį sektorių  
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reguliuojančių institucijų bei Europos Komisijoje. Minėti klausimai 2014 m. buvo ne kartą svarstyti 

tarptautinių institucijų suvažiavimuose. 

 Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis  

Praėjusiais metais, vykdydama įstatymu numatytą veiklą bei spręsdama įvairius rinkos 

reguliavimo klausimus, LRTK toliau sėkmingai bendradarbiavo su kitomis Lietuvos institucijomis: 

teisėkūros srityje – su Prezidentūra, Kultūros ministerija, Visuomenės informavimo įstatymo 

nuostatų taikymo srityje – su Generaline prokuratūra, skelbiant konkursus radijo programoms 

transliuoti – su Ryšių reguliavimo tarnyba, nagrinėjant žiūrovų skundus – su Vaiko teisių apsaugos 

kontrolieriaus įstaiga bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, vertinant radijo ir 

televizijos programose skelbiamą informaciją – su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba bei 

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, reikalavimų politinės reklamos transliavimui klausimais – su  

Vyriausiąja rinkimų komisija ir kt. 

Tęsdama VU komunikacijos fakulteto iniciatyvą LRTK apdovanojo žurnalistikos bakalauro 

programos studentą už geriausią praktiką nacionalinėje žiniasklaidoje. 

Siekdama, kad draudžiama skleisti informacija būtų vertinama kvalifikuotai ir profesionaliai, 

LRTK kėlė kvalifikaciją ir aktyviai dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės 

Strategijos ir komunikacijos departamento organizuotame seminarų cikle tema „Propagandos esmė ir 

technologijos“.  

Šie mokymai padeda lengviau atpažinti skleidžiamą draudžiamą informaciją ir teisiškai pagrįsti 

rengiamas išvadas. 

 ERGA (Europos Komisijos Audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojų darbo grupė) 

Ši 2013 m. pabaigoje įkurta ES valstybių narių audiovizualinį sektorių reguliuojančių 

institucijų paskirtų atstovų darbo grupė, kurioje dirba ir LRTK atstovas, praėjusiais metais susirinko 

2 kartus - kovo  ir spalio mėn.  

Kovo mėn. susitikime buvo priimtas grupės darbo reglamentas, išrinktas grupės pirmininkas jo 

pavaduotojai, pradėtos aptarinėti šioje grupėje nagrinėtinų temų ratas.   

Darbo grupės darbo reglamente, kaip ir buvo planuota, įtvirtinti šie pagrindiniai tikslai:  

- patarti ir padėti Europos Komisijai tinkamai įgyvendinti Audiovizualinių žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos nuostatas; 

- patarti ir padėti Europos Komisijai bet kuriuo su Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų 

direktyva susijusiu savo kompetencijoje esančiu klausimu; 
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- keistis patyrimu ir geriausiais pavyzdžiais, praktikoje taikant Audiovizualinių žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos reikalavimus; 

- bendradarbiauti ir teikti vienas kitam informaciją, reikalingą taikant Audiovizualinių 

žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas (ypač jurisdikcijos nustatymo srityje).  

Darbo reglamente nustatyta, kad kiekviena valstybė grupės susitikimuose balsuojant turi vieną 

balsą. Susitikimuos be balsavimo teisės dalyvauja Europos Komisijos atstovai, kurie užtikrina darbo 

grupės veiklos techninį aptarnavimą ir koordinavimą, t.y. įsteigia darbo grupės sekretoriatą ir sukuria 

specialų tinklapį.  Ji taip pat kompensuoja šalies deleguoto atstovo kelionės išlaidas.  

         Darbo grupė dirba pagal metinį veiklos planą, sprendimai priimami 2/3 balsų dauguma. Ji gali 

priimti rekomendacijas, pranešimus, formuoti nuomones, kuriomis vadovaujantis Europos Komisija 

gali kreiptis į Europos Parlamentą dėl konkrečių veiksmų ar priemonių rengimo. Vienu iš svarbiausių 

grupės darbų turės būti viešųjų konsultacijų dėl televizijos paslaugų konvergencijos apibendrinimas.          

Tarp kitų diskusijose  iškeltų klausimų buvo aptariama problema, susijusi su rusiškų programų 

jurisdikcija ir susidariusia neaiškia situacija, kai valstybės, išdavusios toms programoms licencijas, 

visiškai neturi galimybių jų kontroliuoti, pavyzdžiui - televizijos programos „Ren TV Baltic“ (kurios 

dalių retransliavimą LRTK buvo laikinai sustabdžiusi dėl platinamos draudžiamos informacijos) 

aprėpties zona netgi nesiekia Jungtinės Karalystės, kuri išdavusi licenciją šiai programai ir yra 

retransliuojama Lietuvos teritorijoje.  

