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I. LRTK PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 18 

dalimi, teikiu Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) 2013-ųjų metų veiklos ataskaitą. 

Pagal įstatymą LRTK yra nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 

priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir 

kontroliuojanti institucija. Komisija dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką. Ji yra 

Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais.  

Ši ataskaita apibendrina LRTK pasiekimus ir problemas vykdant audiovizualinio sektoriaus 

reguliavimą, priežiūrą bei jos vidinio pertvarkymo aspektus.  

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio pakeitimo 

įstatymas. Šiuo įstatymu buvo nustatyta, kad LRTK savo teisine forma yra biudžetinė įstaiga, iš 

esmės pakeista LRTK sudarymo tvarka bei pakeistas LRTK, kaip juridinio asmens, valdymas. 

Optimizuojant LRTK administracijos darbą, buvo atlikta jos restruktūrizacija. 

Pagal naujai įsigaliojusio Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio nuostatas LRTK yra 

sudaroma iš 11 narių (anksčiau LRTK sudarė 13 narių): du narius skiria Respublikos Prezidentas, tris 

narius (vieną – iš opozicinių frakcijų) – Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno kūrėjų asociacija, 

vieną narį – Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, vieną narį – Lietuvos žurnalistų 

sąjunga, vieną narį – Lietuvos žurnalistų draugija (žr. 1 lentelę).  

Nauja taip pat yra tai, kad nuo 2013 m. visi LRTK nariai skiriami ketverių metų kadencijai ir 

jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės, LRTK pirmininką ir pavaduotoją skiria LR 

Seimas, LRTK pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir nariams taikomos Valstybės politikų ir 

valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos ir Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. LRTK pirmininkas yra jos 

asignavimų valdytojas. 

 Reikia pastebėti, kad LRTK 2013 m. veiklos negalėjo pradėti sklandžiai, nes LRTK narius, 

juos deleguojančios institucijos paskyrė tik kovo mėn. pabaigoje, LRTK nuostatus Seimas patvirtino 

tik 2013 m. kovo 12 d., LRTK pirmininką ir pavaduotoją Seimas paskyrė balandžio mėn. pabaigoje, 

o kaip valstybės biudžetinė įstaiga LRTK buvo registruota tik gegužės 2 d.  
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Nežiūrint į tai, kad LRTK reikėjo spręsti savo pačios tinkamo ir teisėto funkcionavimo 

užtikrinimo problemas nepakankamai aiškios teisinės bazės ir vėluojančių poįstatyminių aktų fone, 

visos jai įstatymu deleguotos funkcijos buvo deramai atliktos. 

Pradėjus dirbti naujai paskirtajai LRTK, prasidėjo aktyvus darbas įgyvendinant administracijos 

struktūrinių pertvarkymų priemonių planą ir peržiūrint bei atnaujinant galiojančius vidinius teisės 

aktus, reglamentuojančius LRTK vidaus administravimą ir darbuotojų darbo tvarką, bei numatant 

veiklos prioritetus. Buvo būtina optimaliai pertvarkyti LRTK administraciją ir, atsižvelgiant į LRTK 

veiklos aspektus ir darbo poreikius, sustiprinti Licencijavimo bei Monitoringo skyrius.  

Vienas iš LRTK veiklos prioritetų bei pagrindinių funkcijų, numatytų Visuomenės 

informavimo įstatyme - kontroliuoti, kaip radijo ir televizijos programų transliuotojai, 

retransliuotojai, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjai laikosi įstatymų, LRTK sprendimų bei licencijų sąlygų. Šią funkciją LRTK atlieka 

Monitoringo skyrius, kurio veiklai 2013 m. buvo skiriamas ypatingas dėmesys: paskirtas naujas 

vadovas, atnaujinta kompiuterinė technika ir programinė įranga. Didesni skyriaus pajėgumai leidžia 

efektyviau išanalizuoti daugiau programų vienu metu bei nustatyti įstatymų pažeidimus. LRTK tai 

sudaro galimybę greičiau reaguoti ir efektyviau reguliuoti vis besikeičiančią ir interaktyvėjančią 

audiovizualinę žiniasklaidą.  

Labai svarbus LRTK tikslas ir pirmaeilis uždavinys taip pat buvo suaktyvinti 

bendradarbiavimą su audiovizualinės rinkos dalyviais, ypač priimant sprendimus, liečiančius jų 

verslo veiklos aspektus. Tik dialogo būdu, siekiant, kad visi klausimai būtų visapusiškai aptarti ir 

suprantami, galima išspręsti problemas, sustiprinti rinką ir patobulinti įstatyminę bazę.   

Pastebėjus, kad LRTK veikla vis dar nėra gerai suprantama ir žinoma plačiajai visuomenei, 

didelis dėmesys buvo skirtas LRTK viešųjų ryšių sektoriaus tobulinimui bei nuolatiniam 

bendradarbiavimui su audiovizualinės rinkos dalyviais, kitomis institucijomis, visuomenė raginama 

tiesiogiai išreikšti savo nuomonę atsinaujinusios LRTK svetainės skundų skiltyje. 

Daugiausia skundų praėjusiais metais LRTK sulaukė dėl VšĮ „Teleradijo kompanija 

Hansa“ neteisėtos veiklos. Ši įstaiga jau keletą metų neteisėtai retransliavo LRT programą laidiniais 

tinklais bei neteisėtai rinko mokestį iš gyventojų už neteisėtą veiklą. 

LRTK gali pagrįstai pasidžiaugti, kad, glaudžiai bendradarbiaudama su teisėsaugos 

institucijomis 2013 m. sugebėjo nutraukti ilgalaikę neteisėtą veiklą ir apginti viešąjį interesą, 

apsaugodama vartotojus nuo neteisėto reikalavimo mokėti pinigus už neteisėtą paslaugą.  

Sustiprinusi Monitoringo skyriaus pajėgumus didesnį dėmesį 2013 metais LRTK galėjo skirti 

ir Lietuvoje retransliuojamų užsienio programų stebėsenai. Spalio pradžioje operatyviai nustačiusi, 

kad Latvijos jurisdikcijai priklausančio „PBK Lithuania“ kanalo laidoje “Žmogus ir įstatymas” buvo 
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paskleista neapykantą kurstanti ir tikrovės neatitinkanti informacija apie 1991 m. sausio 13-osios 

įvykius, tyčiojamasi iš Lietuvos žmonių ir niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas, LRTK 

priėmė sprendimą trims mėnesiams apriboti kanalo “PBK Lithuania” laidų retransliavimą Lietuvoje, 

kurį sankcionavo teismas.  

Atnaujinus Monitoringo skyriaus techninę bazę, buvo nuspręsta atnaujinti ir kitų 

administracijos darbuotojų bei LRTK narių kompiuterinę įrangą, tuo būdu tampant labiau 

draugiškais gamtai ir sutaupant lėšų atsisakius spausdinti didelį kiekį posėdžiams skirtos medžiagos. 

Siekiant pagerinti LRTK narių bei administracijos darbuotojų darbo sąlygas, 2013 m. 

pabaigoje LRTK persikėlė į kitas, geriau jos veiklai pritaikytas patalpas, kurios labiau užtikrina 

darbo efektyvumą, administracijos darbuotojams buvo sudarytos sąlygos kelti savo kvalifikaciją, 

tobulinti užsienio kalbas žinias, specializuotis viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos, teisės 

klausimų srityse. 

Atsižvelgiant į praėjusius neeilinius, pilnus iššūkių ir persitvarkymo LRTK veiklos metus, 

labai svarbu pažymėti, kad LRTK finansinė veikla buvo vykdoma labai apdairiai ir atsakingai – buvo 

išlaikytas pajamų ir išlaidų balansas. 

Apžvelgiant mūsų institucijos praėjusių metų veiklą, norėčiau pastebėti, kad kasdienis 

kiekvieno LRTK nario bei administracijos darbuotojo darbas, žinios, noras tobulėti, sugebėjimas 

prisitaikyti prie naujovių bei nuolatinio technologijų vystymosi, prisidėjo prie sėkmingų LRTK 2013 

m. veiklos rezultatų ir padėjo įveikti iškilusius sunkumus. Tikiu, kad šios asmeninės kiekvieno 

darbuotojo savybės ir toliau padės LRTK įgyvendinti strateginius 2014 m. tikslus ir atlikti jai 

numatytas funkcijas.    

 

 

LRTK pirmininkas                       Edmundas Vaitekūnas 
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II. LRTK SUDĖTIS 

 

 Vardas, pavardė Pareigos Delegavusi 

organizacija 

Paskyrimo 

data 

 

Edmundas Vaitekūnas Pirmininkas (nuo 

2013 04 23)  

Lietuvos 

Respublikos 

Seimas 

2013 03 21 

 

Jonas Korenka Pirmininko 

pavaduotojas (nuo 

2013 04 23) 

Lietuvos 

Respublikos 

Seimas 

2013 03 21 

 

Mantas Martišius Narys Lietuvos 

Respublikos 

Prezidentas 

2013 01 21 

 

Kęstutis Petrauskis Narys Lietuvos 

Respublikos 

Prezidentas 

2013 01 21 

 

Laimantas Jonušys Narys Lietuvos 

Respublikos 

Seimas 

2013 03 21 

 

Antanas Jonynas Narys Lietuvos meno 

kūrėjų 

asociacija 

2013 01 15 

 

Dainius Radzevičius Narys Lietuvos meno 

kūrėjų 

asociacija 

2013 05 22 

 

Algis Matulionis Narys Lietuvos meno 

kūrėjų 

asociacija 

2013 01 15 

 

Vincentas Vobolevičius Narys Lietuvos 

katalikų 

bažnyčios 

Vyskupų 

konferencija 

2013 07 16  

 

Vidmantas Mačiulis Narys Lietuvos 

žurnalistų 

sąjunga 

2013 01 21 

 

Liudvika Pociūnienė Narė Lietuvos 

žurnalistų 

draugija 

2013-10-17 
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III. LRTK STRUKTŪRA 

Iki 2013 m. kovo mėn. pabaigos veiklą vykdė senos sudėties LRTK, kurią sudarė 13 narių 

(žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. LRTK sudėtis 

Vardas, pavardė Pareigos Paskyrusi  institucija Pareigos darbovietėje, 

visuomeninės pareigos 

Paulius Subačius pirmininkas 

(išrinktas 

2011-05-18) 

Lietuvos katalikų bažnyčios 

Vyskupų Konferencija 

VU profesorius, Lietuvių 

katalikų mokslo akademijos 

centro valdybos pirmininkas 

Rimantas Bagdzevičius pirmininko 

pavaduotojas 

(išrinktas 

2011-05-18) 

Lietuvos Respublikos 

Seimas 

Lietuvos nacionalinio dramos 

teatro trupės narys; Lietuvos 

gretutinių teisių asociacijos 

tarybos pirmininkas 

Tomas Čyvas    narys Lietuvos žurnalistų draugija Politikos apžvalgininkas 

Antanas Jonynas narys Lietuvos rašytojų sąjunga Lietuvos rašytojų sąjungos 

pirmininkas 

Donatas Katkus narys Lietuvos kompozitorių 

sąjunga 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos profesorius, Šv. 

Kristoforo orkestro vadovas 

Gytis Lukšas narys Lietuvos 

kinematografininkų 

sąjunga 

Lietuvos kinematografininkų 

sąjungos pirmininkas 

Vidmantas Mačiulis narys Lietuvos žurnalistų sąjunga Lietuvos žurnalistų sąjungos 

Kauno apskrities skyriaus 

valdybos pirmininkas 

Janė Narvilienė narė Lietuvos Respublikos 

Seimas 

 

Kęstutis Petrauskis narys Lietuvos Respublikos 

Seimas 

VU Komunikacijos fakulteto 

dėstytojas 

Danguolė Skapaitė  narė Skiria Lietuvos 

Respublikos Prezidentas 

Advokatė 

Rimantas Šukys narys Lietuvos periodinės 

spaudos leidėjų asociacija 

Lietuvos periodinės spaudos 

leidėjų asociacijos 

prezidentas 
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Algis Matulionis narys Lietuvos teatro sąjunga  

Ramunė Vėliuvienė  narė Lietuvos dailininkų sąjunga Lietuvos dailininkų sąjungos 

tarybos  narė 

 

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio pakeitimo 

įstatymui buvo nustatyta LRTK teisinė forma, kaip biudžetinė įstaiga, iš esmės pakeista Komisijos 

sudarymo tvarka bei pakeistas LRTK kaip juridinio asmens valdymas. 

Nė vienais iš 17-os LRTK veiklos metų jos nelaukė tiek iššūkių, kiek jų buvo 2013-aisiais. 

Jeigu ankstesniais metais LRTK daugiausia buvo susitelkusi į savo tiesiogines funkcijas, tai 2013 

metų pradžioje reikėjo spręsti pačios LRTK tinkamo ir teisėto funkcionavimo užtikrinimą 

nepakankamai aiškios teisinės bazės ir vėluojančių poįstatyminių aktų fone. Teko intensyviai 

bendradarbiauti su Seimo, Finansų ministerijos, kitų institucijų atsakingais pareigūnais, siekiant, kad 

visi veiksmai būtų suderinti ir atitiktų įsigaliojusius teisės aktus.  

Iki 2013 m. kovo pabaigos buvo suformuota naujos sudėties komisija ir Seimas paskyrė jos 

pirmininką bei pavaduotoją (1 lentelė). Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 

pakeitimo įstatymą LRTK sudaro 11 narių, juos į LRTK deleguoja:  2 - Respublikos Prezidentas, 3 - 

LR Seimas, 3 - Lietuvos meno kūrėjų asociacija, 1 - Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų 

konferencija, 1 - Lietuvos žurnalistų sąjunga ir 1 - Lietuvos žurnalistų draugija.  

Pagal naujai įsigalėjusią LRTK sudarymo tvarką 2013 m. balandžio 23 d. iš narių tarpo LR 

Seimas paskyrė pirmininką ir jo pavaduotoją. Pagal anksčiau galiojusio įstatymo nuostatas 

pirmininką dviejų metų laikotarpiui slaptu balsavimu rinkdavo patys LRTK nariai, o išrinktasis 

pirmininkas taip pat dvejiems metams siūlydavo savo pavaduotojo kandidatūrą. Seimo paskirtasis 

pirmininkas tapo LRTK, kaip biudžetinės įstaigos, vadovu ir jos asignavimų valdytoju. Šias pareigas 

iki pirmininko paskyrimo ėjo LRTK administracijos direktorius.  

Atsižvelgdamas į LRTK sudarymo tvarką bei pakeistą jos, kaip juridinio asmens, valdymą 

LRTK pirmininkas 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. P-21 patvirtino LRTK administracijos 

struktūrinių pertvarkymų priemonių planą. 

Pagal LRTK administracijos struktūrinių pertvarkymų priemonių planą buvo parengti šie 

dokumentai:  

1. Prašymas Lietuvos Respublikos Seimo valdybai dėl LRTK administracijos didžiausio 

leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių 

darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus 

nustatymo.  

2. LRTK darbo ir Administracijos darbo reglamentai.  
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3. LRTK administracijos struktūra.  

4. Administracijos darbuotojų pareiginiai nuostatai. 

5. Įspėjimai LRTK administracijos darbuotojams apie pasikeitusias darbo sąlygas ir (ar) 

galimą jų atleidimą iš darbo DK 129 straipsnyje nustatytais pagrindais įteikimas.  

Įgyvendinus šį priemonių planą ir atlikus jame numatytus veiksmus, LRTK administracija 

buvo restruktūrizuota, joje numatyta 18 pareigybių, jai vadovauja LRTK pirmininkas ir jo 

pavaduotojas bei administracijos direktorius ir jo pavaduotoja (žr. 2 lentelę).   

  

2 lentelė. LRTK grafinė struktūra 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS GRAFINĖ STRUKTŪRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

KOMISIJOS 

PIRMININKAS 

KOMISIJOS 

PIRMININKO PAVADUOTOJAS 

KOMISIJOS NARIAI 

KOMISIJOS ADMINISTRACIJA 

Buhalterija 

Patarėjas teisės 
klausimams 

Patarėjas elektroninių ryšių klausimams 

Administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Licencijavimo 

skyrius 

Monitoringo 

skyrius 

Vyr. specialistas 
administravimo 

klausimams 

 

Patarėjas viešiesiems 
ryšiams ir užsienio 

klausimams 

Valytoja 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
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IV. LRTK MISIJA IR TIKSLAI 

 

LRTK misija: užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, įvairius 

visuomenės poreikius tenkinančių audiovizualinių paslaugų bei radijo ir televizijos programų 

pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes darniai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų įvairovės bei 

verslo plėtrai, prevencinėmis priemonėmis skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų 

atsakomybę už viešai skelbiamos informacijos turinį. 

