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LRTK PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS 

Kaip ir kasmet kviečiu susipažinti su praėjusių metų Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

(toliau – LRTK) veiklos ataskaita. Ataskaitiniai – 2015-ieji – metai buvo ypatingi tuo, kad LRTK 

aktyviai dalyvavo rengiant jos veiklos bei funkcijų ir jos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos teisinio 

reguliavimo pakeitimo teisės aktų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus. Pasikeitusio teisinio 

reguliavimo sąlygomis nuosekliai siekė užsibrėžtų tikslų, pradėjo įgyvendinti naujus ir tęsė bei 

plėtojo pradėtus projektus, ieškojo naujų būdų ir priemonių opioms problemoms spręsti.  

LRTK yra Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir televizijos programų 

transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjų, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių 

Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir atskirų programų (laidų) platinimo 

internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti institucija. 2015 m. pabaigoje LRTK vykdė 113 ūkio 

subjektų, besiverčiančių įvairia ir licencijuojama, ir nelicencijuojama veikla, priežiūrą. LRTK, kaip 

audiovizualinės žiniasklaidos ekspertė, ataskaitiniais metais aktyviai dalyvavo formuojant šios 

srities valstybės politiką ir atstovavo Lietuvai įvairiose tarptautinėse organizacijose, institucijose ir 

jų darbo grupėse. 

Apibendrindamas 2015 m. LRTK veiklą, šalia kitų svarbių nuveiktų darbų, norėčiau 

akcentuoti kelis ypač reikšmingus Lietuvos bei tarptautiniu lygiu, tai – įgyvendinti televizijos 

programų retransliavimo veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai, sudarantys sąlygas sąžiningai 

konkurencingai aplinkai retransliavimo paslaugų teikimo rinkoje; įtvirtintos teisinės priemonės, 

skirtos neskelbtinos informacijos, tokios kaip karo propaganda, nesantaikos kurstymas, skelbimo 

stabdymas; bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio reguliuojančiomis institucijomis bei rinkos 

dalyviais sustiprinimas, žiniasklaidos raštingumo Lietuvos regionuose kėlimas, informacinių 

sistemų, palengvinančių LRTK darbo organizavimą ir sumažinančių administracinę naštą ūkio 

subjektams, diegimas ir kt. 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK, įgyvendindama savo funkcijas, organizavo 34 posėdžius, 36 

pasitarimus, 15 darbo grupių posėdžių, priėmė 233 sprendimus, išnagrinėjo apie 100 gautų skundų, 

prašymų ir paklausimų, išsiuntė 652 ir gavo 825 raštus.  

Išskirčiau šias pagrindines 2015 m. LRTK veiklos sritis:  

 

 Dalyvavimas teisėkūros procese 

Atsižvelgdama į ilgametę veiklos patirtį ir dažnai tiesiogiai susidurdama su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teisinio reguliavimo spragomis, LRTK iš dalies pati inicijavo Visuomenės 

informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) pakeitimą ir aktyviai dalyvavo jo projekto kūrimo darbo grupės 

veikloje. Pagrindiniai šios darbo grupės tikslai buvo teisinio reguliavimo, užtikrinančio Lietuvos 

nacionalinio saugumo interesų apsaugą informacinio karo akivaizdoje, bei retransliavimo veiklos 

proporcingo, atitinkančio Europos Sąjungos teisę ir apimančio technologiškai naujų paslaugų 

teikimą reglamentavimo nustatymas. 

2015 m. gegužės 21 d. LR Seimo priimti VIĮ pakeitimai, įsigalioję 2015 m. spalio 1 d., 

sustiprino LRTK administracines galias ir išplėtė jos prižiūrimų ūkio subjektų ratą. Iki minėtos 

datos LRTK vykdė tik transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą. Įsigaliojus VIĮ pataisoms, 

LRTK buvo įpareigota vykdyti ir Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ar atskirų 
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programų (laidų) platinimo internete paslaugų teikėjų bei televizijos programų transliavimo per 

informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius) veiklos 

priežiūrą.  

Minėti teisinio reguliavimo pokyčiai padarė didelę įtaką ir LRTK veiklai, jos darbo 

organizavimui, nustatė papildomas pareigas ir padidino atsakomybę. 

Atsižvelgiant į tai, kad LRTK yra atsakinga už Lietuvos informacinės erdvės saugumą, ypač 

svarbu užtikrinti jos nepriklausomumą nuo prižiūrimos rinkos ir valdžios institucijų įtakos, 

adekvatų ir atliekamų funkcijų svarbą atitinkantį finansavimą, nepriklausantį nuo politinių įtakų ar 

sprendimų. Tokią poziciją LRTK aiškiai pareiškė savo pastabose dėl Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerijos parengto teisinio reguliavimo prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo 

pažymos projekto, kuriuo, LRTK manymu, buvo siūlomas LRTK nepriklausomumo neužtikrinantis 

veiklos finansavimo modelis.  

Vienas iš pagrindinių LRTK siekių – išsaugoti nepriklausomą savo veiklos finansavimą.  

Pasikeitus teisiniam reguliavimui, LRTK turėjo parengti VIĮ pakeitimų įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. Iki VIĮ pakeitimų įstatymo įsigaliojimo datos – 2015 m. spalio 1 d. 

– LRTK patvirtino 4 minėto įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus: Televizijos programų paketų 

sudarymo taisykles, Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) 

perleidimo tvarkos aprašą, Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašą ir Informacijos apie radijo, televizijos 

programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų 

veiklą teikimo tvarkos aprašą.  

LRTK parengė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministrui pateikė tvirtinti Transliavimo 

veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių projektą bei Metinės įmokos už radijo ir 

(ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos 

aprašo projektą. 

 

 Nesantaiką ir karą kurstančios informacijos retransliuojamose TV programose 

sklaidos stabdymas 

Praėjusiais metais vėl teko imtis griežtų priemonių stabdant Lietuvoje rusų kalba 

retransliuojamose televizijos programose skleidžiamą nesantaiką ir karą kurstančios informacijos 

sklaidą. 2015 m. LRTK priėmė 3 sprendimus dėl televizijos programų laikino retransliavimo 

sustabdymo.  

Pažymėtina, kad, nors buvo įvairių diskusijų dėl minėto turinio informacijos ribojimo 

tikslingumo ir pagrįstumo, tačiau Europos Komisija, išnagrinėjusi LRTK sprendimą dėl visos 

televizijos programos „RTR Planeta“ laisvo priėmimo sustabdymo Lietuvoje, padarė išvadą, kad 

toks sprendimas buvo adekvatus ir atitiko Europos Sąjungos teisę. 

 

 Proporcingo retransliavimo veiklos teisinio reguliavimo užtikrinimas 

Jau daug metų LRTK siekė, kad Lietuvoje būtų įtvirtintas vieningas teisinis reguliavimas 

retransliavimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje jie yra 

įsisteigę ir kokia technologija naudojama paslaugai teikti.  
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LRTK pasiekė, kad ūkio subjektai (pvz., VIASAT AS), iki 2015 m. spalio 1 d., t. y. VIĮ 

pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos, nepripažinę retransliavimo paslaugų teikimo fakto ir, 

pasinaudodami teisinio reguliavimo spragomis bei nesilaikydami retransliavimo veiklai keliamų 

reikalavimų, teikę paslaugas Lietuvos vartotojams, įsigaliojus VIĮ pataisoms ėmė registruotis 

nustatyta tvarka ir, sąžiningai konkuruodami retransliavimo paslaugų teikimo rinkoje, vykdo veiklą 

vienodomis sąlygomis su kitais ūkio subjektais.  

Proporcingų ir vienodų retransliavimo veiklos reikalavimų nustatymas yra viena iš itin 

svarbių priemonių, padedančių sudaryti ir užtikrinti sąžiningas ir konkurencingas veiklos sąlygas 

visiems šioje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams. 

 

 LRTK vidaus administravimo tobulinimas 

Siekdama pagerinti vidaus administravimą, LRTK nuo 2015 m. pradžios įdiegė dokumentų ir 

procesų valdymo sistemą, kuri leidžia efektyviau valdyti LRTK dokumentaciją ir užtikrina geresnę 

vidinę darbuotojų komunikaciją. Pasitelkus šią sistemą institucijos darbas optimizuojamas taip, kad, 

vykdydami savo funkcijas, administracijos darbuotojai gali nenaudoti popierinių dokumentų, nes jie 

yra prieinami elektroninėje erdvėje. Taip taupomos lėšos ir prisidedama prie gamtos išsaugojimo 

iniciatyvų. 

 

 Administracinės naštos verslui mažinimas 

LRTK 2015 m. tęsė anksčiau pradėtas ir vykdė naujas administracinės naštos verslui 

mažinimo priemones. Tuo tikslu buvo kuriama LRTK duomenų teikimo informacinė sistema, skirta 

automatizuotu būdu rinkti duomenis iš LRTK prižiūrimų ūkio subjektų. Ši informacinė sistema leis 

ūkio subjektams taupyti darbo laiką pateikiant informaciją apie savo veiklą elektroniniu būdu.  

 

 Radijo ir televizijos programų (laidų) autorių kūrybiškumo skatinimas 

2015 m. LRTK 13-ą kartą organizavo tradicinį geriausių radijo ir televizijos laidų konkursą 

„Pragiedruliai“. Šiuo konkursu LRTK siekia paskatinti kurti kokybiškesnio ir įvairesnio turinio 

radijo ir televizijos programas ir taip prisidėti įgyvendinant VIĮ bei Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos nuostatas dėl Europos kūrinių kvotų kiekio didinimo transliuotojų rengiamose 

televizijos programose.  

 

 Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas  

2015 m. LRTK tęsė darbą Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų 

platformos (EPRA) ir Europos Komisijos Audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojų darbo grupės 

(ERGA), kurias sudaro Europos Sąjungos valstybių narių reguliuojančių institucijų atstovai, 

veikloje.  

Maždaug prieš metus įsteigta ERGA konsultuoja Europos Komisiją dėl Audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų atitikimo šiuolaikinę sparčiai technologiškai 

besivystančią audiovizualinę rinką. Praėjusiais metais ERGA aktualiausi klausimai buvo 

reguliuojančių institucijų nepriklausomumo sąlygų sustiprinimas Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvoje bei televizijos programų, skirtų kitų valstybių vartotojams, jurisdikcijos 

nustatymo problemos sprendimo būdų ieškojimas. 
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Dalyvavimas minėtų organizacijų veikloje suteikia galimybę atkreipti dėmesį į Lietuvos 

problemas, išreikšti nuomonę ir pasiūlyti teisino reguliavimo problemų sprendimo būdus 

tarptautiniu mastu. 

Analizuojant informacinio karo apraiškas Lietuvoje bei priimant sprendimus dėl draudžiamos 

informacijos, skleidžiamos rusų kalba retransliuojamose televizijos programose, stabdymo, ypač 

svarbus buvo 2015 m. kovo mėn. LRTK organizuotas Baltijos šalių reguliuotojų susitikimas. Jame 

kartu su Estijos, Latvijos ir Lietuvos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sektoriaus 

reguliuotojais dalyvavo kolegos iš Jungtinės Karalystės ir Švedijos, Europos Komisijos atstovas ir 

Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje. Susitikimo metu buvo sutarta dar labiau stiprinti 

bendradarbiavimą, keistis aktualia informacija ir atsakingiau vykdyti televizijos programų, skirtų 

kitos valstybės vartotojams, licencijavimą ar registravimą. 

 

 Žiniasklaidos raštingumo kėlimas 

LRTK, kovodama su šališkos ir draudžiamos informacijos skleidimu ir siekdama kelti 

žiniasklaidos raštingumą bei ugdyti sąmoningą informacinę visuomenę – paskatinti ją kūrybiškai ir 

kritiškai vertinti žiniasklaidoje pateikiamos informacijos turinį, be kita ko, surengė 

išvažiuojamuosius posėdžius regionuose. Šiuose posėdžiuose LRTK nariai skaitė pranešimus 

plačiajai visuomenei apie Lietuvos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinką ir jos reguliavimą, 

diskutavo apie žiniasklaidos, kaip politinio ginklo, propagandos įtaką ir jos grėsmes. Tokius 

pranešimus LRTK nariai jau skaitė Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Telšiuose ir ketina tęsti šį 

projektą. 

 

 LRTK finansavimas ir finansinė veikla 

LRTK veiklai finansuoti radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, 

asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų 

platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikėjai (išskyrus LRT), gaunantys pajamų iš radijo ir (ar) televizijos 

programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikimo veiklos, privalo mokėti įmokas į LRTK, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą. Įmokos dydis 

yra 0,6 procento pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio 

mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, 

retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) 

užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis.  

LRTK pajamas naudoja tik jos strateginiame veiklos plane numatytoms ir įgyvendinamoms 

programoms finansuoti. 

Biudžeto vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkiniai, nepriklausomo auditoriaus išvados yra 

skelbiami viešai LRTK interneto svetainėje www.rtk.lt  

Ataskaitiniais metais LRTK finansinė veikla buvo vykdoma atsakingai, išlaikant pajamų ir 

išlaidų balansą.  

 

 

LRTK pirmininkas    Edmundas Vaitekūnas 

  

http://www.rtk.lt/
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LRTK SUDĖTIS IR ADMINISTRACIJA 

2015 m. LRTK sudėtis nesikeitė.  

Pagal VIĮ nuostatas LRTK sudaro 11 narių ir administracija. Du narius skiria Respublikos 

Prezidentas, tris narius (vieną – iš opozicinių frakcijų) – Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – 

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. 

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

Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu iš LRTK narių ketverių metų laikotarpiui skiria 

ir atleidžia Seimas. 

LRTK administracija atlieka jos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą ir padeda jai atlikti 

pavestas funkcijas. 

 

LRTK VEIKLOS TIKSLAI  

Vykdydama VIĮ nustatytas funkcijas, LRTK siekia šių savo veiklos tikslų įgyvendinimo:  

 dalyvauti formuojant Lietuvos audiovizualinę politiką; 

 pagal kompetenciją užtikrinti neskelbtinos informacijos ir neigiamą poveikį nepilnamečių 

fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos skleidimo radijo, 

televizijos programose, kataloguose bei atskirose programose priežiūrą; 

 užtikrinti radijo ir televizijos programų sandaros ir turinio, komercinių audiovizualinių 

pranešimų ir reklamos atitiktį Lietuvos įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams; 

 vykdyti radijo, televizijos programų transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio 

licencijavimą; 

 vykdyti licencijuojamos ir nelicencijuojamos radijo ir televizijos programų transliavimo ir 

retransliavimo veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų teikėjų veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų 

teikimo reguliavimą ir priežiūrą; 

 pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Sąjungos valstybių narių audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugas reguliuojančiomis institucijomis; 

 viešinti veiklą. 

Savo veiklą 2015 m. LRTK vykdė pagal LRTK 2015–2017 m. strateginį veiklos planą, 

patvirtintą LRTK pirmininko 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijos 2015–2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

 

LRTK FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

LRTK funkcijos apibrėžtos VIĮ 48 straipsnyje ir apima gana įvairias veiklos sritis.  

Siekdama tinkamai įgyvendinti savo funkcijas, LRTK daugiausia dėmesio skiria ūkio 

subjektų, vykdančių radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos 

programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete bei užsakomųjų visuomenės informavimo 
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audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą, priežiūrai optimizuoti ir jos kokybei 

gerinti. Tuo tikslu 2015 m. buvo įgyvendinamos administracinės naštos verslui mažinimo bei 

vidinio administravimo efektyvumo tobulinimo priemonės. Šių priemonių įdiegimas, be abejonės, 

pagerino ir LRTK vykdomo viešojo administravimo kokybę. 

