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LRTK PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS 

Kviečiu susipažinti su praėjusiais metais veiklos dvidešimtmetį pažymėjusios Lietuvos 
radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) veiklos ataskaita. Ataskaitiniais – 2016-aisiais – 
metais atliekant LRTK misiją bei įgyvendinant užsibrėžtus tikslus didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas tobulesnio ūkio subjektų veiklos reguliavimo, užtikrinančio ir nacionalinį saugumą 
informacinių grėsmių atvejais, įtvirtinimui; Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 
pataisų siūlymo parengimui; televizijos programų transliavimo ir retransliavimo paslaugas 
teikiančių ūkio subjektų veiklos licencijų išdėstymui nauja redakcija; radijo ir televizijos programų 
stebėsenai; pradėtų įgyvendinti projektų tęsimui ir plėtojimui.  

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatyta, kad LRTK yra Lietuvos 
Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) 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.  

2016 m. pabaigoje LRTK vykdė 109 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir 
nelicencijuojama veikla, priežiūrą.  

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK, įgyvendindama savo funkcijas, organizavo 34 posėdžius, 37 
pasitarimus, tris darbo grupių posėdžius, priėmė 222 sprendimus, išnagrinėjo daugiau kaip 100 
skundų, prašymų ir paklausimų, išsiuntė 898 raštus ir gavo 1 119. 

Apibendrindamas praėjusių metų LRTK veiklą, akcentuočiau šias ypač reikšmingas jos 
sritis: 

 
• Dalyvavimas teisėkūros procese 

2016 m. LRTK didelį dėmesį skyrė teisės aktų įgyvendinimui ir pasiūlymų dėl jų tobulinimo 
teikimui.  

Siekdama užtikrinti teisinio aiškumo ir funkcinio lygiavertiškumo principų įgyvendinimą 
LRTK priėmė sprendimą įpareigoti analoginės ir skaitmeninės kabelinės televizijos paslaugų 
teikėjus retransliuoti televizijos programas pirmenybę teikiant oficialioms Europos Sąjungos 
kalboms; nustatė aiškią ir visiems rinkos dalyviams vienodai taikytiną transliavimo ir 
retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarką; LR Seimui pateikė esminius pasiūlymus dėl 
vienodų veiklos sąlygų sudarymo visiems televizijos programas ar atskiras programas internete 
platinantiems asmenims ir dėl LRTK teisės riboti tokių paslaugų prieinamumą visuomenei, jei apie 
jų pradžią teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo pranešta, bei administracinių sankcijų už nepranešimą 
apie vykdomą veiklą numatymo; įspėjimo kaip alternatyvios nuobaudos už įstatymų pažeidimus 
įtvirtinimo; mokesčio dydžio, skirto LRTK veiklai finansuoti, pakoregavimo ir kt. 

 
• Ūkio subjektų veiklos stebėsena 

2016 m. LRTK pradėjo taikyti planinių LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio 
subjektų veiklos patikrinimų praktiką. Ankstesniais metais buvo tikrinamos atskiros radijo ir 
televizijos programų dalys, bet ne visa ūkio subjekto veikla vienu metu. Planiniai ūkio subjektų 
veiklos patikrinimai – tai visapusiški ir išsamūs LRTK prižiūrimų ūkio subjektų veiklos 
patikrinimai, neapsiribojantys tik programų stebėsena, tačiau apimantys ir ataskaitų apie veiklą 
teikimą LRTK, įmokų LRTK veiklai finansuoti mokėjimą, ūkio subjektų valdomose interneto 
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svetainėse skelbiamų duomenų analizę ir sisteminį visos veiklos vertinimą teisės aktų reikalavimų 
laikymosi aspektu.  

LRTK, atsižvelgdama į tai, kad jos reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos 
priežiūra, be kita ko, apima ne tik sankcijų taikymą, tačiau ir metodinės pagalbos, konsultacijų ir 
teisės aktų reikalavimų išaiškinimų teikimą, aktyviai bendradarbiavo su reguliuojamais ūkio 
subjektais, teikė jiems metodinę pagalbą, organizavo susitikimus su  jais ir ėmėsi kitų prevencinių 
priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti. 

 
• Pasiūlymai Nacionalinio saugumo strategijos projektui 

Be planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų, LRTK 2016 m. atliko ir atskirų programų 
stebėseną vartotojų skundų pagrindu ir savo iniciatyva, kaip ir ankstesniais metais ypatingą dėmesį 
skirdama Rusijos Federacijoje parengtų televizijos programų stebėsenai. 

Šiandieniniame tarptautiniame kontekste kai pastebimos informacinio karo apraiškos, 
visuomenės informavimo priemonėse skleidžiamos informacijos priežiūrą atliekančių 
nepriklausomų institucijų vaidmuo yra ypač svarbus stiprinant visuomenės pasitikėjimą 
žiniasklaida. Siekdama užtikrinti nacionalinį saugumą, LRTK inicijavo Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisas ir pateikė pasiūlymus Seimo nutarimo Nr. IX-907 „Dėl nacionalinio saugumo 
strategijos patvirtinimo pakeitimo“ projektui, pabrėždama LRTK nepriklausomumo svarbą ir 
būtinybę stiprinti Lietuvos Respublikos informacinės erdvės stebėseną, kad būtų operatyviai ir 
veiksmingai sustabdytos informacinės atakos bei priešiška, taip pat ir karo,  propaganda.  

 
• Nacionalinio turinio kūrimo skatinimas 

Praėjusiais metais LRTK 14-ą kartą organizavo tradicinį geriausių radijo ir televizijos laidų 
konkursą „Pragiedruliai“. Šio konkurso tikslas – paskatinti laidų autorius kurti originalias 
kokybiškesnio ir įvairesnio turinio lietuviškas radijo ir televizijos programas, ugdančias kultūrines, 
bendražmogiškas, pilietines ir estetines vertybes, ir taip prisidėti įgyvendinant Visuomenės 
informavimo įstatymo bei Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas dėl Europos 
kūrinių kvotų kiekio didinimo transliuotojų rengiamose televizijos programose.   

 
• Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas  

2016 m. LRTK tęsė darbą Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų 
platformos (EPRA) ir Europos audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojų darbo grupės (ERGA), 
kurias sudaro Europos Sąjungos valstybių narių reguliuojančių institucijų atstovai, veikloje.  

ERGA konsultuoja Europos Komisiją peržiūrint Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos nuostatas. Direktyvos nuostatos atgyveno, tapo nebeaktualios ir nebeatitinka šiuo metu 
sparčiai technologiškai besivystančios audiovizualinės žiniasklaidos rinkos dalyvių teikiamų 
paslaugų. 

Praėjusiais metais pagrindinis ERGA narių tikslas buvo pateikti Europos Komisijai svarias 
pastabas ir pagrįstus pasiūlymus dėl direktyvos nuostatų, įtvirtinančių reguliuojančių institucijų 
nepriklausomumą, užtikrinančių nepilnamečių apsaugą, žmogaus orumą, visuomenės interesus 
internete veikiančiose audiovizualinėse platformose, patobulinančių „kilmės šalies“ principu 
paremtą užsienio programų reguliavimą ir kt.  

Ataskaitiniais metais LRTK atstovai dalyvavo aštuoniuose ERGA susitikimuose. Kelionės 
išlaidas kompensavo Europos Komisija. 
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EPRA dviejų 2016 m. susitikimų darbotvarkes sudarė, atsižvelgdama į Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūros problematiką, suprasdama būtinybę ir svarbą visoms šią 
sritį reguliuojančioms institucijoms drauge aptarti rūpimus klausimus ir rengiamas direktyvos 
nuostatų pataisas. Tai leido EPRA narėms aptarti pagrindinius teisinio reguliavimo iššūkius, 
suderinti nuomones probleminiais klausimais ir pateikti tinkamus pasiūlymus Europos Komisijai. 

LRTK atstovai, dalyvaudami minėtų organizacijų veikloje, turėjo galimybę atkreipti jų 
dėmesį į Lietuvos problemas, išreikšti nuomonę ir pasiūlyti teisino reguliavimo problemų 
sprendimo būdus tarptautiniu mastu. 

Siekdami tiksliau suderinti bendrą poziciją dėl direktyvos pataisų, praėjusiais metais trys 
Baltijos šalių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojai susitiko Rygoje – šį kartą 
Latvijos nacionalinės elektroninės žiniasklaidos tarybos kvietimu.  

Iššūkių gausi audiovizualinės žiniasklaidos aplinka skatina glaudžiau bendradarbiauti ir 
tolesnių regionų reguliuotojus. Siekdamos surasti tobulesnius šios srities teisinio reguliavimo būdus 
bei skatinti žiniasklaidos raštingumą, praėjusiųjų metų pabaigoje LRTK ir Katalonijos transliavimo 
taryba aptarė galimybę 2017 m. pradžioje pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. 

 
• Žiniasklaidos raštingumo kėlimas 

Tęsdama išvažiuojamųjų posėdžių tradiciją, LRTK 2016 m. suorganizavo vieną posėdį į 
Mažeikius ir Plungę. Kaip ir ankstesnių, šio posėdžio tikslas – kelti žiniasklaidos raštingumą ir 
ugdyti sąmoningą informacinę visuomenę – paskatinti ją kūrybiškai ir kritiškai vertinti 
žiniasklaidoje pateikiamos informacijos turinį. Šio posėdžio metu LRTK nariai skaitė pranešimus 
plačiajai visuomenei apie Lietuvos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinką ir jos reguliavimą, 
diskutavo apie žiniasklaidos, kaip politinio ginklo ir propagandos įtaką ir jos grėsmes. Tokius 
pranešimus LRTK nariai jau skaitė daugelyje didžiųjų Lietuvos miestų ir ketina tęsti šį projektą 
ateinančiais metais.  

Sparčiai vystantis technologijoms ir vartotojams vis dažniau žiūrint internete platinamas 
televizijos programas, padidėja tikimybė jiems susidurti su nereguliuojamu informacijos turiniu, 
kuris gali turėti žalingos įtakos ar suformuoti šališką nuomonę svarbiais valstybei klausimais. 
LRTK, siekdama išaiškinti galimas grėsmes ir suformuoti kritišką požiūrį į prieinamą informaciją, 
organizavo pasitarimus bei susitikimus vietos ir tarptautiniu lygiu, inicijavo konferenciją Seime 
„Masinės informavimo priemonės – žiniasklaidos rinka ir medijų įvairovė “.   

 
• Pradėtų projektų tąsa 

LRTK praėjusiais metais tęsė anksčiau pradėtus įgyvendinti projektus – buvo toliau 
diegiama ir tobulinama LRTK duomenų teikimo informacinė sistema, skirta automatizuotu būdu 
rinkti duomenis iš LRTK prižiūrimų ūkio subjektų. Ši informacinė sistema leistų ūkio subjektams 
taupyti laiką pateikiant LRTK informaciją apie savo veiklą elektroniniu būdu. Dėl įvairių trikdžių 
šią sistemą iki galo įdiegti numatoma tik 2017 m. liepos mėnesį.  

2015 m. pradėta diegti dokumentų valdymo sistema 2016 m. pritaikyta informacijai apie  
nelicencijuojamą veiklą vykdančius subjektus apdoroti, valdyti, saugoti ir t. t.  

Duomenų valdymo ir teikimo sistemų įdiegimas sudaro puikias galimybes taupyti lėšas tiek 
LRTK, tiek ir jos reguliavimo sričiai priklausantiems ūkio subjektams bei saugoti gamtos resursus, 
nes nebereikia dokumentų spausdinti ir naudotis pašto paslaugomis. 
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• LRTK finansavimas ir finansinė veikla 
LRTK 2016 m. gautas pajamas naudojo tik jos strateginiame veiklos plane numatytoms ir 

įgyvendinamoms programoms finansuoti. 
Ataskaitiniais metais LRTK finansinė veikla buvo vykdoma atsakingai, išlaikant pajamų ir 

išlaidų balansą.  
Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, nepriklausomo auditoriaus išvados yra 

skelbiami viešai LRTK interneto svetainėje www.rtk.lt. (žr. 44-82 psl.) 
 

 

LRTK pirmininkas Edmundas Vaitekūnas 

  

http://www.rtk.lt/
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LRTK MISIJA IR TIKSLAI  

LRTK misija – užtikrinti technologiškai pažangių radijo, televizijos programų transliavimo, 
retransliavimo paslaugų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų pasirinkimo įvairovę bei turinio kokybę, sudaryti galimybes radijo bei audiovizualinio 
sektoriaus veiklos plėtrai ir taip prisidėti prie Lietuvos audiovizualinės politikos formavimo.  

Ataskaitiniais metais LRTK veiklą vykdė pagal LRTK pirmininko patvirtintą 2016–2018 m. 
strateginį veiklos planą1, kuriame, be kita ko, buvo numatytas pagrindinis tęstinis strateginis tikslas 
– užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų 
nepriklausomo reguliavimo sistemą. 