Vienas iš svarbiausių LRTK tikslų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 

įstatymo nuostatas – efektyvus ir lankstus Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir 

televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė.  

 

V. LRTK FUNKCIJOS IR VEIKLOS SRITYS 

 

Savo veikloje LRTK atlieka Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatyme bei 

LRTK nuostatuose įtvirtintas funkcijas, įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių 

aktų nuostatas bei savo pačios parengtą 2012-2014 m. Strateginį veiklos planą. Ataskaitiniu 2013 m. 

laikotarpiu išskirtinos šios pagrindinės veiklos sritys pagal LRTK kompetenciją:   

1. Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano 

rengimas. 
 

2013 m. liepos 23 d. LRTK sprendimu Nr. KS-109 ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.  1V-1149 buvo pakeistas "Radijo dažnių radijo ir televizijos 

programoms transliuoti ir siųsti skyrimo planas". Plane nustatyti nauji radijo dažniai skirti radijo 

programoms transliuoti. Juos sukoordinuoti atsirado galimybė 2012 m. spalio 29 d. Lietuvoje 

išjungus analoginę antžeminę televiziją. Plane numatyti 65 nauji radijo dažniai radijo programoms 

transliuoti, iš jų 19 - VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo programoms transliuoti.  

2. Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimas, konkursų skelbimas ir vykdymas. 

 

Kaip ir kiekvienais metais, 2013 m. LRTK skelbė ir organizavo konkursus transliavimo ir 

retransliavimo licencijoms gauti, nustatė šių konkursų sąlygas ir terminus, išdavė licencijas konkursų 

nugalėtojams, taip pat išdavė licencijas be konkurso, keitė licencijų bei VšĮ Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos išduotų leidimų sąlygas ir kt.  
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2013 m. LRTK iš viso paskelbė 17 konkursų (žr. 3 lentelę) – 3 konkursus televizijos 

transliavimo licencijoms ir 14 konkursų radijo transliavimo licencijoms gauti.  Konkursams pateikta 

ir išnagrinėta 30 paraiškų. 3 konkursai buvo pripažinti neįvykusiais (žr. 5 lentelę) – tarp jų 2 

konkursai 6 raiškiosios televizijos programoms transliuoti per 2 nacionalinius skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklus, nes nebuvo pateikta nė viena paraiška, 1 konkurso vienintelis dalyvis 

atsisakė dalyvauti konkurse bei 1 konkursui pateikta paraiška neatitiko paskelbto konkurso sąlygų, 

todėl buvo atsisakyta išduoti transliavimo licenciją transliuoti raiškiosios televizijos programą. Taip 

pat LRTK susumavo ir 4 konkursų, kurie buvo paskelbti 2012 metais, rezultatus (žr. 4 lentelę). 

2013 m. susumavus konkursų rezultatus LRTK nustatė 16 konkursų nugalėtojų ir išdavė arba 

papildė licencijas (žr. 5 lentelę).  

 

Paskelbti konkursai 

 
3 lentelė. Paskelbti konkursai 

Eil. 

Nr. 

Konkurso tikslas Stoties vieta, 

Dažnis/ 

TVkanalas 

Konkurso dalyviai, 

konkurso rezultatas 

1 3 transliavimo licencijoms transliuoti ir (ar) 

retransliuoti 3 raiškiosios televizijos 

programas per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą 

AB LRTC 

tinklas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu -nebuvo 

paraiškų 

2 3 transliavimo licencijoms transliuoti ir (ar) 

retransliuoti 3 raiškiosios televizijos 

programas per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą 

TEO LT,AB 

tinklas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu -nebuvo 

paraiškų 

3 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

666,0 kHz 

Kaunas 

UAB “Tarptautinis 

Baltijos bangų radijas” 

4 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

91,4 MHz 

Marijampolė 

VšĮ Marijos radijas 

5 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

97,7 MHz 

Utena 

VšĮ Marijos radijas; 

UAB ”Radiocentras” 

6 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

98,2 MHz 

Biržai 

VšĮ Marijos radijas;  

UAB „Laisvoji banga“ 

7 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

91,0 MHz 

Kaunas 

VšĮ „Marijos radijas“; 

UAB „Tele-3“ radijas; 

UAB „Radiocentras“; 

UAB „Radiola“; UAB 

„Labas, Klaipėda“ 

8 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

87,8 MHz 

Vilnius 

VšĮ Marijos radijas; VšĮ 

„Vilniaus radijas“; UAB 

„Labas Klaipėda“; UAB 

„Radiocentras“; UAB 

„TELE-3“ radijas 

9 Retransliavimo licencijai  retransliuoti 1 

standartinės raiškos televizijos programą per 

45 TV 

Klaipėda 

UAB „Balticum TV“ 
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skaitmeninės antžeminės televizijos stotį 

10 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

100,3 MHz 

Jurbarkas 

VšĮ Marijos radijas 

11 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

105,8 MHz 

Rokiškis 

VšĮ Marijos radijas; 

UAB „Pūkas“ 

12 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

103,6 MHz 

Tauragė 

VšĮ Marijos radijas; 

UAB „Tele-3“ radijas; 

UAB „Laisvoji banga“ 

 

13 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

100,3 MHz  

Varėna 

VšĮ „Marijos radijas“ 

14 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

92,7 MHz 

Druskininka

i 

UAB „Laisvoji banga“ 

15 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

104,4 MHz 

Dieveniškės 

Konkursas pripažintas 

neįvykusius, nes 

vienintelis konkurso 

dalyvis VšĮ „Marijos 

radijas“ atsisakė 

dalyvauti konkurse 

16 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

96,9 MHz 

Šilutė 

VšĮ „Marijos radijas“ 

17 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

94,8 MHz 

Joniškis 

VšĮ „Marijos radijas“ 

 

 

2013 m. konkursų rezultatai 

 
4 lentelė. Konkursų rezultatai 

Eil. 

Nr. 

Konkurso tikslas Stoties vieta, 

Dažnis/ 

TVkanalas 

Konkurso rezultatas 

(konkursų nugalėtojai) 

1 3 transliavimo licencijoms transliuoti ir (ar) 

retransliuoti 3 raiškiosios televizijos 

programas per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą 

AB LRTC 

tinklas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu -nebuvo 

paraiškų 

2 3 transliavimo licencijoms transliuoti ir (ar) 

retransliuoti 3 raiškiosios televizijos 

programas per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą 

TEO LT,AB 

tinklas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu -nebuvo 

paraiškų 

3 Transliavimo licenciją transliuoti televizijos 

programą per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą 

AB  LRTC UAB “TELE-3” 

4 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

96,8 MHz 

Vilnius 

VšĮ “TELERADIJO 

KOMPANIJA HANSA” 

5 3 transliavimo licencijoms transliuoti ir (ar) 

retransliuoti 3 raiškiosios televizijos 

programas 

AB LRTC 

tinklas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu -nebuvo 

paraiškų 
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6 3 transliavimo licencijoms transliuoti ir (ar) 

retransliuoti 3 raiškiosios televizijos 

programas 

 

TEO LT,AB 

tinklas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu -nebuvo 

paraiškų 

7 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

666,0 kHz 

Kaunas 

UAB “Tarptautinis 

Baltijos bangų radijas” 

8 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

91,4 MHz 

Marijampolė 

VšĮ Marijos radijas 

9 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

97,7 MHz 

Utena 

VšĮ Marijos radijas 

10 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

98,2 MHz 

Biržai 

VšĮ Marijos radijas  

11 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

91,0 MHz 

Kaunas 

UAB „TELE-3“ radijas 

12 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti  

87,8 MHz 

Vilnius 

UAB „Radiocentras” 

13 Retransliavimo licencijai  retransliuoti 1 

standartinės raiškos televizijos programą 

45 TV 

Klaipėda 

UAB „Balticum TV“ 

14 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

100,3 MHz 

Jurbarkas 

VšĮ Marijos radijas 

15 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

105,8 MHz 

Rokiškis 

VšĮ Marijos radijas 

16 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

103,6 MHz 

Tauragė 

UAB „Laisvoji banga“ 

17 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

100,3 MHz  

Varėna 

VšĮ „Marijos radijas“ 

18 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

92,7 MHz 

Druskininkai 

UAB „Laisvoji banga“ 

19 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

104,4 MHz 

Dieveniškės 

Konkursas pripažintas 

neįvykusius, nes 

vienintelis konkurso 

dalyvis VšĮ „Marijos 

radijas“ atsisakė 

dalyvauti konkurse 

20 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

96,9 MHz 

Šilutė 

VšĮ „Marijos radijas“ 

21 Transliavimo licencijai radijo programai 

transliuoti 

94,8 MHz 

Joniškis 

VšĮ „Marijos radijas“ 

 

Neįvykę konkursai  

 
5 lentelė. Neįvykę konkursai 

Eil. 

Nr. 

Licencijos 

tipas 

Stoties vieta, dažnis, TV kanalas Konkurso tikslas 

1 TV TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės 

televizijos stočių tinklas 

3 transliavimo licencijoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti 3 

raiškiosios televizijos programas 

per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą  
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2 TV AB LRTC skaitmeninės antžeminės 

televizijos stočių tinklas 

3 transliavimo licencijoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti 3 

raiškiosios televizijos programas 

per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą 

3 TV TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės 

televizijos stočių tinklas 

3 transliavimo licencijoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti 3 

raiškiosios televizijos programas 

per skaitmeninių antžeminių 

televizijos stočių tinklą 

4 R Dieveniškės 104,4 MHz Transliavimo licencijai radijo 

programai transliuoti 

 
LRTK priimti sprendimai dėl licencijų išdavimo be konkurso 

 
2013 m. LRTK be konkurso išdavė 10 licencijų - 2 retransliavimo licencijas retransliuoti 

televizijos ir radijo programas laidiniais plačiajuosčio ryšio  tinklais ir 8 transliavimo licencijas 

transliuoti televizijos programas laidiniais plačiajuosčio ryšio  tinklais, kabelinės televizijos tinklais 

ir per skaitmeninės antžeminės televizijos stočių tinklą (žr. 7 lentelę). 

  
6 lentelė. Licencijos, išduotos be konkurso 

Eil. 

Nr. 

Licencijos rūšis Įmonės pavadinimas Licencijuojama teritorija 

1 Transliavimo laidiniais 

plačiajuosčio ryšio  tinklais 

UAB „Nubo.tv“ Lietuvos Respublika 

2 Retransliavimo laidiniais 

plačiajuosčio ryšio  tinklais  

UAB „KTV net“ Lietuvos Respublika 

3 

 

Transliavimo laidiniais 

plačiajuosčio ryšio  tinklais  

UAB „Sport media“ Lietuvos Respublika 

4 Retransliavimo laidiniais 

plačiajuosčio ryšio  tinklais  

UAB „ECOFON“ Vilniaus m. Verkių sen. 

5 Transliavimo kabelinės 

televizijos tinklais  

UAB „Balticum TV“ Kėdainiai 

6 Transliavimo kabelinės 

televizijos tinklais  

UAB „Balticum TV“ Jurbarko r. sav. 

7 Transliavimo kabelinės 

televizijos tinklais  

UAB „Balticum TV“ Biržų r. sav. 

8 Transliavimo kabelinės 

televizijos tinklais  

UAB „Horda“ Jonavos m. ir Jonavos r. 

9 Transliavimo laidiniais 

plačiajuosčio ryšio  tinklais ) 

UAB „Rytų 

Aukštaitijos televizija“ 

Utena ir Utenos apylinkės 

10 Transliavimo per skaitmeninės 

antžeminės televizijos stočių 

tinklą 

UAB „Laisvas ir 

nepriklausomas 

kanalas“ 

Lietuvos Respublika  

(1 AB LRTC tinklas) 
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Licencijų ir leidimų sąlygų pakeitimai 

 

2013 m. LRTK priėmė 120 sprendimų dėl licencijų ir leidimų sąlygų pakeitimo – 119 

sprendimų dėl licencijų sąlygų pakeitimo ir 1 sprendimą dėl VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija leidimo pakeitimo. Tai sudaro daugiau kaip 60 procentų visų priimtų sprendimų susijusių 

su licencijavimu.  

Vykdydama Visuomenės informavimo įstatymo 33 straipsnio nuostatas, pagal kurias 

retransliavimo licencijose turi būti nustatytos konkrečios retransliuojamos televizijos programos, 

kalbos, kuriomis retransliuojamos ir (ar) rodomos su subtitrais televizijos programos bei kitos 

retransliavimo sąlygos, LRTK priėmė 70 sprendimų dėl retransliuotojų retransliuojamų televizijos 

programų sąrašų pakeitimų ir tai sudarė 30 proc. visų per 2013 metus priimtų LRTK sprendimų. 

Keičiant retransliavimo licencijose nustatytų retransliuojamų televizijos programų sąrašus, 

duomenys apie retransliuojamas televizijos programas tikrinami Europos Televizijų programų 

duomenų bazėje “Mavise”. 

Taip pat išduotose transliavimo ir retransliavimo licencijose LRTK keitė licencijuojamos 

veiklos teritorijas, pildė licencijas naujų technologijų sąrašu, keitė programų pavadinimus, 

retransliuojamas programas, dažnius ir kitas licencijose nustatytas sąlygas (žr. 7 lentelę).  

 

Licencijų sąlygų pakeitimai 

 
7lentelė. Licencijų sąlygų pakeitimai 

Eil. 

Nr. 

Transliuotojo/retransliuo

tojo pavadinimas 

Licencijos pakeitimo tikslas Licencijos 

Nr. 

Sprendimo 

Nr. 

1 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K115 KS-3 

2 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K340 KS-4 

3 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K342 KS-5 

4 TEO LT, AB   Lic. 7 p. pakeitimas LP329 KS-6 

5 UAB „Sport 

entertainment“ 

Lic.1 p.,IV sk.,10p. pakeitimas. transl. 