 

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS VERSLUI MAŽINIMO PRIEMONĖS 

2015 m. LRTK, siekdama sumažinti administracinę naštą verslui, kūrė Duomenų teikimo 

informacinę sistemą (toliau – DTIS), skirtą automatizuotu būdu rinkti duomenis iš LRTK 

prižiūrimų ūkio subjektų. Įdiegus šią informacinę sistemą, ūkio subjektai galės pateikti LRTK 

informaciją apie savo veiklą, užpildydami nustatytas elektronines formas, deklaruoti ar pateikti tik 

tuos duomenis, kurie pasikeitė per ataskaitinį laikotarpį, ir susipažinti su informacija, kuria jau 

disponuoja LRTK. Iki šiol visą informaciją ūkio subjektai pateikdavo rašytine forma, todėl 

informacijos pateikimo procesas buvo ilgas, informacijos apdorojimas reikalavo papildomų 

žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Šiuos procesus perkėlus į elektroninę erdvę bei sukūrus 

kokybiškas elektronines paslaugas, vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūra bus supaprastinta, taps 

patogesnė vartotojams bei efektyviau panaudojama.  

DTIS įdiegimas užtikrins ūkio subjektams galimybę operatyviai ir nesudėtingai pateikti 

LRTK aktualią informaciją apie pradedamą vykdyti, jau vykdomą veiklą ar jos pokyčius. Tuo tarpu 

LRTK galės efektyviau panaudoti gautus duomenis, juos apibendrinindama, formuodama 

užklausas, palyginamąsias ataskaitas už tam tikrus laikotarpius, pagal ūkio subjektus, veiklos sritis 

ar pajamų apimtis, atlikdama rinkos pokyčių analizes ir apžvalgas. Be to, toks duomenų surinkimas 

užtikrins platesnę jų skaidą, nes LRTK savo interneto svetainėje www.rtk.lt galės publikuoti 

aktualius duomenis apie prižiūrimų ūkio subjektų veiklą ir efektyviau informuoti visuomenę apie 

savo veiklą. Planuojama DTIS diegimo darbus užbaigti 2016 m. pradžioje. 

LRTK taip pat dalyvauja kitų valstybės įstaigų ir institucijų vykdomuose administracinės 

naštos mažinimo verslui projektuose. Vienas iš jų yra VĮ Registrų centro vykdomas projektas – 

Licencijų informacinė sistema, skirta duomenims ir informacijai apie išduotas licencijas visiems 

ūkio subjektams tvarkyti vienoje vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

2.79 str. 4 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl 

licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ 2.4 punktu, institucijos, išduodančios licencijas, turi 

teikti informaciją ir duomenis apie išduotas licencijas Licencijų informacinei sistemai. LRTK 

dalyvavimas šioje sistemoje užtikrina, kad visi suinteresuoti asmenys gali sužinoti, kokiems ūkio 

subjektams ir kokio turinio licencijos televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti yra 

išduotos, taip pat gauti visą kitą su licencijų išdavimu susijusią informaciją.  

2015 m. LRTK dalyvavo Ūkio ministerijos ir Teisingumo ministerijos kartu kuriamos ūkio 

subjektų priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos kūrimo darbų aptarimuose ir 

diskusijoje. Šią sistemą planuojama sukurti iki 2016 metų III ketvirčio ir ji sudarys sąlygas 

atsisakyti perteklinių duomenų ar informacijos reikalavimo iš verslo bei atlikti valstybėje priežiūros 

funkcijas bendradarbiaujant ir efektyviai naudojant valstybės išteklius. 
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LRTK VIDAUS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMO PRIEMONĖS 

Atsižvelgdama į funkcijų išsiplėtimą, prižiūrimų ūkio subjektų skaičiaus padidėjimą ir jų 

veiklos teisinio reglamentavimo pokyčius bei siekdama kokybiškai ir efektyviai vykdyti viešojo 

administravimo funkciją, 2015 m. LRTK ėmėsi įgyvendinti vidinio administravimo pagerinimo 

priemones.  

2015 m. pradžioje LRTK įdiegė Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), kuri užtikrina 

efektyvų dokumentacijos valdymą, operatyvią pavedimų vykdymo kontrolę ir geresnę vidinę 

darbuotojų komunikaciją. LRTK įdiegta DVS skirta informacijai apdoroti, valdyti, saugoti bei 

patogiai pasiekti ir yra sukurta, atsižvelgiant į specifines LRTK vykdomas funkcijas. DVS sistema 

leidžia saugoti ir archyvuoti dokumentus, registruoti ir nukreipti dokumentus, rengti ir derinti 

dokumentų projektus, juos tvirtinti, skirti ir valdyti užduotis, organizuoti posėdžius, teikti 

elektronines paslaugas. Sistema padeda taip optimizuoti LRTK darbą, kad administracijos 

darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, gali visai arba iš dalies atsisakyti popierinių dokumentų 

naudojimo, nes visi dokumentai yra prieinami elektroninėje erdvėje.  

Metų darbo su DVS patirtis parodė teigiamus LRTK darbo organizavimo pokyčius: buvo 

užtikrintas pavedimų vykdymas laiku ir jo kontrolė, aiškus atsakomybės už atitinkamų pavedimų 

vykdymą nustatymas, patogi prieiga prie gaunamų ir siunčiamų dokumentų, geresnė institucijos 

darbuotojų komunikacija ir informuotumas. DVS buvo susisteminta visa LRTK turima informacija 

apie prižiūrimus ūkio subjektus ir jų veiklą, tad dabar ji yra patogiai prieinama tiek administracijos 

darbuotojams, tiek ir visuomenei, dalį tos informacijos sinchronizuojant su LRTK interneto 

svetaine.  

 

TEISINIO REGULIAVIMO POKYČIAI 

2015 m. įvyko reikšmingi teisinio audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos reguliavimo 

pokyčiai. 2015 m. gegužės 21 d. Seimas priėmė VIĮ Nr. I-1418 2, 19, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 34
1
, 

41, 46, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir 40
2
 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XII-

1731 – VIĮ pakeitimo įstatymą, kuris įsigaliojo 2015 m. spalio 1 d. Šio įstatymo pagrindinis tikslas 

– sustiprinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesų apsaugą informacinio karo sąlygomis. Ne 

mažiau svarbūs nurodytu įstatymu padaryti VIĮ pakeitimai, lėmę esminius pokyčius radijo ir 

televizijos programų retransliavimo paslaugų rinkoje: panaikintas reikalavimas retransliuotojams 

gauti retransliavimo licencijas prieš pradedant radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo 

veiklą, išskyrus tuos atvejus, kai ketinama retransliuoti naudojant ribotus valstybės išteklius, t. y. 

radijo dažnius (kanalus). Retransliuotojams, radijo ir (ar) televizijos programoms retransliuoti 

naudojantiems radijo dažnius (kanalus), nuo 2015 m. spalio 1 d. išduodamos retransliuojamo turinio 

licencijos. VIĮ pakeitimo įstatyme taip pat reglamentuota nauja iki jo priėmimo teisiškai 

nereglamentuota paslaugų rūšis – televizijos programų ir (ar) atskirų programų (laidų) platinimas 

internete. Šias, taip pat užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams teikiantys asmenys, kaip ir radijo ir televizijos 

programų retransliuotojai, radijo ir televizijos programoms retransliuoti nenaudojantys radijo dažnių 

skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytų radijo 

dažnių (kanalų), prieš pradėdami vykdyti veiklą privalo pateikti LRTK pranešimą apie veiklos 

pradžią. 
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NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ APSAUGOS INFORMACINĖJE ERDVĖJE 

STIPRINIMAS 

2015 m. spalio 1 d. įsigaliojo šios naujos VIĮ nuostatos: 

1) baudos transliuotojams iki 3 proc. jų metinių pajamų už paskelbtą karo propagandą ar 

informaciją, raginančią prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinančią 

kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip 

pat kurstančią karą ar neapykantą; 

2) baudos retransliuotojams iki 3 proc. jų metinių pajamų už LRTK sprendimo užtikrinti 

retransliuojamų programų atitiktį nacionaliniams reikalavimams nevykdymą ir pakartotinį 

televizijos programų, kuriose buvo išplatinta karo propaganda ar informacija, raginanti prievarta 

keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinanti kėsintis į Lietuvos Respublikos 

suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstanti karą ar neapykantą, 

parinkimą ir teikimą skleisti; 

3) draudimas vienerius metus teikti valstybės paramą iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondo viešosios informacijos rengėjams, išplatinusiems karo propagandą ar informaciją, raginančią 

prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinančią kėsintis į Lietuvos 

Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstančią karą 

ar neapykantą; 

4) kiekvienam asmeniui suteikiama teisė kreiptis su motyvuotu skundu į LRTK ir Žurnalistų 

etikos inspektorių (toliau – Inspektorius) dėl galimo neskelbtinos informacijos išplatinimo ir (ar) 

skleidimo ir LRTK pareiga išnagrinėti skundą, atlikti tyrimą, priimti sprendimą per 20 darbo dienų 

ir taikyti objektyviai būtinas poveikio priemones; 

5) viešojo intereso visuomenės informavimo srityje gynimo teisme galimybė tais atvejais, kai 

LRTK ar Inspektorius nevykdys ar netinkamai vykdys informacijos, raginančios prievarta keisti 

Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinančios kėsintis į Lietuvos Respublikos 

suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstančios karą ar 

neapykantą, kontrolę; 

6) transliuotojo ir retransliuotojo, taip pat jų dalyvių atitikties nacionalinio saugumo 

interesams patikrinimo procedūra VIĮ numatytais atvejais pagal šiuo metu asmeniui, ketinančiam 

pradėti ūkinę veiklą nacionaliniam saugumui svarbiuose ūkio sektoriuose, taikomą atitikties 

nacionaliniam saugumui įvertinimo procedūrą; 

7) daugiau pareigų ir atsakomybės LRTK: 

– pareiga atsisakyti išduoti licenciją, duoti sutikimą dėl transliuotojo ar retransliuotojo 

kontrolinio akcijų paketo ar valdymo perleidimo arba nutraukti nelicencijuojamą radijo ir televizijos 

programų transliavimo, retransliavimo ar platinimo veiklą tais atvejais, kai gaunama informacija 

apie asmenų, ketinančių užsiimti transliavimo ar retransliavimo radijo dažniais veikla ar jų dalyvių, 

taip pat nelicencijuojamą transliavimo ir retransliavimo veiklą vykdančių asmenų ar jų dalyvių ir 

asmenų, ketinančių įsigyti transliuotojo ar retransliuotojo kontrolinio akcijų paketo ar valdymo, 

padarytus nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ar nacionaliniam saugumui grėsmę turinčius ryšius 

su atitinkamomis organizacijomis; 

– pareiga pašalinti viešojo intereso visuomenės informavimo pažeidimą ir imtis įstatyme 

nustatytų poveikio priemonių tais atvejais, kai prokuroras, valstybės institucijos, įstaigos, 

organizacijos ir visuomenės informavimo srityje veikiančios asociacijos kreipsis į LRTK dėl jos 
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netinkamo veikimo arba neveikimo galimai grėsmę Lietuvos valstybingumui keliančios 

informacijos išplatinimo atveju su motyvuotu prašymu imtis būtinų veiksmų viešojo intereso 

pažeidimui pašalinti.  

Kai LRTK nesiims įstatymais nustatytų būtinų veiksmų viešojo intereso pažeidimui pašalinti, 

prokurorui, valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir visuomenės informavimo srityje 

veikiančioms asociacijoms yra nustatoma teisė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su motyvuotu 

prašymu įpareigoti LRTK imtis VIĮ nustatytų veiksmų ir taikyti nustatytas poveikio priemones; 

– pareiga inicijuoti iš Europos Sąjungos valstybių narių retransliuojamų televizijos programų 

laisvo priėmimo laikino sustabdymo procedūrą Lietuvos Respublikoje ne tik tais atvejais, kai būtų 

gaunama kompetentingos institucijos išvada, bet ir tada, kai LRTK gautų asmens skundą arba savo 

iniciatyva nustatytų draudžiamos informacijos paskelbimo faktą. 

 

RETRANSLIAVIMO VEIKLOS LIBERALIZAVIMAS IR NAUJŲ PASLAUGŲ 

REGLAMENTAVIMAS 

VIĮ pakeitimais buvo liberalizuota radijo ir televizijos programų retransliavimo rinka – 

panaikintas reikalavimas retransliuotojams, kurie radijo ir (ar) televizijos programoms retransliuoti 

nenaudoja radijo dažnių (kanalų), gauti retransliavimo licencijas.  

Atsižvelgiant į technologijų pažangą ir į tai, kad televizijos programų sklaidos paslaugos 

keliasi į interneto erdvę, sudarydamos konkurenciją tradicinei palydovinei ir kabelinei televizijai, 

suvienodintos veiklos sąlygos iš esmės tapačių paslaugų sklaidai. VIĮ pakeitimais įtvirtintos šios 

naujos teisinio reguliavimo nuostatos: 

1) panaikintas reikalavimas gauti LRTK licenciją retransliuotojams, retransliuojantiems 

televizijos ir (ar) radijo programas nenaudojant Plane numatytų radijo dažnių (kanalų), taip pat 

transliuotojams, transliuojantiems televizijos programas per informacinės visuomenės informavimo 

priemones – interneto svetaines;  

2) iki 2015 m. spalio 1 d. retransliuotojams, kurie retransliavimui naudoja radijo dažnius 

(kanalus), išduotos retransliavimo licencijos pripažintos retransliuojamo turinio licencijomis; 

3) nustatyta pareiga asmenims, norintiems Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama 

transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams užsakomąsias 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas ar televizijos programų ir (ar) 

atskirų programų platinimo internete paslaugas, prieš pradedant veiklą, pateikti pranešimą LRTK. 

 

Įgyvendindama šiuos VIĮ pakeitimus, LRTK parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos 

kultūros ministrui tvirtinti: 

1) Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių naujos redakcijos 

projektą, kurį Lietuvos Respublikos kultūros ministras patvirtino 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. ĮV-659 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-

281 „Dėl Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
 1

. 

Naujos nuostatos, įtvirtintos Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo 

taisyklėse, nustato: reikalavimus pranešimui, kurį privalo pateikti LRTK asmenys, ketinantys 

                                                 
1
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a459e020677b11e58e1ab2c84776483b/fQURChCWKB  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a459e020677b11e58e1ab2c84776483b/fQURChCWKB
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verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo ar jų 

platinimo veikla, tų asmenų teises, pareigas ir jų veiklos sąlygas. 

2) Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 

platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo naujos redakcijos projektą, kurį Lietuvos 

Respublikos kultūros ministras patvirtino 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-658 „Dėl Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-318 „Dėl Metinės įmokos 

už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“
2
. 

Šiuo aprašu įtvirtinta metinės įmokos nustatymo ir mokėjimo tvarka. 

 

LRTK, įgyvendindama VIĮ pakeitimo įstatymą, taip pat parengė: 

1) Televizijos programų paketų sudarymo taisykles, kurios patvirtintos LRTK 2015 m. 

rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. KS-171 „Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklių 

patvirtinimo“
 3
.  

Televizijos programų paketų sudarymo taisyklės reglamentuoja televizijos programų 

retransliuotojų ir (ar) kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos 

programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, sudaromų ir siūlomų vartotojams 

televizijos programų paketų sudarymo tvarką, reikalavimus televizijos programų parinkimui, 

teikimui skleisti ir skleidimui visuomenei, taip pat šią veiklą vykdančiųjų atsakomybę už šiose 

taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą. 

2) Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo 

tvarkos aprašą, kuris patvirtintas LRTK 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. KS-172 „Dėl 

Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“
 4

. 

Šis aprašas reglamentuoja informacijos apie transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų 

turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimą pateikimo LRTK tvarką, taip pat LRTK sutikimo dėl 

transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės 

(valdymo) perleidimo davimo sąlygas ir tvarką. 

3) Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų 

programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašą, kuris buvo patvirtintas 

LRTK 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos 

programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų 

veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
5
. 