Buvo pažymėta ir pritarta, kad reikėtų labiau bendradarbiauti šioje srityje tarp valstybių, kurių 

institucijos išduoda tokias licencijas ir tų, į kurias tos programos yra nukreiptos. 

Balandžio mėn. vykusiame ERGA  posėdyje buvo pristatytos ataskaitos apie trijų darbo grupių 

veiklą ir rezultatus. Darbo grupė dėl reguliuojančių institucijų nepriklausomumo pateikė pareiškimo 

projektą, kuriame siūloma būsimoje Audiovizualinių paslaugų direktyvoje labiau detalizuoti 

reguliuojančių institucijų nepriklausomumo charakteristikas. Po aptarimo ir Europos Komisijos 

užtikrinimo, kad redaguojant Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų direktyvą į darbo grupės 

pareiškime esančius teiginius bus atsižvelgta, rezoliucija buvo vienbalsiai priimta ir nutarta, kad ši 

darbo grupė savo darbą atliko.  

Darbo grupės dėl nepilnamečių apsaugos ir dėl būsimos Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų 

direktyvos turinio papildymo pateikė tarpinius darbo rezultatus, kurie bus vystomi kitais metais.  

Vietoje baigusios savo veiklą darbo grupės dėl reguliuotojų nepriklausomumo Europos 

Komisijos atstovai pasiūlė įsteigti darbo grupę dėl teritorinės jurisdikcijos. Šios darbo grupės 

įsteigimas yra tiesiogiai susijęs su Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų direktyvoje nepakankamai  
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aiškiais transliuotojų jurisdikcijos nustatymo kriterijais. Su šia problema tiesiogiai siejasi diskusijos 

dėl LRTK veiksmų, suspenduojant kai kuriuos rusiškus kanalus, kurie, LRTK nuomone,  yra trečiųjų  

šalių kanalai, formaliai  įsiteigę kai kuriose ES valstybėse. Teritorinė jurisdikcija yra naujas terminas, 

kuris labiau detalizuotų, kas yra atsakingas už į kitą valstybę transliuojamą programą, t.y. rastas 

reikiamas balansas tarp reikalavimų licenciją išdavusios valstybės ir tos, į kurią programa 

transliuojama.  

 EPRA (Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų platforma) 

Kaip ir kiekvienais metais, ataskaitiniu laikotarpiu įvyko du šios platformos susitikimai -  

Juodkalnijos ir Gruzijos reguliuojančių institucijų kvietimu.  

Išskirtinis dėmesys šių susitikimų metu buvo skiriamas:  

- Žiniasklaidos raštingumo ugdymui;  

Kai kurios valstybės (Vokietija, Ispanija, Turkija) kvietė atkreipti dėmesį, kad žiniasklaidos 

raštingumui šiuo metu nėra skiriamas reikiamas dėmesys valstybiniu lygmeniu, dėl ko visuomenės 

nariai susiduria su įvairiomis problemomis ir yra labiau pažeidžiami žiniasklaidos erdvėje, ragino 

pradėti rūpintis šiuo klausimu pradinėje mokykloje ar dar anksčiau, pasidalino savo patirtimi apie 

sukurtas specialias programas, joms skiriamas biudžeto lėšas ir kt.  

- Reguliuojančių institucijų nepriklausomybei;  

Darbo grupėje dėl nacionalinių reguliuojančių institucijų nepriklausomumo buvo diskutuojama 

apie kriterijus, kuriais nustatomas tikrasis reguliuojančios institucijos nepriklausomumas – 

finansavimo modelis, paskyrimo į instituciją procedūros, priklausomumas nuo rinkos dalyvių ir 

politikų. Diskusijos metu buvo akcentuojama, kad Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų 

direktyvoje tik užsimenama apie reguliuotojo nepriklausomumo reikalingumą, tačiau jokių kriterijų 

ar reikalavimų joje nėra. Dauguma pasisakė, kad reikėtų Direktyvos peržiūros metu tą reikalavimą 

įtvirtinti išsamiau.  

- Skaitmeniniam radijui; 

Darbo grupėje apie skaitmeninį radiją pranešimą skaitė Katalonijos atstovas. Tai buvo pamoka, 

kaip pasiekti, kad analoginis radijas būtų išjungtas ir šalis pereitų prie skaitmeninio transliavimo. 