 

LRTK SUDĖTIS IR ADMINISTRACIJA 

2016 m. LRTK sudėtis nesikeitė.  
Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą (toliau – VIĮ) LRTK sudaro 

11 narių ir administracija.  
Praėjusiais metais LRTK tęsė darbą pirmos kadencijos nariai.  
Pagal 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį VIĮ du narius į LRTK ketverių metų kadencijai skiria 

Lietuvos Respublikos Prezidentas, tris narius (vieną – iš opozicinių frakcijų) – Lietuvos 
Respublikos Seimas (toliau – Seimas) Kultūros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno 
kūrėjų asociacija, vieną narį – Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, vieną narį – 
Lietuvos žurnalistų sąjunga ir vieną narį – Lietuvos žurnalistų draugija.  

LRTK pirmininką ir jo pavaduotoją Seimo Kultūros komiteto teikimu iš LRTK narių 
ketverių metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas. 

LRTK administracija atlieka LRTK finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą ir padeda jai 
atlikti pavestas funkcijas. Administracijai vadovauja direktorius. 

Siekiant užtikrinti efektyvesnį LRTK funkcijų įgyvendinimą, prisitaikyti prie nuolat 
besikeičiančių aplinkybių ir pagerinti atliekamų darbų kokybę, 2016 m. buvo atlikta LRTK 
administracijos restruktūrizacija: įsteigti Visuomenės informavimo skyrius bei Ūkio subjektų 
veiklos reguliavimo ir priežiūros skyrius ir jo Stebėsenos poskyris. 

Ataskaitiniais metais pagal darbo sutartis LRTK administracijoje dirbo 19 darbuotojų – 13 
moterų ir 6 vyrai. Darbuotojų vidutinis amžius – 43 m., didžioji dauguma turi universitetinį 
išsilavinimą. Vykdydami savo funkcijas 2016 m. administracijos darbuotojai dokumentus jau galėjo 
rengti, derinti, vizuoti, teikti registruoti, gauti pavedimus, susipažinti su LRTK pirmininko 
įsakymais ir kitais dokumentais per LRTK informacinę dokumentų valdymo sistemą (toliau – 
DVS), kuri buvo pradėta diegta 2015 m., tačiau buvo tobulinama ir 2016 m. Naudodamiesi DVS 
administracijos darbuotojai ataskaitiniais metais galėjo visai arba iš dalies atsisakyti popierinių 
dokumentų naudojimo, nes visi dokumentai tapo prieinami elektroninėje erdvėje. Tai leidžia 
darbuotojams taupyti laiką ir prisidėti prie gamtos išteklių taupymo. 
 
 
 
                                                 
1 http://www.rtk.lt/content/uploads/2015/09/2016-2018-m-strateginis-veiklos-planas.pdf  

http://www.rtk.lt/content/uploads/2015/09/2016-2018-m-strateginis-veiklos-planas.pdf
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TEISĖKŪRA IR TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

Po 2015 m. įvykusių reikšmingų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos teisinio 
reguliavimo pokyčių 2016 m. LRTK pagrindinį dėmesį skyrė teisės aktų įgyvendinimui ir 
pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimui.  
 

LRTK patvirtinti teisės aktai 

LRTK 2016 m. sausio 12 d. priėmė sprendimą Nr. KS-16 „Dėl įpareigojimo retransliuoti 
televizijos programas, pirmenybę teikiant oficialioms Europos Sąjungos kalboms“2. Šį sprendimą 
LRTK priėmė siekdama užtikrinti teisinio aiškumo ir funkcinio lygiavertiškumo principų 
įgyvendinimą taikant VIĮ 34 straipsnio 4 dalies nuostatas analoginės ir skaitmeninės kabelinės 
televizijos paslaugų teikėjams. VIĮ 34 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad retransliuotojai, 
retransliuodami televizijos programas, pirmenybę turi teikti oficialioms Europos Sąjungos kalboms, 
todėl esant galimybei pasirinkti, kuria kalba retransliuoti tokią pačią televizijos programą – oficialia 
Europos Sąjungos ar kita kalba, privalo sudaryti visas sąlygas, kad televizijos programa ar atskira 
programa būtų retransliuojama oficialia Europos Sąjungos kalba. Šio sprendimo priėmimą 
paskatino analoginės ir skaitmeninės kabelinės televizijos paslaugų teikėjams kilę neaiškumai dėl 
VIĮ 34 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo. 

LRTK 2016 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir 
retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“3. Šiuo sprendimu 
LRTK siekė nustatyti aiškias ir visiems rinkos dalyviams vienodai taikytinas transliavimo ir 
retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo sąlygas. Transliavimo ir retransliuojamo turinio 
licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašas reglamentuoja LRTK išduotų transliavimo ir 
retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo atvejus, tvarką, terminus, nustato reikalavimus 
prašymams pakeisti transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygas ir jų nagrinėjimo 
tvarką, taip pat nustato objektyviais kriterijais apibrėžtas sąlygas, kurioms esant prašymai dėl 
licencijų sąlygų keitimo yra netenkinami. 
 

Seimui pateikti įstatymų projektai ir Seimo priimti LRTK inicijuoti įstatymai 

LRTK 2016 m. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė VIĮ Nr. I-1418 2, 31, 
33, 34(1), 47, 48 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriam komitetas pritarė ir jį 
įregistravo Seime 2016 m. rugsėjo 28 d. (projekto Nr. XIIP-4754). Įstatymo projektu siūlomi šie 
esminiai VIĮ straipsnių pakeitimai: 

1) patikslinamas televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugos 
sąvokos apibrėžimas, kuris sąlygos vienodas veiklos sąlygas visiems asmenims, internete 
platinantiems televizijos programas ir (ar) atskiras programas; 

2) siūloma atsisakyti nepagrįstai licencijuojamą transliavimo ar retransliavimo veiklą 
vykdančių asmenų ribojančios nuostatos, įpareigojančios LRTK atsisakyti išduoti transliavimo ar 
retransliuojamo turinio licenciją asmenims, kurių licencijos galiojimas buvo panaikintas jų 
prašymu; 
                                                 
2 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-16-2016.pdf  
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8fdaab01dc311e69446a4bedc730fe6    

http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-16-2016.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8fdaab01dc311e69446a4bedc730fe6
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3) LRTK suteikiamos teisės duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų 
teikėjams ir (ar) tinklo paslaugų teikėjams siekiant riboti paslaugų, apie kurių pradžią teisės aktų 
nustatyta tvarka privaloma pranešti LRTK, tačiau nepranešta, pasiekiamumą; 

4) nuo 0,6 iki 0,8 procento padidinamas rinkos dalyvių kas ketvirtį mokamo mokesčio, 
skirto LRTK veiklai finansuoti, dydis; 

5) numatomos administracinės sankcijos už nepranešimą apie vykdomą nelicencijuojamą 
veiklą VIĮ nustatyta tvarka; 

6) kaip alternatyvi LRTK skiriama nuobauda už VIĮ nuostatų pažeidimus numatomas 
įspėjimas; 

7) VIĮ 341 straipsnio 3 dalyje numatytų paslaugų teikimo laisvės ribojimų taikymas ir 
televizijos programas internete platinantiems paslaugų teikėjams, taip panaikinant galimybę išvengti 
LRTK sprendimų dėl retransliavimo ribojimo taikymo; 

8) atsižvelgiant į praktinę LRTK veiklos patirtį, patikslinamos VIĮ 341 straipsnio 11 dalies 
formuluotės dėl laikinai ribojamų televizijos programų kilmės bei ribojimų pobūdžio; 

9) siūloma nustatyti, kad galimybė atleisti nuo įpareigojimo retransliuoti ir (ar) platinti 
internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas priklausytų nuo to, ar egzistuoja reali 
pasirinkimo galimybė matyti šias televizijos programas kitomis techninėmis priemonėmis; 

10) atsisakoma nuostatos, kad LRTK tvirtina administracijos darbo reglamentą. LRTK 
administracijos darbo tvarka būtų reglamentuojama LRTK darbo reglamente, taip išvengiant 
perteklinio reglamentavimo. 
 

2016 m. birželio 30 d. Seimas priėmė LRTK inicijuotus Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK), netekusio galios 2017 m. sausio 1 d., ir 
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK), įsigaliojusio 2017 m. 
sausio 1 d., pakeitimus. Šiais pakeitimais buvo išplėstas veikų, kurias, esant tam tikroms 
aplinkybėms, būtų galima pripažinti mažai pavojingomis, sąrašas, o už ANK 79 straipsnio 5 dalyje, 
124 straipsnio 1 dalyje, 146 straipsnio 1 dalyje, 477 straipsnio 1 dalyje ir 548 straipsnio 3 dalyje, 
ATPK 21419 straipsnio 3 dalyje, 21420 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 21421straipsnio 1 dalyje ir 
21422  straipsnio 1 dalyje numatytas veikas numatytos alternatyvios baudai nuobaudos – įspėjimas. 
ANK 79 straipsnio 5 dalies sankcijoje ir ATPK 21419 straipsnio 3 dalies sankcijoje aiškiai nurodytas 
subjektas, kuriam taikytina administracinė atsakomybė, o ANK 146 straipsnio 1 dalyje aiškiai 
įtvirtinta, kad šiame straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė taikytina ir už reikalavimų 
televizijos reklamai ir teleparduotuvei, taip pat prekių rodymui pažeidimą, taip pat suvienodintos 
ANK 146 straipsnio ir ATPK 21422 straipsnio nuostatos. ATPK 21420 straipsnyje ir ANK 477 
straipsnyje nustatyta galimybė taikyti administracinę atsakomybę už LRTK sprendimų 
nevykdymą televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjams, 
taip pat taikyti administracinę atsakomybę fiziniams ir juridiniams asmenims už 
nelicencijuojamos radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos vykdymą, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir 
(ar) atskirų programų platinimo internete  paslaugų teikimą nepranešus LRTK apie veiklos vykdymo 
ar paslaugų teikimo pradžią. Priėmus šiuos įstatymus buvo pašalintos egzistavusios teisinio 
reglamentavimo spragos, suderintos iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusio ATPK ir 2017 m. sausio 1 d. 
įsigaliojusio ANK ir VIĮ nuostatos. 
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Pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 942 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį 
nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstė Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi 
darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašą. LRTK aktyviai talkino 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai rengiant šio aprašo naujos redakcijos projektą.   

 

TRANSLIAVIMO VEIKLOS IR RETRANSLIUOJAMO TURINIO 
LICENCIJAVIMAS, NELICENCIJUOJAMOS VEIKLOS REGULIAVIMAS 

Atlikdama VIĮ nustatytas funkcijas LRTK toliau vykdė radijo ir televizijos programų 
transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimą, organizavo konkursus licencijoms 
gauti radijo, televizijos programoms transliuoti ir retransliuoti, transliuotojų ir retransliuotojų 
prašymu keitė licencijų sąlygas, naikino licencijų galiojimą, registravo pranešimus apie 
nelicencijuojamą veiklą pateikusius ūkio subjektus ir kt. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo užregistruota 10 ūkio subjektų, kurie 
pranešė apie naujai pradedamą vykdyti nelicencijuojamą veiklą.  

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 205 sprendimus, susijusius su licencijavimu, 
konkursų skelbimu bei vykdymu, ir kitais LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų 
veiklos klausimais (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. LRTK 2016 m. priimti su licencijavimu, konkursų skelbimu bei vykdymu, ir kitais 

LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos klausimais susiję sprendimai.  
Eil.  
Nr.  

Sprendimo rūšis  Priimta 
sprendimų  

1.  Dėl licencijų sąlygų pakeitimo  7 
2 Dėl licencijų išdėstymo nauja redakcija 81 
3. Dėl licencijų sąlygų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija 15 
4.  Dėl licencijų galiojimo panaikinimo  15 
5. Dėl leidimų išdavimo 2 
6. Dėl leidimų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija 3 
7. Dėl leidimų pakeitimo 2 
8. Dėl leidimų galiojimo panaikinimo 9 
9.  Dėl konkursų paskelbimo  32 
10. Dėl konkursų rezultatų  27 
11. Dėl sutikimo perleisti ir įsigyti akcijas 3 
12. Kita 9 

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

retransliavimo licencijų“ ir 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. KS-192 „Dėl licencijos formos 
patvirtinimo“, buvo parengtos ir išduotos 108 transliavimo licencijų, radijo ir televizijos programų 
transliuotojams išduotų iki 2015 m. spalio 1 d., naujos redakcijos. 
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2016 m. LRTK išdavė 6 naujas licencijas: 5 licencijas konkursų licencijoms radijo 
programoms transliuoti gauti nugalėtojams ir 1 licenciją konkurso licencijai televizijos programai 
retransliuoti gauti nugalėtojui. Be to, LRTK išdavė 2 leidimus VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS 
RADIJAS IR TELEVIZIJA“ televizijos programoms „LRT TELEVIZIJA“ ir „LRT KULTŪRA“ 
transliuoti savo turimu skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu.  