Šis aprašas reglamentuoja pranešimo apie aukščiau minėtos veiklos pradžią formą, asmenų, 

vykdančių minėtų paslaugų teikimo veiklą LRTK teikiamų finansinių ataskaitų formą, turinį ir 

periodiškumą, informacijos apie transliuojamų, retransliuojamų ir (ar) platinamų internete 

televizijos programų ir (ar) atskirų programų atitiktį VIĮ nustatytiems reikalavimams, LRTK 

                                                 
2
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A56EAD0EA429/JvlfzeGJhp  

3
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1026b70065ca11e58e1ab2c84776483b  

4
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03f849e065ce11e58e1ab2c84776483b  

5
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A56EAD0EA429/JvlfzeGJhp
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1026b70065ca11e58e1ab2c84776483b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03f849e065ce11e58e1ab2c84776483b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c
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patvirtintoms taisyklėms dėl televizijos programų paketų sudarymo ir priimtiems sprendimams 

teikimą LRTK, nustato teikiamos informacijos terminus, apimtis ir formą. 

4) Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijoje tvarkos aprašą, kuris buvo patvirtintas LRTK 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu 

Nr. KS-166 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
6
. 

Šis aprašas reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir pranešimų 

nagrinėjimą ir jų aptarnavimą LRTK. 

 

LRTK DALYVAVIMAS TEISĖKŪROS PROCESE 

Atsižvelgdama į tai, kad VIĮ pakeitimo įstatymas suponavo papildomas funkcijas LRTK, 

išsiplėtė jos prižiūrimų ūkio subjektų ratas, pasikeitė VIĮ vartojamos sąvokos, LRTK parengė ir 

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė Seimo nutarimo projektą „Dėl Lietuvos 

Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
7
. 

LRTK parengė ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 214
19

, 214
20

, 214
21

 ir 214
22

 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektą
8
 ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodekso (toliau – ANK) 12, 79, 124, 146, 477 ir 548 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą
9
. Šių 

projektų tikslas – suderinti ATPK ir  ANK nuostatas su pasikeitusiomis VIĮ nuostatomis, taip pat 

numatyti galimybę taikyti švelnesnę nuobaudą – įspėjimą, o ANK – ir visai netaikyti 

administracinės atsakomybės tais atvejais, kai padaromi mažai pavojingi VIĮ saugomoms vertybėms 

nusižengimai, ypač dėl formalių, mažareikšmių VIĮ nuostatų pažeidimų. 

LRTK teikė pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parengtiems 

Lietuvos Respublikos VIĮ Nr. I-1418 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui
10

, Lietuvos 

Respublikos VIĮ Nr. I-1418 47, 48 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
11

 ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. 

nutarimo Nr. 1540 „Dėl potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo 

komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui
12

. 

LRTK pateikė pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo 

pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui
13

 ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 

parengtai numatomo teisinio reguliavimo prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo 

pažymai
14

. 

                                                 
6
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c  

7
 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1087273&p_tr2=2  

8
 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1101855&p_tr2=2  

9
 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1101862  

10
 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1036124&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n  

11
 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1097658&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n  

12
 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1086305&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n  

13
 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1091606&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n  

14
 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1089044&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1087273&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1101855&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1101862
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1036124&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1097658&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1086305&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1091606&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1089044&p_org=209&p_fix=n&p_gov=n
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Šioje pažymoje Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pasiūlė priemones, varžančias LRTK 

nepriklausomumą nuo valdžios institucijų, jos finansavimą nustatant tiesiogiai iš valstybės biudžeto 

ir tokiu būdu galimai sudarant joms galimybę daryti įtaką visuomenės informavimo priemonių 

laisvei bei LRTK sprendimams. Savo pastabose LRTK pabrėžė, kad toks pažymos projektas neturi 

jokio svaraus pagrindo, taip pat nėra nusiskundimų iš audiovizualinės rinkos dalyvių, mokančių 

įmokas LRTK veiklos finansavimui dėl dabartinio LRTK finansavimo modelio, ir neužtikrintų 

LRTK veiklos nepriklausomumo. 

 

TRANSLIAVIMO VEIKLOS IR RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJAVIMAS, 

NELICENCIJUOJAMOS VEIKLOS REGULIAVIMAS 

LRTK 2015 m. vykdė radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos 

licencijavimą, atsižvelgdama į Planą organizavo konkursus licencijoms gauti radijo, televizijos 

programoms transliuoti, transliuotojų ir (ar) retransliuotojų prašymu keitė ir tikslino licencijų 

sąlygas, registravo užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis teikėjus 

ir kt. 

Nuo 2015 m. spalio 1 d. įsigalioję VIĮ pakeitimai, be kita ko, padarė įtaką ir LRTK 

vykdomam radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos 

ilicencijavimui ir iš esmės pakeitė retransliavimo veiklos, kuriai vykdyti nėra būtini radijo dažniai 

(kanalai) reguliavimą. Radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo, nenaudojant ribotų radijo 

dažnių (kanalų), televizijos programų platinimo internete veikla ir užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimas tapo nelicencijuojama veikla.  

LRTK, atsižvelgdama į teisinio reguliavimo pokyčius ir siekdama užtikrinti sklandų iki VIĮ 

pakeitimų įstatymo įsigaliojimo licencijuojamą veiklą vykdžiusių ūkio subjektų pervedimą į ūkio 

subjektų, kurių veikla nėra licencijuojama, apskaitą, nustatė, kad iki 2015 m. spalio 1 d. išduotos 

licencijos, suteikiančios teisę transliuoti ir (ar) retransliuoti radijo ir (ar) televizijos programas 

nenaudojant Plane numatytų radijo dažnių (kanalų), laikomos pranešimais apie vertimąsi 

nelicencijuojama transliavimo ar retransliavimo veikla, o šių licencijų turėtojai laikomi pranešėjais. 

LRTK užregistravo 52 tokius ūkio subjektus, kurie po 2015 m. spalio 1 d. tapo nelicencijuojamą 

veiklą vykdančiais ūkio subjektais.  

Nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo užregistruota 17 ūkio subjektų, kurie pranešė 

apie naujai pradedamą vykdyti nelicencijuojamą veiklą.  

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 224 su licencijavimu, konkursų skelbimu ir vykdymu, 

nelicencijuojamos radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo, televizijos programų 

ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos reguliavimu susijusius sprendimus (žr. 1 

paveikslėlį). 
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1 paveikslėlis. 2015 m. LRTK priimti su licencijavimu susiję sprendimai. 

 
 

Vadovaujantis LRTK 2015 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. KS-189 „Dėl transliavimo ir 

retransliavimo licencijų“
15

 ir 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. KS-192 „Dėl licencijos formos 

patvirtinimo“
16

, buvo išduotos 29 transliavimo licencijų, radijo ir televizijos programų 

transliuotojams išduotų iki 2015 m. spalio 1 d., naujos redakcijos. 

2015 m. LRTK išdavė 9 naujas licencijas: 4 – konkursų nugalėtojams radijo programoms 

transliuoti ir 5 licencijas be konkurso (2 licencijas televizijos programoms transliuoti, 2 licencijas 

radijo programai transliuoti, 1 licenciją televizijos programoms retransliuoti) (žr. 1 lentelę).  

 

1 lentelė. Be konkurso išduotos licencijos. 

Eil. 

Nr. 

Licencijos rūšis  Ūkio subjekto pavadinimas Elektroninių ryšių tinklai / 

licencijuojama teritorija 

1.  Radijo programai 

transliuoti 

UAB „RADIJO STOTIS 

LALUNA“ 

100,8 MHz Klaipėda 

2.  Televizijos 

programai transliuoti 

DELFI, UAB Laidiniai plačiajuosčio ryšio 

tinklai / Lietuvos Respublika 

3.  Televizijos 

programai transliuoti 

UAB „BALTICUM TV“ Kabelinės televizijos tinklais, 

laidiniai plačiajuosčio ryšio 

tinklai / Lietuvos Respublika 

                                                 
15

 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-189-2015.pdf  
16

 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-192-2015.pdf  

125 

29 

25 

16 

12 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

Dėl licencijų sąlygų pakeitimo

Dėl licencijų išdėstymo nauja redakcija

Dėl licencijų galiojimo panaikinimo

Dėl konkursų paskelbimo

Dėl konkursų rezultatų

Dėl licencijų išdavimo (be konkurso)

Dėl laikino programų retransliavimo sustabdymo

Dėl licencijų patikslinimo

Dėl leidimų išdavimo

Dėl užsakomųjų visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų

Kita

http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-189-2015.pdf
http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-192-2015.pdf
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4.  Televizijos 

programoms 

retransliuoti 

UAB „Kauno interneto 

sistemos“ 

Laidiniai plačiajuosčio ryšio 

tinklai / Kaunas 

5.  Radijo programai 

transliuoti 

Plungės technologijų ir verslo 

mokykla 

97,3 MHz Plungė 

 

Be to, LRTK išdavė 2 leidimus VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ – radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti Kėdainiuose, Jurbarke, Kybartuose, 

Šilutėje, Laukuvoje ir radijo programai „LRT OPUS“ transliuoti Druskininkuose. 

 

KONKURSŲ LICENCIJOMS GAUTI SKELBIMAS IR VYKDYMAS 

2015 m. LRTK paskelbė 16 konkursų radijo programų transliavimo licencijoms gauti (žr. 2 

lentelę).  

2 lentelė. Paskelbti konkursai. 

Eil. 

Nr. 

Konkurso tikslas Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis/ 

TV kanalas 

Konkurso dalyviai  

Nugalėtojas 

1.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Vilnius* 102,6 MHz UAB „LAISVOJI BANGA“ 

UAB ,,MAINAI“ 

UAB „LAISVOJI BANGA“ 

2.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Utena* 88,3 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 

UAB ,,MAINAI“ 

VšĮ „KVARTOLĖ“ 

3.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Rokiškis 91,4 MHz UAB ,,MAINAI“ 

UAB „Pūkas“ 

UAB „Pūkas“ 

4.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Joniškis 93,4 MHz Paraiškų pateikta nebuvo 

 

5.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Biržai 88,5 MHz UAB „Labas, Klaipėda“ 

UAB ,,MAINAI“ 

UAB „Labas, Klaipėda“ 

6.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Varėna 93,6 MHz UAB ,,MAINAI“ 

Nenustatytas** 

7.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Vilnius 104,7 MHz UAB „ATVIRAI“ 

UAB „Labas, Klaipėda“ 

UAB „LIETUVOS 

RYTAS“ 

UAB ,,MAINAI“ 

UAB „RADIOLA“ 

UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 
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UAB „LIETUVOS 

RYTAS“ 

8.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Ukmergė 89,9 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 

UAB „MAINAI“ 

UAB „RIMTAS RADIJAS“ 

VšĮ „Žemaičių radijas“ 

UAB „RIMTAS RADIJAS“ 

9.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Plungė 90,9 MHz UAB „Info XXL“ 

VšĮ „KVARTOLĖ“ 

VšĮ „Marijos radijas“ 

VšĮ „Žemaičių radijas“ 

VšĮ „KVARTOLĖ“ 

10.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Varėna 101,3 MHz UAB „MAINAI“ 

UAB „RIMTAS RADIJAS“ 

UAB „RIMTAS RADIJAS“ 

11.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Dieveniškės 104,4 MHz UAB „RIMTAS RADIJAS“ 

UAB „RIMTAS RADIJAS“ 

12.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Biržai 90,4 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 

UAB „MAINAI“ 

VšĮ „Žemaičių radijas“ 

VšĮ „KVARTOLĖ“ 

13.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Joniškis 93,4 MHz UAB „MAINAI“ 

VšĮ „Žemaičių radijas“ 

VšĮ „Žemaičių radijas“ 

14.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Šiauliai*** 89,7 MHz  

15.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Ukmergė*** 91,5 MHz  

16.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Kėdainiai*** 106,1 MHz  

17.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Klaipėda*** 93,3 MHz  

* Šis konkursas paskelbtas 2014 m. 

** Atsisakyta išduoti licenciją ir pripažinta laimėtoją nenustatytu. 

*** Šio konkurso rezultatai susumuoti 2016 m. 
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LRTK paskelbtiems konkursams buvo pateiktos ir išnagrinėtos 29 paraiškos. Susumavusi 

konkursų rezultatus, LRTK paskelbė 11 nugalėtojų, išdavė 4 naujas ir papildė 7 anksčiau išduotas 

licencijas. 

 

LRTK SPRENDIMAI DĖL LICENCIJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMŲ IR LICENCIJŲ GALIOJIMO 

PANAIKINIMO 

LRTK 2015 m. priėmė 125 sprendimus dėl transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijų, 

išduotų iki 2015 m. spalio 1 d., t. y. VIĮ pakeitimų įstatymo įsigaliojimo, sąlygų pakeitimų. Šiais 

sprendimais buvo keičiamos licencijuojamos veiklos teritorijos ir veiklos vykdymo pradžios data, 

radijo dažniai, radijo programų pavadinimai, licencijose nustatytų televizijos, radijo programų 

sandara ir turinys, retransliuojamų televizijos programų sąrašai ir kitos licencijų sąlygos. 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK panaikino 25 transliavimo ir retransliavimo licencijų 

galiojimą (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. Panaikinti licencijų galiojimai.  

Eil. 

Nr. 

Ūkio subjekto pavadinimas Licencijos galiojimo 

panaikinimo pagrindas 

Licencijuojama 

veikla  

1.  UAB „Ukmergės televizija“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

2.  UAB „Rakaras“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

3.  UAB „BALTICUM TV“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

4.  UAB „Lanula“ Licencijos turėtojas 

reorganizuotas 

Radijo programos 

transliavimas  

5.  UAB „MAINAI“ Licencijos turėtojas per 

licencijoje nustatytą terminą 

nepradėjo veiklos 

Radijo programos 

transliavimas  

6.  Lietuvos ir Vokietijos uždaroji 

akcinė bendrovė „Televizijos 

komunikacijos“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas  

7.  UAB „SPORT 

ENTERTAINMENT“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programos 

transliavimas 

8.  TEO LT, AB Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programos 

transliavimas  

9.  UAB „MAINAI“ Licencijos turėtojas per 

licencijoje nustatytą terminą 

nepradėjo veiklos 

Radijo programos 

transliavimas  

10.  UAB „MAINAI“ Licencijos turėtojas per 

licencijoje nustatytą terminą 

nepradėjo veiklos 

Radijo programos 

transliavimas  

11.  UAB „Sport media“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programos 

transliavimas 
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12.  UAB „UKMNET TV“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programos 

transliavimas 

13.  UAB „UKMNET TV“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

14.  Kauno technologijos 

universitetas  

Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Radijo programos 

transliavimas  

15.  TEO LT, AB  Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programos 

transliavimas 

16.  UAB „PICTURA“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programos 

transliavimas 

17.  UAB „Taurų dvaras“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

18.  UAB „Dokeda“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

19.  UAB „Aukštaitijos televizija“ Licencijos turėtojas teismo 

pripažintas bankrutavusiu ir 

likviduotinu 

Televizijos programos 

transliavimas 

20.  UAB „Kauno fonas“ Licencijos turėtojas teismo 

pripažintas bankrutavusiu ir 

likviduotinu (sprendimo 

galiojimas teismo nutartimi 

sustabdytas ) 

Radijo programos 

transliavimas  

21.  UAB „KTV net“ Licencijos turėtojas per 

licencijoje nustatytą terminą 

nepradėjo veiklos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

22.  UAB „Miesto tinklas“ Licencijos turėtojas per 

licencijoje nustatytą terminą 

nepradėjo veiklos 

Televizijos programų 

retransliavimas 

23.  UAB „LIETUVOS RYTAS“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Radijo programos 

transliavimas 

24.  VšĮ „Pajūrio radijas“ Licencijos turėtojas 

likviduojamas 

Radijo programos 

transliavimas  

25.  VšĮ „Pajūrio radijas“ Licencijos turėtojas 

likviduojamas 

Radijo programos 

transliavimas  

 

LRTK 2015 m. gruodžio 31 d. buvo išdavusi 145 transliavimo ir retransliuojamo turinio 

licencijas radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams ir retransliuotojams, kurių veikla 

licencijuojama, ir 16 leidimų VšĮ „NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“. 
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RADIJAS 

2015 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 45 radijo programų transliuotojai, kurie transliavo 58 

radijo programas. Ataskaitiniais metais Lietuvoje buvo transliuojama daugiausia muzikinio 

informacinio pobūdžio radijo programų. 