Norvegijos atstovė patvirtino, kad būtent tokie žingsniai buvo atlikti ir Norvegijoje ir praktiškai 

pasiruošta analoginio radijo transliavimo išjungimui. Pirmasis etapas galėtų įvykti 2017 m., o 

galutinis išjungimas – 2019 m. Tačiau norvegai dar abejoja dėl tokios reikiamybės, nes gali kilti 

daug problemų skaitmeninio imtuvo automobilyje neturintiems asmenims, ypač, jei  labai daug  
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tunelių turinčioje Norvegijoje juose susiformuotų automobilių kamščiai ar įvyktų nelaimingi 

atsitikimai, tada vairuotojai nežinotų kas vyksta, nes neturėtų informacijos šaltinio.  

Danijoje irgi svarstoma galimybė pereiti prie skaitmeninio radijo 2019 m., Malta jau perėjo 

2008 m., Švedijoje valstybė ženkliai prisideda prie finansavimo šioje srityje, tačiau kitos valstybės 

dar nėra pažengusios šioje srityje.  

- Įvairovės užtikrinimui žiniasklaidoje;  

Kai kurios šalys – Ispanija (Katalonija), Danija bei Europos Taryba yra labai susirūpinusios 

įvairovės užtikrinimu žiniasklaidoje ir atlieka įvairius tyrimus, kad paskatintų ir užtikrintų įvairių 

amžiaus grupių, socialinių klasių, etninių grupių, lyčių atstovų, neįgaliųjų tolygų reprezentavimą 

žiniasklaidoje.  

- Neapykantai audiovizualinėje erdvėje; 

Pranešimus skaitę reguliuojančių institucijų (Bulgarijos, JK, Lietuvos) atstovai ir kiti 

pasisakiusieji patvirtino, kad egzistuoja problema, kai į kitą valstybę nukreiptos programos turinys 

balansuoja ant neapykantos skleidimo ir žodžio laisvės ribos ar net tiesiogiai pažeidžia tos valstybės 

įstatymus. Dauguma EPRA narių pritarė, kad reikėtų tobulinti Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos nuostatas, kurios leistų padidinti programų gamintojų atsakomybę ir pagreitinti 

tokios informacijos platinimo uždrausimo procedūras. 

 Europos Komisijos Kontaktinis komitetas 

2014 m. įvyko vienas - 40-asis Kontaktinio komiteto posėdis.  

Kontaktinis komitetas prižiūri Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 

įgyvendinimą, pokyčius rinkoje ir yra pasikeitimo nuomonėmis tarp valstybių narių forumas. 

Komitetui pirmininkauja Europos Komisija, jis gali būti šaukiamas bet kurios nors delegacijos 

prašymu.  

          Į šį komiteto posėdį Europos Komisijos iniciatyva buvo įtrauktas klausimas dėl kelių Rusijos 

Federacijos televizijos kanalų retransliavimo Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių auditorijai 

apribojimo. Šiame posėdyje minėtas klausimas buvo įtrauktas po LRTK priimtų sprendimų ir 

Lietuvos formalių ir neformalių kreipimųsi į Europos Komisiją ir Jungtinės Karalystės reguliuotoją 

OFCOM, keliant neteisėto turinio programų iš Rusijos Federacijos platinimą Lietuvos auditorijai. Šį 

klausimą Europos Komisijos pareigūnai pristatė kaip pavyzdį, kuris parodė tam tikrų 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų taikymo trūkumus. Šiam darbotvarkės 

klausimui aptarti buvo parengtas ir diskusinis dokumentas, kurį Europos Komisija rengė  
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bendradarbiaudama su Lietuvos, Latvijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos pareigūnais ir kuris buvo 

derinamas su LRTK.  

Europos Komisijos atstovai trumpai pristatė dokumentą, parengtą Lietuvos ir Latvijos keliamų 

problemų pagrindu. Dėl problemų aktualumo bei naujų ES lygmens sprendimų būtinybės diskusijoje 

pasisakė Lietuvos, Latvijos, Estijos, Austrijos, Švedijos, Nyderlandų ir Lenkijos atstovai.  

Europos Komisijos atstovai pažymėjo, kad į šias problemas bus atsižvelgta, kai 2015 m. bus 

svarstomos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūros galimybės.  

 Baltijos šalių projektas 

Pagal 2005 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp trijų Baltijos valstybių (Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos) audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų Estijos techninės priežiūros 

institucijos kvietimu šiais metais susitikimas buvo suorganizuotas Taline. 

Susitikimo darbotvarkėje buvo numatyti du pagrindiniai klausimai: nepilnamečių apsauga 

audiovizualinės žiniasklaidos priemonėse bei jurisdikcijos problemos dėl programų, registruotų 

vienoje valstybėje, tačiau transliuojamų specialiai kitoms šalims. 

