
 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos pirmininko  

2020 m. lapkričio 24 d. 

įsakymu Nr. V-26 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS  

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

SUTIKIMO DĖL TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMOS TURINIO 

LICENCIJOS TURĖTOJO AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) IR (AR) KONTROLĖS (VALDYMO) 

PERLEIDIMO IR ĮSIGIJIMO DAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės paslaugos 

kodas  

13 

2. Administracinės paslaugos 

versija 

pirminė 

3. Administracinės paslaugos 

pavadinimas  

Sutikimo dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos 

turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo 

ir įsigijimo davimas  

4. Administracinės paslaugos 

aprašymas  

Jeigu pardavus ar kitaip perleidus transliavimo ir (ar) retransliuojamo 

turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) keičiasi kontrolinio 

akcijų paketo savininkas (savininkai) arba transliavimo ir (ar) 
retransliuojamo turinio licencijos turėtojo kontrolė (valdymas) 

pereina kitam asmeniui (asmenims) kitais pagrindais, transliavimo ir 

(ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir 
(ar) kontrolę (valdymą) ketinantys perleisti ir įsigyti asmenys 

privalo pateikti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – 

Komisija) prašymus dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio 
licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) 

perleidimo ir gauti Komisijos rašytinį sutikimą. 

 

Komisijos sprendimas, kuriuo duodamas sutikimas dėl transliavimo 
ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) 

ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo arba atsisakoma 

duoti tokį sutikimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas 
asmenims, pateikusiems prašymus dėl transliavimo ir (ar) 

retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) 

kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo.  

 

5. Administracinės paslaugos 

gavėjai 

Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojai ir 

asmenys, ketinantys perleisti ir įsigyti transliavimo ir (ar) 

retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir 
(ar) kontrolę (valdymą). 

 

6. Administracinės paslaugos 

teikimo būdas (tipas) 

Neelektroninė paslauga 

7. Administracinės paslaugos 

suteikimo kaina 

 

Paslauga teikiama neatlygintinai. 
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

8. Administracinės paslaugos 

rezultatas 

Išduotas rašytinis sutikimas dėl transliavimo ir (ar) 
retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir 

(ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įsigijimo. 

9. Teisės aktai, 
reglamentuojantys 

administracinės paslaugos 

teikimą  

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas 
(toliau – Įstatymas); 

2. Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų 

akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. 
sprendimu Nr. KS-172 „Dėl Transliavimo ir (ar) retransliuojamo 

turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 
3. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamentas, 

patvirtintas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. sausio 

22 d. sprendimu Nr. KS-25 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos darbo reglamento patvirtinimo“. 

10. Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi pateikti asmuo 

1. Asmuo, ketinantis perleisti transliavimo ir (ar) retransliuojamo 

turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę 

(valdymą), turi pateikti Komisijai prašymą, kuriame turi būti 
nurodyta: 

1.1. asmens, ketinančio perleisti transliavimo ir (ar) 

retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) 
kontrolę (valdymą), vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas 

(užsienio valstybės fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės 

teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta 

gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, 
pavadinimas) (kodas, užsienio valstybės juridinio asmens atveju – 

turi būti nurodyta valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo 

įregistruotas), gyvenamoji vieta (buveinė), adresas korespondencijai; 
1.2. perleidžiamų transliavimo ir (ar) retransliuojamo 

turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) kiekis ir balsų dalis 

procentais; 

1.3. asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) 
retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) 

vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės 

fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens 
kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir 

valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, 

užsienio valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta 
valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), 

gyvenamoji vieta (buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio 

pašto adresas, adresas korespondencijai; 

1.4. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos 
turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir balsų pasiskirstymas po transliavimo ir 

(ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) 

perleidimo; 
1.5. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos 

turėtojo bendrosios pajamos paskutiniais prieš transliavimo ir (ar) 

retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) 
kontrolės (valdymo) perleidimą ūkiniais metais. 

 

2. Asmens, ketinantis įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo 

turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę 
(valdymą), turi pateikti prašym1 Komisijai, kuriame turi būti 

nurodyta: 
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

2.1. asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) 
retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) 

kontrolę (valdymą), ir asmenų, galinčių tiesiogiai ar netiesiogiai 

kontroliuoti šį asmenį, turinčių įgaliojimus naudotis balsavimo 
teisėmis transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos 

turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio 

įgyti asmens valdymo organuose arba galinčio skirti bent vieną 
transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas 

(dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens 

stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, vardas ir pavardė 

(pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, 
kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas 

nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir valstybės, 

kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio 
valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir 

registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta 

(buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, 
adresas korespondencijai; 

2.2. įgyjamų transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio 

licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) kiekis bei balsų dalis 

procentais; 
2.3. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos 

turėtojo akcijas (dalis, pajus) perleidžiančio asmens vardas ir pavardė 

(pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, 
kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas 

nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir valstybės, 

kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio 

valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir 
registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta 

(buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, 

adresas korespondencijai; 
2.4. trumpas vykdomos veiklos aprašymas (juridiniam 

asmeniui) arba gyvenimo aprašymas (fiziniam asmeniui); 

2.5. informacija apie turtinius santykius ir (ar) jungtinę 
veiklą, siejančią su kitais transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio 

licencijas turinčiais asmenimis bei kitais viešosios informacijos 

rengėjais ir (ar) skleidėjais; 

2.6. bendrosios pajamos paskutiniais prieš transliavimo ir 
(ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų)  ir 

(ar) kontrolės (valdymo) įgijimą ūkiniais metais; 

2.7. patvirtinimas, kad transliavimo ir (ar) retransliuojamo 
turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę 

(valdymą) ketinančio įgyti asmens atžvilgiu nėra aplinkybių, 

nurodytų Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje. 
Prie asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) 

retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) 

kontrolę (valdymą), prašymo turi būti pridėta asmens tapatybės 

dokumento kopija ir (arba) juridinio asmens vadovo patvirtintos 
steigimo dokumentų kopijos (steigimo sutartis (aktas)), 

registravimo pažymėjimas, įstatai (nuostatai), Juridinių asmenų 

registro išplėstinis išrašas su istorija. 