2015 m. LRTK išdavė 6 licencijas radijo programoms transliuoti, iš jų 3 naujiems radijo 

programų transliuotojams: UAB „LIETUVOS RYTAS“, VšĮ „Žemaičių radijas“ ir Plungės 

technologijų ir verslo mokyklai. UAB „LIETUVOS RYTAS“, taip ir nepradėjęs veiklos, kreipėsi į 

LRTK su prašymu panaikinti išduotos licencijos galiojimą. 7 licencijų radijo programoms 

transliuoti turėtojams laimėjus LRTK organizuotus konkursus, licencijose nustatytos veiklos 

sąlygos buvo pakeistos – išplėstos licencijuojamos veiklos teritorijos.  

Pažymėtina, kad labiausiai radijo programų transliavimo aprėptį padidino UAB „RIMTAS 

RADIJAS“ ir VšĮ „KVARTOLĖ“. Radijo programą „RUSRADIO LT“ transliuojanti UAB 

„RIMTAS RADIJAS“ laimėjo konkursus šiai radijo programai transliuoti 89,9 MHz radijo dažniu 

Ukmergėje, 101,3 MHz radijo dažniu Varėnoje ir 104,4 MHz radijo dažniu Dieveniškėse. VšĮ 

„KVARTOLĖ“ suteikta teisė transliuoti radijo programą „RELAX FM“ 88,3 MHz radijo dažniu 

Utenoje, 90,9 MHz radijo dažniu Plungėje ir 90,4 MHz radijo dažniu Biržuose. 

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintas 8 licencijų radijo programoms transliuoti galiojimas. 

UAB „MAINAI“ buvo panaikintas 3 LRTK išduotų licencijų radijo programai transliuoti 

galiojimas, nes per licencijose nustatytą terminą ji nepradėjo vykdyti veiklos. 

Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė 2015 m. buvo didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose: Vilniuje ir Kaune transliuota po 29 radijo programas, Klaipėdoje – 24 radijo programos, 

Šiauliuose – 19 ir Panevėžyje – 18 radijo programų (žr. 2 paveikslėlį).  

 

2 paveikslėlis. Transliuojamų radijo programų skaičius didžiuosiuose Lietuvos miestuose 

 
 

Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2015 m. Lietuvoje buvo 10 nacionalinių radijo 

programų (žr. 4 lentelę), 9 regioniniai radijo programų transliuotojai (žr. 5 lentelę) ir 35 

transliuotojai, transliuojantys 63 vietines radijo programas (žr. 6 lentelę).  

 

Panevėžys

Šiauliai

Klaipėda

Kaunas

Vilnius

18 

19 

24 
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29 
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4 lentelė. Nacionalinės radijo programos. 

Eil.  

Nr. 

Transliuotojas Programos pavadinimas 

1. UAB „M-1“ „M-1“ 

2. UAB „M-1“ „M-1 Plius“ 

3. UAB „Pūkas“ „Pūkas“ 

4. UAB „RADIOCENTRAS“ „Radiocentras“ 

5. UAB „RADIOCENTRAS“ ,,ZIP FM“ 

6. UAB radijo stotis „ULTRA VIRES“ „Lietus“ 

7. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 

„LRT RADIJAS“ 

8. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 

„LRT KLASIKA“ 

9. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „Žinių radijas“ 

10. UAB „LAISVOJI BANGA“ „Laisvoji banga“ 

 

Tyrimų bendrovės TNS LT atlikto radijo auditorijos tyrimo duomenimis
17

, vertinant vidutinę 

radijo auditorijos struktūrą pagal klausytą laiką ir radijo auditorijos dienos ir savaitės pasiekimą, 

2015 m. rudenį Lietuvoje pirmąsias pozicijas užėmė „M-1“, „Lietus“ ir „LRT RADIJAS“ (žr. 3 ir 4 

paveikslėlius). 

3 paveikslėlis. Vidutinė radijo auditorijos struktūra pagal klausytą laiką Lietuvoje. 2015 m. ruduo 

 
Šaltinis – TNS LT 

                                                 
17

http://www.tns.lt/lt/news/radijo-auditorijos-tyrimas-2015-m-ruduo/  

  

Kitos radijo 
stotys 
10,2% Kelyje 

1,3% 

LRT RADIJAS 
14,5% RUSRADIO 

LT 
8,1% 

M-1 plius 
5,4% 

M-1 
18,4% 

Lietus 
16,6% 

Laluna 
2,5% 

Pūkas 
8,6% 

Žinių radijas 
1,9% 

Power Hit Radio 
3,1% 

ZIP FM 
3,1% 

Radiocentras 
6,3% 

http://www.tns.lt/lt/news/radijo-auditorijos-tyrimas-2015-m-ruduo/
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4 paveikslėlis. Radijo auditorijos dienos ir savaitės pasiekimas. 2015 m. ruduo 

 
Šaltinis – TNS LT 

 

5 lentelė. Regioniniai radijo programų transliuotojai. 

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Radijo programos 

pavadinimas 

Vietovės 

1. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Druskininkai, Ignalina, 

Mažeikiai, Nida, Plunksniai, 

Raseiniai, Skuodas, Visaginas 

2. UAB „RIMTAS RADIJAS“ „RUSRADIO LT“ Šiauliai, Klaipėda, Kaunas, 

Panevėžys, Ukmergė, Varėna, 

Dieveniškės 

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

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

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

Panevėžys, Kaunas, Utena, 

Plungė, Biržai 

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

Kaunas, Panevėžys, Telšiai, 

Tauragė 

7. UAB „RADIOCENTRAS“ „CLASSIC ROCK FM“ Vilnius, Kaunas, Panevėžys 

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

9. VšĮ „LIETUVOS 

NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 

„LRT OPUS“ Vilnius, Anykščiai, Kaunas, 

Klaipėda, Panevėžys, Raseiniai, 

Rokiškis, Šiauliai, Tauragė, 

Druskininkai 

 

0

5

10

15

20

25

30
29,4 

25,7 

20,5 
17,6 

15,4 
12,6 

14,1 
11,4 

9,4 

5,7 5,1 4,6 

24,6 

16,4 
14,1 13,1 

8 7,9 7,3 
5,7 4,6 4,1 

2,8 2,2 1,6 

11,3 

Savaitės pasiekimas % Dienos pasiekimas %



Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaita 

 

  23 

6 lentelė. Vietinės radijo programos. 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas Radijo programos pavadinimas Vietovė 

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

2. UAB „Artvydas“ ,,TAU“ Kaunas 

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

4. UAB „AUKŠTAITIJOS 

RADIJAS“ 

„XFM“ 
Panevėžys 

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

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

7. UAB „Info XXL“ „XXL FM“ Telšiai 

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

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

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

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

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

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

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

15. V. Ivanausko individuali firma 

„VYDAS“ 

„A2“ 

 

Vilnius 

16. VšĮ Kauno moksleivių ir 

jaunimo laisvalaikio centras 

„Studio 7“ Kaunas 

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

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

19. UAB „Lamantas“ „HOT FM“ Mažeikiai 

20. UAB „Lamantas“ „Kapsai“ Marijampolė 

21. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šiauliai 

22. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Klaipėda 

23. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Kaunas 

24. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Vilnius 

25. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Viešintos 

26. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Alytus 

27. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Telšiai 

28. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Marijampolė 

29. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Biržai 

30. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Utena 

31. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Varėna 

32. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Jurbarkas 

33. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Rokiškis 

34. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Joniškis 

35. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šilutė 

36. UAB „Mažeikių aidas“ „Mažeikių aidas“ Mažeikiai 
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37. 
Plungės technologijų ir verslo 

mokykla 

„TVM RADIJAS“ 
Plungė 

38. UAB „PLUNSTA“ „Spindulys“ Plungė 

39. UAB „PROARSA“ „JAZZ FM“ Vilnius 

40. UAB „PROARSA“ „Vaikų radijas“ Vilnius 

41. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Kaunas 

42. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Klaipėda 

43. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Vilnius 

44. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Vilnius 

45. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Klaipėda 

46. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Kaunas 

47. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Biržai 

48. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Panevėžys 

49. UAB „RADIJO STOTIS 

LALUNA“ 

„Laluna“ Klaipėda 

50. UAB „RADIOCENTRAS“ „RUSSKOJE RADIO BALTIJA“ Vilnius 

51. UAB „REKLAMOS GAMA“ „Radijogama“ Klaipėda 

52. UAB „SAULĖS RADIJAS“ „Saulės radijas“ Šiauliai 

53. Šiaulių Didždvario gimnazija „Radijo klubas“ Šiauliai 

54. VšĮ Šiaulių universiteto 

gimnazija 

„nano“ Šiauliai 

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

56. UAB „TARPTAUTINIS 

BALTIJOS BANGŲ RADIJAS“ 

„TARPTAUTINIS BALTIJOS 

BANGŲ RADIJAS“ 

Sitkūnai 

57. VšĮ Utenos radijas „Indros radijas“ Utena 

58. Vilniaus Baltupių progimnazija „Baltupių radijas“ Vilnius 

59. Vilniaus universitetas „Vilniaus universiteto radijas 

„Start FM“ 

Vilnius 

60. UAB „ZNAD WILII RADIJO 

STOTIS“ 

„Znad Wilii“ Vilnius 

61. VšĮ „Žemaičių radijas“ „VIT FM“ Joniškis 

62. S. Žilionio personalinė radijo ir 

televizijos konsultacinė agentūra 

„Ratekona“ Sitkūnai 

63. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „EASY FM“ Vilnius 

 

TELEVIZIJA 

Skaitmeninė antžeminė televizija 

2015 m. toliau buvo didinama AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – LRTC) 

pirmojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo, kuriuo siunčiama 11 nacionalinių televizijos 

programų, aprėptis: buvo padidinta stočių Nidoje, Tauragėje, Jurbarke, Visagine, Ignalinoje ir 

Švenčionyse siųstuvų galia ir sumontuota stotis Dieveniškėse.  
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Televizijos programų transliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis 

2015 m. per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus Lietuvos Respublikos gyventojai 

galėjo priimti 11 nemokamų (nekoduotų) nacionalinių televizijos programų (žr. 7 lentelę).  

Pagal TNS LT atliktų tyrimų duomenis
18

, atsižvelgiant į televizijos programų auditorijos 

žiūrėtą laiką, populiariausios iš jų buvo „TV3“, „LNK“ ir „LRT TELEVIZIJA“ (žr. 5 ir 6 

paveikslėlius). 

 

7 lentelė. Nekoduotos nacionalinės skaitmeninės antžeminės televizijos programos. 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas 

Televizijos programos 

pavadinimas 

1. UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“ „BTV“ 

2. UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“ „LNK“ 

3. UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“ „Info TV“ 

4. UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“ „LIUKS!“ 

5. UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“ „TV1“ 

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

7. 
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR  

TELEVIZIJA“ 

„LRT TELEVIZIJA“ 

8. 
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR  

TELEVIZIJA“ 

„LRT KULTŪRA“ 

9. UAB „TELE-3“ „TV3“ 

10. UAB „TELE-3“ „TV6“ 

11.  UAB „TELE-3” „TV8“ 

 

5 paveikslėlis. Televizijos programų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką. 2015 m. gruodis 

 
Šaltinis – TNS LT 

                                                 
18

 http://www.tns.lt/lt/news/tv-auditorijos-tyrimo-rezultatai-2015-m-gruodis/   

http://www.tns.lt/lt/news/tv-auditorijos-tyrimo-rezultatai-2014-m-gruodis/ 
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6 paveikslėlis. Televizijos programų auditorijos struktūra 2014 m. gruodis / 2015 m. gruodis 

 
Šaltinis – TNS LT 

 

2015 m. per skaitmenines antžemines televizijos stotis buvo transliuojama 13 vietinių 

televizijos programų (žr. 8 lentelę). 

 

8 lentelė. Vietinės televizijos programos. 

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Televizijos programos 

pavadinimas 

Vietovė 

1. UAB „AIDAS“ „Aidas“ Trakai 

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

3. UAB „Pūkas“ ,,Pūkas-TV“ Kaunas 

4. UAB „Šiaulių apskrities 

televizija“ 

,,Šiaulių televizija“ Šiauliai 

5. SPLIUS, UAB Šiaulių regiono televizija  

,,Splius“ 

Šiauliai 

6. UAB „Roventa“ ,,Roventos TV“ Mažeikiai 

7. VšĮ Marijampolės televizija ,,Marijampolės televizija“ Marijampolė 

8. V. Krušnos individuali įmonė PTV Peršėkininkų k. 

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

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

11. UAB „TV7“ ,,TV7“ Jonava 

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

13. UAB „BALTICUM TV“ „Balticum Auksinis“ Vilnius 
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Televizijos programų retransliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis 

2015 m. Lietuvoje per skaitmenines antžemines televizijos stotis televizijos programas 

retransliavo 2 retransliuotojai – UAB „BALTICUM TV“ ir TEO LT, AB. 

UAB „BALTICUM TV“ retransliavo: 

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

programų paketą; 

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

programų paketą;  

- per 40 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį Plungėje – 9 televizijos 

programų paketą. 

 

TEO LT, AB per nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus retransliavo 29 

televizijos programas: 

- per antrąjį LRTC skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą – 10 televizijos programų;  

- per pirmąjį TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą – 9 televizijos 

programas; 

- per antrąjį TEO LT, AB skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą – 10 televizijos 

programų. 

 
9 lentelė. Per nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus transliuojamos ir 

retransliuojamos televizijos programos ir jų kalbos.  

LRTC pirmasis 

skaitmeninės 

antžeminės 

televizijos tinklas 

LRTC antrasis 

skaitmeninės 

antžeminės 

televizijos tinklas 

TEO LT, AB pirmasis 

skaitmeninės 

antžeminės televizijos 

tinklas 

TEO LT, AB antrasis 

skaitmeninės 

antžeminės televizijos 

tinklas 

LRT TELEVIZIJA* 

– lietuvių  

RTR Planeta* – 

rusų 

TLC – anglų TV POLONIA* – 

lenkų 

 

LRT KULTŪRA – 

lietuvių 

VH1 – anglų SONY 

ENTERTAINMENT 

TELEVISION – anglų 

/ rusų 

NICKELODEON – 

anglų / rusų 

LNK – lietuvių PBK – rusų, 

lietuvių 

 

ANIMAL PLANET – 

anglų / rusų 

CNN 

INTERNATIONAL – 

anglų 

TV6 – lietuvių BBC WORLD – 

anglų 

FOX – anglų, rusų, 

lietuviški subtitrai 

EURONEWS – anglų / 

rusų / prancūzų / 

vokiečių 

BTV – lietuvių DOZHD  

(TV RAIN) – rusų 

NATIONAL 

GEOGRAPHIC 

CHANNEL – anglų / 

rusų 

DISCOVERY 

WORLD – anglų / rusų 

TV3 – lietuvių KIDZONE TV – 

lietuvių, anglų 

TRAVEL CHANNEL 

/ 

DISCOVERY 

SCIENCE – anglų / 
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PLAYBOY – anglų / 

rusų 

rusų 

INFO TV – lietuvių RTL – vokiečių  SONY TURBO 

(Baltics) – anglų, rusų, 

lietuviški subtitrai 

FOXlife – anglų, rusų 

LIUKS! – lietuvių CARTOON 

NETWORK/TCM 

– anglų / rusų 

DISCOVERY 

CHANEL – anglų / 

rusų 

EUROSPORT2 – anglų 

/ rusų 

TV1 – lietuvių SPORT1 – lietuvių EUROSPORT – anglų 

/ rusų 

MTV Hits UK – anglų 

TV8 – lietuvių BALTICUM 

AUKSINIS – 

lietuvių 

  

 LIETUVOS 

RYTAS.TV – 

lietuvių 

  

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

retransliuojama televizijos programa. * Mokamos (koduotos) TEO LT, AB retransliuojamos televizijos 

programos. 

 

Televizijos programų transliavimas elektroninių ryšių tinklais 

Lietuvoje televizijos programos transliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis; 

- kabelinės televizijos tinklais;  

- laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV);  

- per dirbtinį Žemės palydovą. 