Visų trijų institucijų atstovai pabrėžė, kad nepilnamečių apsauga audiovizualinėse 

žiniasklaidos priemonėse – vienas iš pagrindinių reikalavimų nacionaliniuose ir ES teisės aktuose, 

tačiau tai - taip pat ir problema, nes daugiausia įstatymo pažeidimų visose šalyse transliuotojai 

padaro būtent dėl šių reikalavimų. Estų reguliuojančios institucijos atstovai papasakojo, kad jie neturi 

indeksavimo sistemos ir niekaip nežymi programų, nes mano, kad šią funkciją turi atlikti 

savireguliacija ir ko-reguliacija (į prižiūrą įtraukiant tėvus), tuo labiau, kad vystantis technologijoms 

neįmanoma aprėpti įvairiais būdais transliuojamų programų.  

Tačiau klausimą, kaip užtikrinti nepilnamečių apsaugą, kėlė visos trys pusės. Baigiant svarstyti 

šį klausimą buvo apibendrinta - kad visos trys šalys turi panašias problemas, kad reikėtų į šią 

problemą pažvelgti plačiau nei prieš kokius 10 m., kad reikėtų pabrėžti savireguliavimo svarbą ir jį 

užtikrinti, kad būtų tikslinga ne tik reguliuoti, bet įtraukti ir tėvus, kaip priežiūros instituciją, taip pat 

labai svarbu būtų mokyti žiniasklaidos raštingumo. 

Dėl į kitą šalį nukreiptų programų ir jurisdikcijos klausimų pasisakę estai pažymėjo, kad jie yra 

susipažinę su LRTK ir Latvijos nacionalinės elektroninės žiniasklaidos tarybos veikla šiuo klausimu, 

tačiau pabrėžė, kad į šią problemą, Ukrainos įvykių nušvietimą žiniasklaidoje bei priimtus 

sprendimus dėl rusiškų programų sklaidos į Baltijos valstybes jie pažvelgė iš programų priėmimo 

laisvės perspektyvų, bet ne iš politinio taško, nors buvo visiškai aišku, kad minimos programos buvo 

gaminamos Rusijos Federacijoje.   
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Apibendrinant situaciją ir pasisakymus, buvo pasiūlyta inicijuoti Audiovizualinės žiniasklaidos 

direktyvos nuostatų pakeitimus, kad programos, specialiai taikomos kuriai nors valstybei, būtų 

licencijuojamos arba registruojamos būtent toje valstybėje, kuriai ta programa bus skiriama. 

 Tarptautinė konferencija „Televizija ir radijas: šiandienos iššūkiai“ 

2014 m. spalio mėn. LRTK surengė tarptautinę konferenciją Seime „Televizija ir radijas: 

šiandienos iššūkiai“, į kurią sukvietė radijo ir televizijos rinkos dalyvius, žiniasklaidos ekspertus, 

kaimyninių šalių audiovizualinės rinkos reguliuotojus, kad būtų galima pasidalinti informacija bei 

padiskutuoti apie reguliavimo spragas bei dabarties iššūkius, iškilusius radijui ir televizijai, ypač 

informacinio karo kontekste. 

Konferencijos dalyvius pasveikino ir iškeltų problemų aktualumą pažymėjo LR Seimo 

pirmininkė Loreta Graužinienė, Prezidentės patarėja Rūta Kačkutė. Konferencijoje aktyviai dalyvavo 

ir pranešimus skaitė LRTK nariai, kolegos iš Latvijos, Estijos, Ukrainos, Lenkijos, ESBO atstovė, 

LR Krašto apsaugos ministerijos, LR Kultūros ministerijos, Lietuvos žiniasklaidos atstovai ir kt. 

svečiai. 

Konferencijos metu LRTK kvietė visus Lietuvoje veikiančius viešosios informacijos 

platintojus, o ypač retransliuojančius kitų šalių programas, atidžiai vertinti programų turinį, kuriuo 

gali būti platinama dezinformacija ir kurstoma neapykanta, atkreipė jų dėmesį, jog pagal Visuomenės 

informavimo įstatymą jie privalo užtikrinti, kad viešoji informacija visuomenės informavimo 

priemonėse būtų pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai, privalo būti užtikrinta patikimų ir 

nešališkų informacijos šaltinių įvairovė. 

Visi konferencijos dalyviai pastebėjo, kad Rusija savo tikslams pasiekti naudoja labai galingą 

ginklą -  žiniasklaidą, o ypač radiją ir televiziją, kuri labiausiai įtakoja visuomenės nuomonę, todėl 

LRTK, kaip audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojančios institucijos pagrindinis tikslas – dėti visas 

įmanomas pastangas,  kad informacinis ginklas padarytų kuo mažiau žalos Lietuvos visuomenei. 