Tik LP ir KTV tinklais 7 p. neteko galios 

TP440 KS-7 

6 UAB „Cgates“ Lic. 4 p.(terit.) pakeitimas K207 KS-8 

7 UAB „Cgates“ Lic. 3 p.(terit.) pakeitimas T301 KS-9 

8 UAB „Cgates“ Lic. 4 p. pakeitimas M109 KS-10 

9 UAB „Nubo.tv“ Lic. 6 p. pakeitimas LP421 KS-16 

10 UAB „Penkių 

kontinentų 

komunikacijų centras“ 

Lic. 1 p., 7 p. 9 p. pakeitimas T428 KS-17 

11 UAB „Geruda“ Lic. 1 p., 9 p. pakeitimai R190 KS-18 

12 UAB „Balticum TV“  Lic. 7 p. pakeitimas K115 KS-20 

13 UAB „Balticum TV“ Lic. 1 p.(+LP), 4 p.(terit), 7 p. pakeitimas K340 KS-21 

14  UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M378 KS-22 

15 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M379 KS-23 

16 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M424 KS-24 
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17 UAB „Balticum TV“ Lic. 1 p.(+LP), 3 p.(terit.) pakeitimas T277 KS-25 

18 UAB „Balticum TV“ Lic. 1 p.(+LP), 3 p.(terit.) pakeitimas T278 KS-26 

19 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K147 KS-30 

20 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K148 KS-31 

21 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K150 KS-32 

22 UAB „Nubo.tv“ Lic. 6  p. pakeitimas LP421 KS-33 

23 UAB „Tele-3“ Lic. 4 p. transl.pradž.atid. T447st KS-37 

24 UAB  „Pūkas“ Lic. 8 p. pakeitimas T089 KS-38 

25 TEO LT, AB Lic. 6 p. vietoj Fashion-Sport1“ progr. T406st KS-39 

26 UAB „Geruda“ Lic. 9 p. dažnio sąl.pak.  R190 KS-41 

27 J.Jasiulionio IĮ Lic. 7 p. pakeitimas K127 KS-42 

28 UAB „Sugardas“ Lic. 7 p. pakeitimas K168 KS-48 

29 UAB „Nubo.tv“ Lic.  6 p. pakeitimas LP421 KS-49 

30 UAB „Transteleservis“ Lic. 7 p. pakeitimas LP388 KS-50 

31 UAB „Consilium 

optimum“ 

Lic. 7 p. pakeitimas LP438 KS-53 

32 UAB „Nubo.tv“ Lic.  6 p. pakeitimas LP421 KS-55 

33 UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija 

Lic .8 d. pakeitimas T392st KS-56 

34 TEO LT, AB Lic. 7 p. pakeitimas LP329 KS-57 

35 VšĮ „Baltijos bangų 

radijas“ 

Lic. 1 p., 3 p.,8 p.pakeitimas 

(612kHzVilniuje į Sitkūnuose) 

R009s KS-60 

36 UAB „Nubo.tv“ Lic.  6 p. pakeitimas LP421 KS-61 

37 KLI LT, UAB Lic. 4 p. pakeitimas K377 KS-62 

38 VšĮ Šiaulių universiteto 

gimnazija 

Lic. 1 p.,9 p.pakeitimas (87,8 MHz pak. Į 

102,1MHz) 

R411 KS-63 

39  TEO LT, AB Lic. 7 p. pakeitimas LP329 KS-67 

40 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K147 KS-68 

41 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K148 KS-69 

42 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K444 KS-70 

43 UAB „TELE-3“ Lic. 8 p. pakeitimas T359st KS-71 

44 UAB „Funaris“ Lic. 7 p. pakeitimas K120 KS-80 

45 UAB „Sugardas“ Lic. 7 p. pakeitimas K168 KS-81 

46 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K115 KS-82 

47 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K340 KS-83 

48 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M378 KS-84 

49 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M379 KS-85 

50 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M424 KS-86 

51 SPLIUS, UAB Lic. 4 p. pakeitimas(terit.) K169 KS-87 

52 TEO LT, AB Lic. 6d. pakeitimas (pak.prog. MTV 

Europe; RTL; CNN International) 

T406st KS-89 

53 TEO LT, AB Lic. 6 p. pakeitimas (pak.prog.-Sport1,VH1, 

Europe; Pingviniukas) 
T405st KS-90 

54 TEO LT, AB Lic. 7 p. pakeitimas LP329 KS-91 

55 TEO LT, AB Lic. 7 p. pakeitimas LP329 KS-99 

56 VšĮ  „Baltijos bangų 

radijas“ 

Lic.8 p. pakeitimas R009s KS-100 

57 KLI LT, UAB Lic. 7 p. pakeitimas K377 KS-101 

58 UAB „Etanetas“ Lic. 7 p. pakeitimas LP435 KS-105 
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59 UAB „Šiaulių apskrities 

televizija“ 

Lic. 1 d.(+LP) pakeitimas  T262 KS-106 

60 TEO LT, AB Atidėti retr.pradžią prog. CNN International, 

RTL, MTV Europe  
T406st KS-107 

61 TEO LT, AB Atidėti retr.pradžią prog. Pingviniukas, 

Sport1, VH1  

T405st KS-108 

62 UAB „Tarptautinis 

Baltijos bangų radijas“ 

Lic. 4 p. pakeitimas (pak. transl.pradž.) R452s KS-111 

63 UAB „Funaris“ Lic. 7 p. pakeitimas K120 KS-113 

64 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K115 KS-114 

65 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K340 KS-115 

66 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M378 KS-116 

67 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M379 KS-117 

68 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M424 KS-118 

69 UAB „Balticum TV“ Lic. 15 p. pakeitimas M379 KS-119 

70 UAB „Balticum TV“ Lic. 4 p.(terit.),15 p. pakeitimas M424 KS-120 

71 UAB „Vinita“ Lic. 6 p.1. p. pakeitimas  T302 KS-121 

Dub. 

72 TEO LT, AB Lic. 1p.(+ stac. mob.  įreng.; intern. svet.) 

pakeitimas, naujas 8 p.  

LP329 KS-123 

73 UAB „Nubo.tv“ Lic. 1p.(+ stac. mob. įreng.; intern.svet.) 

ir 6 p. pakeitimas 

LP421 KS-124 

74 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K147 KS-125 

75 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K148 KS-126 

76 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K444 KS-127 

77 TEO LT, AB Lic. 6 p. pakeitimas (Pak. REN TV į PBK 

Lithuania) 

T405st KS-132 

78 TEO LT, AB Lic. 7 p. pakeitimas LP329 KS-133 

79 UAB „Ignalinos 

televizija“ 

Lic. 7 p. pakeitimas K124 KS-134 

80 UAB „Marsatas“ Lic. 7 p. pakeitimas K140 KS-135 

81 UAB „Dokeda“ Lic. 7 p. pakeitimas LP372 KS-136 

82 UAB „Balticum TV“ Lic. 1p. (+ stac. mob. įreng. 

;intern.svet.),4p., 7 p. pakeitimas  

K115 KS-139 

83 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M378 KS-140 

84 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M379 KS-141 

85 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M424 KS-142 

86 SPLIUS, UAB Lic. 4 p. pakeitimas (terit.) K169 KS-152 

87 SPLIUS, UAB Lic. 8 p. pakeitimas T214s KS-159 

88 UAB „Balticum TV“ Lic. 8 p. pakeitimas T278 KS-160 

89 SPLIUS, UAB Lic. 8 p. pakeitimas T297 KS-161 

90 UAB SPLIUS, UAB Lic. 7 p. pakeitimas K169 KS-167 

91 UAB „Consilium 

optimum“ 

Lic. 7 p. pakeitimas LP438 KS-173 

92 UAB „Tarptautinis 

Baltijos bangų radijas“ 

Lic. 4 p. pakeitimas (pak. transl. pradž.) R452s KS-174 

93 UAB „Sugardas“ Lic. 7 p. pakeitimas K168 KS-175 

94 UAB „Balticum TV“ Lic. 6.1.p.(progr.pav.) 8 p. pakeitimas T455 KS-176 
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95 UAB „Balticum TV“ Lic. 6.1.p.(progr.pav.) 8 p. pakeitimas T456 KS-177 

96 UAB „Balticum TV“ Lic. 6.1.p.(progr.pav.) 8 p. pakeitimas T457 KS-178 

97 UAB „Radijo 

elektroninės sistemos“ 

Lic. 7 p. pakeitimas K154 KS-179 

98 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K147 KS-181 

99 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K148 KS-182 

100 UAB „Parabolė“ Lic. 7 p. pakeitimas K150 KS-183 

101 UAB „Laisvoji banga“ Lic. 6p. 2)d.(formatas) ir 8 p. pakeitimas R186t KS-184 

102 UAB „Znad Wilii“ Lic. 6p. 3) d.ir 8 p. pakeitimas R070 KS-185 

103 UAB „Balticum TV“ Lic.1p ,6p. pakeitimas(po konk. lic. pap. 

progr TV1000 Russkoe kino 

T432 KS-186 

Dub. 

104 UAB „TELE-3“radijas Lic. po konk.pak.102,5 į 91,0  R225t KS-188 

Dub. 

105 UAB „Init“ Lic. 1 p. pakeitimas (+ stac. mob. įreng.; 

intern. svet.)  

K126 KS-190 

106 UAB „Radiocentras“ Lic. po konk.pak.94,9 į 87,8 R666 KS-193 

Dub. 

107 UAB „Nubo.tv“ Lic. 7 p. pakeitimas LP421 KS-196 

108 UAB „Nubo.tv“ Lic. 1 p.(+ stac. Mob. įreng. ;intern. svet.) 

3p .(terit.) pakeitimas 

T449 KS-197 

109 UAB „Laisvoji banga“ Lic.po konk.pap.103,6 MHz dažniu 

Tauragėje 

R186t KS-199 

Dub. 

110 UAB „TV7“ Lic.6p.1d.(prog.pav.)pakeitimas T083 KS-200 

111 UAB „Cgates“ Lic. 1p.(+ stac.mob.įreng.) 7 p. 

pakeitimas 

K207 KS-201 

112 UAB „Laisvoji banga“ Lic.po konk.pap.92,7 MHz dažniu 

Druskininkuose 

R186t KS-208 

Dub. 

113 UAB „Remo televizija“ Lic. 7 p. pakeitimas K156 KS-209 

114 UAB „Remo televizija“ Lic. 7 p. pakeitimas K157 KS-210 

115 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas K115 KS-211 

116 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M378 KS-212 

117 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M379 KS-213 

118 UAB „Balticum TV“ Lic. 7 p. pakeitimas M424 KS-214 

119 UAB SPLIUS, UAB Lic. 7 p. pakeitimas K169 KS-215 

 
Panaikintos licencijos 

 

2013 m. LRTK išnagrinėjo audiovizualinės rinkos dalyvių prašymus dėl licencijų panaikinimo 

ir panaikino 36 transliavimo ir retransliavimo licencijas. Tarp jų - 15 licencijų po įmonių 

reorganizavimo: UAB “Mikrovisatos TV”, UAB “Teletronika”, UAB “Vinita”, UAB “Rygveda” bei 

UAB “Baltijos TV” licencijas (žr. 8 lentelę). 
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8 lentelė. Panaikintos licencijos 

Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Licencijos panaikinimo pagrindas Panaikintos 

licencijos Nr. 

Sprendimo 

Nr. 

1 UAB “Mikrovisatos TV” VIĮ 31str. 14 d. 1p.,15d. M096 KS-11 

2 UAB “Mikrovisatos TV” VIĮ 31str. 14 d. 1p.,15d.  K195 KS-12 

3 UAB “Mikrovisatos TV” VIĮ 31str. 14 d. 1p.,15d. K335 KS-13 

4 UAB “Mikrovisatos TV” VIĮ 31str. 14 d. 1p.,15d. T345 KS-14 

5 UAB “Mikrovisatos TV” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. LP394 KS-15 

6 VšĮ “Kupiškio televizijos ir 

informacijos centras” 

VIĮ 31 str. 14 d. 3p.,15d. T248s KS-28 

7 UAB “Balticum TV” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. K342 KS-29 

8 AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. K310 KS-40 

9 UAB “Teletronika” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) K174 KS-45 

10 UAB “Vinita” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) K183 KS-46 

11 UAB “TELE-3” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T407s KS-59 

12 UAB “Baltijos TV” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T191t KS-72 

13 UAB “Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas” 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T027st KS-73 

14 UAB “Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas” 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T380 KS-74 

15 UAB “Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas” 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T381 KS-75 

16 UAB “Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas” 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T382 KS-76 

17 Petriko kabelinės televizijos 

studija 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T289 KS-88 

18 UAB “Teletronika” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) K173 KS-94 

19 UAB “Lietuvos ryto” 

televizija 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T069s KS-95 

20 UAB “Lietuvos ryto” 

televizija 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T347s KS-96 

21 UAB “Lietuvos ryto” 

televizija 

VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T420t KS-97 

22 UAB “Studio moderna” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T446 KS-98 

23 UAB “TELE-3” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T064st KS-102 

24 UAB “TELE-3” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T106s KS-103 

25 UAB “Pūkas” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. R050t KS-110 

26 UAB “Balticum TV” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. K340 KS-143 

27 UAB “Rygveda” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) K158 KS-145 

28 UAB “Rygveda” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) K159 KS-146 

29 UAB “Rygveda” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) K160 KS-147 

30 UAB “Rygveda” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) K161 KS-148 

31 UAB „Balticum TV“ VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) T292 KS-149  

32 UAB „Balticum TV“ VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) T293 KS-150  

33 UAB „Balticum TV“ VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d. (reorg.) T294 KS-151 

34 SPLIUS, UAB VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. K170 KS-153 

35 UAB “Baltijos TV” VIĮ 31 str. 14 d. 1p.,15d. T012s KS-218 

36 UAB “Baltijos TV” VIĮ 31 str. 14 d. 2p.,15d.(reorg.) T354st KS-219  
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3.  Metinės įmokos už licenciją dydžio nustatymo tvarkos aprašo parengimas. 

LRTK, vykdydama LR Visuomenės informavimo įstatymo 31 ir 48 straipsnio nuostatas, pagal 

kurias Vyriausybės įgaliota institucija visuomenės informavimo srityje (LR Kultūros ministerija) 

LRTK teikimu tvirtina metinę įmoką už transliavimo ir retransliavimo licenciją, pateikė Kultūros 

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

Kultūros ministerija nustatė 27 metinės įmokos dydžius. 

Patvirtinta valstybės rinkliava už transliavimo ir retransliavimo licencijos išdavimą, pakeitimą 

ir kitas paslaugas 

LR Vyriausybei patvirtinus LRTK parengtą projektą 2013 m. gruodžio 6 d. įsigaliojo LR 

Vyriausybės nutarimo ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir 

grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas, (Žin., 2013, Nr.124-6302), kuriuo buvo patvirtinta 

valstybės rinkliava už transliavimo ir retransliavimo licencijos išdavimą, pakeitimą ir kitas Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos suteikiamas paslaugas. Pagal šį Vyriausybės nutarimą transliavimo ir 

retransliavimo veiklą vykdantys subjektai turės sumokėti į valstybės biudžetą šias įmokas: 

 už transliavimo/retransliavimo licencijos išdavimą konkurso būdu – 1800 litų 

 už transliavimo/retransliavimo licencijos išdavimą be konkurso – 500 litų 

 už transliavimo/retransliavimo licencijos pakeitimą bei patikslinimą – 100 litų 

 už transliavimo/retransliavimo licencijos dublikato išdavimą – 50 litų 

Po šio Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo, transliuotojai ir retransliuotojai bei kiti asmenys, 

teikiantys paraiškas konkursams, neturi mokėti paraiškų nagrinėjimo mokesčio Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijai. Mokestį už licencijos išdavimą į valstybės biudžetą turės sumokėti tik konkurso 

laimėtojas arba asmuo, kuriam licencija bus išduota be konkurso. Rinkliava už licencijos pakeitimą 

ar patikslinimą taip pat turės būti mokama į valstybės biudžetą. 

4. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų 

registravimo tvarkos kontroliavimas. 

Pagal LRTK nustatytą užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų teikėjų registravimo tvarką, LRTK užregistravo ir 2013 m. Lietuvoje veikė 3 Lietuvos 

Respublikos jurisdikcijai priklausantys užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikėjai – UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, TEO LT, AB ir 

UAB „Kavamedia“. Komisijos duomenimis šie teikėjai teikė videonuomos ir virtualaus kino teatro 

paslaugas. 
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5. Įstatymų, LRTK sprendimų įgyvendinimo kontrolė. 

Programų turinio reguliavimas vykdomas atliekant transliuojamų ir retransliuojamų programų 

stebėseną. Tam tikslui LRTK įkurtas Monitoringo skyrius. 

Per 2013 m. Monitoringo skyrius atliko 159 specializuotus (turinčius vieną konkretų tyrimo 

objektą) arba kompleksinius (turinčius du ir daugiau tyrimo objektų) radijo ir televizijos programų 

patikrinimus. Dažniausiai programos buvo tikrinamos po kelis kartus pagal planinius stebėjimus ar 

skundus, bei siekiant įvertinti, ar ištaisyti anksčiau nustatyti pažeidimai.  

2013 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; 

 Reikalavimų programų rėmimui kontrolė; 

 Reikalavimų reklamai (reklamos išskyrimas, paslėpta reklama, reklama filmuose ir laidose, 

reklamos kiekis per 1 astronominę valandą) kontrolė; 

 Reikalavimų prekių rodymui kontrolė; 

 Reikalavimų televitrinai laikymosi kontrolė; 

 Licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi, transliavimo laiko, programos struktūros ir 

turinio išlaikymo kontrolė; 

 Užsakomųjų visuomenės informavimo paslaugų teikėjų kontrolė; 

 Neteisėtas ar nelegalus transliavimas ar retransliavimas; 

 Neskelbtinos informacijos kontrolė. 