 

2015 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 37 televizijos programų transliuotojai, transliuojantys 53 

televizijos programas:  

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

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

tinklais; 

- 3 programas per dirbtinį Žemės palydovą (televizijos programa „LRT LITUANICA“ 

transliuojama nekoduota).  

 

2015 m. LRTK išdavė UAB „BALTICUM“ licenciją televizijos programai „Balticum 

Platinum“ transliuoti kabelinės televizijos tinklais ir laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. Be to, LRTK išdavė DELFI, UAB transliavimo licenciją televizijos 

programai „Delfi TV“ transliuoti laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais Lietuvos Respublikos 

teritorijoje interneto svetainėje adresu www.delfi.lt. Ši licencija nuo 2015 m. spalio 1 d. laikoma 

pranešimu apie vertimąsi nelicencijuojama televizijos programos transliavimo laidiniais 

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

programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, veiklą.  

 

http://www.delfi.lt/
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Televizijos programų retransliavimas elektroninių ryšių tinklais 

Lietuvoje televizijos ir radijo programos retransliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- kabelinės televizijos tinklais; 

- mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais; 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis; 

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

programų transliavimas ir (ar) retransliavimas;  

- į mobilius galinius įrenginius ir interneto svetainėse; 

- per dirbtinį Žemės palydovą. 

 

2015 m. pabaigoje televizijos ir radijo programas retransliavo 47 ūkio subjektai, 

retransliuojantys jas įvairiomis technologijomis:  

- 2 ūkio subjektai turėjo 4 licencijas retransliuoti televizijos programas per skaitmenines 

antžemines televizijos stotis ar stočių tinklą;  

- 2 ūkio subjektai turėjo 2 licencijas retransliuoti televizijos programas mikrobangų 

daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais;  

- 22 ūkio subjektai, retransliuojantys televizijos programas kabelinės televizijos tinklais, 

veiklą vykdė pateikę pranešimus; 

- 11 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas kabelinės televizijos tinklais ir 

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

televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, veiklą vykdė 

pateikę pranešimus; 

- 13 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas laidiniais plačiajuosčio ryšio 

tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) 

programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, veiklą vykdė pateikę pranešimus; 

- 1 ūkio subjektas, retransliuojantis televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą, 

veiklą vykdė pateikęs pranešimą. 

 

Retransliuotojų abonentai 

2015 m. pabaigoje bendras retransliuotojų abonentų skaičius buvo 697 525 (žr. 7 

paveikslėlį). 

7 paveikslėlis. Daugiausia abonentų turintys retransliuotojai.  
  

  

 
Šaltinis – LRTK 

TEO LT, AB 
144091 
20,6% 

UAB ,,Cgates" 
118862 

17% UAB ,,Init" 
92110 
13,2% 

VIASAT AS 
83647 
12% 

UAB ,,Balticum 
TV" 

80248 
11,5% 

SPLIUS, UAB 
42841 

6% 

Kiti 
135726 
19,5% 
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Daugiausia abonentų turinčių retransliuotojų abonentų skaičius sudaro 80,5 proc. visų abonentų. 

 

NELICENCIJUOJAMA RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIAVIMO IR 

RETRANSLIAVIMO VEIKLA 

2015 m. pabaigoje nelicencijuojamą radijo ir televizijos programų transliavimo ir 

retransliavimo veiklą vykdė, televizijos programas ir (ar) atskiras programas (laidas) platino 

internete ir užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas teikė 

62 ūkio subjektai. Per ataskaitinius metus pranešimus apie nelicencijuojamos veiklos pradžią 

pateikė 17 ūkio subjektų, iš jų 14 – apie užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikimo pradžią, 1 – „VIASAT AS“ – apie televizijos programų 

retransliavimą per dirbtinį Žemės palydovą, 2 – apie televizijos programų platinimą internete, 1 – 

apie radijo programos transliavimą interneto svetainėje.  

2015 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 18 užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų. 

 

LRTK TEIKIMU LR KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAIS NUSTATYTI METINĖS ĮMOKOS 

DYDŽIAI 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro Metinės įmokos už radijo ir (ar) 

televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos 

aprašu (žr. 2 išnašą 12 psl.), LRTK 2015 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikė 26 

raštus dėl metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 

platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų teikimo veiklą (iki 2015 m. – dėl metinės įmokos už licenciją) dydžio nustatymo ir pagal 

juos metinės įmokos dydžiai buvo nustatyti 39 ūkio subjektams (žr. 10 lentelę). 

 

10 lentelė. Metinės įmokos dydžiai. 

Eil. Nr. Ūkio subjekto pavadinimas Metinės įmokos dydis (BSI*) 

1.  UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 10 

2.  UAB „Init“ 50 

3.  UAB Sveikatos TV 2 

4.  UAB „Labas Klaipėda“ 10 

5.  VšĮ „Marijos radijas“ 2 

6.  UAB „ATVIRAI“ 2 

7.  UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ 6 

8.  DELFI, UAB 38 

9.  UAB „Elektronikos šuolis“ 16 

10.  UAB „BALTICUM TV“ 40 

11.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 3 

12.  UAB „Pūkas“ 2 

13.  UAB „LIETUVOS RYTAS“ 12 
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14.  UAB „Labas Klaipėda“ 2 

15.  UAB „Kauno interneto sistemos“ 30 

16.  UAB „RIMTAS RADIJAS“ 4 

17.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 4 

18.  Plungės technologijų ir verslo mokykla 1 

19.  UAB „KAVAMEDIA“ 20 

20.  UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ 20 

21.  TEO LT, AB 20 

22.  UAB „Lrytas“ 20 

23.  UAB „BALTICUM TV“ 20 

24.  UAB „RIMTAS RADIJAS“ 1 

25.  UAB „RIMTAS RADIJAS“ 1 

26.  VšĮ „Žemaičių radijas“ 1 

27.  UAB „Eteris“ 20 

28.  UAB „LNK studija“ 35 

29.  Viasat AS 105 

30.  UAB „Šiaulių apskrities televizija“ 30 

31.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 1 

32.  UAB „Ignalinos televizija“ 20 

33.  UAB „TELE-3“ 35 

34.  DELFI, AB 30 

35.  UAB „Init“ 30 

36.  VšĮ Marijampolės televizija 30 

37.  UAB „Centro medija“ 7 

38.  UAB „Kėdainių krašto televizija“ 30 

39.  VšĮ Alytaus regioninė televizija 30 

* BSI – Lietuvos Respublikos Vyriausybės bazinė socialinė išmoka, 2015 m. BSI – 38 eurai. 

 

 

TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ TURĖTOJŲ AKCIJŲ 

(DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS AR KITOKS PERLEIDIMAS 

2015 m. LRTK, vykdydama VIĮ 22 straipsnio nuostatų reikalavimus, svarstė transliavimo ir 

(ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų prašymus dėl LRTK sutikimo gavimo dėl jų akcijų 

(dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir juos tenkino priimdama 4 sprendimus (žr. 11 

lentelę). 

 

11 lentelė. Akcijų (dalių, pajų) pardavimas ar kitoks perleidimas. 

Eil. 

Nr. 

Ūkio subjekto, 

kurio akcijos 

parduodamos, 

pavadinimas 

Ūkio subjekto, kuris parduoda 

akcijas, pavadinimas 

Ūkio subjekto, kuris įsigyja 

parduodamas akcijas, 

pavadinimas 
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1. UAB „Cgates“ AB ADVANCED 

BROADBAND CO., LTD 

UAB „Motis Shipping Lithuania 

Limited“ – 52 045 akc. 

UAB „Cgates“ Švedijos pensijų fondas SEB-

stiftelsen, Skandinavska 

Enskilda Banken 

Pensionsstiftelse 

UAB „Motis Shipping Lithuania 

Limited“ – 19 671 akc. 

UAB „Cgates“ UAB „SEB Venture Capital“ UAB „Motis Shipping Lithuania 

Limited“ – 47 584 akc. 

2. VšĮ „Šou imperija“ Aušra Vyšniauskienė Valdui Latožai – 50 proc. 

dalininkų kapitalo 

3. UAB „Dokeda“ Renaldas Jančiauskas ir Jolita 

Jančiauskienė 

UAB „Init“ – 2 800 akc. 

 

UAB „Dokeda“ Jonas Raškevičius ir Nina 

Raškevičienė 

4. UAB 

„KAVAMEDIA“ 

Virginija Sajavičienė UAB „Cgates“ –  

3 000 000 akc. 

 

VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 

2015 m. pabaigoje VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (LRT) 

turėjo 16 galiojančių leidimų: 9 leidimus radijo programoms transliuoti, iš jų 2 leidimus transliuoti 

radijo programas per dirbtinį Žemės palydovą, ir 7 leidimus televizijos programoms transliuoti, iš jų 

2 leidimus transliuoti televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą. 

2015 m. LRTK VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ išdavė 

leidimą radijo programai „LRT RADIJAS“ transliuoti Kėdainiuose, Jurbarke, Kybartuose, Šilutėje, 

Laukuvoje ir leidimą radijo programai „LRT OPUS“ transliuoti Druskininkuose.  

2015 m. LRT transliavo 3 radijo programas – „LRT RADIJAS“, „LRT KLASIKA“ ir „LRT 

OPUS“, 4 televizijos programas – „LRT TELEVIZIJA“, „LRT KULTŪRA“, „LRT LITUANICA“ 

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

Pažymėtina, kad, panaikinus televizijos reklamą televizijos programoje „LRT Televizija“, per 

metus šios programos žiūrovų auditorija padidėjo 1,2 proc. 

 

RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ STEBĖSENA 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje televizijos programos transliuojamos visų rūšių elektroninių 

ryšių tinklais – per antžemines skaitmenines televizijos stotis, kabelinės televizijos tinklais, 

mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais (MDTV), laidiniais ir bevieliais plačiajuosčio ryšio 

tinklais (IPTV) ir per dirbtinius Žemės palydovus, LRTK privalo turėti technines galimybes ir 

prieigą prie skirtingomis technologijomis teikiamų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų turinio ir skirti tam pakankamai savo biudžeto lėšų.  

Taigi LRTK, kaip ir anksčiau, 2015 m. didelį dėmesį skyrė stebėsenos funkcijos vykdymo 

užtikrinimui. Praėjusiais metais atnaujinus LRTK techninę įrangą radijo, televizijos programų ar 

atskirų programų stebėsenai vykdyti, buvo sudarytos sąlygos vienu metu įrašyti daugiau radijo, 

http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Radijas
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Klasika
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_televizija
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Kult%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Lituanica
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televizijos programų ir ilgesnį laiką saugoti jų įrašus, dažniau ir operatyviau patikrinti visuose 

Lietuvos regionuose transliuojamas, retransliuojamas radijo ir televizijos programas.  

Per 2015 m. LRTK atliko 788 specializuotus (vieno konkretaus tyrimo objekto) ir 

kompleksinius (dviejų ir daugiau tyrimo objektų) transliuojamų ir (ar) retransliuojamų radijo, 

televizijos programų ar atskirų programų patikrinimus.  

LRTK, siekdama suteikti metodinę pagalbą, 2015 m. nuolat organizavo susitikimus ir teikė 

konsultacijas prižiūrimų ūkio subjektų atstovams. Šią veiklą LRTK planuoja aktyviai vykdyti ir 

ateityje. 

 

2015 M. LRTK ATLIKTI PLANINIAI ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMAI 

(žr. 8 paveikslėlį)  
 

8 paveikslėlis. Pagrindiniai patikrinimų aspektai  

 
 

2015 M. NUSTATYTI PAŽEIDIMAI RADIJO, TELEVIZIJOS PROGRAMOSE AR 

ATSKIROSE PROGRAMOSE (LAIDOSE) 

2015 m. atlikus 788 patikrinimus, nustatyti 122 pažeidimai, iš jų 93 televizijos programose ir 

29 radijo programose. Palyginus ataskaitinių metų duomenis su 2014 m., per kuriuos atlikus 371 

patikrinimą nustatyti 157 pažeidimai, duomenimis, matyti, kad pažeidimų skaičius mažėja. 

2015 m. daugiausia buvo nustatyta Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo ir VIĮ nustatytų reikalavimų komerciniams audiovizualiniams 

pranešimams ir reklamai radijo programose pažeidimų (žr. 12 lentelę bei 9 ir 10 paveikslėlius).   

526 

78 

39 

32 

30 

25 

19 

7 

5 

27 

Dėl neskelbtinos informacijos

Dėl nepilnamečių apsaugos

Dėl reikalavimų reklamai ir komerciniams
audiovizualiniams pranešimams

Dėl reikalavimų rėmimo pranešimams

Dėl reikalavimų prekių rodymui

Dėl licencijų salygų laikymosi

Dėl LRTK sprendimų laikymosi

Dėl reikalavimų Europos kūrinių kvotoms

Dėl televizijos reklamos kiekio per astronominę
valandą

Kiti patikrinimai

2015 m. patikrinimai 
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12 lentelė. Pažeidimai radijo ir televizijos programose  

 

Stebėsenos tikslas 

Iš viso 

tikrinta  

Iš viso 

nustatyta 

pažeidimų 

Pažeidimai 

televizijos 

programose 

Pažeidimai 

radijo 

programose 

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymo laikymosi  

78 31 23 8 

Dėl VIĮ nustatytos neskelbtinos 

informacijos 

526 9 9 - 

Dėl LRTK sprendimų laikymosi  19 3 3 - 

Dėl licencijų sąlygų laikymosi  25 19 6 13 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų 

reklamai radijo programose ir 

komerciniams audiovizualiniams 

pranešimams laikymosi  

39 16 9 7 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų 

televizijos reklamai vaidybinių filmų 

metu laikymosi  

2 0 0 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų 

televizijos reklamai vaikų programų 

metu laikymosi  

1 0 0 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų 

televizijos reklamos kiekiui per 

astronominę valandą laikymosi  

5 2 2 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų rėmimo 

pranešimams laikymosi  

32 25 25 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų prekių 

rodymui laikymosi  

30 11 11 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų radijo 

programos pavadinimo skelbimui 

radijo programose laikymosi  

3 1 - 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų 

televitrinos transliavimui laikymosi  

2 0 0 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų 

programų kalbai, kuria rengiama ir 

skleidžiama informacija, laikymosi  

3 2 2 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos 

kūrinių kvotoms laikymosi  

7 0 0 - 

Kiti patikrinimai 16 3 3 - 

 

  



Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaita 

 

  35 

10 paveikslėlis. Pažeidimai televizijos programose  

 
 

11 paveikslėlis. Pažeidimai radijo programose 

 
  

23 

9 

3 

6 
9 2 

25 

11 

2 3 

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo laikymosi

Dėl VIĮ nustatytos neskelbtinos informacijos

Dėl LRTK sprendimų laikymosi

Dėl licencijų sąlygų laikymosi

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamai ir komerciniams
audiovizualiniams pranešimams laikymosi

Dėl VIĮ nustatyto televizijos reklamos kiekio per astronominę
valandą laikymosi

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų rėmimo pranešimams laikymosi

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų prekių rodymui laikymosi

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų programų kalbai, kuria rengiama ir
skleidžiama informacija, laikymosi

Kiti patikrinimai

8 

13 

7 

1 

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo laikymosi

Dėl licencijų sąlygų laikymosi

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų reklamai laikymosi

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų pavadinimo skelbimui
radijo programose laikymosi
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2015 M. TAIKYTOS POVEIKIO PRIEMONĖS 

LRTK gali taikyti ūkio subjektams VIĮ numatytas poveikio priemones. 

Per praėjusius metus LRTK surašė 6 administracinio teisės pažeidimo protokolus: 4 už 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus, 1 

televizijos programų retransliuotojui už LRTK sprendimo nevykdymą ir licencijos sąlygų 

pažeidimus, 1 už VIĮ nustatytų reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams 

pažeidimus (žr. 13 lentelę).  

 

13 lentelė. Taikytos poveikio priemonės. 

Nr.  Ūkio subjektas Pažeidimas Nuobauda 

1. UAB „Consilium 

optimum“ 

2015 m. LRTK sprendimo Nr. KS-

78 nesilaikymas ir licencijos 

Nr. LP438 sąlygų pažeidimas. 