 LRTK organizuoti susitikimai  

- 2014 m. vasario mėn.  LRTK  priėmė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 

(ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro Poreikių įvertinimo misijos atstovus, kurių 

tikslas buvo supažindinti su Lietuvos audiovizualine rinka, LRTK veiklos sritimis, dažniausiai 

gaunamais skundais, Monitoringo skyriaus darbo prioritetais. Svečius domino tarpinstitucinis LRTK 

bendradarbiavimas, ypač bendradarbiavimas su Vyriausiąja rinkimų komisija, artėjant Prezidento ir 

Europos Parlamento rinkimams. 
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- Liepos mėn. LRTK surengtame pasitarime lankėsi LR Seimo Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 

atstovai. Seimo nariai buvo pakviesti siekiant juos supažindinti su LRTK veikla, reguliuojamos 

rinkos tendencijomis bei aktualiausiomis problemomis. 

Ypatingas dėmesys buvo skirtas informacinio saugumo klausimams, aptarti propagandos 

bruožai ir jos daroma įtaka žiūrovams,  kartu ieškota sprendimų, kaip pasiekti, kad žiūrovas sugebėtų 

atskirti propagandą ir ją tinkamai vertinti bei turėtų galimybę gauti alternatyvią informaciją. 

Seimo atstovai pritarė iškeltų problemų aktualumui bei neatidėliotinų sprendimų būtinumui ir 

išreiškė visokeriopą palaikymą ir paramą priimant reikiamus sprendimus ir teisės aktų pakeitimus.  

- Gruodžio mėn. LRTK priėmė Moldavijos audiovizualinę sritį koordinuojančios tarybos 

atstovus, kurių vizito tikslas buvo susipažinti su visomis perėjimo prie skaitmeninio transliavimo 

būdo peripetijomis.  

- Tęsdama aktyvų bendradarbiavimą su audiovizualinės rinkos dalyviais, LRTK surengė 

susitikimą su vietinių televizijos programų transliuotojų atstovais aptarti aktualius rinkos reguliavimo 

klausimus. 

Pagrindinės susitikimo temos buvo reikalavimų, keliamų reklamos, rėmimo, televitrinos, 

prekių rodymui bei žinių laidoms, aptarimas.  LRTK pastebėjo, kad transliuotojai ne visada tinkamai 

supranta šiuos reikalavimus, todėl susitikimo tikslas buvo išsiaiškinti bei aptarti praktinį jų taikymą, 

siekiant užkirsti kelią galimiems įstatymų pažeidimams. 

-  Suprasdama būtinybę ir siekdama surasti būdus taikyti vienodą visų komercinių verslo 

subjektų (retransliuotojų) reguliavimą, išskirti aiškią takoskyrą tarp turinio kūrimo ir turinio 

perdavimo bei tinkamai taikyti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas, LRTK 

surengė ne vieną susitikimą su Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Lietuvos 

telekomunikacijų operatorių asociacijos atstovais, kuriuose retransliuotojai pateikė savo viziją apie 

ateities reguliavimą ir esminius pasiūlymus dėl retransliuotojų veiklos teisinio reglamentavimo 

tobulinimo. 

- Susitikime su „VIASAT“ atstovu - vienos didžiausių mokamos palydovinės televizijos 

paslaugų teikėju Lietuvoje, buvo aptartas abiems pusėms svarbus ir aktualus šios bendrovės 

vykdomos veiklos bei jurisdikcijos klausimas.  

Ši bendrovė suskirsto paketais kitų juridinių asmenų transliuojamas televizijos programas ir per 

dirbtinį Žemės palydovą perduoda jas nepakeistas savo abonentams Lietuvoje už užmokestį. Tokia 

veikla laikytina televizijos programų retransliavimu, nes televizijos programos vartotojui  
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perduodamos elektroninių ryšių tinklu, prie kurio vartotojas gali prisijungti tik atitinkamo paslaugos 

teikėjo kontroliuojamu ir sutartimi su juo nustatomu būdu, t. y. tik tapęs atitinkamo paslaugos teikėjo 

abonentu. 

Visuomenės informavimo įstatymas nustato, kad Lietuvos Respublikoje televizijos programų 

retransliavimas yra licencijuojamas, retransliavimo licencijas šiai veiklai išduoda LRTK, kuri nustato 

konkrečias retransliuojamas televizijos programas, kalbas, kuriomis retransliuojamos ar rodomos su 

subtitrais televizijos programos, kitas retransliavimo sąlygas. 