 

Konkursų licencijoms gauti skelbimas ir vykdymas 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK paskelbė 27 konkursus licencijoms radijo ir televizijos 
programoms transliuoti ir 5 konkursus licencijai televizijos programoms retransliuoti gauti (žr. 2 
lentelę).  

 
2 lentelė. LRTK 2016 m. paskelbti konkursai ir jų rezultatai. 

Eil. 
Nr. 

Konkurso tikslas Stoties vieta, 
licencijuojama 
teritorija 

Radijo 
dažnis/ 
TV kanalas 

Konkurso dalyviai  
Nugalėtojas 

1.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti* 

Ukmergė 91,5 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
UAB „Interbanga“ 
UAB „Pūkas“  
VšĮ „Žemaičių radijas“ 
UAB „Resula“ 
UAB „Interbanga“ 

2.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti* 

Šiauliai 89,9 MHz VšĮ „ Žemaičių radijas“ 
UAB „Resula“ 
UAB „RADIOCENTRAS“ 
UAB „TELE-3“ radijas 
UAB „Labas, Klaipėda“  
UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 
UAB „TELE-3“ radijas 

3.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti* 

Kėdainiai 106,1 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
UAB ,,Labas, Klaipėda“ 
UAB „Resula“ 
UAB „Centro medija“ 
UAB „Centro medija“ 

4.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti* 

Klaipėda 93,3 MHz UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 
UAB ,,Resula“ 
VšĮ „Žemaičių radijas“ 
UAB „Pūkas“ 
UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 

5.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Vilnius 104,7 MHz UAB „ATVIRAI“ 
UAB „Labas, Klaipėda“ 
UAB „RADIOLA“ 
UAB ,,Resula“ 
UAB „ZNAD WILII 
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RADIJO STOTIS“ 
VšĮ Vilniaus radijas 
VšĮ „Zorza“  
UAB „Labas, Klaipėda“ 

6.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Visaginas 98,3 MHz UAB „RIMTAS RADIJAS“ 
UAB ,,Resula“ 
UAB „MAINAI“ 
UAB „RIMTAS RADIJAS“ 

7.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Raseiniai 91,3 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
MB Raseinių radijas 
UAB „Interbanga“ 
UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 
UAB „Pūkas“ 
UAB ,,Resula“ 
UAB „MAINAI“ 
UAB „Interbanga“ 

8.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Mažeikiai 106,8 MHz UAB „Info XXL“ 
UAB „Labas, Klaipėda“ 
VšĮ „KVARTOLĖ“ 
VšĮ „Žemaičių radijas“ 
UAB „Pūkas“ 
UAB ,,Resula“ 
UAB „MAINAI“ 
VšĮ „KVARTOLĖ“ 

9.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Panevėžys 87,9 MHz UAB „TELE-3“ radijas 
UAB ,,Resula“ 
UAB „MAINAI“ 
VšĮ „Žemaičių radijas“ 
On Media, UAB 
UAB „TELE-3“ radijas 

10.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Raseiniai 89,5  MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
UAB „MAINAI“ 
UAB „Pūkas“ 
MB Raseinių radijas 
UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 
UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 

11.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Rokiškis 87,7 MHz UAB „ATVIRAI“ 
VšĮ „KVARTOLĖ“ 
UAB „MAINAI“ 
VšĮ „KVARTOLĖ“ 

12.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Palanga 88,7 MHz UAB „GERUDA“ 
UAB „MAINAI“ 
VšĮ „Marijos radijas“ 
UAB „Pūkas“ 
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VšĮ „Žemaičių radijas“ 
UAB „Pūkas“ 

13.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Kaunas 105,4 MHz UAB „Garso klipai“ 
UAB „Interbanga“ 
VšĮ „KVARTOLĖ“ 
UAB „MAINAI“ 
UAB „RADIOLA“ 
UAB „Žinių radijas“ 
UAB „Interbanga“ 

14.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Vilnius 96,8 MHz VšĮ „Zorza“** 

15.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Plungė 89,4 MHz UAB „Info XXL“ 
VšĮ „Marijos radijas“ 
VšĮ „Žemaičių radijas“ 
VšĮ „Marijos radijas“ 

16.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Rokiškis 89,5 MHz Paraiškų nebuvo pateikta 

17.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Raseiniai 94,7 MHz Paraiškų nebuvo pateikta 

18.  Transliavimo 
licencijai 
televizijos 
programai 
transliuoti 

Lietuvos 
Respublika 

AB LRTC  
I SATT*** 

Paraiškų nebuvo pateikta 

19.  Retransliuojamo 
turinio licencijai 
televizijos 
programai 
retransliuoti 

Alytus 55 televizijos 
kanalas 

VšĮ Alytaus regioninė 
televizija 
VšĮ Alytaus regioninė 
televizija 

20.  Transliavimo 
licencijai 
raiškiosios 
televizijos 
programai 
transliuoti 

Lietuvos 
Respublika 

AB LRTC  
II SATT**** 

Paraiškų nebuvo pateikta 

21.  Transliavimo 
licencijai 
raiškiosios 

Lietuvos 
Respublika 

AB LRTC  
II SATT**** 

Paraiškų nebuvo pateikta 
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televizijos 
programai 
transliuoti 

22.  Retransliuojamo 
turinio licencijai 
televizijos 
programai 
retransliuoti 

Lietuvos 
Respublika 

AB LRTC  
II SATT**** 

Paraiškų nebuvo pateikta 

23.  Retransliuojamo 
turinio licencijai 
televizijos 
programai 
retransliuoti 

Lietuvos 
Respublika 

AB LRTC  
II SATT**** 

Paraiškų nebuvo pateikta 

24.  Retransliuojamo 
turinio licencijai 
televizijos 
programai 
retransliuoti 

Lietuvos 
Respublika 

AB LRTC  
II SATT**** 

Paraiškų nebuvo pateikta 

25.  Retransliuojamo 
turinio licencijai 
televizijos 
programai 
retransliuoti 

Lietuvos 
Respublika 

AB LRTC  
II SATT**** 

Paraiškų nebuvo pateikta 

26.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Varėna 99,5 MHz UAB „LAISVOJI BANGA“ 
UAB „Rodiklio“ reklamos 
agentūra 
UAB „LAISVOJI BANGA“ 

27.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Telšiai 100,0 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
UAB „Rodiklio“ reklamos 
agentūra 
UAB „TELE-3“ radijas 
UAB „TELE-3“ radijas 

28.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Plungė 99,5 MHz UAB „Beinoro gralis“ 
UAB „Info XXL“ 
UAB „Rodiklio“ reklamos 
agentūra 
VšĮ „Žemaičių radijas“ 
UAB „Info XXL“ 

29.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Vilnius 100,5 MHz UAB „Garso klipai“ 
VšĮ „GEROSIOS 
NAUJIENOS CENTRAS“ 
UAB „RADIOLA“ 
UAB „Rodiklio“ reklamos 
agentūra 
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UAB „RADIOLA“ 

30.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Mažeikiai 87,6 MHz UAB  „Info XXL“ 
UAB „Pūkas“ 
UAB „Rodiklio“ reklamos 
agentūra 
UAB „Pūkas“ 

31.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Rokiškis 89,5 MHz UAB „Pūkas“ 
UAB „Rodiklio“ reklamos 
agentūra 
UAB „Pūkas“ 

32.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Raseiniai 94,7 MHz UAB „Pūkas“ 
UAB „Rodiklio“ reklamos 
agentūra 
UAB „Pūkas“ 

33.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Jurbarkas 87,9 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
VšĮ „Šou imperija“ 
***** 

34.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Joniškis 93,4 MHz ***** 

35.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Utena 90,9 MHz ***** 

36.  Transliavimo 
licencijai radijo 
programai 
transliuoti 

Ignalina 92,5 MHz ***** 

* Šis konkursas paskelbtas 2015 m. 
** Atsisakyta išduoti licenciją ir pripažinta laimėtoją nenustatytu. 
*** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 
**** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 
***** Šio konkurso rezultatai susumuoti 2017 m. 

 
LRTK paskelbtiems konkursams buvo pateiktos ir išnagrinėtos 92 paraiškos. Susumavusi 

konkursų rezultatus, LRTK paskelbė 22 nugalėtojus, išdavė 6 naujas ir papildė 16 anksčiau išduotų 
licencijų. 

 

LRTK sprendimai dėl licencijų sąlygų pakeitimo ir licencijų galiojimo panaikinimo  

LRTK 2016 m. priėmė 14 sprendimų dėl transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų, 
išduotų iki 2015 m. spalio 1 d., t. y. VIĮ pakeitimų įstatymo įsigaliojimo, sąlygų pakeitimų ir 
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išdėstymo nauja redakcija ir 8 sprendimus dėl licencijų sąlygų pakeitimų. Šiais sprendimais buvo 
keičiami transliuojamų radijo, televizijos programų pavadinimai, licencijose nustatytų televizijos, 
radijo programų sandara ir turinys, retransliuojamų televizijos programų sąrašai ir kitos licencijų 
sąlygos. 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK panaikino 17 transliavimo ir retransliuojamo turinio 
licencijų galiojimą (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Licencijos, kurių galiojimas panaikintas.  

Eil. 
Nr. Licencijos turėtojas Licencijos galiojimo 

panaikinimo pagrindas Licencijuojama veikla 

1.  VšĮ Šiaulių universiteto 
gimnazija 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Radijo programos 
transliavimas 

2.  UAB „Ilora“ Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas 

3.  TEO LT, AB Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programų 
retransliavimas 

4.  UAB „Nubo.tv“ Licencijos turėtojas pripažintas 
bankrutavusiu ir likviduojamas 

Televizijos programos 
transliavimas 

5.  UAB „TARPTAUTINIS 
BALTIJOS BANGŲ 
RADIJAS“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Radijo programos 
transliavimas 

6.  Plungės technologijų ir 
verslo mokykla 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Radijo programos 
transliavimas 

7.  V. Krušnos individuali 
įmonė 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas 

8.  VšĮ „Žemaičių radijas“ Licencijos turėtojas nepradėjo 
veiklos licencijoje nustatytu 
laiku 

Radijo programos 
transliavimas 

9.  VšĮ Kauno moksleivių ir 
jaunimo laisvalaikio 
centras 

Pasibaigė leidimo naudoti 
radijo dažnį (kanalą) galiojimo 
terminas 

Radijo programos 
transliavimas 

10.  UAB „RIMTAS 
RADIJAS“ 

Licencijos turėtojas 
reorganizuojamas 

Radijo programos 
transliavimas 

11.  SPLIUS, UAB Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas 

12.  SPLIUS, UAB Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas 

13.  UAB Molėtų radijas ir 
televizija 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas 

14.  UAB „RADIJO 
ELEKTRONINĖS 
SISTEMOS“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas 

15.  VšĮ Telšių krašto 
televizija 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas 



      

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita  
 
 

 
  17 

16.  UAB „ŽINIŲ 
RADIJAS“ 

Licencijos turėtojas nepranešė 
dėl akcininkų pasikeitimo ir 
pateikė neteisingus duomenis 

Radijo programos 
transliavimas 
(89,5 MHz radijo 
dažnis Raseiniuose) 

17.  UAB „ŽINIŲ 
RADIJAS“ 

Licencijos turėtojas nepranešė 
dėl akcininkų pasikeitimo ir 
pateikė neteisingus duomenis 

Radijo programos 
transliavimas 
(93,3 MHz radijo 
dažnis Klaipėdoje) 

LRTK 2016 m. gruodžio 31 d. buvo išdavusi 137 transliavimo ir retransliuojamo turinio 
licencijas radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams ir retransliuotojams, kurių veikla 
licencijuojama, ir 13 leidimų VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“. 

 

Radijas 

2016 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 42 radijo programų transliuotojai, kurie transliavo 56 
radijo programas. Ataskaitiniais metais Lietuvoje buvo transliuojama daugiausia muzikinio 
informacinio pobūdžio radijo programų. 

2016 m. LRTK išdavė 5 licencijas radijo programoms transliuoti, iš jų vieną naujam radijo 
programos transliuotojui UAB „Centro medija“. Trims licencijų radijo programoms transliuoti 
turėtojams, laimėjusiems LRTK organizuotus konkursus, išduotos naujos transliavimo licencijos, 
devyniems licencijų radijo programoms transliuoti turėtojams, laimėjusiems LRTK organizuotus 
konkursus, licencijose nustatytos veiklos sąlygos buvo pakeistos – išplėstos licencijuojamos veiklos 
teritorijos.  

Labiausiai radijo programų transliavimo aprėptį padidino UAB „TELE-3“ radijas. Radijo 
programą „Power Hit Radio“ transliuojantis UAB „TELE-3“ radijas laimėjo konkursus šiai radijo 
programai transliuoti 89,9 MHz radijo dažniu Šiauliuose, 87,9 MHz radijo dažniu Panevėžyje ir 
100,0 MHz radijo dažniu Telšiuose.  