Pagal ATPK 214
20

 straipsnį 

UAB „Consilium optimum“ 

direktoriui surašytas 

administracinio teisės 

pažeidimo protokolas ir 

administracinis nurodymas 

sumokėti 72 eurų baudą. 

2. UAB „TV7“ Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymo nuostatų 

pažeidimas bei Neigiamą poveikį 

nepilnamečių vystymuisi darančios 

viešosios informacijos žymėjimo ir 

skleidimo tvarkos aprašo 

reikalavimų nesilaikymas. 

Pagal ATPK 

214
19

 straipsnio 3 dalį UAB 

„TV7“ direktorei buvo 

surašytas administracinio 

teisės pažeidimo protokolas 

ir administracinis 

nurodymas sumokėti 145 

eurų baudą. 

3. UAB „TV7“ VIĮ nuostatų bei Reikalavimų 

komerciniams audiovizualiniams 

pranešimams ir reklamos 

transliavimui, radijo programų ir 

atskirų programų rėmimo radijo ir 

(ar) televizijos programose 

įgyvendinimo tvarkos pažeidimas. 

Pagal ATPK 

214
22 

straipsnio 1 dalį UAB 

„TV7“ direktorei buvo 

surašytas administracinio 

teisės pažeidimo protokolas 

ir administracinis 

nurodymas sumokėti 145 

eurų baudą. 

4. UAB „TELE-3“ Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymo nuostatų bei 

Neigiamą poveikį nepilnamečių 

vystymuisi darančios viešosios 

informacijos žymėjimo ir 

skleidimo tvarkos aprašo 

reikalavimų pažeidimas. 

Pagal ATPK 

214
19

 straipsnio 3 dalį UAB 

„TELE-3“ įgaliotam 

atstovui buvo surašytas 

administracinio teisės 

pažeidimo protokolas ir 

administracinis nurodymas 

sumokėti 145 eurų baudą. 

5. UAB „TELE-3“ Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos 

Pagal ATPK 

214
19

 straipsnio 3 dalį UAB 
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poveikio įstatymo nuostatų bei 

Neigiamą poveikį nepilnamečių 

vystymuisi darančios viešosios 

informacijos žymėjimo ir 

skleidimo tvarkos aprašo 

reikalavimų pažeidimas. 

„TELE-3“ įgaliotam 

atstovui buvo surašytas 

administracinio teisės 

pažeidimo protokolas ir 

administracinis nurodymas 

sumokėti 145 eurų baudą. 

6. UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymo nuostatų bei 

Neigiamą poveikį nepilnamečių 

vystymuisi darančios viešosios 

informacijos žymėjimo ir 

skleidimo tvarkos aprašo 

reikalavimų pažeidimas. 

Pagal ATPK 

214
19

 straipsnio 3 dalį UAB 

„RADIOCENTRAS“ 

direktoriui buvo surašytas 

administracinio teisės 

pažeidimo protokolas ir 

administracinis nurodymas 

sumokėti 145 eurų baudą. 

 

 

2015 M. NAGRINĖTI SKUNDAI 

2015 m. LRTK gavo ir išnagrinėjo 54 skundus, susijusius su transliuojamų ir retransliuojamų 

radijo ir (ar) televizijos programų stebėsena. Iš visų 2015 m. gautų su programų stebėsena susijusių 

skundų tik 5 buvo persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms, o 3 nenagrinėti, nes 

juose buvo išsakyta asmeninė nuomonė apie LRTK sprendimus. Daugiausia skundų, kaip ir 2014 

m., buvo pateikta dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymo galimų pažeidimų. Pareiškėjai skundėsi dėl transliuotos informacijos turinio, netinkamo 

programų indeksavimo ar netinkamo transliavimo laiko, tačiau daugumoje skundų nurodyti faktai 

nepasitvirtino – atlikus patikrinimus pažeidimų nenustatyta.  

Nagrinėjant skundus pastebima, kad visuomenė yra pilietiška, jai svarbu, kas vyksta šalyje ir 

pasaulyje – net 12 pranešimų gauta dėl galimai paskelbtos draudžiamos skelbti informacijos. 

Beveik visuose skunduose buvo atkreiptas dėmesys į informaciją, skleidžiamą kurioje nors iš 

Lietuvos Respublikos teritorijoje retransliuojamų televizijos programų rusų kalba.  

Ataskaitiniais metais buvo gauta skundų ir dėl licencijose nustatytų įsipareigojimų dėl radijo 

programos sandaros ir turinio nesilaikymo, galimo televizijos reklamos transliavimo LRT 

televizijos programose, kalbos, kuria transliuojamos ar retransliuojamos televizijos programos, 

reikalavimų nesilaikymo, LRTK sprendimų, susijusių su laikinu televizijos programos skleidimo 

Lietuvos Respublikos teritorijoje sustabdymu, nevykdymo (žr. 11 paveikslėlį).  
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11 paveikslėlis. LRTK gauti ir išnagrinėti skundai 

 
 

 

EUROPOS KŪRINIŲ IR NEPRIKLAUSOMŲ KŪRĖJŲ KŪRINIŲ KVOTŲ VYKDYMO 

PRIEŽIŪRA 

Prižiūrėdama, kaip Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys televizijos programų 

transliuotojai laikosi VIĮ 38 str. reikalavimų, pagal kuriuos daugiau kaip pusę televizijos programos 

laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, reklamos programoms, teleteksto 

paslaugoms ir teleparduotuvei, kai tai įmanoma, turi būti skirta Europos kūriniams bei ne mažiau 

kaip 10 procentų televizijos programos laiko – Europos kūriniams, sukurtiems nepriklausomų 

kūrėjų ne anksčiau kaip per pastaruosius 5 metus, LRTK renka analitinę informaciją ir kas dveji 

metai pateikia ją Europos Komisijai. Šioje ataskaitoje pateikiami LRTK turimi 2014 m. duomenys 

(žr. 14 lentelę). 

  

17 

12 4 

2 
1 

2 
1 

7 

8 

Dėl galimų Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo pažeidimų

Dėl galimai draudžiamos informacijos paskelbimo

Dėl galimo reikalavimų programų kalbai, kuria skleidžiama
informacija, nesilaikymo

Dėl LRTK sprendimų

Dėl užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų

Dėl galimo licencijos sąlygų sandarai ir turiniui radijo programose
nesilaikymo

Dėl galimai visuomeninio transliuotojo transliuotų komercinių
audiovizualinių pranešimų

Kiti skundai

Nepagrįsti/ ne pagal LRTK kompetenciją atsiųsti skundai
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14 lentelė. Duomenys apie Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų kūrinių kvotų vykdymą 2014 m. 

Transliuotojas Televizijos 

programos 

pavadinimas 

Europos 

kūriniai 

Nepriklausomų 

kūrėjų kūriniai 

Nepriklausomų 

kūrėjų kūriniai 

sukurti ne 

anksčiau kaip 

prieš 5 m. 

UAB „Laisvas ir 

nepriklausomas 

kanalas“ 

„LNK“ 50% 50% 50% 

„TV1“ 25% 25% 15% 

„Info TV“ 55% 55% 55% 

„BTV“ 44% 44% 44% 

„LIUKS!“ 87% 15% 12% 

UAB 

„TELE-3“ 

„TV3“ 20% 20% 20% 

„TV6“ 7% 7% 7% 

„TV8“ 19% 19% 19% 

UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija 

„Lietuvos rytas.tv“ 62% 43% 43% 

VšĮ „LIETUVOS 

NACIONALINIS 

RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 

„LRT televizija“ 83,3% 62,9% 17,6% 

„LRT Kultūra“ 89% 48,4% 12,5% 

 

Televizijos programų transliuotojai, nurodydami priežastis, trukdančias įvykdyti VIĮ ir 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (toliau – AVŽPD) nustatytas kvotas, dažniausiai 

įvardija kokybiškos produkcijos pasiūlos rinkoje stoką bei didelę vietinių gamintojų sukurtos 

kokybiškos produkcijos įsigijimo kainą. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE RETRANSLIUOJAMOSE TELEVIZIJOS PROGRAMOSE 

NUSTATYTI PAŽEIDIMAI  

LRTK, įgyvendindama savo funkcijas, 2015 m. tikrino ne tik Lietuvos Respublikos 

jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų transliuotojų transliuojamas radijo ir 

televizijos programas, bet vykdė ir Lietuvoje retransliuojamų Rusijos Federacijoje rengiamų, tačiau 

kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotų arba registruotų, televizijos programų 

stebėseną.  

Didelį susirūpinimą ilgą laiką kėlė Jungtinės Karalystės jurisdikcijai priklausančio televizijos 

programų transliuotojo „Baltic Media Alliance Ltd.“ rengiamų ir Lietuvoje retransliuojamų 

televizijos programų „Ren TV Baltic“ ir „NTV Mir Lithuania“ turinys dėl VIĮ nustatytų 

reikalavimų dėl neskelbtinos, žurnalistų etikos principų neatitinkančios informacijos skleidimui, 

nesilaikymo.  

Siekdama apsaugoti informacinę Lietuvos erdvę nuo draudžiamos skelbti ir visuomenės 

informavimo principų neatitinkančios informacijos skleidimo, LRTK dėl minėtų televizijos 

programų ar atskirų programų (laidų) turinio vertinimo ne kartą kreipėsi į Lietuvos kompetentingas 

institucijas bei nepriklausomus ekspertus, apie tai informavo Jungtinės Karalystės reguliuojančią 
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instituciją – OFCOM, išdavusią licencijas transliuoti minėtas televizijos programas. LRTK prašymu 

atlikęs išsamų kai kurių šių televizijos programų atskirų programų (laidų) turinio tyrimą, OFCOM 

taip pat priėmė sprendimus, kad nurodytas televizijos programas rengiantis ir transliuojantis jo 

licencijuotas televizijos programų transliuotojas ne kartą pažeidė ir britų Transliuotojų kodeksą dėl 

šališkai pateiktos informacijos žinių programose. OFCOM sprendimus dėl nustatytų pažeidimų 

paviešino savo leidžiamuose biuleteniuose Nr. 282
19

, 284
20

, 290
21

  

Dėl televizijos programų transliuotojo „Baltic Media Alliance Ltd.“ televizijos programos 

„Ren TV Baltic“ atskiroje programoje „Paklydimo teritorija“, transliuotoje 2014 m. lapkričio 19 d., 

paskelbtos draudžiamos skelbti informacijos LRTK 2015 m. sausio 12 d. priėmė sprendimą Nr. KS-

12
22

 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių 

ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, 

sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“. Šį 

sprendimą LRTK priėmė įvertinusi nepriklausomų ekspertų bei Žurnalistų etikos inspektoriaus 

išvadas, kuriose buvo nustatyta, kad televizijos programos „Ren TV Baltic“ Rusijos Federacijoje 

sukurtoje atskiroje programoje „Paklydimo teritorija“ buvo tendencingai ir šališkai skleidžiama 

informacija apie įvykius Ukrainoje, kurstomas karas ir neapykanta ukrainiečiams ir teisėtai 

Ukrainos valdžiai, Ukrainos suverenumą ir vientisumą remiančioms Europos Sąjungos ir NATO 

valstybėms. 

Šiuo sprendimu LRTK įpareigojo Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančius 

televizijos programų retransliuotojus, retransliuojančius televizijos programą „Ren TV Baltic“, 

laikinai – 3 mėnesiams – sustabdyti šią televizijos programą sudarančių atskirų iš ne Europos 

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

dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių programų retransliavimą Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. Šį LRTK sprendimą sankcionavo Vilniaus apygardos teismas. 

Pažymėtina, kad nuolat bendradarbiaudama šiuo atveju LRTK pasiekė, jog, dar neįsigaliojus 

priimtam sprendimui, šios televizijos programos rengėjas „BMA Ltd.“ pertvarkė savo televizijos 

programos sandarą ir joje nebeliko LRTK sprendimu laikinai sustabdytų retransliuoti televizijos 

programos atskirų programų. Jos buvo pakeistos Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be 

sienų ratifikavusios Ukrainos televizijos programų atskiromis programomis (laidomis). Todėl šiuo 

atveju visa televizijos programa „Ren TV Baltic“ galėjo būti ir toliau retransliuojama Lietuvoje.  

2015 m. net 2 kartus buvo nustatyti VIĮ 19 str. 1 d. 3 p. pažeidimai dėl draudžiamos skelbti 

informacijos Švedijos Karalystėje registruotoje Rusijos Federacijos valstybinės radijo ir televizijos 

kompanijos (toliau – VGTRK) gaminamoje televizijos programoje „RTR Planeta“. 

2015 m. balandžio 8 d. LRTK priėmė sprendimą Nr. KS-78
23

 „Dėl televizijos programos 

„RTR Planeta“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo“ laikinai stabdyti televizijos programos „RTR 

Planeta“ retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Per nepilnus metus antrą kartą LRTK nustatė draudžiamos skleisti informacijos faktus 

programoje „Vakaras su Vladimiru Solovjovu“ ir, laikydamasi visų VIĮ nuostatų reikalavimų dėl 

laikino televizijos programų sustabdymo, kreipėsi į televizijos programos transliuotoją, taip pat šią 

                                                 
19

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/broadcast-bulletins/obb282/Issue_282.pdf    
20

 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/broadcast-bulletins/obb284/Issue_284.pdf  
21

 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/broadcast-bulletins/obb290/Issue_290.pdf  
22

 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-12-2015.pdf   
23

 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-78-2015.pdf   

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/broadcast-bulletins/obb282/Issue_282.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/broadcast-bulletins/obb284/Issue_284.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/broadcast-bulletins/obb290/Issue_290.pdf
http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-12-2015.pdf
http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-78-2015.pdf
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televizijos programą registravusią Švedijos reguliuojančią instituciją bei Europos Komisiją ir 

informavo apie nustatytus pažeidimus. 

Pagal VIĮ nustatytus reikalavimus, jeigu konsultuojantis su televizijos programą 

transliuojančia valstybe ir Europos Komisija per 15 dienų nepavyksta susitarti abipusiu susitarimu 

ir jei minėtoje televizijos programoje tariamai pažeidimai yra daromi toliau, LRTK įgyja teisę 

laikinai sustabdyti televizijos programos retransliavimą. 

Konsultuojantis su televizijos programą „RTR Planeta“ transliuojančia valstybe ir Europos 

Komisija, pagal nustatytą procedūrą susitarti abipusiu sutarimu per 15 dienų nuo įspėjimo nepavyko 

ir pažeidimai buvo daromi toliau, todėl LRTK, vadovaudamasi Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos bei VIĮ nuostatomis, nusprendė laikinai sustabdyti šios televizijos programos 

retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje 3 mėnesių laikotarpiui. 

Europos Komisija, išnagrinėjusi LRTK sprendimą, pažymėjo, kad priemonės, kurių Lietuva 

ėmėsi prieš televizijos programą „RTR Planeta“, yra suderinamos su Europos Sąjungos teise. 

Europos Komisija 2015 m. liepos 7 d. sprendime C(2015) 4609 finale
24

 taip pat pažymėjo, jog 

„Lietuva pakankamai svariai įrodė, kad per 12 mėn. „RTR Planeta“ transliuotose programose du 

kartus buvo padaryti akivaizdaus, rimto, ir sunkaus pobūdžio draudimo kurstyti neapykantą 

pažeidimai ir kad pažeidimai buvo daromi nepasiekus draugiško susitarimo su transliuojančia 

valstybe nare. Priemonės, kurių ėmėsi Lietuva, nėra diskriminuojančios ir yra proporcingos siekiant 

užtikrinti, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi AVŽPD 6 straipsnio taisyklių, pagal kurias 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai negali kurstyti neapykantos dėl rasės ir (arba) 

pilietybės. Todėl, siekiant užtikrinti, kad AVŽPD 3 straipsnis būtų taikomas efektyviai, būtina buvo 

apriboti saviraiškos laisvę.“  

Nuo 2015 m. spalio 1 d. įsigaliojusios naujosios VIĮ nuostatos užtikrino LRTK galimybes 

efektyviai riboti draudžiamos skleisti informacijos platinimą Lietuvos jurisdikcijai nepriklausančių 

televizijos programų transliuotojų televizijos programose, kurias retransliuoja Lietuvos teritorijoje 

veiklą vykdantys retransliuotojai. Pagal VIĮ nuostatas, įsigaliojusias 2015 m. spalio 1 d., LRTK, 

pakartotinai nustačiusi VIĮ 19 str. 1 d. 3 p. reikalavimų pažeidimus televizijos programos „RTR 

Planeta“ atskiroje programoje (laidoje) „Sekmadienio vakaras su V. Solovjovu“, 2015 m. gruodį 

priėmė sprendimą Nr. KS-218
25

, kuriuo įpareigojo Lietuvos retransliuotojus perkelti šią televizijos 

programą į televizijos programų paketus, platinamus tik už papildomą mokestį. Šiame LRTK 

sprendime nustatyti apribojimai galios 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos, t. y. iki 2016 m. 

gruodžio mėn.  