„VIASAT“ nesikreipė į LRTK dėl licencijos, nereagavo į perspėjimus, kad jų vykdoma veikla 

Lietuvos Respublikoje yra licencijuojama, neturi retransliavimo licencijų, taigi jų Lietuvos 

Respublikoje vykdoma televizijos programų retransliavimo veikla laikytina neteisėta. Be to, tokių 

paslaugų teikimas pažeidžia televizijos programų retransliavimo rinkoje teisėtai veikiančių ir 

paslaugas teikiančių subjektų, turinčių LRTK išduotas retransliavimo licencijas, interesus ir teises. 

- Gegužės mėn. surengtame pasitarime dėl priemonių prieš neteisėtų paslaugų teikėjus 

dalyvaujant Generalinės prokuratūros, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus, Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos, Lietuvos 

telekomunikacijų operatorių asociacijos bei palydovinės televizijos, teikiančios paslaugas Lietuvos 

teritorijoje „VIASAT“ atstovams buvo ieškoma sprendimo vienodoms konkurencinėms sąlygoms 

užtikrinti tos pačios veiklos subjektams. Pasitarime buvo diskutuota apie tai, kad yra ir vis atsiranda 

naujų ūkio subjektų, kurie yra įsisteigę kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bet teikia 

mokamas palydovinės bei internetinės televizijos paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams, 

neturėdami šiai veiklai reikiamos licencijos ir platina informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus yra draudžiama bei nevykdo LRTK sprendimų. 

LRTK, norėdama suderinti veiksmus teisiniu požiūriu įvertinant galimai neteisėto palydovinės 

ir internetinės televizijos paslaugų teikimo aspektus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir siekdama 

glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, nusprendė viešai iškelti šią ypatingai aktualią 

problemą ir kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl galimai neteisėtos tokių subjektų veiklos 

įvertinimo.  

Siekdama išspręsti šią problemą bei atsižvelgdama į diskusijos dalyvių pastabas LRTK pateikė 

pasiūlymus prie LR Vyriausybės formuojamai darbo grupei dėl teisinės bazės minėtu klausimu 

patobulinimo. 
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 Darbo vizitai 

Siekdama apsikeisti informacija ir paieškoti geriausių sprendimų bei praktiškai susipažinti su 

kolegų patirtimi, ataskaitiniu laikotarpiu LRTK organizavo du darbo vizitus pas Slovėnijos ir 

Vengrijos reguliuotojus. 

Kadangi vienas pagrindinių LRTK tikslų praėjusiais metais buvo sustiprinti Monitoringo 

skyrių įdiegiant naujovišką techninę įrangą, LRTK nariai aplankė kolegas, kurie turi geriausią patirtį 

šioje srityje. 

Vizitų metu LRTK siekė išsiaiškinti kokios yra pagrindinės kolegų monitoringo skyrių 

kompetencijos, kokie programų įrašymo ir apdorojimo vienu metu pajėgumai, ar garso/vaizdo įrašus 

atlieka patys, kaip planuojami stebėjimai, kas įvertina informaciją, kokios yra failų saugojimo 

galimybės, koks galimas garso/vaizdo failo užkrovimo greitis, techninės galimybės apdorojant failus, 

failų archyvavimas ir kt. 

Stiprinant savo Monitoringo skyriaus technines galimybes ir pajėgumus LRTK atsižvelgė į 

surinktą informaciją ir pasirinko pačius efektyviausius ir optimaliausius sprendimus. 

 Dalyvavimas konferencijose 

Kaip ir kiekvienais metais, be savo pačios organizuotų renginių LRTK produktyviai dalyvavo 

ir kitose konferencijose, seminaruose bei diskusijose, organizuotose Lietuvos bei užsienio institucijų 

aktualiais audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų klausimais. 

Naudingos patirties ir vertingos informacijos LRTK nariai sukaupė dalyvaudami:  

-   Konferencijoje „Žiniasklaidos raštingumas skaitmeniniame amžiuje“, Kroatijoje; 

-   Konferencijoje „Nepilnamečių apsauga skaitmeniniame amžiuje“, Graikijoje;  

-   Tarptautinis medijų kongresas „Bažnyčia – medijos – viešoji nuomonė“, Vokietijoje; 

-   Aukščiausio lygio konferencijoje skaitmeninio radijo klausimais, Šveicarijoje; 

- ESBO organizuotoje konferencijoje, skirtoje žmogaus teisių ir demokratijos klausimams 

aptarti „Žmogiškojo aspekto įgyvendinimas“, Lenkijoje;  

- Aukšto lygio apskrito stalo diskusijoje „Išraiškos laisvė. Tolerancija ir nediskriminavimas“, 

Austrijoje;  

- Tarptautinėje Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos konferencijoje „Tradicijos ir 

inovacijos įžengus į skaitmeninį amžių“, Lietuvoje; 

- Seminare „Žiniasklaida - kova dėl žmonių protų ir nuomonės Rusijos kaimynystėje“, 

Latvijoje; 

-   Diskusijose retransliavimo klausimais, Latvijoje; 
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- Diskusijose „Teismo proceso atvirumas ir informacijos prieinamumas visuomenei“, LR 

Seime; ir kt. 