2013 m. iš 159 patikrinimų buvo užfiksuoti 97 pažeidimai, iš jų – 82 televizijos ir 15 radijo 

programose. Dažniausiai buvo nesilaikoma Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatyme numatytų reikalavimų, Visuomenės informavimo įstatyme numatytų 

reikalavimų reklamos išskyrimui ir jos rodymui programose, programų rėmimui, prekių rodymui bei 

licencinių įsipareigojimų programos struktūrai ir turiniui (žr. 9 lentelę).  
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Pažeidimai televizijos programose 
Reklamos išskyrimas
Reklamos kiekis per astronominę valandą
Reklama vaikų programose
Prekių rodymas programose
Programos struktūra ir turinys
Televitrina
Programų rėmimas
Nepilnamečių apsauga
Licencijuojama veikla
Kiti pažeidimai

Pažeidimai radijo programose 

Reklamos išskyrimas

Programos struktūra ir turinys

Programų rėmimas

Kiti pažeidimai

9 lentelė. Pažeidimai radijo ir televizijos programose 

Stebėsenos tikslas Tikrinta  Nustatyta 

pažeidimų 

Pažeidimai 

radijo 

programose 

Pažeidimai 

televizijos 

programose 

 

Reklamos išskyrimas, paslėpta reklama 20 14 8 6  

Reklamos kiekis per vieną astronominę 

valandą 

8 3 - 3  

Reklama vaikų programose 4 3 - 3  

Reklama filmuose 5 0 - 0  

Prekių rodymas programose 14 5 - 5  

Programos struktūra ir turinys 11 8 3 5  

Televitrina 3 1 - 1  

Programų rėmimas 25 17 2 12  

Nepilnamečių apsauga nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio 

60 40 0 40  

Licencijuojama veikla 8 8 - 8 

Neskelbtina informacija 1 1 - 1 
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2013 m. gauti skundai  

Nepilnamečių apsauga

Reikalavimai reklamai vaikų
programose

Reikalavimai prekių rodymui

Reikalavimai reklamai

6. Vartotojų skundų nagrinėjimas. 

Kaip ir kiekvienais metais, 2013 m. LRTK sulaukė skundų, susijusių su radijo ir televizijos 

programų transliavimu. Vis daugiau skundų sulaukiama ne tik laiškais ar el. paštu, bet ir užpildžius 

specialią skundų formą LRTK internetinėje svetainėje. Kiekvienas gautas skundas buvo 

analizuojamas, įvertinamas jo pagrįstumas, atliekamas tyrimas. Jei LRTK nariams kildavo abejonių 

vertinant viešosios informacijos žalą nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi 

arba tokios viešosios informacijos vertinimas reikalaudavo specialių žinių, pagal kompetenciją 

LRTK dėl išvadų kreipdavosi į Žurnalistų etikos inspektorių. Baigus tyrimą, suinteresuotas asmuo 

buvo informuojamas apie LRTK priimtą sprendimą ir (ar) taikytas poveikio priemones transliuotojui 

ar retransliuotojui.  

2013 metais buvo gauti 26 skundai (žr. 1 pav.), iš jų daugiausiai – susijusių su nepilnamečių 

apsauga. Dažniausiai buvo skundžiamasi dėl netinkamo programų, ypač, vaidybinių filmų, 

indeksavimo ir transliacijos laiko, draudžiamos ar ribojamos neigiamą poveikį nepilnamečių 

vystymuisi darančios viešosios informacijos. Taip pat sulaukta skundų dėl informacijos, susijusios su 

tiesioginiu ir (ar) netiesioginiu nepilnamečių asmenų duomenų paskelbimu, ypatingai kai šie 

duomenys būdavo pateikiami neigiamų socialinių reiškinių kontekste.  

 

1 pav. 2013 metais gautų skundų išklotinė 
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7. Reikalavimų programų sandarai ir turiniui, komerciniams audiovizualiniams 

pranešimams ir reklamos transliavimui, rėmimo įgyvendinimo tvarkos priežiūra. 

Kadangi 2013 metais viena iš LRTK prioritetinių veiklos sričių buvo reikalavimų televizijos 

reklamai bei rėmėjo skelbimui reikalavimų laikymosi kontrolė, todėl, vykdant programų stebėseną, 

ypatingas dėmesys ir buvo skiriamas šių nuostatų laikymosi kontrolei bei galimų pažeidimų 

prevencijai. Atsižvelgdami į audiovizualinės rinkos pokyčius, nustatytų pažeidimų pobūdį, praktikoje 

dažnai pasitaikančius neaiškumus bei transliuotojų pageidavimus, LRTK administracijos specialistai 

konsultavo nacionalinių transliuotojų komercijos ir reklamos skyrių vadovus, programų prodiuserius 

dėl prekės rodymo ir kitų reklamos ir (ar) rėmimo transliavimo aspektų. Keli administracijos 

teisininkų ir darbuotojų, stebinčių programas, susitikimai dėl vietinėse televizijose padarytų 

pažeidimų aptarimo buvo organizuoti su atskirų vietinių televizijų darbuotojais jų pačių prašymu. 

Pažymėtina, kad LRTK tikslas nėra kuo dažniau nubausti transliuotojus ir (ar) retransliuotojus, o 

užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymuose numatytų reikalavimų. Dėl to ir 2014 m. bus vykdoma dar 

daugiau susitikimų su transliuotojais prevenciniais tikslais, siekiant išanalizuoti atskiras pažeidimų 

sritis. Transliuotojai sveikina tokią naudingą LRTK iniciatyvą.  

8. Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų kūrinių kvotų įgyvendinimo kontrolė. 

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos bei LR Visuomenės informavimo įstatymo 

nuostatas, Europos komisija kas dveji metai turi skelbti komunikatą dėl Europos kūrinių ir 

nepriklausomų kūrėjų kūrinių populiarinimo ir platinimo Europos Sąjungos valstybėse. Kiekvienos 

Europos Sąjungos valstybės audiovizualinę rinką reguliuojančios institucijos yra įpareigotos surinkti 

informaciją apie savo šalyje Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų kūrinių kvotų vykdymą. 

Paskutinį kartą LRTK tokius duomenis teikė 2012 m. už 2009-2010 m., o 2014 m. bus siunčiama 

ataskaita už 2011-2012 m. 

Siekdama įgyvendinti minėtos direktyvos bei įstatymo nuostatas šiuo tikslu LRTK ir pati  

skatina vietinių laidų kūrimą ir kartu su Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondu 2013 m. jau 11-ą 

kartą organizavo geriausių radijo ir televizijos laidų konkursą „Pragiedruliai“. Rengdama šį konkursą 

LRTK siekia populiarinti kultūrą ir jos vertybes, įvertinti laidų profesionalumą, kūrybinės veiklos 

aktualumą ir visuomeninę reikšmę (plačiau – 59 psl.). 

9. Poveikio priemonių taikymas.  

Pažeidusiems įstatymų nuostatas, nevykdantiems LRTK priimtų sprendimų ar įpareigojimų, 

įstatymų nustatyta tvarka LRTK gali taikyti šias poveikio priemones: pareikšti įspėjimą, ne ilgiau 
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kaip 3 mėnesiams sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, skirti 

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

transliavimo ar retransliavimo veiklos sustabdymo ar nutraukimo. Per praėjusius metus LRTK 

pritaikė 9 poveikio priemones: buvo paskirtos 2 administracinės baudos už suaugusiems skirtą 

reklamą vaikų programoje bei paslėptą reklamą ir 7 įspėjimai. Lengvesnius pažeidimus, ypač dėl 

palyginti naujos reklamos formos – produkto rodymo televizijos programoje, LRTK buvo linkusi 

aptarti drauge su programų rengėjais organizuotų susitikimų bei teisinių konsultacijų metu komisijos 

administracijoje, kad tų pačių klaidų būtų išvengta ateityje. 2013 metais taikytos nuobaudos 

pateikiamos 10 lentelėje. 

10 lentelė. 2013 metais taikyta atsakomybė 

Nr. Atsakomybės subjektas Pažeidimo esmė Taikyta nuobauda 

1. UAB „Radiola“ „European Hit Radio“ Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 

pažeidimai 

Surašytas administracinis 

nurodymas sumokėti 500 Lt 

baudą.  

2. UAB „TELE-3“ TV3 programoje „Moterys meluoja geriau“ 

padaryti Visuomenės informavimo įstatymo 

39 straipsnio pažeidimai. 

Surašytas administracinis 

nurodymas sumokėti 500 Lt 

baudą. 

3. UAB „TELE-3“ TV8 licencijoje Nr. T447s nustatytu 

terminu nepradėjo vykdyti licencijuojamos 

veiklos 

2013 m. vasario 6 d. 

sprendimu KS-36 skirtas 

įspėjimas. 

4. UAB „Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas“ 

LNK programoje „Farai“ padaryti 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio įstatymo 6 

straipsnio 1 ir 5 punktų reikalavimų 

pažeidimai 

2013 m. liepos 24 d. 

sprendimu KS-128 skirtas 

įspėjimas.  

5. UAB „TELE-3“ TV3 programoje „Pamiršk mane“ padaryti 

Visuomenės informavimo įstatymo 40
1
 

straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų pažeidimus.  

2013 m. liepos 24 d. 

sprendimu KS-129 skirtas 

įspėjimas.  

6. UAB „KLI LT“ Už licencijos Nr. K377 sąlygų pažeidimus. 2013 m. liepos 24 d. 

sprendimu KS-130 skirtas 

įspėjimas.  

7. UAB „Šiaulių apskrities 

televizija“ 

Visuomenės informavimo įstatymo 39 

straipsnio 11 dalies 1 ir 3 punktų 

pažeidimai 

2013 m. lapkričio 6 d. 

sprendimu KS-191 skirtas 

įspėjimas. 

8. UAB „Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas“ 

LNK programoje „Labas vakaras, Lietuva“ 

padaryti Visuomenės informavimo įstatymo 

40
1
 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimų 

pažeidimai 

2013 m. lapkričio 26 d. 

sprendimu KS-202 skirtas 

įspėjimas.  

9. UAB „Pictura“ Licencijos Nr. T090 sąlygų nesilaikymas 

bei Visuomenės informavimo įstatymo 39 

straipsnio 5 ir 11 dalies pažeidimai 

2013 m. lapkričio 26 d. 

sprendimu KS-203 skirtas 

įspėjimas. 
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10. Teisės aktų projektų rengimas. 

Per 2013 m. LRTK parengė šiuos teisės aktų projektus:  

 Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimų projektai: 

 dėl LRTK narių balsavimo tvarkos tobulinimo, kuriuo siūloma nustatyti, jog LRTK narių 

balsai turi būti skaičiuojami ne nuo įstatyme įtvirtinto visų LRTK narių skaičiaus, o nuo 

posėdyje dalyvaujančiųjų narių skaičiaus, kaip tai yra nustatyta visų kitų kolegialių institucijų 

atveju; 

 dėl įstatyme įtvirtintos retransliavimo sąvokos patikslinimo, kuriuo siekiama įtvirtinti, kad 

retransliuotojais būtų laikomi ir pačias naujausias technologijas naudojantys mokamos TV 

paslaugų teikėjai, kurie dėl įstatymo netobulumo šiuo metu išvengia reguliavimo ir dėl to yra 

diskriminuojami jų vartotojai; 

 dėl galimybės Komisijai kreiptis tiesiogiai į teismą dėl neteisėtos transliavimo ir 

retransliavimo veiklos nutraukimo, kuriuo siekiama efektyviau kovoti su šia neteisėta veikla. 

 LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo 

projektas, nustatantis valstybės rinkliavą už transliavimo ir retransliavimo licencijų išdavimą, 

pakeitimą ir dublikatų išdavimą. 

 Patikslintas Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjų registravimo tvarkos aprašas, atsižvelgiant į naujus ES teisės reikalavimus. 

 Priimtas ir visiškai įgyvendintas LRTK sprendimas dėl laikino 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 „PBK Lithuania“, retransliavimo Lietuvos Respublikos teritorijoje sustabdymo. 

 

11. Neteisėtos transliavimo, retransliavimo ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų veiklos nutraukimas. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK dalyvavo įvairiuose teisminiuose procesuose - tiek ginčuose su 

rinkos dalyviais dėl jiems paskirtų sankcijų pagrįstumo, tiek ir su asmenimis, neteisėtai vykdančiais 

transliavimo ar retransliavimo veiklą. 

2013 m. gruodžio mėn. LRTK, glaudžiai bendradarbiaudama su teisėsaugos institucijomis, 

nutraukė ilgalaikę neteisėtą VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ veiklą.  

Atsiliepdama į daugybę gyventojų skundų bei siekdama apginti vartotojų interesus, Komisija 

inicijavo tyrimą ir daugiau nei dvejus metus intensyviai siekė sustabdyti radijo programos „LRT 
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radijas“ retransliavimą laidiniais radijo tinklais, nes įstaiga neturėjo VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo 

ir televizijos sutikimo, be to neteisėtai rinko mokesčius už neteisėtą paslaugą net iš tų gyventojų, 

kurie neturėjo radijo taško ir negalėjo klausytis neteisėtai retransliuojamos radijo programos.  

Pirmą kartą dėl neteisėtos VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ veiklos Komisija kreipėsi į 

teisėsaugos institucijas 2011 m. pradžioje, suteikdama joms visą informaciją bei pagalbą atliekant 

tyrimą, kurio metu buvo nustatytas pažeidimas ir paskirta bauda, tačiau įstaiga veiklos nenutraukė. 

Komisija inicijavo pakartotinį tyrimą, po kurio buvo iškelta baudžiamoji byla, ir kreipėsi dėl 

atitinkamų poveikio priemonių taikymo apribojant įstaigos veiklą ir uždraudžiant retransliuoti „LRT 

radijo“ programą.  

12. Užsienio valstybių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjų parengtų paslaugų teikimo stabdymas Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Didelį dėmesį 2013 metais LRTK skyrė retransliuojamų programų stebėsenai. Remdamasi 

Visuomenės informavimo įstatymo bei Europos Sąjungos institucijų teisės aktais, LRTK turi teisę 

imtis priemonių, leidžiančių sustabdyti nesantaiką, diskriminaciją, tyčiojimąsi kurstančios, tikrovės 

neatitinkančios ir kitos panašios įstatyme apibrėžtos kaip neskelbtinos informacijos skleidimą.  

2013 metų spalio mėn. LRTK nustatė, kad  Latvijos jurisdikcijai priklausančios „PBK 

Lithuania“ programos laidoje “Žmogus ir įstatymas” buvo paskleista neapykantą kurstanti ir 

tikrovės neatitinkanti informacija apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, tyčiojamasi iš Lietuvos 

žmonių ir niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas.  

LRTK priėmė sprendimą įpareigojantį Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius 

televizijos programų retransliuotojus 3 mėnesiams sustabdyti programos dalių ne iš Europos 

sąjungos Valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvencija 

dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „PBK 

Lithuania“, retransliavimą Lietuvos Respublikos televizijoje.  

Pasibaigus šiam draudimui LRTK toliau tęsė sustiprintą užsienio programų retransliavimo 

stebėseną.  

13. Aktualios informacijos apie audiovizualinę rinką kaupimas ir analizavimas. 

Šią funkciją atlieka LRTK Licencijavimo skyrius. Informacija yra kaupiama, analizuojama ir 

skelbiama viešai. Su ja galima susipažinti LRTK svetainėje www.rtk.lt bei įvairiuose LRTK 

publikuojamuose leidiniuose. 

 

 

http://www.rtk.lt/
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AUDIOVIZUALINĖS RINKOS APŽVALGA LIETUVOJE 

 

1 grafikas. Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos 2004 m. – 2013 m. 

 
 

Radijas Lietuvoje 

2013 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 49 radijo transliuotojai, transliuojantys 53 radijo programas. 

Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2013 m. šalyje buvo 9 nacionalinės radijo programos 

(transliuojama programa yra priimama teritorijoje, kurioje gyvena daugiau negu 60 proc. Lietuvos 

gyventojų), 9 regioniniai radijo programų transliuotojai (transliuojama programa yra priimama 

teritorijoje, kurioje gyvena mažiau negu 60 proc. Lietuvos gyventojų) ir 35 vietinės programos 

(programa transliuojama tik per vieną radijo stotį).  

Jeigu 2012 m. Komisija konkurso būdu buvo išdavusi tik vieną licenciją radijo programai 

transliuoti, tai 2013 m. radijo programų transliuotojams buvo išduota 12 licencijų. Tai buvo susiję su 

analoginės antžeminės televizijos išjungimu 2012 metais, kai atsilaisvino žymi dalis analoginio radio 

dažnių spektro ir atsirado galimybė sukoordinuoti dešimtis naujų dažnių, tinkamų radijo programoms 

transliuoti.   