Dėl nustatytų pakartotinų pažeidimų minėtoje televizijos programoje LRTK kreipėsi į 

televizijos programos transliuotoją ir Švedijos reguliuojančią instituciją reikalaudama užtikrinti, kad 

Lietuvai skirtos televizijos programos „RTR Planeta“ turinys atitiktų Lietuvos Respublikos 

įstatymų reikalavimus. Švedijos reguliuojanti institucija informavo, kad LRTK nurodytų pažeidimų 

televizijos programoje „RTR Planeta“ tyrimas perduotas nagrinėti Švedijos policijai.  

 

                                                 
24

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/decision-compatibility-eu-law-lithuanian-measures-under-article-

32-avmsd   
25

http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-218-2015.pdf     

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/decision-compatibility-eu-law-lithuanian-measures-under-article-32-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/decision-compatibility-eu-law-lithuanian-measures-under-article-32-avmsd
http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-218-2015.pdf
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NETEISĖTAI VYKDOMOS VEIKLOS PREVENCIJA 

Vykdydama savo funkcijas, dar 2014 m. LRTK nustatė neteisėtai vykdomos televizijos 

programų platinimo internete veiklos faktą. Buvo nustatytas ūkio subjektas, kuris, nesilaikydamas 

VIĮ reikalavimų, galimai neteisėtai teikė Lietuvos Respublikos gyventojams mokamas televizijos 

programų platinimo internete paslaugas. 

Dėl šio fakto 2015 m. balandžio mėn. LRTK pakartotinai kreipėsi (pirmą kartą – 2014 m.) į 

Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą (toliau – Generalinė prokuratūra) dėl informacijos 

apie atliktą ikiteisminį tyrimą dėl internetinės televizijos KARTINA.TV paslaugas platinančių 

asmenų galimai vykdomos neteisėtos veiklos gavimo. LRTK jau anksčiau buvo nurodžiusi 

Generalinei prokuratūrai, kad minėtas paslaugų teikėjas savo abonentams retransliuoja 149 įvairaus 

pobūdžio televizijos programas, iš kurių trys yra pornografinio pobūdžio, o dar trys 

retransliuojamos be tų televizijos programų transliuotojų sutikimo ir neturi šiai veiklai vykdyti 

reikalingos LRTK išduotos licencijos (pagal VIĮ nuostatas, galiojusias iki 2015 m. spalio1 d., 

minėta veikla buvo licencijuojama). Generalinė prokuratūra informavo LRTK, kad, nesurinkus 

pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę, tyrimas nutrauktas. 

Kaip minėta, nuo 2015 m. spalio 1 d. įsigaliojęs VIĮ pakeitimo įstatymas pakeitė televizijos 

programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo reglamentavimo tvarką ir nuo tada šių paslaugų 

teikėjai, prieš pradėdami vykdyti minėtą veiklą, privalo Transliavimo veiklos ir retransliuojamo 

turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pranešti apie tai LRTK.  

Pasikeitus teisiniam reguliavimui, LRTK atliko tyrimą, kurio metu siekė nustatyti visus ūkio 

subjektus vykdančius aukščiau minėtą veiklą ir atitinkamai kreipėsi į tuos, kurie VIĮ nustatyta 

tvarka nebuvo pateikę pranešimo LRTK apie vykdomą užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų platinimo internete paslaugų 

teikimą. Deja, dar ne visi ūkio subjektai įvykdė VIĮ nuostatų reikalavimus dėl pranešimų apie 

vykdomą veiklą pateikimo.  

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi VIĮ nuostatomis, LRTK 

imsis aktyvių veiksmų, kad neteisėtai vykdoma veikla būtų nutraukta. 

 

LRTK BENDRADARBIAVIMAS  

BENDRADARBIAVIMAS SU AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGŲ RINKOS 

DALYVIAIS 

Įgyvendindama numatytus tikslus ir atlikdama įstatyme nustatytas funkcijas, LRTK ypač 

daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos dalyviais. 

Praėjusiais metais LRTK surengė daug susitikimų savo ir rinkos dalyvių iniciatyva, kuriuose 

diskutavo įstatymų nuostatų pažeidimų prevencijos, veiklos reglamentavimo tobulinimo, 

draudžiamos informacijos platinimo ir kitais svarbiais bei aktualiais klausimais. 

Nustačiusi vis daugiau draudžiamos skleisti informacijos platinimo atvejų rusų kalba Lietuvos 

Respublikos teritorijoje retransliuojamose televizijos programose, LRTK inicijavo susitikimus su tų 

televizijos programų programų rengėjais Jungtinės Karalystės licenciją turinčio televizijos 

programų transliuotojo „BMA Ltd“ atstovais bei šios televizijos programos platintojais Baltijos 
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valstybėse Latvijos įmone SIA „BMU“ ir Švedijos Karalystėje registruotos televizijos programos 

„RTR Planeta“ rengėjais VGTRK atstovais. 

Šių susitikimų tikslas buvo aptarti LRTK nustatytus įstatymų pažeidimus, pasikeisti 

nuomonėmis, pateikti ir paaiškinti LRTK poziciją bei VIĮ nustatytas procedūras dėl draudžiamos 

skleisti informacijos platinimo reguliavimo, pareikalauti, kad nurodytų ūkio subjektų rengiamose 

televizijos programose nebūtų skleidžiama įstatymų draudžiama skelbti informacija, kad Lietuvai 

skirtose televizijos programose, o ypač naujienų programose, nebūtų šališkos, tendencingos, 

kurstančios nesantaiką ir neapykantą ar kitaip pažeidžiančios žurnalistų etikos principus bei 

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus informacijos, bei užmegzti 

glaudesnį bendradarbiavimą siekiant išvengti panašių pažeidimų ateityje. 

LRTK sprendimai dėl televizijos programų, kuriose buvo nustatyti draudžiamos skelbti 

informacijos platinimo faktai, laikino retransliavimo stabdymo visais atvejais turėjo didelės įtakos 

Lietuvos televizijos programų retransliuotojų veiklai, todėl abiejų pusių siūlymais vyko susitikimai 

įvairiais lygmenimis aptarti tokių LRTK sprendimų poveikį ir vykdymą bei efektyvesnio 

retransliuojamo turinio reguliavimo galimybes. 

Tuo tikslu praėjusių metų rugsėjį LRTK nariai dalyvavo Lietuvos ir Latvijos retransliuotojų 

organizuotame susitikime Panevėžyje, apie planuojamas VIĮ pataisas ir galimą jų poveikį 

retransliuotojų veiklai pranešimus skaitė LKTA XIX tarptautinėje konferencijoje „Retransliavimo 

teisinis reguliavimas: dabartis ir ateitis“.  

 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO)  

LRTK nariai praėjusiais metais net tris kartus ESBO kvietimu lankėsi jos organizuojamuose 

renginiuose, kuriuose su Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie tarptautinių organizacijų 

Vienoje ambasadoriumi, ESBO atstove žiniasklaidos laisvei ir jos biuro vadovu buvo aptarta žodžio 

laisvės situacija Rusijos vykdomos informacinės propagandos kontekste ir ieškota efektyvesnių 

kovos su karą ir neapykantą kurstančia informacija, skleidžiama rusų kalba retransliuojamose 

televizijos programose, rezonansiniai LRTK sprendimai dėl laikino televizijos programos atskirų 

programų (laidų), kuriose buvo skelbiama nesantaiką ir karą kurstanti informacija, retransliavimo 

sustabdymo, šių sprendimų teisiniai argumentai ir motyvacija, Lietuvos teisinės sistemos ypatumai. 

Šiuose renginiuose buvo išsamiai pristatyti VIĮ pakeitimai, apsvarstyti interneto vartotojų 

žiniasklaidos raštingumo kėlimo, žiniasklaidos pliuralizmo užtikrinimo galimų projektų inicijavimo 

ir kiti aktualūs klausimai.  

 

Diplomatinės atstovybės 

2015 m. kovo mėnesį LRTK dalyvavo Latvijos Respublikos ambasados organizuotame 

seminare, kuriame buvo apsvarstyti demokratinėms valstybėms iškilusius naujus iššūkius 

informacinio karo kontekste, reguliuojančių institucijų vaidmenį ir Baltijos valstybių aktyvesnį bei 

konkretesnį bendradarbiavimą šiomis sąlygomis.  

Taip pat kovo mėnesį LRTK su Jungtinės Karalystės bei Danijos Karalystės ambasadoriais 

dalyvavo Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus iniciatyva surengtose apskritojo stalo diskusijose 

apie Rusijos propagandos žiniasklaidoje keliamas grėsmes ir pasisakė apie propagandos Lietuvos 
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teritorijoje retransliuojamose rusiškose programose ribojimo teisines galimybes ir taikomas 

priemones.  

LRTK pirmininkas Edmundas Vaitekūnas praėjusių metų rugpjūtį lankėsi Lietuvos 

Respublikos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje. Šiame susitikime su ambasados atstovais buvo 

aptarti galimo bendradarbiavimo aukščiausiu lygiu būdai, ieškant efektyvių nedraugiškos 

propagandos skleidimo retransliuojamose programose Lietuvoje apribojimo galimybių.  

 

Reguliuojančios institucijos 

Bendradarbiaudama su kitų Europos Sąjungos valstybių narių tokias pačias funkcijas 

atliekančiomis institucijomis, 2015 m. balandžio mėn. LRTK organizavo darbo vizitą į Lenkijos 

Nacionalinio radijo ir televizijos tarybą ir su kaimyninės šalies reguliuojančia institucija plačiau 

aptarė skaitmeninės antžeminės televizijos plėtrą, programų indeksavimo ir stebėsenos aspektus.  

Ataskaitiniu laikotarpiu gerokai suaktyvėjo bendradarbiavimas su Švedijos transliavimo 

komisija ir Jungtinės Karalystės reguliuotoju OFCOM – institucijomis, licencijavusiomis ar 

registravusiomis rusų kalba transliuojamas televizijos programas, skirtas Lietuvos auditorijai, 

glaudžiau bendradarbiauta ir su Europos Komisija.  

LRTK, nustačiusi, kad Jungtinės Karalystės reguliuojančios institucijos OFCOM 

licencijuotose televizijos programose „NTV Mir“ ir „Ren TV Baltic“ buvo nuolat skleidžiama 

tendencinga, šališka, visuomenės informavimo principus pažeidžianti arba tikrovės neatitinkanti 

informacija, pateikė jai tirti virš 20 šių televizijos programų atskirų programų (laidų), dažniausiai – 

žinių programų (laidų). Jas įvertinęs OFCOM taip pat nustatė Transliuotojo kodekso pažeidimų. 

Tyrimo išvados viešai skelbiamos institucijos leidiniuose „Broadcast Bulletin“ (žr. išnašas 40 psl.). 

2015 m. kovo mėn. LRTK surengė Baltijos šalių audiovizualinį sektorių reguliuojančių 

institucijų susitikimą. Jame buvo svarstomi reguliuotojų siūlymai dėl galimų AVŽPD pataisų, 

transliuotojų jurisdikcijos nustatymo klausimai, problemos, susijusios su Europos Sąjungoje 

licencijuotų ar registruotų televizijos programų transliuotojų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse 

gaminamo ir Lietuvos auditorijai skirto turinio reguliavimu bei glaudesnio ir efektyvesnio 

reguliuojančių institucijų bendradarbiavimo perspektyvos. Svarbu tai, kad susitikime dalyvavo 

Jungtinės Karalystės reguliuotojas OFCOM, kuris yra išdavęs licenciją „NTV Mir Lithuania“ ir 

„Ren TV Lietuva“ televizijos programoms, skirtoms Lietuvos auditorijai, ir Švedijos Karalystės 

reguliuotojas, registravęs „RTR Planeta“ televizijos programą (2014 m. ir 2015 m. šių televizijos 

programų atskirų programų (laidų) retransliavimą LRTK buvo laikinai ne kartą sustabdžiusi), taip 

pat Europos Komisijos atstovas, Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvos Respublikoje  

Susitikime buvo nagrinėta susidariusi situacija ir pasiūlyta licencijas išdavusioms 

institucijoms atidžiau vertinti kitai valstybei skirtų televizijos programų turinį, svarstyti galimybę 

tobulinti bendrą Europos Sąjungos valstybių narių televizijos programų jurisdikcijos duomenų bazę, 

aktyviau viešinti savo sprendimus ir kt. 

Baltijos šalių reguliuotojų susitikimai tradiciškai vyksta kiekvienais metais pagal 2005 m. 

pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Juose aptariami opiausios problemos, su kuriomis susiduria 

labai panašių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkų priežiūrą vykdančios reguliuojančios 

institucijos.  
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Europos reguliuojančių institucijų organizacija (EPRA)  

Dar aktyvesnis bendravimas su užsienio kolegomis buvo būtinas prasidėjus AVŽPD 

peržiūrai, kurios metu pravartu rasti sąjungininkų ir bendraminčių tam, kad būsima direktyva 

atspindėtų ir Lietuvos visuomenės poreikius. 

Viena iš tarptautinio bendradarbiavimo formų – dalyvavimas EPRA (www.epra.org.) 

veikloje. LRTK jau 17 metų yra EPRA organizacijos narė.  2 kartus per metus LRTK nariai 

dalyvauja šios organizacojos rengiamose konferencijose, prisideda prie jose svarstomų klausimų 

parengimo, pildo teminius klausimynus ir kt. 

41-oji EPRA konferencija vyko 2015 m. pavasarį Berne dviejų Šveicarijos audiovizualinį 

sektorių reguliuojančių institucijų – Federalinės komunikacijų institucijos ir Nepriklausomos 

skundų institucijos – kvietimu.  

Viena iš svarstytų temų buvo „Kaip užtikrinti tvarią žiniasklaidos turinio ekosistemą 

Europoje“. Konferencijoje ypač daug dėmesio buvo skirta turinio kūrimo, vartojimo ir platinimo 

aspektams, atsižvelgiant į ekonomines galimybes; rinkos fragmentacijos tendencijoms; turinio 

vartojimo įpročių pasikeitimams įdiegus skaitmeninę technologiją ir reguliuojančių institucijų 

vaidmens analizei, akcentuota būtinybė turinyje proporcingai atspindėti kultūrinę, lyčių, religijų, 

politinių požiūrių, nuomonių ir kt. įvairovę.  

42-oji EPRA konferencija įvyko spalio mėnesį Niurnberge Vokietijos Bavarijos žemės 

audiovizualinį sektorių reguliuojančios institucijos kvietimu. Jos metu aptarta, kaip užtikrinti tvarų 

Europos audiovizualinės žiniasklaidos kokybiško turinio gamybos finansavimą ir reguliuotojo 

galimybes skatinti autorius kurti įvairesnę produkciją, ir apsvarstytos kitos aktualios temos, 

pavyzdžiui, visuomeninio transliuotojo programų turinio įvairovė daugiaplatformėje aplinkoje; 

audiovizualiniai komerciniai pranešimai – naujovės ir iššūkiai; vietinė ir regioninė televizija, jos 

finansavimo modeliai ir kt.  