 Kvalifikacijos kėlimas   

Siekdami efektyvesnių darbo rezultatų praėjusiais metais LRTK atstovai gilino žinias ir pagal 

savo kompetenciją kėlė kvalifikaciją šiose srityse:  

- Kvalifikacijos kėlimo kursai „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos  2014 – 2015 m.“; 

- Lietuvos žurnalistikos centro Ryšių su visuomene profesinės studijos; 

- Anglų, rusų, prancūzų kalbų kursai; 

- Kompiuterinio raštingumo - Microsoft Excel kursai pažengusiems; 

- Lietuvos pramoninkų konfederacijos Derybų centro organizuoti mediacijos (konfliktų valdymo, 

taikinamojo tarpininkavimo ir derybų) mokymai; 

-LR Krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės Strategijos ir komunikacijos 

departamento seminarų ciklas tema „Propagandos esmė ir technologijos“. 

 

11. Geriausių radijo ir televizijos laidų konkursas „Pragiedruliai“ 

 

LRTK, vykdydama turinio reguliavimą, visada didelį dėmesį skiria radijo ir televizijos 

programų turinio kokybei. Išduodant licencijas, LRTK teikia pirmenybę toms programoms, kuriuose 

yra daugiau šviečiamųjų ir kultūrinių laidų. Siekdama paskatinti kokybinį radijo ir televizijos 

produkcijos augimą bei išaiškinti ir apdovanoti geriausių laidų kūrėjus, LRTK dvyliktą kartą su 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondu organizavo geriausių laidų konkursą „Pragiedruliai“.  

Organizuodama konkursą,  LRTK nuolat siekė, kad geriausių laidų konkursas taptų prestižiniu, 

Lietuvos valstybei ir jos kultūrai reikšmingu renginiu, o apdovanojimas šiame konkurse laidų 

kūrėjams – dideliu įvertinimu bei garbės reikalu, skatinančiu kurti daugiau kokybiškesnių ir 

intelektualesnių laidų.  

Atsižvelgdama į nūdienos aktualijas ir praktikoje iškylančias problemas, LRTK konkursą 

kasmet vis tobulina. 2014 m., siekdama pritraukti platesnį kūrėjų ratą,  LRTK supaprastino ir 

palengvino laidų pateikimo tvarką - kūrėjai laidas į specialią paskyrą serveryje galėjo įkelti patys, 

kas sutaupė laiko tiek laidų teikėjams, tiek vertinimo komisijos nariams peržiūrint laidas. 

2014 m. konkurse buvo išrinktos ir apdovanotos geriausios 2013 m. transliuotos laidos. Iš viso 

buvo pateikta 25 radijo ir 40 televizijos laidų. Tai buvo pats gausiausias konkursas per dvylika jo  
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gyvavimo metų. LRTK džiugina tai, kad konkursu pradėjo domėtis ir didžiausi komerciniai 

transliuotojai – pirmą kartą konkurse dalyvaujanti UAB „TELE-3“ konkursui pateikė net 3 laidas.  

Laidas vertino LRTK suformuota vienuolikos kompetentingų narių komisija. Laidos buvo 

vertinamos atsižvelgiant į profesionalumą, kūrybinės veiklos aktualumą ir visuomeninę reikšmę. 

Konkurse buvo išrinkta geriausia radijo ir geriausia televizijos laida bei skirti specialieji prizai. Visi 

dalyviai apdovanoti diplomais, o nugalėtojai - prizais ir piniginėmis premijomis.  Simonos 

Aginskaitės laida „Mokyklų uždarymas“ buvo pripažinta geriausia radijo laida, o laida „Mano 

kiemas“ (autoriai Rytis Zemkauskas,  Ričardas Rickevičius, Jurgita Pridotkaitė ir Gvidas Kovėra) – 

geriausia televizijos laida.  

Vertinimo komisija labai gerai įvertino dar septynias konkursui pateiktas laidas, skirdama joms 

specialiuosius prizus.  

Živilės Kropaitės laida „Skuodas: teigiamos emigracijos pusės“  apdovanota už stereotipus 

laužantį požiūrį į emigraciją; 

Justinos Mitkaitės laida „Mokytojai“ – už bandymą naujai pažvelgti į pedagogo vietą 

šiuolaikinėje visuomenėje;  

Indrės Anskaitytės laida „Pasakojimas apie Vilniaus getą“ – už pilietiškumo ir žmogiškųjų 

vertybių atspindėjimą. 