2013 m. radijo transliuotojai VšĮ “Marijos radijas” ir UAB “Laisvoji banga”, laimėję 

konkursus, padidino radijo programų „Marijos radijas“ ir „Laisvoji banga“ transliavimo aprėptį, t.y. 

buvo suteikta teisė transliuoti radijo programą „Marijos radijas“ 91,4 MHz dažniu Marijampolėje, 

97,7 MHz dažniu Utenoje, 98,2 MHz dažniu Biržuose, 100,3 MHz dažniu Jurbarke, 105,8 MHz 
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dažniu Rokiškyje, 100,3 MHz dažniu Varėnoje, 96,9 MHz dažniu Šilutėje ir 94,8 MHz dažniu 

Joniškyje, bei suteikta teisė radijo programą „Laisvoji banga“ transliuoti 103,6 MHz dažniu 

Tauragėje ir 92,7 MHz dažniu Druskininkuose 

2013 m. Komisija išdavė licencijas VšĮ “TELERADIJO KOMPANIJA HANSA” transliuoti 

radijo programą “Vilniaus radijas” 96,8 MHz dažniu Vilniuje ir UAB ,,Tarptautinis Baltijos bangų 

radijas” transliuoti radijo programą ,, Tarptautinis Baltijos bangų radijas “ 666,0 kHz dažniu 

Sitkūnuose. 

2013 m. laimėję konkursus naujiems dažniams UAB “Radiocentras” ir  UAB “TELE-3” radijas 

pakeitė radijo programų “CLSSIC ROCK FM”  ir “Power HitRadio” transliavimo dažnius Vilniuje ir 

Kaune - UAB “Radiocentras” vietoj 94, 9 MHz radijo dažnio Vilniuje radijo programą transliuos 

87,8 MHz dažniu Vilniuje, o UAB “TELE-3” radijas vietoj 102,5 MHz dažniu Kaune radijo 

programą transliuos 91,0 MHz dažniu Kaune. 

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

programos. Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė klausytojams yra užtikrinama 

didžiuosiuose šalies miestuose. 2013 m. didžiausiuose Lietuvos miestuose transliuojamų radijo 

programų skaičius buvo:  Vilniuje -  28 originalios radijo programos ir viena retransliuojama radijo 

programa – „BBC World Service”, Kaune – 26, Klaipėdoje – 24, Šiauliuose – 20, Panevėžyje – 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Puslapis 31 iš 63 
 

 
 
      

 

Šaltinis: TNS LT 2013 m. Radijo auditorijos tyrimas 

Apklausti 5357 Lietuvos gyventojai 12-74 m. amžiaus 
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Šaltinis: TNS LT 2013 m. Radijo auditorijos tyrimas 

Apklausti 5357 Lietuvos gyventojai 12-74 m. amžiaus 

 

Remiantis tyrimų bendrovės TNS LT, UAB atliktu radijo auditorijos tyrimu 2013 m. Vilniaus 

mieste pirmąsias pozicijas užėmė LRT RADIJAS – 16,2 proc. ir  ,,M-1“, kurie iš pirmosios 2012 m. 

pozicijos į trečiąją išstūmė radijo programą ,,Russkoje radijo Baltija” – 15,3 proc. 

Kaune pagal vidutinę radijo auditorijos struktūrą pirmavo LRT RADIJAS – 18 proc. ir aplenkė 

,,M-1“ programą – 14,6 proc., kuri pirmavo 2012 m. Trečioje pagal klausomumą vietoje Kaune buvo 

radijo programa ,,M-1 plius – 10,1 proc.    

Palyginus vidutinę radijo auditorijos struktūrą matyti, kad Klaipėdoje didžiausią vidutinės 

radijo auditorijos dalį užima radijo programa „Laluna” – 21,5 proc.,  Šiauliuose – ,,M-1“ – 22,3 

proc., Panevėžyje – taip pat radijo programa ,,M-1“ – 27,3. 

Pastaraisiais metais pastebima ,,M-1“ radijo stočių grupės valdomų radijo programų auditorijos 

didėjimas. Vilniuje šiai grupe priklausančių radijo programų (,,M-1“, ,,M-1 plius“, ,,Lietus“) 
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auditorija sudarė 31,4 proc., Kaune – 34,3, Šiauliuose – 39,4, Panevėžyje – 54,2, o Klaipėdoje (kartu 

su vietinėmis programomis ,,Raduga“ ir ,,Laluna“ ) – net 56,8 proc. 

 
11 lentelė. Radijo programos Vilniuje 2013 m. 

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Programos pavadinimas Dažnis 

1. VšĮ ,,Baltijos bangų radijas” „Baltijos bangų radijas” 0,612 MHz 

2. UAB ,,Radiocentras“ „CLASSIC ROCK FM“ 87,8 MHz 

3. VšĮ ,,Marijos radijas” „Marijos radijas” 93,1 MHz 

4. Vilniaus Universitetas Vilniaus Universiteto radijas ,,Start 

FM” 

94,2 MHz 

5. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija 

„BBC” (retransliuoja VšĮ Lietuvos 

nacionalinis radijas ir televizija) 

95,5 MHz 

6. UAB ,,TELE–3” radijas „Power Hit Radio” 95,9 MHz 

7. V.Ivanausko IF ,,Vydas” „A 2” 96,4 MHz 

8. VšĮ „Teleradijo kompanija 

Hansa“ * 

„Vilniaus radijas“* 96,8 MHz 

9. UAB ,,Žinių radijas” „Žinių radijas” 97,3 MHz 

10. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija 
„LRT OPUS”  98,3 MHz 

11. Vilniaus Baltupių vidurinė 

mokykla 

„Baltupių radijas” 98,8 MHz 

12. UAB „Proarsa”, „JAZZ FM” 99,3 MHz 

13. UAB “Radiola” „Europos Hitų Radijas” 99,7 MHz 

14. UAB ,,Muzikos topai” „ZIP FM” 100,1 MHz 

15. UAB ,,Interbanga” „Extra FM” 100,5 MHz 

16. UAB ,,Pūkas” „Pūkas – 2” 100,9 MHz 

17. UAB ,,Radiocentras” „Radiocentras” 101,5 MHz 

18. UAB ,,Geruda” „Geras FM” 101,9 MHz 

19. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija 

„LRT RADIJAS” 102,6 MHz 

20. UAB radijo stotis „Ultra Vires” „Lietus” 103,1 MHz 

21. UAB ,,Znad Wilii radijo stotis” „Znad Willi 103,8 MHz 

22. VšĮ ,,Kvartolė”  „Relax FM” 104,3 MHz 

23. UAB „Laisvoji banga”  „Laisvoji banga” 104,7 MHz 

24. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija 

„LRT KLASIKA”  105,1 MHz 

25. UAB „Radiocentras” „Russkoje Radio Baltija”  105,6 MHz 

26. UAB ,,M-1”  „M-1” plius 106,2 MHz 

27. UAB ,,M-1”  „M-1” 106,8 MHz 

28. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas” 107,3 MHz 

29. UAB ,,Radijas kelyje”       „Kelyje” 107,7 MHz 

 
* Nepradėjo vykdyti veiklos. 
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Šaltinis: TNS LT 2013 m. Radijo auditorijos tyrimas 

Apklausti 5357 Lietuvos gyventojai 12-74 m. amžiaus 

 

12 lentelė. Radijo programos Kaune 2013 m. 

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Programos pavadinimas Dažnis 

1. UAB ,,Tarptautinis Baltijos bangų 

radijas” 

„Tarptautinis Baltijos Bangų 

Radijas” 

1,386 MHz 

2. S.Žilionio personalinė radijo ir 

televizijos konsultacinė agentūra  

„Ratekona” 9,710 MHz 

3. UAB ,,TELE–3” radijas „Power Hit Radio” 91.0 MHz 

4. UAB ,,Geruda” „Geras FM” 92,0 MHz 

5. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas – 2” 92,4 MHz 

6. Kauno technologijos universitetas „Gaudeamus” 93,6 MHz 

7. VšĮ ,,Marijos radijas” „Marijos radijas” 95,7 MHz 

8. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 

„LRT KLASIKA” 96,2 MHz 

9. UAB ,,Interbanga” „Extra FM” 97,1 MHz 

10. UAB ,,M-1”  „M-1 plius” 97,6 MHz 

11. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 
„LRT OPUS“  98,0 MHz 
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12. VšĮ ,,Kvartolė” „RELAX FM” 98,5 MHz 

13. VšĮ ,,Kauno moksleivių ir jaunimo 

laisvalaikio centras” 

„Studio 7” 99,2 MHz 

14. UAB ,,Rimtas radijas”  „Russkoje Radio Baltija”  100,4 MHz 

15. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 

„LRT RADIJAS“ 102,1 MHz 

16. UAB ,,TELE–3” radijas „Power Hit Radio” 102,5 MHz 

17. UAB ,,Artvydas” „Tau” 102,9 MHz 

18. UAB radijo stotis „Ultra Vires”  „Lietus”  103,5 MHz 

19. UAB “Muzikos topai”  „ZIP FM” 104,1 MHz 

20. UAB „Laisvoji banga”  „Laisvoji banga”  104,5 MHz 

21. UAB ,,Žinių radijas”  „Žinių radijas” 104,9 MHz 

22. UAB ,,Kauno fonas” „Hot FM“  105,4 MHz 

23. UAB ,,Radijas kelyje”  „Kelyje” 105,9 MHz 

24. UAB ,,M-1”  „M-1”  106,6 MHz 

25. UAB ,,Radiocentras”  „Radiocentras”  107,1 MHz 

26. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas” 107,6 MHz 

 

 

 

Šaltinis: TNS LT 2013 m. Radijo auditorijos tyrimas 

Apklausti 5357 Lietuvos gyventojai 12-74 m. amžiaus 
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13 lentelė. Radijo programos Klaipėdoje 2013 m. 

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Programos pavadinimas Dažnis 

1. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas – 2” 90,1 MHz 

2. UAB ,,Rimtas radijas”  „Russkoje Radio Baltija”  90,6 MHz 

3. UAB ,,Labas, Klaipėda ” „Radijas 9“ 91,4 MHz 

4. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 
„LRT OPUS”  91,9 MHz 

5. UAB ,,Muzikos topai”  „ZIP FM” 92,5 MHz 

6. VšĮ ,,Advilio reklamos miestas“ „Hot FM  93,3 MHz 

7. VšĮ ,,Kvartolė” „RELAX FM” 93,7 MHz 

8. UAB ,,Radijo stotis Laluna”  „Laluna”  94,9 MHz 

9.  UAB ,,Radiola“ ,,Europos Hitų Radijas“ 96,2 MHz 

10. UAB ,,TELE–3” radijas „Power Hit Radio”   96,7 MHz 

11. UAB ,,M-1”  „M-1 plius”  98,3 MHz 

12. UAB ,,Reklamos gama“ „Radijogama“ 99,0 MHz 

13. UAB ,,Radijas kelyje”  „Kelyje”  99,8 MHz 

14. UAB ,,Interbanga” „Extra FM” 100,2 MHz 

15. UAB ,,Lanula”  „Raduga”  100,8 MHz 

16. UAB ,,Radiocentras”  „Radiocentras”  101,5 MHz 

17. UAB ,,Žinių radijas”  „Žinių radijas”  102,2 MHz 

18. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 

„LRT RADIJAS”  102,8 MHz 

19. UAB radijo stotis „Ultra Vires”  „Lietus”  103,7 MHz 

20. UAB „Laisvoji banga”  „Laisvoji banga” 104,1 MHz 

21. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 

„LRT KLASIKA”  105,3 MHz 

22. VšĮ ,,Marijos radijas” „Marijos radijas” 106,0 MHz 

23. UAB ,,M-1”  „M-1”  106,5 MHz 

24. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas”  107,8 MHz 
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Šaltinis: TNS LT 2013 m. Radijo auditorijos tyrimas 

Apklausti 5357 Lietuvos gyventojai 12-74 m. amžiaus 

 

14 lentelė. Radijo programos Šiauliuose 2013 m.  

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Programos pavadinimas Dažnis 

1.  VšĮ Šiaulių universiteto 

gimnazija  

,,Nano“ 87,8 MHz 

2. UAB ,,Muzikos topai”  „ZIP FM” 88,2 MHz 

3. Šiaulių Didždvario gimnazija  „Radijo klubas” 89,7 MHz 

4. VšĮ Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija 
„LRT OPUS”  90,5 MHz 

5. VšĮ ,,Marijos radijas” „Marijos radijas” 91,8 MHz 

6. UAB ,,Radiocentras”  „Radiocentras” 92,2 MHz 

7. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas” 95,7 MHz 

8. UAB ,,Žinių radijas”  „Žinių radijas” 97,0  MHz 

9. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas – 2” 97,4  MHz 

10. UAB ,,Antroji reklamos ateljė” „Antroji radijo stotis” 97,8 MHz 

11. UAB ,,Interbanga“ ,,Extra FM“  98,5 MHz 

12. UAB ,,M-1”  „M-1 plius” 100,5 MHz 
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13.  VšĮ Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija 

„LRT RADIJAS“ 100,9 MHz 

14. VšĮ ,,Kvartolė”  „Relax FM” 101,7 MHz 

15. UAB ,,Saulės radijas”  „Saulės radijas” 102,5 MHz 

16. VšĮ Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija 

„LRT KLASIKA 103,4 MHz 

17. UAB radijo stotis „Ultra Vires” „Lietus” 103,9 MHz 

18. UAB „Laisvoji banga”  „Laisvoji banga” 104,3 MHz 

19. UAB ,,Rimtas radijas”  „Russkoje Radio Baltija” 105,8  MHz 

20. UAB ,,M-1”  „M-1” 106,3 MHz 

 

 

 

 

Šaltinis: TNS LT 2013 m. Radijo auditorijos tyrimas 

Apklausti 5357 Lietuvos gyventojai 12-74 m. amžiaus 
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15 lentelė. Radijo programos Panevėžyje 2013 m.  

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Programos pavadinimas Dažnis 

1. UAB ,,Pūkas“ ,,Pūkas 2“ 90,8 MHz 

2. UAB ,,Interbanga“ ,,Extra FM” 93,2 MHz 

3. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija  
„LRT OPUS“ 93,7 MHz 

4. VšĮ ,,Kvartolė” „RELAX FM” 94,3 MHz 

5. UAB ,,Radijo pulsas”  „Pulsas” 96,6 MHz 

6. UAB ,,Muzikos topai”  „ZIP FM” 99,1 MHz 

7. UAB ,,M-1”  „M-1 plius”  100,2 MHz 

8. UAB ,,Radiocentras”  „Radiocentras”  101,4 MHz 

9. UAB ,,Pūkas”  „Pūkas”  102,3 MHz 

10. UAB radijo stotis „Ultra Vires”  „Lietus”  103,0 MHz 

11. UAB ,,Rimtas radijas” „Russkoje Radio Baltija” 103,7 MHz 

12. UAB „Laisvoji banga”  „Laisvoji banga” 104,8 MHz 

13. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 

„LRT KLASIKA”  105,3 MHz 

14. UAB ,,M-1”  „M-1”  106,0 MHz 

15. UAB ,,Aukštaitijos radijas”  „Aukštaitijos radijas”  106,9 MHz 

16. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 

„LRT RADIJAS” 107,5 MHz 

17. UAB ,,Žinių radijas”  „Žinių radijas”  107,9 MHz 

 

 

 

 

Šaltinis: TNS LT 2013 m. Radijo auditorijos tyrimas 

Apklausti 5357 Lietuvos gyventojai 12-74 m. amžiaus 
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Televizija Lietuvoje  

 

Lietuvoje televizijos programos transliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: per antžemines 

skaitmenines televizijos stotis, kabelinės televizijos tinklais, laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais 

(IPTV) ir per dirbtinius Žemės palydovus. 

2013 m. Lietuvos Respublikoje 42 televizijos transliuotojams buvo išduota 60 licencijų ir 6 

leidimai 58 televizijos programoms transliuoti.  

33 televizijos programos buvo transliuojamos kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio 

ryšio (IPTV) tinklais, 5 programos buvo transliuojamos per dirbtinius Žemės palydovus (televizijos 

programa „LRT LITUANICA“ transliuojama nemokamai - nekoduota).  