Svarbu tai, kad šios konferencijos suteikia galimybę ne tik panagrinėti aktualias temas, bet ir 

susipažinti su įvairių valstybių audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų veiklos ypatumais, 

aptarti opias problemas ir pasisemti patirties, neformaliai pabendrauti su kolegomis ir juos 

informuoti apie LRTK veiklą, priimamus sprendimus. Kai kurie LRTK sprendimai, pavyzdžiui, dėl 

televizijos programų, kuriose buvo skleidžiama nesantaiką ir karą kurstanti informacija, laikino 

retransliavimo sustabdymo, daugeliui kitų šalių reguliuojančių institucijų sukėlė klausimų ir 

abejonių. Vieni užsienio kolegos šiems sprendimams nepritarė, o bendraminčiai sutiko, kad žodžio 

laisvę būtina atskirti nuo laisvės skleisti melą, tikrovės neatitinkančią ir nesantaiką kurstančią 

informaciją. 

 

Europos reguliuojančių institucijų grupė (ERGA) 

LRTK yra Europos Komisijos inicijuotos reguliuotojų grupės ERGA narė.  

2015 m. ši darbo grupė dirbo pasiskirsčiusi į pogrupius, nagrinėjančius materialiosios 

jurisdikcijos, nepilnamečių apsaugos, reguliuojančių institucijų nepriklausomumo ir teritorinės 

jurisdikcijos problemas.  

LRTK atstovas dirbo Teritorinės jurisdikcijos darbo grupės pogrupyje, kuriame pareiškė norą 

dalyvauti 25 iš 28 ES valstybių reguliuojančių institucijų. Jame buvo nagrinėjami AVŽPD 

nepakankamai aiškūs ir tikslūs transliuotojų jurisdikcijos nustatymo kriterijai. Su šia problema 

tiesiogiai siejasi diskusijos dėl LRTK veiksmų, sustabdant kai kurių Rusijos Federacijoje gaminamų 

televizijos programų laisvą priėmimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ieškant būdų, kaip suderinti 

http://www.epra.org/
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televizijos programai licenciją išdavusios valstybės reikalavimus ir reikalavimus tos valstybės, 

kurios auditorijai ta televizijos programa transliuojama, pasiūlytas naujas terminas „teritorinė 

jurisdikcija“ labiau detalizuoja, kas yra atsakingas už į kitą valstybę transliuojamą televizijos 

programą. Įvairių posėdžių metu LRTK pristatė Lietuvai svarbių dabar galiojančios AVŽPD 

nuostatų dėl transliuotojų jurisdikcijos nustatymo trūkumus, ilgą pažeidimų nagrinėjimo eigą, 

būtinumą papildyti draudžiamos informacijos skelbti sąrašą, įtraukiant ir informaciją, keliančią 

pavojų šalies nacionaliniam saugumui ir kt.  

Planuojama, kad kitose dviejose ERGA darbo grupėse – Reguliuotojų patarimai Europos 

Komisijai, taikant naują teisinį reglamentavimą, ir Svarbiausių ateities reglamentuotinų 

audiovizualinės srities krypčių nustatymas, LRTK atstovaus dar plačiau. ERGA priimti dokumentai 

– visų Europos Sąjungos reguliuotojų bendro darbo rezultatas – skelbiami jos svetainėje 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/search/site/ERGA.  

 

Europos Komisija  

Ataskaitiniais metais LRTK koordinavo Europos Komisijos organizuotą AVŽPD sąnaudų ir 

naudos tyrimo ataskaitos parengimą nacionaliniu mastu. Šiuo tyrimu buvo siekiama sužinoti įvairių 

Europos valstybių suinteresuotų subjektų nuomonę apie AVŽPD nuostatų, taikomų 

audiovizualiniams komerciniams pranešimams, Europos kūrinių kvotoms, nepilnamečių apsaugai 

nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio bei kilmės šalies principui, naudą ir trūkumus. 

Rengiant ataskaitą teko nemažai bendradarbiauti su Europos Komisijos užsakymą 

įgyvendinančiomis tarptautinėmis bendrovėmis, analizuojančiomis reikalingus direktyvos peržiūrai 

duomenis apie rinkos dalyvių metines pajamas, tiesiogines ir netiesiogines AVŽPD nuostatų 

laikymosi sąnaudas ir kt.  

Tikėtina, kad, rengiant naują direktyvos redakciją, bus atsižvelgta į LRTK pastabas bei 

duomenis, pateiktus Europos Komisijai.  

 

Europos Taryba  

LRTK jau daug metų dalyvauja Europos Tarybos Europos audiovizualinę rinką apžvelgiančio 

leidinio veikloje ir, būdama narė-korespondentė, kasmet rengia teisinius informacinius straipsnius 

(http://www.obs.coe.int/) leidinio priedui iris plus anglų kalba apie Lietuvos audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų rinkos reglamentavimo aktualijas ir pokyčius.  

Tai labai informatyvus analitinis leidinys apie audiovizualinę rinką ir jos reguliavimą ne tik 

Europos Sąjungoje, bet ir visos Europos mastu, šiam leidiniui informaciją pateikia 39 Europos 

valstybės. 

 

GERIAUSIŲ RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ KONKURSAS „PRAGIEDRULIAI“  

LRTK, vykdydama vieną pagrindinių savo funkcijų – audiovizualinio turinio 

reguliavimą, visada daug dėmesio skiria radijo ir televizijos programų turinio 

kokybei. Išduodadama licencijas, LRTK teikia pirmenybę toms programoms, kuriose 

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

televizijos produkcijos augimą bei išaiškinti ir apdovanoti geriausių laidų kūrėjus, LRTK praėjusiais 

metais jau tryliktą kartą organizavo geriausių radijo ir televizijos atskirų propgramų (laidų) 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/search/site/ERGA
http://www.obs.coe.int/
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konkursą „Pragiedruliai“. Šiam konkursui buvo pateiktos 2014 m. transliuotos radijo ir televizijos 

atskiros propgramos (laidos). 

LRTK siekia, kad šis konkursas taptų prestižiniu ir reikšmingu kultūrai renginiu, o 

apdovanojimas jo dalyviams – dideliu įvertinimu, skatinančiu kurti kokybiškesnes ir aktualesnes 

laidas.  

2014–2015 m., norėdama pritraukti daugiau kūrėjų, LRTK suteikė konkurso dalyviams 

galimybę laidas įkelti į specialią paskyrą serveryje. Taip buvo sutaupytas laidų teikėjų ir vertinimo 

komisijos narių, peržiūrinčių laidas, laikas. 

Praėjusiais metais LRTK pirmą kartą surengė konkursą iš savo lėšų, pasikvietusi LRT 

transliuojamą televizijos programą „LRT KULTŪRA“ kaip renginio informacinį rėmėją. 

Tikėtina, kad ši reikšminga LRTK iniciatyva reikšmingai prisideda įgyvendinant VIĮ bei 

AVŽD nuostatas dėl Europos kūrinių kvotų pageidaujamo kiekio didinimo transliuotojų rengiamose 

televizijos programose. 

Praėjusių metų vasarį paskelbto 10-čiai numatytų nominacijų konkurso rezultatai buvo 

susumuoti ir nugalėtojai nustatyti kovo pabaigoje. Laidos buvo vertinamos atsižvelgiant į jų 

aktualumą, išliekamąją ir meninę vertę, originalumą, poveikį ugdant kultūrines, 

bendražmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes bei darbo profesionalumą ir kūrybiškumą.  

Balandžio 9 d. Vilniaus rotušėje įvyko iškilminga apdovanojimų ceremonija, kuri buvo 

tiesiogiai transliuota televizijos programoje „LRT KULTŪRA“. Konkurso nugalėtojai buvo 

apdovanoti grafiko Egidijaus Rudinsko sukurtais originaliais diplomais ir piniginėmis premijomis.  

 

Nugalėtojais pripažintos šios laidos: 

 

Geriausia televizijos kultūros laida – „Legendos“ 

Autoriai: Aistė Stonytė-Budzinauskienė, Česlovas Stonys, Audrius Stonys  

Geriausia radijo kultūros laida – „Kiek kainuoja šedevras“ 

Autoriai: Viktoras Gerulaitis, Rimantas Kaziukėnas, Audronė Ivanauskienė  

Geriausia regioninės televizijos laida – „Iš kartos į kartą“ (laidų ciklo „Dainos iš marių 

kranto“ I, II dalys) 

Autorė Rasa Karpavičienė 

Geriausia radijo pokalbių laida – „Savaitgalio pasažai: pokalbiai apie kultūros vėjus ir 

veikėjus“ Antanas Fokas.  

Autoriai: Nijolė Jačėnienė, Sigutis Jačėnas  

Geriausias televizijos dokumentikos projektas – „Tolimi artimi Australijos lietuviai“ 

Autoriai: Zita Kelmickaitė, Juozas Javaitis, prodiuserė Lolita Bytautaitė  

Geriausia televizijos publicistikos laida – „Prieš srovę“ 

Autorius Gintaras Kudaba  

Geriausia radijo publicistikos laida – „Pietryčių Lietuva. Tapatybė“ 

Autorė Indrė Anskaitytė  

Geriausia televizijos pramogų laida – „Lietuvos talentai“ 

Autorius Mindaugas Meškauskas  

 

Taip pat buvo skirti du specialieji prizai: 
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Laidai „Akmens žymė“ – už vietinės kultūros puoselėjimą 

Autorė Rita Ščiglinskienė  

Laidai „Ginklo broliai“ – už įdomiai ir profesionaliai atskleistą aktualią temą ir patriotizmą 

Autorius Daumantas Liekis  

 

2015 m. konkursas buvo gausiausias iš visų LRTK organizuotų. Konkursui buvo pateiktos 78 

laidos: 51 televizijos ir 27 laidos. Šiame konkurse visada aktyviai dalyvauja visuomeninis 

transliuotojas LRT, daug laidų pateikia kūrėjai iš Lietuvos regionų bei nepriklausomi prodiuseriai, 

nacionalines radijo ir televizijos programas transliuojantys transliuotojai, televizijos programas 

internetu platinantys paslaugų teikėjai. 

Praėjusių metų konkurso vertinimo komisija buvo sudaryta iš šių LRTK narių: LRTK 

pirmininko pavaduotojas, režisierius Jonas Korenka; poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos 

pirmininkas Antanas Jonynas; Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų 

asociacijos valdybos narys Vidas Mačiulis; teatro ir kino aktorius ir režisierius Algis Matulionis; 

žurnalistas, istorikas Kęstutis Petrauskis; žurnalistė Liudvika Pociūnienė; mokslininkas Mantas 

Martišius, vertėjas Laimantas Jonušys; žurnalistas Dainius Radzevičius; politologas Vincentas 

Vobolevičius. 

 

LRTK VEIKLOS VIEŠINIMAS 

Įgyvendinant vieną iš veiklos tikslų – LRTK veiklos viešumo didinimą – LRTK, 2015 m. bent 

kartą per mėnesį, organizavo viešus posėdžius, kuriuose galėjo dalyvauti visi sprendžiamais 

klausimais suinteresuoti plačiosios visuomenės, reguliuojamos rinkos ar žiniasklaidos atstovai. Kad 

dar didesnė visuomenės dalis sužinotų apie vykdomą veiklą, LRTK organizavo spaudos 

konferencijas, išvažiuojamuosius posėdžius į šalies regionus, dalyvavo prižiūrimos veiklos srities 

konferencijose ir susitikimuose vietos ir tarptautiniu mastu.  

Siekdama, kad kuo daugiau aktualios informacijos būtų prieinama visuomenei, 2015 m. 

LRTK pradėjo naujos svetainės sukūrimo darbus. Buvo išanalizuoti veikiančios interneto svetainės 

www.rtk.lt trūkumai informuotumo ir turinio paieškos patogumo vartotojui aspektu. Naujoje 

svetainėje planuojama sudaryti galimybę skelbti dar daugiau išsamesnės ir labiau susistemintos 

informacijos apie audiovizualinę rinką, jos dalyvius ir LRTK veiklą, patobulinti e-skundo pateikimo 

procedūrą bei kitas rubrikas, sudaryti galimybę ūkio subjektams tiesiogiai teikti prašymus, 

reikalaujamus duomenis ir informaciją apie savo veiklą, taip transformuojant svetainę į tikslesnę, 

išsamesnę ir patogesnę naudoti visuomenei. Atnaujinamos LRTK svetainės darbus planuojama 

užbaigti 2016 m. pradžioje. 

 

LRTK ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Nuolat kintanti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo erdvė ir jos reguliavimo 

pokyčiai reikalauja aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kad būtų užtikrinta kokybiška ir efektyvi 

LRTK VIĮ nustatyta Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų 

transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjų, retransliuotojų, vykdančių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei kitų asmenų, 

http://www.rtk.lt/
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teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete paslaugas, veiklos priežiūra. 

LRTK veiklos specifika reikalauja specialių žinių karo kurstymui, propagandos skleidimui 

visuomenės informavimo priemonėse atpažint, ūkio subjektų vykdomos veiklos priežiūrai vykdyti 

ir kt., todėl LRTK, bendradarbiaudama su institucijomis, kurios turi praktikos ir specialių šių sričių 

žinių, tęsė savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 2015 m. LRTK aktyviai bendradarbiavo su Krašto 

apsaugos ministerija, kurioje vyko mokymai minėtais klausimais. Šiais mokymais buvo siekiama 

užtikrinti efektyvesnį neskelbtinos informacijos (pvz., karo propagandos, nesantaikos, neapykantos 

kurstymo ir t. t.) atpažinimą transliuojamose, retransliuojamose radijo, televizijos programose. 

2015 m. LRTK administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose apie valstybės valdymą ir 

kovą su korupcija ir specializuotuose korupcijos prevencijos viešųjų pirkimų srityje mokymuose.  

Be to, buvo keliama LRTK administracijos darbuotojų kvalifikacija viešųjų pirkimų, asmens 

duomenų apsaugos, finansų valdymo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos srityse.  

 

LRTK VEIKLOS PRIORITETAI 2016 M. 

LRTK veiklos prioritetas ir toliau išlieka kokybiško turinio pateikimo sparčios naujųjų 

technologijų plėtros sąlygomis skatinimas: 

 vykdant transliavimo veiklos, retransliuojamo turinio licencijavimą, visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų 

programų platinimo internete paslaugų turinio stebėseną bei vartotojų teisių apsaugą; 

 užtikrinant harmoningą transliavimo ir retransliavimo veiklos reguliavimo įgyvendinimą; 

 užtikrinant proporcingas veiklos ir konkurencijos sąlygas visiems atitinkamoje 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo rinkoje veikiantiems ūkio subjektams 

nepriklausomai nuo jų naudojamų technologijų paslaugų teikimui ar jurisdikcijos; 

 siekiant išlaikyti LRTK nepriklausomumą nuo rinkos ir valdžios institucijų; 

 tobulinant vidaus administravimą; 

 viešinant LRTK veiklą. 
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LRTK 2015 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 

Eil. Pavadinimas Planas Faktas 

Nr.   (eur.) (eur.) 

  PLANUOJAMOS PAJAMOS 724050 623543 

2 IŠLAIDOS 1239668 743286 

21 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 973524 554830 

211 Darbo užmokestis 743392 424009 

212 Socialinio draudimo įmokos 230132 130821 

22 Prekių ir paslaugų naudojimas 266144 188456 

221115 Ryšių paslaugos 10344 8509 

221116 Transporto išlaikymas 8592 5668 

221118 Spaudiniai 592 382 

2211110 Kitos prekės 47241 28117 

2211111 Komandiruotės 47585 24068 

2211114 Ilgalaikio materialiojoir nematerialiojo turto nuoma 38937 38054 

2211116 Kvalifikacijos kėlimas 10027 1620 

2211120 Komunalinės paslaugos 14137 8542 

2211130 Kitos paslaugos 88689 73496 

3 

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR 

NEMATERIALIOJO TURTO  89354 49062 

311312 Materialus ilgalaikis turtas 26185 16079 

312112 Nematerialusis ilgalaikis turtas 63169 32983 

  Iš viso išlaidų  1329022 792348 
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2015 M. LRTK FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR NEPRIKLAUSOMO 

AUDITORIAUS IŠVADA 

 



Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaita 

 

  52 

AUDITO ATASKAITA 
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