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintas 7 transliavimo licencijų radijo programoms transliuoti 
galiojimas. 

Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė 2016 m. buvo didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje transliuota 31 radijo programa, Kaune ir Klaipėdoje – po 24 radijo programas, 
Šiauliuose – 20 ir Panevėžyje – 19 radijo programų (žr. 1 paveikslėlį).  
 

1 paveikslėlis. Transliuojamų radijo programų skaičius didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

 

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

31 

24 

24 

20 

16 
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Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2016 m. Lietuvoje buvo 13 nacionalinių radijo 
programų (žr. 4 lentelę), 8 regioniniai radijo programų transliuotojai (žr. 5 lentelę) ir 29 
transliuotojai, transliuojantys 63 vietines radijo programas (žr. 6 lentelę).  

 
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 „RADIOCENTRAS“ „RUSRADIO LT“ 
7. UAB radijo stotis „ULTRA VIRES“ „Lietus“ 
8. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 
„LRT RADIJAS“ 

9. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 
TELEVIZIJA“ 

„LRT KLASIKA“ 

10. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 
TELEVIZIJA“ 

‚LRT OPUS“ 

11. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „Žinių radijas“ 
12. UAB „LAISVOJI BANGA“ „Gold FM“ 
13. UAB „TELE-3“ radijas „Power Hit Radio“ 

 
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 „Alytaus radijas“ „FM 99“ Alytus, Druskininkai 
3. UAB „GERUDA“ „Geras FM“ Vilnius, Kaunas 
4. UAB „Info XXL“ „XXL FM“ Plungė, Telšiai 
5. VšĮ „KVARTOLĖ“ „RELAX FM“ Vilnius, Šiauliai, Klaipėda, 

Panevėžys, Kaunas, Utena, 
Plungė, Biržai, Mažeikiai, 
Rokiškis 

6. UAB „Pūkas“ „Pūkas-2“ Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, 
Kaunas, Panevėžys, Telšiai, 
Tauragė, Rokiškis, Raseiniai 

7. UAB „RADIOCENTRAS“ „CLASSIC ROCK 
FM“ 

Vilnius, Kaunas, Panevėžys 

8. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „EASY FM“ Vilnius, Klaipėda 
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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 „ATVIRAI „Kurorto radijas“ Druskininkai 
5.  UAB „AUKŠTAITIJOS 

RADIJAS“ 
„XFM“ Panevėžys 

6.  UAB „Centro medija“ „Centro FM“ Kėdainiai 
7.  UAB „EUROLEXIS“ ,,Neringa FM“ Neringa 
8.  UAB „Garso klipai“ ,,Mano FM“ Kaunas 
9.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Kaunas 
10.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Klaipėda 
11.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Šiauliai 
12.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Vilnius 
13.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Marijampolė 
14.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Panevėžys 
15.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Raseiniai 
16.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Ukmergė 
17.  UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Utena 
18.  V. Ivanausko individuali 

firma „VYDAS“ 
„A2“ 
 

Vilnius 

19.  UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Klaipėda 
20.  UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Kaunas 
21.  UAB „Lamantas“ „Mažeikiai.FM“ Mažeikiai 
22.  UAB „Lamantas“ „Kapsai“ Marijampolė 
23.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šiauliai 
24.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Klaipėda 
25.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Kaunas 
26.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Vilnius 
27.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Viešintos 
28.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Alytus 
29.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Telšiai 
30.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Marijampolė 
31.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Biržai 
32.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Utena 
33.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Varėna 
34.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Jurbarkas 
35.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Rokiškis 
36.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Joniškis 
37.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šilutė 
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38.  VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Plungė 
39.  UAB „Mažeikių aidas“ „Mažeikių aidas“ Mažeikiai 
40.  UAB „PLUNSTA“ „Spindulys“ Plungė 
41.  UAB „PROARSA“ „JAZZ FM“ Vilnius 
42.  UAB „PROARSA“ „Vaikų radijas“ Vilnius 
43.  UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Kaunas 
44.  UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Klaipėda 
45.  UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Vilnius 
46.  UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Vilnius 
47.  UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Klaipėda 
48.  UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Kaunas 
49.  UAB „RADIOLA“ „SUPER FM“ Vilnius 
50.  UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Biržai 
51.  UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Panevėžys 
52.  UAB „RADIJO STOTIS 

LALUNA“ 
„Laluna“ Klaipėda 

53.  UAB „RADIJO STOTIS 
LALUNA“ 

„Raduga“ Klaipėda 

54.  UAB „REKLAMOS 
GAMA“ 

„Radijogama“ Klaipėda 

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

56.  Šiaulių Didždvario 
gimnazija 

„Radijo klubas“ Šiauliai 

57.  VšĮ „Šou imperija“ „Tauragės radijas“ Tauragė 
58.  UAB „TARPTAUTINIS 

BALTIJOS BANGŲ 
RADIJAS“ 

„TARPTAUTINIS BALTIJOS 
BANGŲ RADIJAS“ 

Sitkūnai 

59.  VšĮ Utenos radijas „Indros radijas“ Utena 
60.  Vilniaus Baltupių 

progimnazija 
„Baltupių radijas“ Vilnius 

61.  Vilniaus universitetas „Vilniaus universiteto radijas 
„Start FM“ 

Vilnius 

62.  UAB „ZNAD WILII 
RADIJO STOTIS“ 

„Znad Wilii“ Vilnius 

63.  S. Žilionio personalinė 
radijo ir televizijos 
konsultacinė agentūra 

„Ratekona“ Sitkūnai 

 
Tyrimų bendrovės TNS LT atlikto radijo auditorijos tyrimo duomenimis4, vertinant vidutinę 

radijo auditorijos struktūrą pagal klausytą laiką ir radijo auditorijos dienos ir savaitės pasiekimą, 
2016 m. rudenį Lietuvoje pirmąsias pozicijas užėmė „M-1“, „Lietus“ ir „LRT RADIJAS“ (žr. 2 ir 
3 paveikslėlius). 

                                                 
4 http://www.tns.lt/lt/news/radijo-auditorijos-tyrimas-2016-m-ruduo 

http://www.tns.lt/lt/news/radijo-auditorijos-tyrimas-2016-m-ruduo
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2 paveikslėlis. Vidutinė radijo auditorijos struktūra pagal klausytą laiką Lietuvoje.  
2016 m. ruduo 

 
Šaltinis – TNS LT 
 
 
 
3 paveikslėlis. Radijo auditorijos dienos ir savaitės pasiekimas. 2016 m. ruduo 

 
Šaltinis – TNS LT 
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„M-1“ 
18,8% 

„Lietus“ 
16,3% 

„Laluna“ 
1,7% 

„LRT RADIJAS“ 
17,3% 

„Kelyje“ 
1,3% 

„Žinių radijas“ 
2,8% 

„Pūkas“ 
7,4% 

30,8 

22 
24,3 

16,7 
12,8 

15,8 

10,5 10,6 10 
6,5 5,1 5,5 

25,5 

16,2 
13,7 13,5 

7,4 6,3 6,2 5,7 
4,4 4,1 3,6 

2 1,9 

12 

Savaitės pasiekimas Dienos pasiekimas



      

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita  
 
 

  22 

Televizija 

Skaitmeninė antžeminė televizija 

Televizijos programų transliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis 

2016 m. per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus Lietuvos Respublikos gyventojai 
galėjo priimti 11 nemokamų (nekoduotų) nacionalinių televizijos programų (žr. 7 lentelę).  

 
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 TV3 „TV3“ 
10. UAB TV3 „TV6“ 
11.  UAB TV3 „TV8“ 

* Transliuojama standartine raiška (SD) ir raiškiosios televizijos formatu (HD). 
 

Pagal TNS LT atliktų tyrimų duomenis5, atsižvelgiant į televizijos programų auditorijos 
žiūrėtą laiką, populiariausios iš jų buvo „TV3“, „LNK“ ir „LRT TELEVIZIJA“ (žr. 4 paveikslėlį). 
  

                                                 
5 http://www.tns.lt/lt/news/tv-auditorijos-tyrimo-rezultatai-2016-m-gruodis/ 
 

http://www.tns.lt/lt/news/tv-auditorijos-tyrimo-rezultatai-2016-m-gruodis/
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4 paveikslėlis. Televizijos programų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką.  
2016 m. gruodis 

 
Šaltinis – TNS LT 
 
2016 m. per skaitmenines antžemines televizijos stotis buvo transliuojama 10 vietinių 

televizijos programų (žr. 8 lentelę), televizijos programą „Aidas“ Trakuose ir Papliauškų kaime 
(Elektrėnų sav.) transliavo regioninis transliuotojas UAB „AIDAS“. 

 
8 lentelė. Per skaitmenines antžemines televizijos stotis transliuojamos vietinės televizijos 

programos. 
Eil. 
Nr. 

Transliuotojas Televizijos programos 
pavadinimas 

Vietovė 

1. UAB „Kėdainių krašto televizija“ ,,Kėdainių krašto televizija“ Kėdainiai 
2. UAB „Pūkas“ ,,Pūkas-TV“ Kaunas 
3. UAB „Šiaulių apskrities televizija“ ,,Šiaulių televizija“ Šiauliai 
4. UAB „Roventa“ ,,Roventos TV“ Mažeikiai 
5. VšĮ Marijampolės televizija ,,Marijampolės televizija“ Marijampolė 
6. VšĮ „LN televizija“ ,,Žemaitijos televizija“ Plungė 
7. UAB „Ilora“ ,,Ventos regioninė televizija“ Venta 
8. UAB „TV7“ ,,TV7“ Jonava 
9. VšĮ Alytaus regioninė televizija ,,Dzūkijos televizija“ Alytus 
10. UAB „BALTICUM TV“ „Balticum Auksinis“ Vilnius 
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Televizijos programų retransliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis  

2016 m. Lietuvoje per skaitmeninės antžeminės televizijos stotis televizijos programas 
retransliavo 3 retransliuotojai – VšĮ Alytaus regioninė televizija, UAB „BALTICUM TV“ ir 
TEO LT, AB. 

VšĮ Alytaus regioninė televizija 2016 m. spalio 1 d. per 55 TV kanalo skaitmeninės 
antžeminės televizijos stotį Alytuje pradėjo retransliuoti  televizijos programą „Pūkas-TV“. 

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 iki 2016 m. balandžio 30 d. per nacionalinius skaitmeninės antžeminės 
televizijos tinklus retransliavo 29 televizijos programas: 

- per antrąjį LRTC skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą – 10 televizijos programų;  
- per pirmąjį savo turimą skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą – 9 televizijos 

programas; 
- per antrąjį savo turimą skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą – 10 televizijos 

programų. 
Nuo 2016 m. gegužės 1 d. TEO LT, AB per savo turimus pirmąjį ir antrąjį skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklus retransliavo 24 televizijos programas. 
 
 

Per nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus transliuojamos ir 
retransliuojamos televizijos programos ir jų kalbos (žr. 9 lentelę). 
 

9 lentelė. Per nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus transliuojamos ir 
retransliuojamos televizijos programos ir jų kalbos (2016 m. gruodžio 31 d. duomenys).  
LRTC pirmasis 

skaitmeninės 
antžeminės 
televizijos 

tinklas / kalba 

LRT skaitmeninės 
antžeminės 

televizijos tinklas / 
kalba 

TEO LT, AB 
pirmasis 

skaitmeninės 
antžeminės 

televizijos tinklas / 
kalba 

TEO LT, AB 
antrasis 

skaitmeninės 
antžeminės 

televizijos tinklas 
/kalba 

„LNK“* /  
lietuvių k. 

„LRT TELEVIZIJA“* 
(standartinė raiška 
(SD) / lietuvių k. 

„TV Centre 
International 
(TVCI)“*** / rusų k. 

„TV Polonia“** /  
lenkų k. 
 

„TV6“* /  
lietuvių k. 

„LRT TELEVIZIJA“* 
(raiškiuoju formatu 
(HD) / lietuvių k. 

„Sport 1“*** /  
lietuvių k. 

„Nickelodeon 
European“*** / 
anglų k., rusų k. 

„BTV“* /  
lietuvių k. 

„LRT KULTŪRA“* / 
lietuvių k. 

„Viasat Nature“*** /  
anglų k. rusų k. 

„BBC World 
News“*** / anglų k. 
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„TV3“* /  
lietuvių k. 

 „FOXlife“*** /  
anglų k., rusų k.  

„Euronews“*** /  
anglų k., rusų k., 
prancūzų k., 
vokiečių k. 

„Info TV“* /  
lietuvių k. 

 „National Geographic 
Channel“*** /  
anglų k., rusų k. 

„MTV Hits UK“*** 
/ anglų k. 

„LIUKS!“* /  
lietuvių k. 

 „Travel Channel“*** / 
„Playboy TV“*** /  
anglų k. 

„Dozhd“*** / rusų k.  

„TV1“* /  
lietuvių k. 