 

 

Šaltinis: TNS LT, 2013 m. TV auditorijos tyrimas. Tyrimo laikotarpis - 2013 m. sausis-gruodis 
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Šaltinis: TNS LT, 2013 m. TV auditorijos tyrimas. Tyrimo laikotarpis - 2013 m. sausis-gruodis 

 

 

Šaltinis: TNS LT, 2013 m. TV auditorijos tyrimas. Tyrimo laikotarpis - 2013 m. sausis-gruodis 
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Antžeminė skaitmeninė televizija 

 
16 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 

- anglų/rusų 

LNK - lietuvių PBK - rusų, lietuvių 

 

CNN INTERNATIONAL 

- anglų 

ANIMAL PLANET - 

anglų/rusų 

TV6 - lietuvių BBC WORLD* - anglų 

 

RTL - vokiečių 

 

DIVA UNIVERSAL - 

anglų/rusų 

BTV - lietuvių RTVi - rusų  

 

EURONEWS - 

anglų/rusų/prancūzų/

vokiečių 

NATIONAL 

GEOGRAPHIC - 

anglų/rusų 

TV3 - lietuvių PINGVINIUKAS - 

anglų/rusų 

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 

BABY TV- anglų EUROSPORT - 

anglų/rusų 

Šaltinis: LRTK duomenys 

* Nemokamos (nekoduotos) transliuojamos programos, * Nemokamos (nekoduotos) TEO LT retransliuojamos 

programos, * Mokamos (koduotos) TEO LT retransliuojamos programos. 

 

 

2012 m. spalio 29 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 

21 d. nutarimu  Nr. 1093 „Dėl analoginės antžeminės televizijos išjungimo“, Lietuvos 
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Respublikoje buvo išjungta analoginė antžeminė televizija. LRTK, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1472 „Dėl Skaitmeninės 

televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“, sudarė sąlygas vietinių televizijos 

programų ir regioniniams transliuotojams sklandžiai pereiti prie skaitmeninio transliavimo  (žr. 

17 lentelę).  

 
17 lentelė. Vietinės ir regioninių transliuotojų transliuojamos skaitmeninės antžeminės televizijos programos 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas Programa Vietovė 

Skaitmeninės 

antžeminės 

televizijos 

siuntėjas* 

1. 
UAB „Kėdainių krašto 

televizija“ 

,,Kėdainių krašto 

televizija“ 
Kėdainiai - 

2. UAB „Pūkas“ ,,Pūkas-TV“ Juragiai - 

3. UAB „Aidas“ ,,Aidas“ 
1. Trakai 

2.Papliauškų k. 

Česlovas 

Rulevičius 

4. 
UAB „Aukštaitijos 

televizija“ 

,,Aukštaitijos krašto 

televizija“** 

1. Pažagienių k. 

2. Viešintos 
- 

5. 
UAB „Šiaulių apskrities 

televizija“ 
,,Šiaulių televizija“ Šiauliai - 

6. SPLIUS, UAB 
Šiaulių regiono televizija 

,,Splius“ 
Šiauliai 

UAB „Šiaulių 

apskrities 

televizija“ 

7. UAB „Roventa“ ,,Roventos TV“ Mažeikiai - 

8. 
VšĮ „Marijampolės 

televizija“ 

,,Marijampolės 

televizija“ 
Marijampolė - 

9. 
V. Krušnos individuali 

įmonė 
PTV Peršėkininkų k. - 

10. VšĮ „LN televizija“ ,,LN televizija“ Plungė 
UAB „Balticum 

TV“ 

11. UAB „Ilora“ 
,,Ventos regioninė 

televizija“ 
Venta - 

12. UAB „TV7“ ,,TV7“ Jonava - 

13. 
VšĮ „Alytaus regioninė 

televizija“ 
,,Dzūkijos televizija“ Alytus - 

14. 
VšĮ „Raseinių krašto 

televizija“ 

,,Raseinių krašto 

televizija“** 
Raseiniai - 

15. UAB „BALTICUM  TV“ „Balticum auksinis“ Vilnius LRTC 
* nenurodoma, jei transliuotojas ir siuntėjas tas pats asmuo 

** šios televizijos programos netransliuojamos nuo 2013 m. pabaigos 

 

 

Televizijos programų transliavimas skaitmeninės antžeminės televizijos nacionalinės 

aprėpties tinklais Vilniuje buvo pradėtas jau 2006 metais. 2013 m. AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro I-ojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo stotys veikė 36 vietovėse, o II-

ojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo stotys veikė 27 vietovėse, TEO LT, AB I-ojo tinklo 
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stotys veikė 24 vietovėse, o II-ojo – 6. Lietuvos nacionalinių transliuotojų programas, siunčiamas 

per I-ąjį AB LRTC tinklą, turi galimybę priimti apie 97,8 proc. gyventojų (tinklas aprėpia 93 proc. 

Lietuvos teritorijos), per I-ąjį TEO LT, AB tinklą – 92 proc., o siunčiamas per II-ąjį TEO LT, AB 

tinklą - 75 proc. Iš viso per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus apie 75 proc. gyventojų 

gali priimti 13 nemokamų (nekoduotų) televizijos programų: iš jų 11 Lietuvos transliuotojų, 2 – 

užsienio transliuotojų retransliuojamas programas (žr. 18 lentelę). Už abonentinį mokestį TEO 

LT, AB abonentai dar gali matyti 27 televizijos programas (žr. 19 lentelę). Komisija vietoje 

panaikintos UAB „Sporto komunikacijos“ išduotos licencijos transliuoti televizijos programą 

„Sport“ konkurso būdu 2013 m. sausio 21 d. išdavė licenciją UAB „TELE-3“ nemokamai 

televizijos programai „TV8“ transliuoti. 

 

18 lentelė. Nemokamos (nekoduotos) televizijos programos, transliuojamos ir retransliuojamos per 

nacionalinius antžeminės skaitmeninės televizijos tinklus 

Eil. 

 Nr. 
Licencijos turėtojas 

Programos 

 pavadinimas 

Veiklos 

 pradžia 

Siuntėjas, 

 tinklas 

Programos, transliuojamos per antžeminės skaitmeninės televizijos tinklus 

1. UAB „BALTIJOS TV” „BTV” 2007-03-09 AB LRTC, I 

2. UAB „Laisvas ir nepriklausomas  

kanalas” 
„LNK” 2007-03-09 AB LRTC, I 

3. UAB „TELE-3” „TV3” 2007-03-09 AB LRTC, I 

4. UAB „TELE-3” „TV6” 2007-03-09 AB LRTC, I 

5. UAB „Laisvas ir nepriklausomas  

kanalas” 
„TV1” 2007-03-09 AB LRTC, I 

6. UAB „Lietuvos ryto” televizija „Lietuvos rytas.tv” 2008-05-17 TEO LT, AB, I 

7. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija 
„LRT TELEVIZIJA” 2006-07-01 AB LRTC, I 

8. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas  

ir televizija 
„LRT KULTŪRA” 2006-07-01 AB LRTC, I 

9. UAB „Laisvas ir nepriklausomas  

kanalas” 
„Info TV” 2007-07-01 AB LRTC, I 

10. UAB „Laisvas ir nepriklausomas 

 kanalas” 
„LIUKS!” 2007-07-01 AB LRTC, I 

11.  UAB „TELE-3” „TV8” 2013-03-01 AB LRTC, I 

Programos, retransliuojamos per antžeminės skaitmeninės televizijos tinklus 

12. TEO LT, AB „BBC World News” 2006-06-30 AB LRTC, II 

13. TEO LT, AB „TV Polonia” 2006-06-30 TEO LT, AB, II 
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19 lentelė. Mokamas televizijos programų paketas, retransliuojamas per nacionalinius antžeminės 

skaitmeninės televizijos tinklus 

Eil. 

Nr. 
Licencijos turėtojas Televizijos programos pavadinimas Siuntėjas, tinklas 

1. TEO LT, AB 
,,RTR – Planeta Baltija“ 
 

AB LRTC, II 

2. TEO LT, AB „RTL” AB LRTC, II 

3. TEO LT, AB „RTV I” AB LRTC, II 

4. TEO LT, AB „NBA TV” AB LRTC, II 

5. TEO LT, AB „MTV Europe” AB LRTC, II 

6. TEO LT, AB „Balticum Auksinis” AB LRTC, II 

7. TEO LT, AB „Cartoon Network“ AB LRTC, II 

8. TEO LT, AB „CNN International” AB LRTC, II 

9. TEO LT, AB „PBK Lithuania“ AB LRTC, II 

10. TEO LT, AB „Animal Planet” TEO LT, AB, I 

11. TEO LT, AB „National Geographic Channel” TEO LT, AB, I 

12. TEO LT, AB „Discovery Science” TEO LT, AB, I 

13. TEO LT, AB „Discovery World” TEO LT, AB, I 

14. TEO LT, AB „Eurosport” TEO LT, AB, I 

15. TEO LT, AB „Travel Channel/Playboy TV” TEO LT, AB, I 

16. TEO LT, AB „Diva Universal“  TEO LT, AB, I 

17. TEO LT, AB „Discovery Channel” TEO LT, AB, I 

18. TEO LT, AB „VH 1” TEO LT, AB, II 

19. TEO LT, AB „Euronews” TEO LT, AB, II 

20. TEO LT, AB „Nickelodeon” TEO LT, AB, II 

21. TEO LT, AB „Eurosport 2” TEO LT, AB, II 

22. TEO LT, AB „Pingvinukas” TEO LT, AB, II 

23. TEO LT, AB „SPORT1” TEO LT, AB, II 

24. TEO LT, AB „TLC” TEO LT, AB, II 

25. TEO LT, AB „Sony Entertainment Television” TEO LT, AB, II 

26. TEO LT, AB ,,SHOWTIME“ TEO LT, AB, I 

27. TEO LT, AB ,,Baby TV“ TEO LT, AB, II 

 

Vilniuje per  37 televizijos kanalo antžeminės skaitmeninės televizijos stotį, o Kaune – per 25 

kanalo stotį,  TEO LT, AB pateikia abonentams mokamą 3 raiškiosios televizijos programų paketą 

(žr. 20 lentelę). 

 
20  lentelė. Mokamas raiškiosios televizijos programų paketas, siunčiamas per 37 ir 25 televizijos kanalų 

antžemines skaitmenines stotis Vilniuje ir Kaune 

Eil.  

Nr. 
Licencijos turėtojas Programos pavadinimas 

1. TEO LT, AB ,,Eurosport HD” 

2. TEO LT, AB ,,Discovery HD Showcase ” 

3. TEO LT, AB 
,,National Geographic  

Channel HD” 
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UAB „Balticum TV“ per antžeminės skaitmeninės televizijos stotis Vilniuje (53 TV kanalas), 

Klaipėdoje (45 TV kanalas) ir Plungėje (40 TV kanalas) pateikia abonentams mokamą 9 televizijos 

programų paketą (žr. 21 lentelę.) 

 
21 lentelė. Mokamas televizijos programų paketas, siunčiamas per antžeminės skaitmeninės televizijos stotis 

Vilniuje, Klaipėdoje ir Plungėje 

Eil. 

Nr. 
Licencijos turėtojas Programos pavadinimas 

1. UAB ,,Balticum TV” „Balticum Auksinis” 

2. UAB ,,Balticum TV” „Eurosport” 

3. UAB ,,Balticum TV” „Balticum televizija“ 

4. UAB ,,Balticum TV” „TV 1000 East” 

5. UAB ,,Balticum TV” ,,Cartoon Network” 

6. UAB ,,Balticum TV” ,,Discovery channel“ 

7. UAB ,,Balticum TV” ,,Russia RTR“ 

8. UAB ,,Balticum TV” „National Geographic Wild” 

9. UAB ,,Balticum TV” ,,NTV MIR“ 

 

TEO LT, AB ir UAB „Balticum TV” savo abonentams pateikia skaitmeninės televizijos 

priedėlius, suteikiančius galimybę antžeminės skaitmeninės televizijos programas priimti su įprastais 

televizoriais.  

2011 m. gruodžio 21 d. LR Vyriausybės patvirtintoje naujoje Skaitmeninės televizijos diegimo 

Lietuvoje modelio redakcijoje numatyta, kad pirmenybė naudojant du naujus nacionalinius 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus teikiama raiškiajai televizijai. Raiškiosios televizijos 

programų transliavimas turėtų prasidėti ne vėliau nei 2014 m. liepos 1 d.  

2012 m. ir 2013 m. LRTK paskelbė 4 konkursus 6 raiškiosios televizijos programoms 

transliuoti ir (ar) retransliuoti per 2 naujus nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklus, tačiau konkursai buvo pripažinti neįvykusiais, kadangi konkursams nebuvo pateikta 

nė viena paraiška. LRTK, atsižvelgusi į susiklosčiusią situaciją, 2013 m. balandžio mėn. surengė 

pasitarimą skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros klausimams aptarti. Jame dalyvavo LR Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Susisiekimo ministerijos, Kultūros ministerijos, Ryšių 

reguliavimo tarnybos, LRTK ir nacionalinių transliuotojų bei siuntėjų atstovai. Pasitarime dalyvavę 

transliuotojai ir TEO LT, AB  akcentavo, kad savo ateities planus jie sieja su vykdomais LRTC 

veiklos tyrimais, ir kol tyrimai nėra baigti, jiems sunku ką nors planuoti. Taip pat transliuotojai 
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minėjo, kad raiškiosios televizijos (HDTV) programų jie dabar negali transliuoti dėl neaiškios 

reklamos rinkos padėties ir aukštų HDTV kaštų.  

2011 m. pakeitus Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą, vienas naujas nacionalinis 

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas paskirtas tik Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 

programoms transliuoti ir buvo numatyta, kad jis pradės veikti 2012 m. spalio 29 d., tačiau tinklo 

diegimas nevykdomas. 

Retransliavimas 

Lietuvoje televizijos ir radijo programos retransliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

 kabelinės televizijos tinklais,  

 mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais,  

 skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, 

 laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) 

televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, taip pat retransliuotojai 

turi teisę retransliuoti į mobilius galinius įrenginius bei interneto svetainėje. 

 

 

Šaltinis: LRTK duomenys 

*Kiekvienas namų ūkis gali naudotis keliais TV priėmimo būdais 
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Komisijos duomenimis 2013 metų pabaigoje Lietuvoje galiojo 73 retransliavimo licencijos 

išduotos 53 radijo ir televizijos programų retransliuotojams. Iš jų: 

 25 retransliuotojai retransliavo kabelinės televizijos tinklais, 

 14  retransliuotojų  retransliavo kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio 

tinklais, 

 14 retransliuotojų retransliavo laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, 

 2 retransliuotojai retransliavo mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais (MDTV), 

 2 retransliuotojai retransliavo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais. 

 

LRTK, įgyvendindama Visuomenės informavimo įstatymo 33 straipsnio nuostatas, pagal 

kurias retransliavimo licencijose turi būti nustatytos konkrečios retransliuojamos televizijos 

programos, 2013 m. keitė retransliuotojams retransliavimo licencijose nustatytus retransliuojamų 

televizijos programų sąrašus.  Keičiant retransliavimo licencijose nustatytų retransliuojamų 

televizijos programų sąrašus, duomenys apie retransliuojamas televizijos programas tikrinami 

Europos Televizijų programų duomenų bazėje “Mavise” ir televizijos programų transliuotojų 

svetainėse. 

2013 m. pagal retransliuotojų licencijose nustatytus programų sąrašus buvo sudarytas visų 

Lietuvos Respublikoje retransliuojamų televizijos programų registras.  

2013 m. pabaigoje Lietuvos Respublikoje buvo retransliuojamos 257 televizijos programos iš 

29 pasaulio šalių:  

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. 2013 m. 

pabaigoje jų buvo daugiau kaip pusė visų retransliuotojų - 28. 2013 m. 5 retransliuotojams 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 

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

kabelinės televizijos ar plačiajuosčio ryšio tinklų. Šią paslaugą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 

Panevėžio miestų bei apylinkių gyventojams teikia 2 retransliuotojai - UAB „Balticum TV“ ir UAB 

„Cgates“. 
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Retransliuotojų abonentai 

2013 m. pabaigoje retransliuotojų abonentų skaičius buvo 617 562:  

 kabelinės televizijos bei plačiajuosčio ryšio tinklais – 539 530;   

 mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) – 14 742; 

 antžeminės skaitmeninės televizijos – 63 290. 