Ritos Ščiglinskienės laida „Žemaitiški pasiruokavema: Sietuvos kūlgrindoj“ apdovanota už 

netradicinę formą atspindint krašto istoriją; 

Mindaugo Sėjūno, Teresos Rožanovskos ir Romuald Lavrynovič laida „Didžioji Lietuva. 

Lietuvių kalbos istorija“ – už kalbos istorijos populiarinimą; 

Ingos Berulienės, Justino Lingio, Valdo Stanaičio, Anatolijaus Tetiušino, Elvino Narbuto, 

Tomo Ribaičio ir Algirdo Žvinakevičiaus laida „Lūkesčių metai Pajūrio krašte. Pabėgėliai jūra“ – už 

istorinės temos atradimą; 

Gedimino Kajėno, Gedimino Šulco ir Kosto Kajėno laida „Mažųjų revoliucija“ – už 

disidentinės tikrovės atspindėjimą per asmeninę istoriją. 

Tris specialiuosius prizus taip pat buvo įsteigusi Etninės kultūros globos taryba, kuri 

apdovanojo laidas už etninio paveldo išsaugojimą, pagarbą tarmėms ir aktualią tematiką. 
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V. LRTK VEIKLOS PRIORITETAI 2015 m. 

 

Nustatydama savo veiklos prioritetus LRTK siekia užtikrinti visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis teikiamo turinio kokybę, įvairovę bei prieinamumą tiek  

tradicinėmis, tiek ir naujosiomis technologijomis.  

LRTK vykdoma visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio 

kontrolė apima radijo ir televizijos programų turinio reguliavimą, pasireiškiantį transliavimo ir 

retransliavimo veiklos licencijavimu bei radijo ir televizijos programų stebėsena. Šių funkcijų 

vykdymas užtikrina visuomenei galimybę gauti kuo įvairesnį ir skirtingus visuomenės poreikius 

tenkinantį visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinį. Jis turi būti 

rengiamas laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų, humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos 

žmogui principais, gerbiant žodžio, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, skatinančią plėtoti 

demokratiją bei visuomenės pilietiškumą, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes. 

Efektyvi visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio kontrolė 

yra ypatingai svarbi dinamiškai besivystančioje turinio prieinamumo aplinkoje siekiant užtikrinti, 

kad visuomenė gautų tik kokybišką ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį turinį. Tenka pripažinti, 

kad teisinis reguliavimas, deja, nespėja koja kojon su sparčiai besivystančiomis turinio prieinamumo 

technologijomis ir dėl to dažnai atsiranda vienų ar kitų teisinio reguliavimo spragų, todėl LRTK 

veiklos prioritetu ir toliau išlieka kokybiško turinio pateikimo sparčiame naujųjų technologijų 

vystymosi procese skatinimas.  

Todėl LRTK savo kompetencijos ribose sieks ir ieškos būdų, kurie paskatintų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjus savo televizijos programų (ar bent 

atskirų programų) transliavimui naudoti raiškiosios televizijos technologiją (HD TV), kuri pagal savo 

esmę ne tik pagerina skleidžiamo turinio vaizdo kokybę, bet tuo pačiu sudaro sąlygas papildomais 

įrankiais skleidžiamą turinį padaryti interaktyviu bei patrauklesniu vartotojui.  
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VI. LRTK PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 

 

           LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2014 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS 

VYKDYMAS 

 

     

     

     Eil. Pavadinimas   Planas Faktas 

Nr.     (tūkst. Lt) 

(tūkst. 

Lt) 

  PLANUOJAMOS PAJAMOS   2100 2057 

2 IŠLAIDOS 

 
4028 2346 

21 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 

 
2889 1674 

211 Darbo užmokestis 

 

2200 1279 

212 Socialinio draudimo įmokos 

 

689 395 

22 Prekių ir paslaugų naudojimas 

 
1139 672 

221115 Ryšių paslaugos 

 

40 32 

221116 Transporto išlaikymas 

 

85 26 

221118 Spaudiniai 

 

7 1 

2211110 Kitos prekės 

 

150 62 

2211111 Komandiruotės 

 

170 161 

2211114 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 

 

180 131 

2211116 Kvalifikacijos kėlimas 

 

70 19 

2211120 Komunalinės paslaugos 

 

87 35 

2211130 Kitos paslaugos 

 

350 205 

3 SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO  

 
1100 251 

311312 Materialus ilgalaikis turtas 

 

600 171 

312112 Nematerialusis ilgalaikis turtas 

 

500 80 

  Iš viso išlaidų    5128 2597 
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