 „Discovery 
Chanel“*** / anglų k., 
rusų k. 

„Setanta Sports 
Eurasia“*** / anglų 
k., rusų k. 

„TV8“* /  
lietuvių k. 

 „Eurosport“*** /  
anglų k., rusų k. 

„SONY 
Entertainment“*** / 
anglų k, rusų k., 
lietuviški subtitrai 

„Lietuvos 
rytas.tv“* /  
lietuvių k. 

 „Balticum 
Auksinis“*** /  
lietuvių k. 

„Sony Turbo 
(Baltics)“*** / anglų 
k., rusų k., lietuviški 
subtitrai 

  „Pirmais Baltijas 
Kanāls Lietuva“*** / 
lietuvių k. rusų k. 

„FOX“*** / anglų 
k., rusų k.  

  „KidZone TV“*** / 
lietuvių k. 

„VH1 Europe“*** / 
anglų k.  

  „TNT 
International“*** / 
rusų k. 

„Cartoon 
Network“*** / anglų 
k. 

* Nemokama (nekoduota) transliuojama televizijos programa.  
** Nemokama (nekoduota) retransliuojama televizijos programa.  
*** Mokama (koduota) retransliuojama televizijos programa. 

 

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);  
- internete; 
- per dirbtinį Žemės palydovą. 
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Lietuvoje 2016 m. pabaigoje 35 transliuotojai transliavo 47 televizijos programas:  
- 15 transliuotojų 22 televizijos programas transliavo per skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklus ar stotis; 
- 20 transliuotojų 22 televizijos programas transliavo kabelinės televizijos ir laidiniais 

plačiajuosčio ryšio (IPTV) tinklais; 
- 3 transliuotojai 3 televizijos programas transliavo internete; 
- 2 transliuotojai 3 televizijos programas transliavo per dirbtinį Žemės palydovą 

(televizijos programa „LRT LITUANICA“ transliuojama nekoduota).  
 

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. 

 
2016 m. pabaigoje televizijos programas retransliavo 46 ūkio subjektai, retransliuojantys 

jas įvairiomis technologijomis:  
- 3 ūkio subjektai turėjo 5 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;  
- 20 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas kabelinės televizijos tinklais, 

veiklą vykdė pateikę pranešimus; 
- 12 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; 

- 11 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 

2016 m. pabaigoje bendras retransliuotojų abonentų skaičius buvo 709 021. 
Daugiausia abonentų turinčių retransliuotojų abonentų skaičius sudaro 80,5 proc. visų 

abonentų (žr. 5 paveikslėlį). 
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5 paveikslėlis. Daugiausia abonentų turintys retransliuotojai.   

 
Šaltinis – LRTK 
 

Nelicencijuojama veikla  

2016 m. pabaigoje nelicencijuojamą radijo ir televizijos programų transliavimo ir 
retransliavimo veiklą vykdė, televizijos programas ir (ar) atskiras programas platino internete ir 
užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas teikė 62 ūkio 
subjektai. Per ataskaitinius metus pranešimus apie nelicencijuojamos veiklos pradžią pateikė 10 
ūkio subjektų, iš jų 2 – apie užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų teikimo pradžią, 1 – apie televizijos programų platinimą internete, 2 – apie televizijos 
programų transliavimą internete, 5 – apie radijo programos transliavimą interneto svetainėje, 1 – 
apie radijo programos retransliavimą interneto svetainėje.  

2016 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 20 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, LRTK 2016 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikė 14 raštų dėl metinės 
įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą 
dydžio nustatymo ir pagal juos metinės įmokos dydžiai buvo nustatyti arba pakeisti 28 ūkio 
subjektams (žr. 10 lentelę). 

 
 
 

TEO LT, AB 
31,5% 

UAB ,,Cgates" 
18,2% 

UAB ,,Init" 
11,8% 

VIASAT AS 
10,6% 

UAB ,,Balticum 
TV" 

10,8% 

SPLIUS, UAB 
6% 

Kiti 
11% 
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10 lentelė. Metinės įmokos dydžiai. 
Eil. 
Nr. Ūkio subjektas Metinės įmokos 

dydis (BSI*) 
1.  UAB „Centro medija“ 2,8 
2.  UAB „Ignalinos televizija“ 3 
3.  VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 7,66 
4.  VšĮ Marijampolės televizija  20 
5.  VšĮ Alytaus regioninė televizija 20  
6.  UAB „Šiaulių apskrities televizija“ 15  
7.  VšĮ Gerų naujienų televizija 30 
8.  Šiaulių Didždvario gimnazija 0,2 
9.  VšĮ „Tėviškės alkas“ 15 
10.  UAB „15min“ 57,5 
11.  UAB „Interbanga“ 1,4 
12.  UAB „RIMTAS RADIJAS“ 1,7 
13.  VšĮ „KVARTOLĖ“  2,4 
14.  UAB „TELE-3“ radijas 3,7 
15.  UAB „Interbanga“ 9 
16.  UAB „Pūkas“ 2,1 
17.  UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 1,4 
18.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 1,6 
19.  UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ 2 
20.  VšĮ „Zorza“ 2 
21.  UAB „Labas, Klaipėda“ 11,7 
22.  UAB „Interbanga“ 1,8 
23.  UAB „TELE-3“ radijas 4,8 
24.  UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 4,9 
25.  VšĮ Alytaus regioninė televizija 4,7 
26.  VšĮ „Marijos radijas“ 1,5 
27.  UAB „Rodiklio“ reklamos agentūra 2,8 
28.  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 52 

* BSI – Lietuvos Respublikos Vyriausybės bazinė socialinė išmoka, 2016 m. BSI – 38 Eur. 
 

TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ 
TURĖTOJŲ SUMOKĖTA VALSTYBĖS RINKLIAVA 

LRTK per ataskaitinį laikotarpį priėmė 7 sprendimus dėl transliavimo ir retransliuojamo 
turinio licencijų sąlygų pakeitimo ir 15 sprendimų dėl licencijų sąlygų pakeitimo ir išdėstymo nauja 
redakcija. Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojai už licencijų sąlygų 
pakeitimą į valstybės biudžetą sumokėjo 1 148 Eur valstybės rinkliavą. Per 2016 m. LRTK 
konkursų laimėtojams išdavė 22 transliavimo licencijas radijo programoms transliuoti ir 1 
retransliuojamo turinio licenciją televizijos programai retransliuoti. Už šių licencijų išdavimą 
licencijų turėtojai į valstybės biudžetą sumokėjo 11 983 Eur valstybės rinkliavą. 
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TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ 
TURĖTOJŲ AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS AR KITOKS 
PERLEIDIMAS  

LRTK, vykdydama VIĮ 22 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatų reikalavimus, 2016 m. 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 3 
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 

1. UAB „Cgates“,  
UAB „KAVAMEDIA“ 

AS Starman SM VII B.V. – 100 proc. 
akcijų 

2. UAB „Cgates“, 
 UAB „KAVAMEDIA“, 
 UAB „REMO 
TELEVIZIJA“, 
UAB „Elekta“, 
UAB „KATEKA“ 

Baltic Cable Holding 
OÜ 

OÜ Polaris Invest – 
62,71 proc. AS Starman 
akcijų 

3. UAB „RADIJO PULSAS“  UAB „RADIJO 
PULSAS“ 

UAB „Žemės valdos“ – 
100 proc. akcijų 

 

VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (LRT) 2016 m. pabaigoje 
turėjo 13 galiojančių leidimų: 9 leidimus radijo programoms transliuoti ir 4 leidimus televizijos 
programoms transliuoti. 

LRTK per ataskaitinį laikotarpį VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 
TELEVIZIJA“ išdavė leidimą televizijos programai „LRT TELEVIZIJA“ transliuoti per savo 
turimą skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą ir leidimą televizijos programai „LRT 
KULTŪRA“ transliuoti per savo turimą skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą.  

LRT 2016 m. pabaigoje transliavo 3 radijo programas – „LRT RADIJAS“, „LRT 
KLASIKA“ ir „LRT OPUS“, 3 televizijos programas – „LRT TELEVIZIJA“, „LRT KULTŪRA“, 
„LRT LITUANICA“ ir retransliavo 1 radijo programą „BBC WORLD SERVICE“. 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR PROGRAMŲ STEBĖSENA 

2016 m. LRTK pradėjo taikyti planinių LRTK prižiūrimų ūkio subjektų veiklos patikrinimų 
praktiką. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai – tai visapusiški ir išsamūs LRTK prižiūrimų 
ūkio subjektų veiklos patikrinimai, neapsiribojantys tik programų stebėsena, tačiau apimantys ir 
tokių veiklos sričių kaip ataskaitų LRTK teikimas ir įmokų LRTK veiklai finansuoti mokėjimas 

http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Radijas
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Klasika
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Klasika
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_televizija
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Kult%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Lituanica
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tikrinimą, ūkio subjektų valdomose interneto svetainėse skelbiamų duomenų analizę ir sisteminį 
visos veiklos vertinimą teisės aktų reikalavimų laikymosi aspektu. 

Be planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų, LRTK 2016 m. atliko ir atskirų programų 
stebėseną vartotojų skundų pagrindu ir savo iniciatyva, kaip ir 2015 m. ypatingą dėmesį skirdama 
Rusijos Federacijoje parengtų televizijos programų stebėsenai. 

LRTK 2016 m. atliko 50 planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir 153 neplaninius 
patikrinimus – atskirų radijo ir televizijos programų stebėseną.  
 

2016 m. atliktų radijo ir televizijos programų stebėsenos ir ūkio subjektų veiklos 
patikrinimų rezultatai  

Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai 

LRTK 2016 m. atliko 50 planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų, numatytų LRTK 
2016 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plane, patvirtintame LRTK 
pirmininko 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 
2016 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“ (žr. 12 lentelę).  

 
12 lentelė. Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai  

Patikrinimo tikslas Tikrinta Pažeidimai 
Dėl VIĮ 35 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo paskelbtos 
informacijos saugojimui laikymosi  27 4 

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 apraše nustatytų reikalavimų laikymosi  

43 20 

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymo ir Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi 
darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 
liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, laikymosi 

31 2 

Dėl VIĮ 39–401 straipsniuose ir Reikalavimų komerciniams 
audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo 
programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos 
programose įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame LRTK 
2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58 nustatytų 
reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams 
pranešimams, prekių rodymui, pranešimams apie rėmimą laikymosi  

35 10 

Dėl licencinių įsipareigojimų laikymosi  34 23 
Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklėse, patvirtintose 
LRTK 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. KS-171, nustatytų 
reikalavimų laikymosi  

19 4 

Kita 31 1* 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cdd8c0205cad11e5beff92bd32ec99a1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=74231b2f-565c-45c3-a7ad-c7b4be1830ac
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cdd8c0205cad11e5beff92bd32ec99a1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=74231b2f-565c-45c3-a7ad-c7b4be1830ac
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cdd8c0205cad11e5beff92bd32ec99a1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=74231b2f-565c-45c3-a7ad-c7b4be1830ac
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cdd8c0205cad11e5beff92bd32ec99a1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=74231b2f-565c-45c3-a7ad-c7b4be1830ac
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cdd8c0205cad11e5beff92bd32ec99a1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=74231b2f-565c-45c3-a7ad-c7b4be1830ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/05fcf710661c11e5b316b7e07d98304b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0607a5ae-a06e-44a2-8e9b-5547467bf5a8
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*VIĮ 403-404 straipsniuose nustatytų reikalavimų užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimui laikymosi pažeidimas. 

 
Po planinių patikrinimų LRTK visiems tikrintiems ūkio subjektams išsiuntė raštus dėl 

planinio patikrinimo rezultatų su planinio patikrinimo akto kopijomis ir įpareigojo per nustatytą 
terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus bei apie tai informuoti LRTK. 

Tikrinti ūkio subjektai buvo kviečiami į LRTK posėdžius pasiaiškinti dėl nustatytų 
pažeidimų ir, atsižvelgiant į jų pobūdį ir reikšmingumą, jiems buvo taikyta administracinė 
atsakomybė: 

- surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas su administraciniu nurodymu 
(įvykdytas) sumokėti nustatytą baudą už Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 214(7) straipsnyje nustatytą pažeidimą 
(visuomenės informavimo priemonių paskelbtos informacijos saugojimo tvarkos 
pažeidimas);  

- surašytas administracinio teisės pažeidimo bylos protokolas, išnagrinėta administracinė 
byla ir  skirtas įspėjimas už ATPK 214(22) straipsnio 1 dalyje nustatytą pažeidimą 
(reikalavimų televizijos reklamai, teleparduotuvei, prekių rodymui, reklamai radijo 
programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų 
rėmimo reikalavimų pažeidimas);  

- surašytas administracinio teisės pažeidimo bylos protokolas su administraciniu 
nurodymu (įvykdytas) sumokėti baudą už ATPK 214 (22) straipsnio 1 dalyje nustatytą 
pažeidimą;  

- surašytas administracinio teisės pažeidimo bylos protokolas su administraciniu 
nurodymu (neįvykdytas) sumokėti baudą už ATPK 214 (19) straipsnio 1 dalyje 
nustatytą pažeidimą (neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios 
informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas);  

- taip pat 6 asmenims pradėta administracinio teisės pažeidimo teisena, kuri bus baigta 
2017 m. (taikytos administracinės nuobaudos). 