Išanalizavus kabelinės televizijos ir plačiajuosčio ryšio tinklų abonentų pasiskirstymą 

Lietuvoje, po įmonių reorganizavimo, 2013 m. televizijos programų retransliavimo rinkoje 

lyderiais buvo:  

 UAB ,,Cgates“ (109 978 abonentas) 

 UAB „Init” (102 514 abonentai) 

 UAB „Balticum TV“(82 777 abonentai) 

 SPLIUS, UAB (41 296 abonentai)  

Jų turimų abonentų skaičius sudaro 54  proc. visų abonentų.  

2013 m. Lietuvoje plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV) paslaugas teikiančių įmonių abonentų 

skaičius taip pat augo. Šioje rinkos dalyje daugiausia abonentų turėjo TEO LT, AB – 106 228. 

2013 m. pabaigoje Lietuvoje mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais televizijos programas 

retransliavo du retransliuotojai: UAB „Balticum TV” – Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir jų 

apylinkėse bei UAB „Cgates” – Vilniuje, Kaune ir jų apylinkėse.  
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Šaltinis: LRTK duomenys 

 

 

Šaltinis: LRTK duomenys 
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Transliuotojų/retransliuotojų akcijų (dalių) perleidimas 

2013 m. LRTK, vykdydama LR Visuomenės informavimo 22 straipsnio nuostatas, svarstė 

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

perleidimo (žr. 22 lentelę). 

22 lentelė. Akcijų dalių perleidimas 

Eil. 

Nr. 

Įmonės 

pavadinimas 

Kas perleidžia akcijas/dalis Kam perleidžia akcijas/dalis Sprendimo 

Nr. 

1 VšĮ “Advilio 

reklamos miestas” 

A.Palivonas 100% V.Dzingulevičius 100% KS-44 

2 UAB “Baltijos 

TV” 

UAB koncernas “ACHEMOS 

GRUPĖ” (316 428 akc.) 

UAB “Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas” (316 

428 akc.) 

KS-79 

3 UAB “Kateka” P.Kargis 220 akc.V.Kargienė 

180 akc. 

UAB “Telekomunikacijų 

paslaugų grupė” (400 akc.) 

KS-216 

4 UAB “Elekta” V.Vilutis 124 

akc.A.I.Griškėnienė 124 akc. 

S.S.Puidokas 96 akc. 

UAB “Telekomunikacijų 

paslaugų grupė” (344 akc.) 

KS-217 

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 

2013 m. LRTK duomenimis, VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) 

turėjo 15 galiojančių leidimų – 9 leidimus radijo programoms transliuoti, tarp jų 2 leidimus 

transliuoti radijo programas per dirbtinį Žemės palydovą ir 6 leidimus televizijos 

programoms transliuoti, tarp jų 2 leidimus transliuoti televizijos programas per dirbtinį 

Žemės palydovą. 

2013 m. LRT transliavo šias programas: 

3 radijo programas - „LRT RADIJAS“, „LRT KLASIKA“ ir „LRT OPUS“; 

3 televizijos programas - „LRT TELEVIZIJA”, “LRT KULTŪRA“ ir „LRT LITUANICA“. 

2013 m. LRT retransliavo 1 radijo programą  BBC WORLD SERVICE. 

 

2013 m. LRTK  papildė vieną LRT išduotą  leidimą, suteikiantį teisę transliuoti radijo 

programą „LRT RADIJAS“ radijo dažniais:  89,4 MHz Joniškyje, 105,2 MHz Marijampolėje, 100,7 

MHz Raseiniuose. 

 

14. Nuostatų dėl visuomenei itin reikšmingų įvykių įgyvendinimas ir trumpų naujienų 

pranešimų užtikrinimas 
 

Dar 2010 m. gruodį LRTK, vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymu parengė ir 

pateikė Kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos visuomenei reikšmingų įvykių sąrašo projektą. 

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_televizija
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Kult%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Lituanica
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Sąrašo derinimo procesas su įvairiomis suinteresuotomis institucijomis užsitęsė ir tik 2013 m. 

balandžio mėn. 3 d. LR Vyriausybė šį sąrašą patvirtino. Pagal jį Lietuvos Respublikos visuomenei 

reikšmingi įvykiai yra: 

1. Vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės (atidarymo, uždarymo ceremonijos, varžybos, kuriose 

dalyvauja Lietuvos sportininkai). 

2. Krepšinio rungtynės, kurias žaidžia Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė: 

2.1. pasaulio vyrų krepšinio čempionatuose; 

2.2. Europos vyrų krepšinio čempionatuose; 

2.3. vasaros olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyruose; 

2.4. atrankos į šio sąrašo 2.1–2.3 punktuose numatytus sporto renginius turnyruose. 

3. Pusfinalių ir finalo rungtynės, nepaisant to, ar jose dalyvauja Lietuvos nacionalinė vyrų 

krepšinio rinktinė: 

3.1. pasaulio vyrų krepšinio čempionatuose; 

3.2. Europos vyrų krepšinio čempionatuose; 

3.3. vasaros olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyruose.  

4. Europos krepšinio lygų sąjungos (ULEB) organizuojamo Eurolygos vyrų krepšinio turnyro 

rungtynės, kuriose žaidžia Lietuvos vyrų krepšinio komanda. 

5. Pusfinalių ir finalo rungtynės, nepaisant to, ar jose dalyvauja Lietuvos nacionalinė vyrų 

futbolo rinktinė: 

5.1. pasaulio vyrų futbolo čempionatuose; 

5.2. Europos vyrų futbolo čempionatuose;  

5.3. vasaros olimpinių žaidynių vyrų futbolo turnyruose.  

6. Lietuvos dainų šventė. 

15. Transliuojamų ir (ar) retransliuojamų radijo ir televizijos programų kodavimo tvarkos 

nustatymas. 

Išduodama licencijas konkursų nugalėtojams transliavimo ar retransliavimo paslaugai teikti, 

LRTK nustato ir televizijos programų sklaidos būdą, t.y. paslaugą teikti naudojant arba nenaudojant 

sąlyginės prieigos sistemas (kodavimą).  

 

16. Analitinės medžiagos apie Lietuvos audiovizualinės politikos įgyvendinimą rengimas. 

Siekdama turimus duomenis apie audiovizualinę rinką, jos pokyčius bei tendencijas  

pristatyti plačiajai visuomenei bei rinkai, LRTK ataskaitiniais metais  išleido apžvalgą apie 

audiovizualinę rinką  anglų kalba. Leidinys buvo skirtas 38-osios Europos audiovizualinę rinką 

reguliuojančių institucijų konferencijos dalyviams. 
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Įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo 48 str. 19 p. panašaus pobūdžio 

analitiniai leidiniai yra rengiami kas dveji metai. Paskutinis buvo išleistas 2012 m., kuriame 

buvo paskelbta išsami informacija apie Lietuvoje veikiančius radijo ir televizijos transliuotojus, 

retransliuotojus, skaitmeninę televiziją, pateikiami skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų 

žemėlapiai, duomenys apie audiovizualinės rinkos paslaugų teikėjų bendrovių savininkus, 

kontaktus bei kita informacija. Kitas toks leidinys numatomas parengti 2014 m., kuriame bus 

pateikta atnaujinta audiovizualinės rinkos analizė už 2012 -2013 m. 

17. Bendradarbiavimas su kompetentingomis užsienio valstybių ir tarptautinėmis 

institucijomis 

LRTK savo darbe stengiasi susipažinti ir su kitų šalių patyrimu bei praktiškai pritaikyti jį savo 

veikloje, todėl nemažą dėmesį skiria tarptautiniam bendradarbiavimui, kas palengvina apsikeitimą 

nuomonėmis bei informacija, skatina reguliavimo tobulinimą. LRTK nuolatos teikia išsamią 

informaciją įvairiausiais klausimais kitų šalių analogiškoms institucijoms, kiekvienais metais atsako 

dešimtis klausimynų nepriklausomiems ekspertams, dirbantiems Europos Komisijai, įvairių šalių 

žiniasklaidos institutams, pati teiraujasi patarimų stengdamasi priimti tinkamiausius sprendimus. 

Atstovavimas Europos komisijos aukšto lygio reguliuotojų darbo grupėje 

Europos komisijos aukšto lygio reguliuotojų darbo grupės posėdžiai Briuselyje per ataskaitinį 

laikotarpį vyko 2 kartus. Juose, kaip įprasta, dalyvauja 10-12 Europos Komisijos pareigūnų, 

atsakingų už įvairius Audiovizualinės žiniasklaidos direktyvos įgyvendinimo klausimus ir atsakingus 

už jos įgyvendinimą konkrečiose valstybėse narėse. Jiems yra svarbu išklausyti reguliuojančių 

institucijų veiklos problematiką ir suprasti audiovizualinio sektoriaus reguliavimo tendencijas, tam, 

kad ruošiant rekomendacijas, reglamentus ir direktyvų projektus, jie turėtų visai Bendrijai aktualią 

informaciją. 

Dviejuose 2013 m. vykusiuose darbo grupės posėdžiuose buvo svarstomas šios darbo grupės 

formalizavimo klausimas, tai yra jos galimas transformavimas į savarankiškai dirbančią ir 

sprendžiančią, o ne tik diskutuojančią organizaciją. Buvo norima, kad ji spręstų tik reguliuojančioms 

institucijoms aktualius klausimus ir skirtųsi nuo ES valstybių narių audiovizualinę politiką 

reguliuojančių dokumentų svarstymų Europos Komisijos Tarybos Audiovizualinėje darbo grupėje ir 

Kontaktiniame komitete, kur atstovaujama daugiausia ministerijų lygio pareigūnų, bei padėtų 

Europos komisijai priimti tinkamus sprendimus. Minėta idėja transformuoti esamą darbo grupę yra 

Europos Komisijos iniciatyva.  
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Susitikimo dalyviams Europos Komisijos atstovė pateikė tokį galimų darbo grupės funkcijų aprašą: 

 Patarti ir padėti Europos Komisijai tinkamai įgyvendinti Audiovizualinių paslaugų direktyvos 

nuostatas; 

 Patarti ir padėti Europos Komisijai bet kuriuo su Direktyva susijusiu savo kompetencijoje esančiu 

klausimu; 

 Keistis patyrimu ir geriausiais pavyzdžiais, praktikoje taikant Direktyvos reikalavimus; 

 Bendradarbiauti ir teikti vienas kitam informaciją, reikalingą taikant Direktyvos nuostatas (ypač 

jurisdikcijos nustatymo srityje).  

Kadangi kuriama ES audiovizualinės žiniasklaidos grupė nagrinės ir konsultuosis televizijos 

programų kilmės, t.y. jų jurisdikcijos klausimais, kas Lietuvai yra gana aktualu, žemiau pateikiama 

informacija apie keliose valstybėse licencijuotas, daugiausiai Lietuvai skirtas programas (žr. 23 

lentelę)  

23 lentelė. Televizijos programos, skirtos Lietuvai arba bendrai Baltijos šalims, kurioms transliuoti 

licencijas yra išdavusios Jungtinės Karalystės, Latvijos ir Švedijos reguliuojančios institucijos 

 Jungtinė Karalystė Latvija Švedija 

1. Diva Universal PBK Lithuania – Pervyj 

Baltiysky Kanal Lithuania 

Showtime Baltic (rusiška 

versija) 

2. First Baltic Music Channel OE Silver Baltic (rusiška versija) 

3. TCM Europe 4 multimania (lietuviška 

versija) 

TV1000 Action East 

(lietuviška versija) 

4. Viasat Motor HD (version in 

Lithuanian) 

Pingvinukas TV1000 Premium (lietuviška 

versija) 

5. Viasat Motor (version in 

Lithuanian) 

TV XXI (TV 21) TV1000 East (rusiška versija) 

6. Viasat Nature East (version in 

Lithuanian) 

 Rossija RTR 

7. Viasat Sport Baltics (version in 

Lithuanian) 

  

8. Jim Jam (Version in 

Lithuanian) 

  

9. Ren TV Baltic   

10. NTV Mir Lithuania   

11 SYFY Universal (CIS Baltics)   

12. Sony Entertainment Television 

Baltics 

  

13. Sony Entertainment Television 

HD Baltics 

  

14. Sony Sci-Fi Baltics   

15. Sony Turbo Baltics   

16. Sony Turbo HD Baltics   
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17. TV8 Lithuania   

18. Universal Channel CIS Baltics   

19. TVL (TV Lietuva)   

 

Vykstant technologijų integracijai aktualiu ir aktyviai svarstomu klausimu yra reguliuojančių 

institucijų funkcijų apimtis. Šiuo metu iš 28 ES valstybių narių 21-oje veikia atskiros 

audiovizualinę žiniasklaidą ir telekomunikacijas reguliuojančios institucijos, kaip Lietuvoje – 

LRTK ir RRT. Aštuoniose – Austrijoje,  Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje,  

Slovėnijoje, Suomijoje, ir Vengrijoje yra sukurtos stambios, daugelį sektorių (transportą, 

telekomunikacijas, paštą, elektroninius ryšius ir pan.) reguliuojančios institucijos, kurios reguliuoja 

ir audiovizualinę žiniasklaidą. Tokia institucija - Estijos techninės priežiūros institucija - neseniai 

sukurta Estijoje, kur audiovizualinė žiniasklaida yra reguliuojama viename iš trijų jos padalinių – 

Elektroninių ryšių sektoriuje. Europos Komisija nepasisako už vieną ar kitą modelį. Svarbu, kad 

audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojanti institucija būtų nepriklausoma. 

Dalyvavimas EPRA veikloje 

Matydama didžiulę bendradarbiavimo ir apsikeitimo patirtimi naudą LRTK pareiškė norą tapti 

Europos reguliuojančių institucijų  platformos (EPRA) nare 1999 m. Nuo tada LRTK atstovai 

pastoviai dalyvauja EPRA veikloje ir du kartus metuose renkasi į konferencijas audiovizualinės 

žiniasklaidos problemoms aptarti.  

EPRA buvo įkurta 1995 m. atsiradus poreikiui glaudžiau bendradarbiauti tarp institucijų 

vykstant šios srities verslo sparčiai globalizacijai bei technologijų konvergencijai ir iškilus naujiems 

reguliavimo iššūkiams. EPRA pagrindinis tikslas ir veikos forma – neformalios diskusijos, nuomonių 

ir informacijos apsikeitimas, praktiniai problemų sprendimai dėl Europos teisės normų transliavimo 

srityje nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus bei efektyvesnio jų įgyvendinimo būdų. Šiuo 

metu ši platforma vienija 53 audiovizualinį sektorių reguliuojančias Europos ir kitų šalių institucijas, 

jos nuolatiniai atstovai yra Europos komisija, Europos taryba, Europos audiovizualinė observatorija 

ir ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija). 

2013 m. įvyko 2 EPRA konferencijos. 

37-ojoje konferencijoje, kurią organizavo Lenkijos transliuotojų taryba Krokuvoje, pagrindinis 

dėmesys buvo skirtas Nepilnamečių apsaugos klausimams naujų transliavimo ir retransliavimo 

technologijų, ypač „išmaniosios“ TV aplinkoje, politinei reklamai, bei vietinei ir bendruomenių 

žiniasklaidai. 
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38-oji EPRA konferencija vyko Vilniuje LRTK kvietimu, į kurią susirinko 167 dalyviai iš 45 

šalių. Tai pirmoji tokio masto Europos komercinę audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojančių 

institucijų konferencija kada nors surengta Lietuvoje ir pati gausiausia EPRA istorijoje. 

Pasisiūliusi surengti 38-ąją konferenciją Lietuvoje, Komisija manė, kad toks renginys būtų 

labai aktualus ir puikus akcentas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje programoje - LR 

Vyriausybė pritarė įtraukti EPRA konferenciją į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių 

tvarkaraštį - ypač suvokiant žiniasklaidos svarbą bei atsižvelgiant į spartų naujų technologijų 

vystymąsi ir dėl to kylančius iššūkius audiovizualinio turinio reguliavimui visoje Europoje bei 

Lietuvoje. 