11. Informacija ir dokumentai, 
kuriuos turi gauti Komisija 

(prašymą nagrinėjantis 

1. Asmens, ketinančio perleisti transliavimo ir (ar) retransliuojamo 
turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę 

(valdymą) prašymas; 
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

Komisijos administracijos 

darbuotojas) 

2. Asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo 
turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę 

(valdymą) prašymas; 

3. Komisija, gavusi asmens, ketinančio perleisti transliavimo ir 
(ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) 

ir (ar) kontrolę (valdymą), ir asmens, ketinančio įgyti transliavimo 

ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, 
pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), prašymus dėl transliavimo ir (ar) 

retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir 

(ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipiasi į 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

koordinavimo komisiją dėl informacijos, nurodytos Įstatymo 22 

straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktuose, gavimo. 

12. Administracinės paslaugos 

teikėjas 

Šios administracinės paslaugos teikėjų kontaktai pateikiami 

Komisijos interneto svetainėje adresu www.rtk.lt skyriaus 

„Struktūra ir kontaktai“ srityse „Nariai“, „Administracijos 

kontaktai“. 
 

Komisijos administracijos darbuotojai pagal kompetenciją. 

13. Administracinės paslaugos 

vadovas 

Komisijos pirmininkas, Komisijos administracijos struktūrinių 
padalinių vadovai. 

14. Administracinės paslaugos 

suteikimo trukmė 

Komisijos sutikimas dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio 

licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) 

perleidimo arba atsisakymas duoti tokį sutikimą išduodamas per 2 
mėnesius nuo visos 10 punkte nurodytos informacijos, duomenų ir 

(ar) dokumentų gavimo Komisijoje dienos. 

 

15. Prašymo forma, pildymo 

pavyzdys ir prašymo turinys 

Komisijos sutikimas dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio 
licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) 

perleidimo arba atsisakymas duoti tokį sutikimą įforminamas 

Komisijos sprendimu, kuris priimamas Komisijos nuostatuose, 
patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. 

nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

16. Informacinės ir ryšių 
technologijos, naudojamos 

teikiant administracinę 

paslaugą 

Informacija apie Komisijos teikiamas administracines paslaugas 
pateikiama interneto svetainėje https://www.rtk.lt ir  

Lietuvos paslaugų katalogo interneto svetainėje adresu 

www.lietuva.gov.lt. 

17. Administracinės paslaugos 

teikimo ypatumai 

Tais atvejais, kai transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio 

licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) 

ketinantys perleisti ir (ar) įgyti asmenys nepateikė Administracinės 

paslaugos aprašymo 10 punkte nurodytos informacijos, duomenų ir 
(ar) dokumentų, Komisijos pareikalautos pateikti informacijos, 

duomenų ir (ar) dokumentų arba pateikė neteisingą informaciją, 

duomenis ir (ar) dokumentus, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo prašymo (prašymų) gavimo Komisijoje dienos arba 

Komisijos nustatyto termino papildomai informacijai, duomenims ir 

(ar) dokumentams pateikti pabaigos informuoja apie pateikto 

prašymo (pateiktų prašymų) trūkumus ir nurodo terminą jiems 
pašalinti.  

http://www.rtk.lt/
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

Komisija iš esmės nesvarsto klausimo dėl sutikimo dėl transliavimo 
ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) 

ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo davimo iki bus 

pašalinti visi Komisijos nurodyti trūkumai ir (ar) pateikta Komisijos 
reikalaujama informacija, duomenys ir (ar) dokumentai.  

18. Administracinės paslaugos 

teikėjo veiksmų 

(neveikimo) apskundimo 

tvarka 

Komisijos sprendimas, kuriuo atsisakoma duoti sutikimą dėl 

transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų 

(dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo, gali 
būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

19. Administracinių paslaugų 

teikimo aprašymų 

įtraukimas į dokumentų 

apskaitą 

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas Komisijos 

dokumentacijos plane nurodytoje byloje.  

 

_______________________ 
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Administracinės paslaugos teikimo aprašymo 

„Sutikimo dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo 
turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) 

kontrolės (valdymo) perleidimo ir įsigijimo davimas“ 

priedas 

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, IŠDUODANT SUTIKIMĄ DĖL TRANSLIAVIMO IR (AR) 

RETRANSLIUOJAMOS TURINIO LICENCIJOS TURĖTOJO AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) 

IR (AR) KONTROLĖS (VALDYMO) PERLEIDIMO IR ĮSIGIJIMO, SEKOS SCHEMA 

 

 
 

 

 

 

 

Asmuo  

Komisijos 

administracijos 

sekretorė-

referentė 

Paslaugos 

vadovas 

Komisijos 

pirmininkas arba 

Komisijos 

pirmininko 

pavaduotojas  

Komisijos administracijos 

darbuotojai pagal 

kompetenciją 

 

 

Komisijos 

pirmininkas  

 

 

Komisijos nariai 

Komisijai nepavaldžios 

įstaigos, iš kurių 

gaunama informacija ir 

dokumentai 