Visais atvejais jiems taip pat  buvo suteikiama metodinė pagalba ir konsultacijos. 
 

Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai ir atskirų radijo ir televizijos programų stebėsena 

LRTK 2016 m. atliko 153 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus ir atskirų radijo ir 
televizijos programų stebėseną (žr. 13 lentelę).  

Neplaniniai patikrinimai ir programų stebėsena buvo atlikta gautų skundų pagrindu arba 
LRTK iniciatyva, turint pagrįstų įtarimų apie neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą ar 
programose skleidžiamą neskelbtiną informaciją. 

LRTK, 2016 m. atlikdama neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus ar atskirų radijo ir 
televizijos programų stebėseną, ypatingą dėmesį skyrė televizijos programose transliuojamų 
pranešimų apie rėmimą atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams įvertinimui. LRTK 
atliko nacionalinėse televizijos programose („LNK“, „TV3“, „LRT TELEVIZIJA“, „Lrytas.tv“) 
transliuotų pranešimų apie rėmimą patikrinimus.  

Reikalavimai rėmimo pranešimams yra nustatyti VIĮ 40 straipsnyje ir Reikalavimų 
komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų 
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programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos apraše. Šios teisės 
normos nustato griežtesnius reikalavimus rėmimo pranešimams nei televizijos reklamai – juose 
negali būti tiesiogiai skatinama pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant specialias 
reklamines nuorodas į šias prekes ar paslaugas, rėmėjo pristatyme (skelbime) negali būti skelbiama 
reklaminė informacija apie rėmėjo prekių ar paslaugų savybes, privalumus, sudėtį, poveikį, kokybę, 
kainas ir kita reklaminio pobūdžio informacija, išskirianti rėmėjo prekę ar paslaugą. Atlikus 
patikrinimus nustatyta, kad dauguma rėmimo pranešimų neatitiko jiems keliamų reikalavimų.  

Pažymėtina, kad, vertinant pranešimuose apie rėmimą skleidžiamą informaciją jos atitikties 
teisės aktų reikalavimams, yra atsižvelgiama į reikalavimų visumą. Daugeliu atvejų pranešimuose 
apie rėmimą pateikiama informacija yra siekiama paveikti žiūrovo elgseną, t. y. skatinti jį pirkti 
prekes ar naudotis paslaugomis, pabrėžiant produktų ir paslaugų privalumus ir išskirtines savybes. 
Tokio pobūdžio informacija atitinka Aprašo 3 punkte apibrėžtą sąvoką ir yra laikytina specialia 
reklamine nuoroda. 

LRTK dažnai sulaukia televizijos programų transliuotojų ir net reklamos agentūrų prašymų 
iš anksto, prieš transliuojant pranešimus apie rėmimą, įvertinti, ar jie atitinka teisės aktų 
reikalavimus. Pažymėtina, kad LRTK ex ante nevertina informacijos atitikties galiojančioms teisės 
normoms, tačiau LRTK ir jos veiklą aptarnaujanti administracija, kaip viešojo administravimo 
funkciją atliekanti institucija, teikia konsultacijas, metodinę pagalbą teisės aktų taikymo klausimais. 
LRTK administracija nuolat bendradarbiauja su transliuotojų atstovais ir teikia jiems konsultacijas 
bei metodinę pagalbą teisės normų, taikytinų pranešimams apie rėmimą, klausimais. LRTK 
prižiūrimų ūkio subjektų ratas yra aiškiai apibrėžtas VIĮ, t. y. Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 
priklausantys radijo ir ar televizijos programų transliuotojai, užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą 
vykdantys retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos 
programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas.  

Dėl VIĮ 40, 401 straipsniuose nustatytų reikalavimų pranešimams apie rėmimą, prekių 
rodymui ir Apraše nustatytų reikalavimų rėmimui laikymosi 2016 m. atlikta 32 patikrinimai, 
nustatyti 27 pažeidimai.  

LRTK, tęsdama aktyvų bendradarbiavimą su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos 
dalyviais, 2016 m. rugsėjo 7 d. surengė susitikimą su pagrindinių komercinių televizijos programų 
transliuotojų atstovais. Viena iš svarbiausių susitikimo temų buvo reikalavimų, keliamų pranešimų 
apie rėmimą transliavimui, aptarimas. LRTK pastebi, kad transliuotojai ne visada tinkamai pateikia 
pranešimus apie rėmimą, pranešimai apie rėmimą painiojami su televizijos reklama ir pan. 
Susitikimo metu siekta išsiaiškinti, ar visi televizijos programų transliuotojai vienodai supranta 
šiuos reikalavimus, juos dar kartą pristatyti ir aptarti praktinį jų taikymą, siekiant išvengti teisės 
aktų pažeidimų ateityje. 

Susitikimo metu aptartos televizijos programų transliuotojų problemos, su kuriomis jie 
susiduria savo darbe, akcentuota televizijos reklamos rinkos specifika, kalbėta ir apie galimus teisės 
aktų pakeitimus, susijusius su aiškesniu reikalavimų, taikomų pranešimams apie rėmimą, 
reglamentavimu. 

Apsikeitus nuomonėmis, sutarta tokius abiem pusėms naudingus susitikimus rengti ir 
ateityje, juose aptariant įvairius probleminius klausimus, dar kartą akcentuota, kad televizijos 
programų transliuotojai, kilus klausimų, visuomet gali kreiptis dėl konsultacijos į LRTK 
specialistus. Visi susitikimo dalyviai pritarė nuomonei, kad ne tik nuobaudų skyrimas, bet ir 
diskusija, teisės aktų reikalavimų taikymo aiškinimas ir kitoks bendradarbiavimas gali padėti 



      

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita  
 
 

 
  33 

išvengti teisės aktų pažeidimų ir sudaro palankesnes sąlygas verslo vystymui bei kokybiškų 
paslaugų vartotojams teikimui. 

 
13 lentelė. Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai 

Stebėsenos / patikrinimo tikslas Tikrinta Pažeidimai 
Dėl VIĮ 19 str. reikalavimų laikymosi  51 3* 

Dėl VIĮ 39 str. nustatytų reikalavimų reklamai, komerciniams 
audiovizualiniams pranešimams laikymosi  

25 3 

Dėl VIĮ 40, 401 str. nustatytų reikalavimų pranešimams apie 
rėmimą, prekių rodymui ir Apraše nustatytų reikalavimų rėmimui 
laikymosi  

32 27 

Dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymo laikymosi  

43 11 

Dėl licencioje nustatytų įsipareigojimų laikymosi  4 3 
Kita 4 0 

*Programos rusų kalba. 
 
2016 m. LRTK surašė 4 administracinių teisės pažeidimų protokolus ir priėmė vieną 

nutarimą administracinėje byloje. 
 

Neteisėtai vykdomos televizijos programų platinimo internete ir retransliavimo veiklos prevencija 

LRTK 2016 m. kreipėsi į 12 ūkio subjektų dėl galimai neteisėtai vykdomos 
nelicencijuojamos televizijos programų ir atskirų programų platinimo internete ar retransliavimo 
veiklos, t. y. nepateikus LRTK pranešimo apie jos pradžią: 

- 3 ūkio subjektai teigė nevykdantys tokios veiklos; 
- iš 4 ūkio subjektų atsakymų negauta (iš jų 2 ūkio subjektai nutraukė televizijos 

programų platinimo internete veiklos vykdymą); 
- 2 ūkio subjektai teigė dirbantys pagal atstovavimo sutartis;  
- dėl SIA „Baltijas Mediju Aliance“ vykdomos nelicencijuojamos televizijos programų 

platinimo paslaugų interneto tinklalapyje www.tvdom.tv teikimo Lietuvos 
Respublikos vartotojams veiklos nutraukimo LRTK nusprendė kreiptis į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą. 

Pagrindinė problema, su kuria susiduria LRTK, aiškindamasi neteisėtai vykdomos 
televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo veiklos atvejus, yra 
tokių paslaugų teikėjų tapatybės nustatymas. Interneto svetainėse, kuriose teikiamos šios paslaugos, 
dažniausiai neskelbiami fizinį ar juridinį asmenį leidžiantys identifikuoti duomenys. Tokiais 
atvejais LRTK kreipiasi į interneto prieglobos paslaugų teikėjus, prašydama pateikti duomenis apie 
domenų valdytojus.  

 
Lietuvos informacinės erdvės apsaugos stiprinimo rezultatai 

LRTK nuolat stebi Lietuvos Respublikoje retransliuojamose televizijos programose rusų 
kalba skleidžiamą informaciją. Rusijai palankios informacinės erdvės kūrimas šalies viduje ir 
užsienyje ir toliau yra vienas iš Rusijos vadovybės prioritetų. Pagrindine priemone, kuria siekiama 

http://www.tvdom.tv/
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įtvirtinti Rusijai palankų naratyvą, išlieka žiniasklaida – televizija, radijas, spauda ir internetas. 
Rusijos televizijos kanalai, transliuojantys oficialią valstybės poziciją ir skleidžiantys prorusišką 
propagandą, pirmiausia skirti vidinei Rusijos auditorijai, tačiau yra pasiekiami ir matomi visose 
Baltijos valstybėse. 2015 m. atliktų apklausų duomenimis, apie 30 proc. Lietuvos gyventojų, 
įskaitant apie du trečdalius Lietuvos rusakalbių, kasdien seka Rusijos valstybės kontroliuojamų 
televizijos kanalų skelbiamas naujienas, 6–8 proc. kasdien skaito Rusijos interneto naujienų 
svetaines. Per žiniasklaidos priemones vykdomos informacinės atakos rodo, kad Lietuvos 
įgyvendinamą vidaus ir užsienio politiką Rusija vertina kaip neatitinkančią jos interesų.  

2016 m. pagrindinės Rusijos informacinės atakos prieš Lietuvą buvo susijusios su NATO 
karinių pajėgumų stiprinimu Rytų Europoje, Europos Sąjungos taikomomis sankcijomis Rusijai ir 
vykdoma ekonomikos politika. Rusijos skleidžiamame informaciniame lauke Lietuva pristatyta kaip 
skatinanti karinį NATO aktyvumą Baltijos regione, o tai, neva, kelia grėsmę Europos stabilumui ir 
saugumui, šalia Rusijos sienų NATO vykdomos pratybos, kuriami štabai ir galimas nuolatinių bazių 
atsiradimas pristatyti kaip procesai, didinantys incidentų tikimybę ir galintys išprovokuoti karinį 
konfliktą.  

Pagrindiniai Rusijos vykdytos informacinės politikos Lietuvos atžvilgiu tikslai – skleisti 
dezinformaciją apie Lietuvos vykdomą užsienio politiką, diskredituoti Lietuvos narystę Europos 
Sąjungoje ir NATO, kurti Lietuvos, kaip nebrandžios demokratijos šalies, įvaizdį, kvestionuoti 
Lietuvos energetikos politiką. Siekdama šių tikslų Rusija nuosekliai eskaluoja tariamas tautinių 
mažumų problemas ir propaguoja Rusijos valdžiai palankią naujausių laikų istorijos versiją. 
Informacinė politika Lietuvos atžvilgiu yra nukreipta tiek į vidaus (Rusijos) auditoriją, tiek į 
Lietuvos gyventojus. Rusijos piliečiams bandoma suformuoti Lietuvos, kaip fašizmą 
propaguojančios, rusakalbius skriaudžiančios ir priešiškos Rusijai valstybės įvaizdį. Tokios 
politikos pavyzdys – kasmet viešinamos Rusijos gyventojų apklausos, kuriose Lietuva įvardijama 
kaip viena priešiškiausių šalių. Taip nuosekliai kuriamas emocinis, informacinis fonas Rusijos 
gyventojams, kad Maskva yra ,,priversta“ palaikyti griežtą politinį toną ir taikyti priemones prieš 
Lietuvą, ginti joje gyvenančias tautines mažumas ir kitas ,,skriaudžiamas“ grupes. Lietuvoje 
vykdoma Rusijos informacinė ideologinė politika yra nukreipta į rusakalbius ir kitų tautinių 
bendruomenių (pavyzdžiui, lenkų)  Lietuvos piliečius, siekiant skatinti jų nepasitikėjimą Lietuvos 
valstybe.  

2016 m. vasario 14 d. televizijos programos „RTR Planeta“ programoje „Sekmadienio 
vakaras su V. Solovjovu“ nustatytas VIĮ 19 straipsnio pažeidimas – buvo skelbiama karo 
propaganda.  