Vykstant sparčiai audiovizualinės srities verslo globalizacijai bei technologijų konvergencijai, 

iššūkiai su kuriais susiduria Europos reguliuojančios institucijos dažnai yra labai panašūs, tai viena iš 

priežasčių kodėl atsirado poreikis glaudžiau bendradarbiauti tarp institucijų. Tai skatina 

modernizuotis bei suteikia idėjų kaip efektyviai įgyvendinti įstatymus ar juos patobulinti, 

atsižvelgiant į nuolat besivystančias technologijas bei spręsti iškilusius reguliavimo klausimus. Nors 

konferencijos yra organizuojamos du kartus per metus, bet temos joms yra parengiamos vieneriems 

metams visų 53 institucijų siūlymu ir sutarimu. Tokiu būdu yra išrenkama visiems aktualiausia 

tematika, kuria pranešimus rengia ne tik patys EPRA nariai, bet ir kviesti svečiai, dirbantys 

susijusioje su audiovizualine žiniasklaida srityje ar jos verslo atstovai. Toks bešališkas ir įvairiapusis 

problemų aptarimas leidžia labiau įsigilinti ne tik į reguliavimo, bet ir į verslo iššūkius ir drauge 

įgyvendinti visų suinteresuotų pusių (reguliuotojų, rinkos, vartotojų) lūkesčius. 

Kai kurios 38-osios konferencijos temos buvo pradėtos gvildenti praėjusios konferencijos metu 

Krokuvoje. Vilniaus konferencijos  plenariniuose posėdžiuose  buvo svarstomos dvi pagrindinės 

temos -  užsakomųjų žiniasklaidos priemonių reguliavimo įgyvendinimas bei nuomonių pliuralizmo 

transliuojant internetu problemos, dvi darbo grupės tęsė Krokuvoje pradėtą darbą, kuris buvo  skirtas 

politinės reklamos internete ir socialinėje žiniasklaidoje ypatybių aptarimui bei  vietinės ir 

bendruomenės žiniasklaidos klausimams. Politinės reklamos transliavimo televizijoje tema įvairiais 

aspektais buvo pakartotinai įtraukiama į EPRA konferencijų darbotvarkes, atsižvelgiant į tai kokią 

didelę įtaką jai turi besivystančios technologijos, naujoji elektroninė žiniasklaida įskaitant internetą, 

kokie reikalavimai taikomi jos skelbimui ir kaip kiekviena šalis tai kontroliuoja.  

Įdomu buvo sužinoti apie vietinės ir bendruomenių radijo stočių veiklą įvairiose šalyse. 

Suprantama, kad mažieji transliuotojai, atspindintys įvairių bendruomenės mažumų interesus yra 

labai svarbūs skatinant nuomonių įvairovę, savo identiteto suvokimą ir puoselėjimą, tačiau šių 

visuotinos globalizacijos laikų aplinkybės įvairiose šalyse aiškiai rodo vietinių transliuotojų skaičiaus 

mažėjimo tendenciją dėl nepalankios ekonominės situacijos bei reklamos rinkos apimčių. Iškyla 
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klausimas kokios strategijos šiuo klausimu turėtų laikytis reguliuojančios institucijos, kad būtų 

užtikrinta galimybė įvairių bendruomenės narių ir sluoksnių nuomonėms visapusiškai atsiskleisti 

žiniasklaidoje.  

Trečioji darbo grupė svarstė atsilaisvinusio radijo dažnių spektro, išjungus analoginę televiziją, 

panaudojimo aspektus. Pastaroji tema yra labai aktuali ir Lietuvos audiovizualinei rinkai. Europos 

Komisijai priėmus sprendimus, kad po analoginės televizijos išjungimo dalis radijo dažnių spektro 

skirto transliavimui bus panaudota judriajam ryšiui, I-ojo skaitmeninio dividendo (800 MHz) radijo 

dažnių juosta Europos Sąjungos šalyse, taip pat ir Lietuvoje, jau skiriama judriajam ryšiui. Šiuo metu 

Europos Komisija svarsto galimybes panaudoti II-ojo skaitmeninio dividendo (700 MHz) radijo 

dažnių juostą judriajam ryšiui. Šioje radijo dažnių juostoje Lietuvoje kaip ir kitose Europos Sąjungos 

bei kaimyninėse šalyse jau veikia ir diegiami nauji skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai ir 

skuboti sprendimai gali pristabdyti skaitmeninės televizijos paslaugų plėtrą, ar net  sumažinti dabar 

transliuojamų televizijos programų skaičių, todėl buvo labai įdomu išgirsti kaip reguliuojančios 

institucijos sprendžia šį klausimą kitose šalyse. 

Kita EPRA konferencija numatyta 2014 m. gegužę Budvoje Juodkalnijos elektroninės 

žiniasklaidos agentūros kvietimu. 

Baltijos šalių projektas 

Pagal dar 2005 m. balandžio mėnesį pasirašytą trišalę bendradarbiavimo sutartį 

transliavimo reguliavimo srityje su Latvijos ir Estijos transliuotojų tarybomis bei Estijos kultūros 

ministerija (2013 m. pabaigoje įvykus reorganizacijai, Estijos reguliuotojo statusas pasikeitė ir nuo 

tada audiovizualinę rinką kontroliuoja Estijos techninės priežiūros institucijoje sukurtas tam skirtas 

padalinys), paprastai 2 kartus per metus vyksta susitikimai - konferencijos kiekvienoje šią sutartį 

pasirašiusioje šalyje paeiliui aktualiems reguliavimo klausimams Baltijos šalių regione aptarti. Prie 

šio projekto prisijungti pareiškė norą ir Švedijos transliuotojų komisija, ir aktyviai bendradarbiauja 

nuo 2012 m. pabaigos. Deja, 2013 m. neįvyko nė vienas susitikimas dėl institucijos reorganizacijos 

Estijoje, bei EPRA konferencijos organizavimo Vilniuje. Ateinantis Baltijos šalių susitikimas 

numatytas 2014 m. pavasarį Taline. 

18. Ryšių su visuomene stiprinimas: 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

Praėjusiais metais spręsdama įvairius rinkos reguliavimo klausimus LRTK sėkmingai 

bendradarbiavo su kitomis Lietuvos institucijomis.  
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Spręsdama sudėtingesnius skundus, dėl nustatymo, ar informacija priskirtina neigiamą poveikį 

nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai LRTK ne kartą kreipėsi į Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnybą,  tiriant skundus dėl sutarčių sąlygų nesilaikymo – į Valstybinę vartotojų teisių 

apsaugos tarnybą, dėl skundų, susijusių su prasta transliuojamų ar retransliuojamų programų kokybe, 

blogos garso kokybės – į Ryšių reguliavimo tarnybą, dėl laido pavadinimo “Opiumas liaudžiai” 

tinkamumo - į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą ir kt. 

Bendradarbiavimas su rinkos dalyviais 

2013 m. LRTK dėjo pastangas, kad taptų plačiau žinoma ir pažįstama visuomenei, ir, kad kaip 

galima glaudžiau bendradarbiautų su rinkos dalyviais, gilinantis ir sprendžiant jų problemas. 

Bendradarbiavimas ir dialogas su verslo atstovais buvo vienas iš svarbių akcentų 2013 m. LRTK 

veikloje. Kasdienėje veikloje spręsdama įvairius audiovizualinės rinkos  klausimus LRTK nuolat 

bendravo su transliuotojais, retransliuotojais bei juos vienijančiomis organizacijomis: Lietuvos 

kabelinės televizijos asociacija (LKTA), Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (LTOA), 

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (LRTA). 

Didelę dėmesio dalį LRTK skyrė veiklos išaiškinimui platesnei visuomenei, norėdama, kad 

visuomenė aiškiai suprastų, kodėl tokia Komisija buvo įsteigta, ką ji konkrečiai veikia ir kokią naudą 

ji duoda kiekvienam visuomenės atstovui – televizijos žiūrovui ar radijo klausytojui. 

LRTK interneto svetainės www.rtk.lt atnaujinimas. 

2013 m. LRTK atnaujino savo interneto svetainę www.rtk.lt, kuri buvo patobulinta 

atsižvelgiant į LR Vyriausybės patvirtintus valstybės institucijų interneto svetainėms  keliamus 

reikalavimus. 

LRTK svetainė yra rengiama lietuvių ir anglų kalbomis, ji tapo prieinama neįgaliesiems. 

Svetainėje yra teikiama daugiau ir įvairesnės informacijos apie LRTK veiklą, funkcijas, jos 

priimamus sprendimus, administracines paslaugas ir kt., todėl LRTK veikla tapo viešesnė ir 

žinomesnė visuomenei. Svetainėje ir toliau yra skelbiami naujausi duomenys apie audiovizualinę 

rinką, kas leidžia vartotojams rasti visą informaciją apie jiems rūpimas programas, transliuotojus,  

retransliuotojus ar užsakomųjų audiovizualinių paslaugų teikėjus, o tiesioginė galimybė teikti 

skundus ir prašymus padeda LRTK geriau pažinti vartotojams rūpimas problemas. 

 Svetainė taip pat pagyvinta nuotraukomis ir vaizdo reportažais, patobulinta ir svetainės turinio 

valdymo sistema, todėl yra greičiau ir patogiau rasti ieškomą informaciją. 

http://www.rtk.lt/
http://www.rtk.lt/
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Vidinės komunikacijos sustiprinimui ir patobulinimui buvo sukurta svetainės intraneto 

paskyra. Visa aktuali medžiaga, reikalinga vidinei informacijai pateikti ar posėdžiams bei 

pasitarimams pasirengti yra talpinama intraneto paskyrose. 

Atsinaujinusi svetainė tapo įdomesne, naudingesne ir patogesne visiems vartotojams, 

besidomintiems Komisijos veikla bei audiovizualinės rinkos aktualijomis.  

Geriausių radijo ir televizijos laidų konkursas „Pragiedruliai“ 

LRTK, vykdydama turinio reguliavimą, išduodant licencijas visuomet itin didelį dėmesį skiria 

planuojamų transliuoti programų turiniui. Vertindama programas, LRTK teikia pirmenybę toms 

programoms, kuriose yra daugiau šviečiamųjų ir kultūrinių laidų. Siekdama paskatinti kultūros laidų 

kūrimą, LRTK kartu su Spaudos, radijo ir televizijos fondu jau daug metų iš eilės organizuoja 

geriausių radijo ir televizijos laidų konkursą “Pragiedruliai”. Šio konkurso metu išrenkamos 

geriausios laidos ir apdovanojami geriausių laidų kūrėjai. 

Rengdama geriausių radijo ir televizijos laidų konkursus LRTK siekia populiarinti kultūrą ir 

jos vertybes, įvertinti ir apdovanoti visos Lietuvos geriausių laidų kūrėjus bei transliuotojus. 

Konkursas buvo pradėtas rengti 2002-aisiais metais. Jame iš pradžių dalyvavo tik televizijos 

laidos, tačiau metams bėgant konkursas keitėsi ir tobulėjo. 2013 m. jis buvo organizuotas jau 11 

kartą, jame buvo pateiktos 2012 m. transliuotos laidos. Konkurse varžėsi 43 laidos: 25 televizijos ir 

18 radijo laidų. Iš jų, pagal konkurso nuostatus, išrinktos 5 geriausios laidos bei įsteigti specialieji 

prizai, taip pat buvo įsteigtos 2 naujos nominacijos, kurias pasiūlė Etninės kultūros globos taryba: už 

etninės kultūros sklaidą ir už pagarbą ir meilę tarmėms. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti 

diplomais, o nugalėtojai – prizais ir premijomis. 

Laidas, atsižvelgiant į meninės kūrybos profesionalumą, jos tęstinumą, aktualumą, išliekamąją 

vertę ir kitus kriterijus, vertino 11 narių LRTK sudaryta vertinimo komisija. Į šią komisiją, siekiant 

vertinimo objektyvumo, skaidrumo ir nešališkumo, kviečiami įvairūs radijo ir televizijos laidų 

ekspertai. Be LRTK narių, į vertinimo komisiją kviečiami žurnalistai, kino kritikai, režisieriai, 

kultūros programų ekspertai, laidų kūrėjai ir kt. 

2012 metų geriausiomis laidomis pripažintos šios laidos: 

1. „Radijo dokumentika“(autorė Simona Aginskaitė).  

2. „Kaip gimsta legendos?“ (autorė Indrė Anskaitytė).  
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3. „Atokvėpio valandėlė“. Žemaitiškai Viktorija Daujotytė „Balsa Ūkūs“; (autorė Doloresa 

Kazragytė).   

4. „Tarp Nemuno ir Dniepro“ (autoriai Ingrida Laimutytė, Aleksas Matvejevas).  

5. „Birutė Žilytė“ iš ciklo „Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai“ (autoriai Margarita Alper, 

Tomas Tamošaitis, Miglė Gaižiūtė, Janina Sabeckienė, Algirdas Žvinakevičius). 

 

Specialieji prizai skirti šioms laidoms:  

1. Už moderniosios lietuvių muzikos analizę - laidai „Pusiaudienis ir dekadansas“ iš ciklo 

„Skersvėjai“ (autorius Šarūnas Nakas).  

2. Už pagarbą gyvybei - laidai „Artyn prie Jėzaus - vaikams ir ne tik“ (autorė Genutė 

Ulevičienė). 

3. Už muzikinės laidos dramaturgiją - laidai „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 80-

mečiui: Lietuvos ir pasaulio dainininkas Sergejus Larinas“ (autoriai: Viktoras Gerulaitis, 

Rimantas Kaziukėnas, Audronė Ivanauskienė). 

4. Už teatro pedagogiką - laidai „KTV - Kino ir Tele virtuvė“.Valentino Masalskio kursas 

(autoriai: Natalija Ju, Živilė Gallego, Vincas Kubilius, Nadežda Pereverzeva, Vytautas 

Gradeckas, Virginija Kučinskaitė). 

5. Už pastangas priartinti istoriją jaunimui - laidai „Kur Nemunėlis teka“ (autoriai: Rasa 

Karpavičienė, Arvydas Liorančas, Valentinas Skopičius). 

 

Taip pat buvo skirti Etninės kultūros globos tarybos įsteigti prizai:  

1. Už etninės kultūros sklaidą - laidai „Senosios skrynios istorijos“ (autoriai: Rita 

Kiškūnaitė, Arūnas Pakulevičius, Jonas Skupeika, Žilvinas Skrebė, Egidijus Juščius, 

Rytis Garalevičius). 

2.  Už pagarbą ir meilę tarmėms  - laidai „Atokvėpio valandėlė“. „Žemaitiškai Viktorija 

Daujotytė „Balsa Ūkūs“ (autorė Doloresa Kazragytė). 

 

VI.  LRTK VEIKLOS PRIORITETAI 2014 M. 

Pagrindiniai LRTK veiklos tikslai ir toliau išlieka:  

 užtikrinti transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimą bei jos kontrolę,  

 sudaryti galimybes darniai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų įvairovės bei verslo 

plėtrai,  
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 siekti, kad turinys, pateikiamas tiek tradicinėmis, tiek naujosiomis technologijomis, būtų 

kuo įvairesnis, saugus ir lengvai pasiektų vartotoją. 

Šalia kitų įstatymuose numatytų priemonių, šiuos tikslus LRTK planuoja pasiekti atidžiai 

stebėdama radijo bei televizijos programas ir glaudžiai bendradarbiaudama su audiovizualinės 

rinkos dalyviais įvairiais abiem pusėms svarbiais klausimais bei inicijuodama rinkos dalyvių ir 

reguliuojančių įstaigų bei institucijų diskusijas aktualiausiais klausytojams ir žiūrovams 

klausimais.  
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VII.  LRTK PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2013 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS

Eil. Pavadinimas Planas Faktas

Nr. (tūkst. Lt) (tūkst. Lt)

PLANUOJAMOS PAJAMOS 2100 1929

2 IŠLAIDOS 2557 2136

21 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1952 1553

211 Darbo užmokestis 1490 1186

212 Socialinio draudimo įmokos 462 367

22 Prekių ir paslaugų naudojimas 598 577

221115 Ryšių paslaugos 24,5 22

221116 Transporto išlaikymas 18,5 18

221118 Spaudiniai 2,5 2

2211110 Kitos prekės 74 72

2211111 Komandiruotės 60 59

2211114 Ilgalaikio materialiojoir nematerialiojo turto nuoma 53 51

2211116 Kvalif ikacijos kėlimas 16,5 13

2211117 Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisijų išlaidos 19 19

2211120 Komunalinės paslaugos 45 37

2211130 Kitos paslaugos 285 284

25 Dotacijos 7 7

252 Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 7 7

3 SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO 119 117

311312 Materialus ilgalaikis turtas 94 93

312112 Nematerialusis ilgalaikis turtas 25 24

Iš viso išlaidų 2676 2253
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VIII.  2013 M. LRTK FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO NEPRIKLAUSOMO 

AUDITORIAUS IŠVADA  

 

 