LRTK 2016 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. KS-1046 „Dėl televizijos programoje 
„NTV Mir Lithuania“ platinimo tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų 
paketuose kuriuo nustatė, kad televizijos programoje „NTV Mir Lithuania“ 2016 m. balandžio 15 d. 
transliuotoje programoje „Ypatingas įvykis. Tyrimas“ buvo kurstomas karas ir neapykanta 
(nesantaika). VIĮ 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas besąlygiškas draudimas skelbti 
informaciją, kurioje skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, 
niekinimas, kurstymas diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai 
priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, 
tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos 
pagrindu. VIĮ 19 straipsnio 2 dalis draudžia skleisti dezinformaciją. Vertinant, ar skleidžiama 

                                                 
6 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/05/ks-104-2016.pdf  

http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/05/ks-104-2016.pdf


      

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita  
 
 

 
  35 

informacija yra nesantaikos kurstymas ,jos atitiktis tikrovei nėra pagrindinis kriterijus; kur kas 
svarbiau nustatyti, kokį poveikį informacija daro auditorijai . Propagandinio turinio informacijai 
būdingi tam tikri požymiai, o dezinformacija yra tik vienas iš jų.  

LRTK 2016 m. lapkričio 16 d. priėmė sprendimą Nr. KS-2007 „Dėl televizijos programos 
„RTR Planeta“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo“, kuriame konstatavo, kad televizijos 
programos „RTR Planeta“ programoje „Dvikova. Vladimiro Solovjovo programa“ (transliuota 2016 
m. spalio 6 d.) buvo kurstomas karas ir neapykanta (nesantaika). Šiuo sprendimu LRTK įpareigojo 
Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančius retransliuotojus, taip pat kitus asmenis, 
teikiančius Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų 
platinimo internete paslaugas, platinančius televizijos programą „RTR Planeta“, 3 mėnesius t. y. iki 
2017 m. vasario 21 d., sustabdyti televizijos programos „RTR Planeta“ retransliavimą (platinimą) 
Lietuvos Respublikos teritorijoje. LRTK kreipėsi į Švedijos transliavimo komisiją su prašymu pagal 
kompetenciją imtis priemonių televizijos programos „RTR Planeta“ transliuotojo atžvilgiu, kad 
būtų įdiegtos techninės ir (ar) programinės priemonės (geografiniai filtrai ar pan.), užkertančios 
kelią televizijos programos „RTR Planeta“ prieinamumui Lietuvos Respublikoje visais elektroninių 
ryšių tinklais, įskaitant televizijos programos „RTR Planeta“ prieinamumą internete. 

Atliekant retransliuotų Rusijos televizijos programų vertinimą, 2016 m. nustatyti 
propagandiniai teiginiai, kuriais siekta:  

• įteigti, kad Baltijos šalys yra fašizmą remiančios valstybės, rusų tautinė mažuma yra 
persekiojama minėtose valstybėse; 

• atvaizduoti priešininką arba kritikos objektą kaip nemoralų, negailestingą, nevykėlį, šiam 
tikslui dažnai pasitelkiant melagingus (nepatikrintus) kaltinimus, faktų perdėjimą arba 
falsifikavimą, asmens trūkumų (prasižengimų) išryškinimą, parodymą neigiamame kontekste. 
Programose Baltijos valstybių tautos atvirai demonizuojamos, joms klijuojamos etiketės (klišės) 
visuomenėje suprantamos vienareikšmiškai neigiamai, atgrasančiai: nacionalistai, (neo) fašistai, 
nacistai, radikalai; 

• atkreipti dėmesį į neva neigiamą Baltijos valstybių oficialią poziciją programoje 
nagrinėjamomis temomis nurodant, kad rusų tautinė mažuma yra atvirai diskriminuojama, jiems 
klijuojama XXI amžiaus Europos žydų etiketė, tokiu būdu kuriant neigiamų žinių apie Baltijos 
valstybes visumą (ypač išskiriant Lietuvą ir Latviją), taip kurstant tautinę neapykantą tarp etninių 
rusų ir kitų Baltijos šalių gyventojų; 

• pabrėžti, kad Lietuvoje priimtas įstatymas, draudžiantis sovietinius simbolius; 
• pasitelkiami asmenys, simboliai, objektai, kuriais kuriamas negatyvus įvaizdis auditorijos 

akyse, pavyzdžiui, programoje rodoma, kaip Lietuvoje griaunami sovietinius laikus menantys 
paminklai (Žaliojo tilto skulptūros). Visos transliacijos metu dešiniajame viršutiniame ekrano 
kampe buvo rodomas užrašas „PASSEKĖJAI (НАSSЛЕДНИКИ)“, pabrėžtinai išskiriamos dvi S 
raidės, taip siekiant sukelti asociaciją su Vokietijos SS kariuomenės daliniais. Žydų holokausto 
Baltijos šalyse (Lietuvoje ir Latvijoje) istorinis naratyvas naudojamas perteikti minčiai, kad rusai 
Europai yra XXI amžiaus žydai. Visa tai skatina neigiamą reakciją tos auditorijos dalies, kuriai 
svarbūs paminėti asmenys, simboliai, paminklai. Tai kursto šios visuomenės dalies neapykantą 
Baltijos valstybėms (ypač Lietuvai).  
 

                                                 
7 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/11/ks-200-2016.pdf  

http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/11/ks-200-2016.pdf
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LRTK BENDRADARBIAVIMAS  

Bendradarbiavimas su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos dalyviais  

Įgyvendindama numatytus strateginius tikslus ir atlikdama VIĮ nustatytas funkcijas, LRTK 
ypač daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su jos reguliuojamais ūkio subjektais. 
Bendradarbiavimas  ir  dialogas su verslo atstovais yra vienas iš svarbių akcentų LRTK veikloje. 
Kasdienėje veikloje spręsdama įvairius audiovizualinės rinkos priežiūros klausimus, LRTK 
bendrauja su transliuotojais, retransliuotojais ir juos vienijančiomis organizacijomis: Lietuvos 
kabelinės televizijos asociacija (LKTA), Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (LTOA), 
Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (LRTA). Praėjusiais metais LRTK nuolatos rengė 
susitikimus savo ir rinkos dalyvių iniciatyva, kuriuose diskutavo įstatymų nuostatų pažeidimų 
prevencijos, veiklos reglamentavimo tobulinimo, draudžiamos informacijos platinimo prevencijos ir 
kitais svarbiais bei aktualiais klausimais, teikė metodinę pagalbą. 

LRTK atstovai aktyviai dalyvavo LKTA 2016 m. organizuotoje tradicinėje metinėje 
konferencijoje „Skaitmeninė darbotvarkė: iššūkiai, pokyčiai, galimybės“, kurioje skaitė pranešimą 
„Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos reguliavimo ir priežiūros iššūkiai“ apie naujausius 
VIĮ pakeitimus ir jų įtaką audiovizualinei rinkai, problemas, su kuriomis susiduria LRTK, 
prižiūrėdama televizijos programų platinimą internete vykdančių ūkio subjektų veiklą, ir 
numatomus jų sprendimo būdus bei šio įstatymo praktinio taikymo metu pastebėtas spragas ir 
siūlomas priemones joms ištaisyti. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas  

2016 m. LRTK administracijos darbuotojams reikėjo daug dažniau dalyvauti  užsienyje 
rengiamų susitikimų, darbo grupių veikloje. Tai buvo susiję su Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų direktyvos (toliau – AVŽPD) peržiūra ir siekiu parengti detalius pasiūlymus. Šios 
direktyvos projektas 2016 m. pabaigoje jau buvo parengtas svarstymui įvairiuose Europos 
Komisijos padaliniuose. 

2016 m. gegužės mėnesį LRTK administracijos direktorius Europos Komisijos kvietimu 
dalyvavo Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų (angl. TAIEX) programos 
Serbijos Respublikos sostinėje Belgrade surengtame seminare „Žiniasklaidos laisvė ir jos 
pliuralizmas“. Jame kartu su Belgijos, Italijos ir Slovėnijos ekspertais Serbijos valstybinių 
institucijų atstovams, susijusiems su žiniasklaidos reguliavimu, buvo pristatyta Europos Sąjungos 
narių patirtis įvairiais žiniasklaidos reguliavimo aspektais. LRTK administracijos direktorius skaitė 
pranešimus „Valstybės institucijų viešinimo projektai Lietuvos žiniasklaidoje“ ir „Žiniasklaidos 
savininkų skaidrumą užtikrinančios priemonės“. Pastarajame pranešime buvo pristatyta LRTK, 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 
skelbiama informacija apie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų savininkus ir jų sąsajas 
su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. 

Praėjusiais metais LRTK toliau palaikė glaudžius ryšius su Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacija (toliau – ESBO). Drauge su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerija, dalyvaujant ESBO atstovei žodžio laisvei Dunjai Mijatovič, 
audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojams iš užsienio bei kitiems šios srities ekspertams 2016 m. 
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vasario mėnesį Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje LRTK organizavo regioninę konferenciją 
„Propaganda ir žodžio laisvė“.  

Šios konferencijos tikslas – su įvairių šalių teisės bei žiniasklaidos ekspertais aptarti 
propagandos, žurnalistikos ir žodžio laisvės santykį šiuolaikiniame globaliame žiniasklaidos 
pasaulyje, akcentuoti būtinybę atskirti žodžio laisvę nuo laisvės kurstyti nesantaiką bei neapykantą 
ir užtikrinti priemones, leidžiančias tai įgyvendinti. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamas glaudesnis bendradarbiavimas su Švedijos 
transliavimo komisija ir Jungtinės Karalystės reguliuotoju OFCOM – institucijomis, 
licencijavusiomis arba registravusiomis rusų kalba transliuojamas televizijos programas, skirtas 
Lietuvos auditorijai, dažniau konsultuotasi ir su Europos Komisija. Su Švedijos ir Jungtinės 
Karalystės kolegomis LRTK intensyviai bendravo dėl jų jurisdikcijai priklausančiose televizijos 
programose „NTV Mir Lithuania“ (JK)  ir „RTR Planeta“ (Švedija) skleidžiamos draudžiamos 
skelbti informacijos – tautinės neapykantos, karo kurstymo apraiškų. Nustačius šiuos pažeidimus 
2016 m. LRTK priėmė du sprendimus laikinai sustabdyti šių programų retransliavimą Lietuvoje. 

Dėl JK jurisdikcijai priklausančiose televizijos programose „NTV Mir Lithuania“ ir „Ren 
TV Baltic“ skleidžiamos tendencingos, šališkos, visuomenės informavimo principus pažeidžiančios 
arba tikrovės neatitinkančios informacijos LRTK pateikė jų reguliuotojui OFCOM tirti šių 
televizijos programų laidų turinį. 2016 m. OFCOM televizijos programoje „NTV Mir Lithuania“ 
transliuotoje laidoje „Ypatingas įvykis. Tyrimas“ nustatė Transliuotojo kodekso pažeidimų. Tyrimo 
išvados viešai skelbiamos institucijos leidinyje „Broadcast Bulletin“8.  

Glaudesnis bendradarbiavimas tarp reguliuojančių  institucijų užtikrina galimybę greičiau 
išspręsti rūpimus klausimus ir keistis patirtimi. Siekdamos šių tikslų praėjusiųjų metų pabaigoje 
LRTK ir Katalonijos Transliavimo taryba aptarė galimybę 2017 m. pradžioje pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartį. 

 
Baltijos šalių projektas  

2016 m. rudenį LRTK dalyvavo Baltijos šalių audiovizualinį sektorių reguliuojančių 
institucijų susitikime, kuriame taip pat dalyvavo Baltijos Asamblėjos, Latvijos kultūros ministerijos, 
kovos su piratavimu asociacijos atstovai. 

Pagal 2005 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tokie susitikimai vyksta kiekvienais 
metais kurios nors audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojančios institucijos kvietimu. Praėjusiais 
metais tokį susitikimą organizavo Latvijos nacionalinė elektroninės žiniasklaidos taryba. 

Susitikimo tikslas buvo aptarti šiuo metu rengiamus AVŽPD pataisų pasiūlymus. Šį kartą 
plačiau buvo diskutuojama  apie komercinių audiovizualinių pranešimų transliavimą bei vaizdo 
medžiagos bendro naudojimo platformų reguliavimą, be to, buvo apsikeista nuomonėmis dėl karą ir 
neapykantą kurstančio turinio skleidimo prevencijos būdų rusų kalba transliuojamose programose.    

Kitas susitikimas numatytas 2017 m. Taline.   
 

Europos reguliuojančių institucijų organizacija (toliau – EPRA)  

Viena iš tarptautinio bendradarbiavimo formų – dalyvavimas EPRA (http://www.epra.org/ ) 
veikloje. LRTK jau 18 metų yra EPRA organizacijos narė. Du kartus per metus LRTK nariai 
dalyvauja šios organizacijos rengiamose konferencijose, prisideda prie jose svarstomų klausimų 
                                                 
8 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/96012/Issue-319-of-Ofcoms-Broadcast-and-On-Demand-
Bulletin,-to-be-published-on-19-December-2016.pdf  

http://www.epra.org/
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/96012/Issue-319-of-Ofcoms-Broadcast-and-On-Demand-Bulletin,-to-be-published-on-19-December-2016.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/96012/Issue-319-of-Ofcoms-Broadcast-and-On-Demand-Bulletin,-to-be-published-on-19-December-2016.pdf
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parengimo, sudaro ir pildo teminius klausimynus įvairiais audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
reguliavimo klausimais ir kt. 

2016 m. pavasarį Barselonoje vykusioje EPRA konferencijoje dalyvavo 175 atstovai iš 47 
valstybių, atstovaujantys 50 reguliuojančių institucijų.   

Konferencijos metu vyko du plenariniai posėdžiai „Ar nemokama televizija turi ateitį?“ ir 
„Nacionalinių reguliuojančių institucijų naudojama įstatymų įgyvendinimo politika, strategija bei 
metodai“ ir dirbo 3 darbo grupės „Žiniasklaida krizių akivaizdoje“, „Nepilnamečių apsauga 
realybės ir talentų laidose“ bei „Duomenų apsauga ir įtaka žiniasklaidos reguliavimui“.  

Dar 2015 m. rudenį Europos Tarybos teisinis-analitinis žurnalas „European Audiovisual 
Observatory“ pateikė pasiūlymą EPRA nariams dalyvauti atnaujinant ir papildant  Europos 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas teikiančių subjektų kontaktų bei teikiamų konkrečių 
paslaugų duomenų bazę – MAVISE (http://mavise.obs.coe.int/). Speciali EPRA narių darbo grupė, 
kurioje dalyvavo ir LRTK atstovai, buvo susirinkusi prieš konferenciją aptarti šios duomenų bazės 
patobulinimo ir atnaujinimo klausimų. Atnaujinant šią duomenų bazę kyla įvairių su duomenų 
išieškojimu ir pateikimu susijusių klausimų, nes tik nedaugelis institucijų reikalauja detalesnės 
informacijos iš pageidaujančio licencijos ar registracijos subjekto. Šioje srityje Lietuva, bent jau iš 
šiame „bandomajame“ projekte dalyvaujančių institucijų, gali būti pavyzdys, nes LRTK reikalauja, 
surenka ir gali pateikti MAVISE duomenų bazei daug vertingos informacijos apie jos reguliavimo 
sričiai priklausantį ūkio subjektą. 

Kita 2016 m. EPRA konferencija vyko Jerevane. Reguliuojančių institucijų atstovai aptarė 
savo vaidmenį informacinio karo metu, spartų technologijų vystymąsi ir naujų audiovizualinių 
platformų atsiradimą bei jų reguliavimą, reklamos transliavimo klausimus ir kt. Konferencijos metu 
buvo pristatyta Europos Komisijos priimtų AVŽPD pataisų svarstymo eiga.  

 Jerevane buvo nagrinėjamos Barselonoje pradėtos gvildenti temos. Vyko du plenariniai 
posėdžiai „Ar nemokama televizija turi ateitį?“ ir „Įstatymų laikymasis ir vykdymas. Kaip tai 
vyksta praktikoje. Nacionalinių reguliuojančių institucijų naudojama įstatymų įgyvendinimo 
politika, strategija bei metodai“, dirbo 3 darbo grupės „Žiniasklaida krizių akivaizdoje“, „Pavyzdžių 
analizė redakcinio turinio ir reklamos atžvilgiu“ bei „Audiovizualinių platformų įvairovė“. 
Konferencijoje tradiciškai buvo pateikta naujausia informacija apie Europos Komisijos, Europos 
Tarybos, bei jos teisinio-analitinio žurnalo „European Audiovisual Observatory“ pagrindines 
veiklos kryptis už pusės metų laikotarpį. 

 
Europos audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojų darbo grupė (toliau – ERGA) 

LRTK yra Europos Komisijos inicijuotos ERGA grupės narė. 
ERGA buvo įkurta 2014 m. kaip patariamasis Europos Komisijos organas audiovizualinės 

politikos klausimais. Ji sudaryta iš visų Europos Sąjungai priklausančių narių reguliuojančių 
institucijų vadovų arba šių institucijų pareigūnų. Jos funkcijas bandoma apibrėžti šiuo metu 
rengiamame AVŽPD pataisų projekte. 2016 m. ERGA atstovai vieningai pritarė Europos Komisijos 
siūlymui formalizuoti ERGA kaip patariamąją ekspertinę instituciją prie Europos Komisijos, kurios 
tikslas būtų užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų keitimąsi patirtimi ir geriausiais 
praktiniais pavyzdžiais. Numatomas svarbus ERGA vaidmuo įgyvendinant AVŽPD siūlomas 
pataisas ateityje. Europos Komisija, siekdama užtikrinti visų narių dalyvavimą ir darbo tęstinumą, 
padengia visų narių kelionės išlaidas.  

http://mavise.obs.coe.int/
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2016 m. sausio mėnesį vyko ERGA teritorinės jurisdikcijos pogrupio posėdis. Jo dalyviai 
apibendrino diskusijas dėl ataskaitos teksto apie audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų teikėjų 
teritorinės jurisdikcijos sąvoką. Pasisakiusieji parėmė pasiūlymą kurti bendrą ir visiems 
reguliuotojams priimtiną transliuotojų ir jų radijo ir televizijos programų bazę, pabrėžė būtinybę 
gerinti dalinimosi informacija sistemą, toliau tirti kitų, nei palydovo kėlimo iš ES valstybės – 
antrinių jurisdikcijos nustatymo kriterijų įtvirtinimą – nes radijo ir televizijos programos platinamos 
ne tik per palydovą.  

2016 m. kovo mėn. vyko 5-asis ERGA plenarinis posėdis. Jame buvo pateiktas 
audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų teikėjų teritorinės jurisdikcijos pogrupio ataskaitos projektas 
ir diskutuota apie jo priėmimo terminus. Diskusijos dalyviai parėmė būtinybę stiprinti formalų 
reguliuotojų bendradarbiavimą ir jį suaktyvinti, sutrumpinti problematinių klausimų sprendimų 
terminus. Buvo sutarta, kad 2016 m. darbų programa koncentruosis trijų darbo grupių veikloje. 
Pirmoji grupė nagrinės AVŽPD pataisų įgyvendinimo klausimus, antroji – nepilnamečių apsaugos 
naujųjų technologijų aplinkoje klausimus, trečioji turės sukurti universalią skaitmeninę priemonę 
(Digital Toolkit), leidžiančią bet kuriam transliuotojui sužinoti apie ES funkcionuojančius 
nacionalinius teisės aktus ir praktines priemones, kurias taiko reguliuojančios institucijos savo 
veikloje. 

2016 m. balandžio mėnesį vyko dviejų pogrupių susitikimai.  Pirmojo ERGA pogrupio 
posėdyje dėl AVŽPD iššūkių ir pataisų įgyvendinimo aspektų, buvo aptariamos kiekvienoje 
nacionalinėje teisėje įtvirtintos nuostatos dėl komercinių audiovizualinių pranešimų ir su jų 
įgyvendinimu susijusios problemos. Antrojo pogrupio diskusijose buvo išskirtos dvi prioritetinės 
sritys: nepilnamečių apsauga ir audiovizualinio turinio prieinamumas ir pritaikymas neįgaliesiems.   

2016 m. gegužės mėnesį vyko antrasis ERGA pirmojo pogrupio posėdis dėl AVŽPD iššūkių 
ir pataisų įgyvendinimo aspektų, kuris daugiausia buvo skirtas AVŽPD įtvirtintų nuostatų dėl 
Europos kūrinių kvotų taikymo linijinėms ir nelinijinėms paslaugoms, aptarimui. Taip pat buvo 
diskutuojama apie bendros Europos kūrinių duomenų bazės, kuria galėtų naudotis tiek  
transliuotojai, tiek reguliuotojai, kūrimą. Tą patį mėnesį buvo susirinkę ir trečiojo pogrupio, 
kuriančio universalią skaitmeninę priemonę (Digital Toolkit), nariai. Šio pogrupio posėdyje buvo 
aptarti šios universalios skaitmeninės priemonės – ES reguliuotojų bendros duomenų bazės 
sukūrimo ir naudojimo klausimai. Duomenys turėtų būti valdomi tam tikslui skirtoje interneto 
svetainėje, į kurią juos anglų kalba įkels visi reguliuotojai, turintys informaciją apie savo valstybės 
teisės aktus, jų įgyvendinamuosius aktus, reguliuojančių institucijų reglamentus, licencijų 
pavyzdžius, duomenis apie rinką ir kt.  

Rugsėjo mėnesį įvyko trečiasis antrojo pogrupio posėdis, kuriame buvo apsikeista 
preliminariais AVŽPD pataisų pasiūlymo vertinimais, pabrėžtas didžiulis pogrupio indėlis svarstant 
pasiūlymą dėl AVŽPD ir atkreiptas dėmesys į tai, kad pataisos turi būti techninio praktinio, o ne 
politinio lygmens. Pogrupio posėdžio metu buvo aptarti AVŽPD pakeitimai dėl ERGA vaidmens, 
nacionalinių reguliuotojų nepriklausomumo, programos kilmės valstybės principo. 

2016 m. spalio mėnesį vyko ketvirtasis ERGA antrojo pogrupio posėdis, kuriame buvo 
tęsiamas rugsėjo mėnesį pradėtas darbas. 

2016 m. lapkričio 29 d. įvyko šeštasis ERGA plenarinis posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 
šie klausimai: pirmininko ir 2 pavaduotojų 2017 m. rinkimai, ERGA pogrupių parengtų dokumentų 
ir atliktų tyrimų aptarimai, 2017 m. darbų programos priėmimas, Europos Komisijos atstovo 
pranešimas apie AVŽPD pataisų svarstymo pažangą.  
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ERGA priimti dokumentai – visų Europos Sąjungos reguliuotojų bendro darbo rezultatas – 
skelbiami jos svetainėje9.   

 

LRTK VEIKLOS 20-MEČIO PAMINĖJIMAS  

LRTK 20-ties veiklos metų sukakties proga drauge su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetu ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu 2016 m. balandžio 13 d. surengė tarptautinę 
konferenciją „Masinės informavimo priemonės – žiniasklaidos rinka ir medijų įvairovė“10. 
Konferencijos tikslas – prisiminti LRTK įkūrimo priežastis, trumpai apžvelgti VIĮ nuostatų 
pokyčius ir jų poveikį LRTK veiklai bei aptarti svarbiausias visų 20-ties ir pastarųjų metų veiklos 
sritis.  

Konferencijoje buvo diskutuojama apie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas 
reglamentuojančios įstatyminės bazės nuostatas ir jų pakeitimus, apsvarstyti reguliavimo 
tobulinimo klausimai, aptarti kovos su draudžiamos informacijos skleidimu Lietuvoje atvejai bei 
šiuo tikslu priimti LRTK sprendimai. Savo patirtimi pasidalino kolegos iš Latvijos ir Estijos 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sektorių reguliuojančių institucijų. 

Konferencijos metu buvo pristatytos audiovizualinės žiniasklaidos rinkos tendencijos bei 
LRTK parengtas analitinis leidinys „Audiovizualinės rinkos reguliavimas Lietuvoje. 20 kaitos 
metų.“11 

 

GERIAUSIŲ RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ KONKURSAS 
„PRAGIEDRULIAI“  

Vykdydama vieną pagrindinių savo funkcijų – audiovizualinio turinio reguliavimą, 
LRTK daug dėmesio skiria radijo ir televizijos programų turinio kokybės gerinimui. 
Išduodama licencijas, LRTK teikia pirmenybę toms radijo ir televizijos programoms, 
kuriose yra daugiau originalios kūrybos šviečiamųjų ir kultūrinių laidų. Siekdama 

paskatinti kokybinį radijo ir televizijos produkcijos augimą bei išaiškinti ir apdovanoti geriausių 
laidų kūrėjus, LRTK praėjusiais metais jau keturioliktą kartą organizavo geriausių radijo ir 
televizijos atskirų programų (toliau – laidų) konkursą „Pragiedruliai“. 

LRTK ir toliau siekia, kad šis konkursas išliktų žinomas, laukiamas ir reikšmingas kultūrai 
renginys, o apdovanojimas jo dalyviams būtų svarbus įvertinimas, skatinantis kurti kokybiškesnes ir 
aktualesnes laidas. 2016 m. apdovanojimų ceremonija buvo organizuota Vilniaus rotušėje, ją 
tiesiogiai transliavo renginio informacinis rėmėjas – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija per 
savo televizijos programą „LRT KULTŪRA“. Renginio svečiams koncertavo Artūro Noviko 
vadovaujamas vokalinis džiazo ansamblis „Jazz Island“. Apdovanojimų ceremoniją vedė žinomas 
Lietuvos muzikologas Viktoras Gerulaitis, diplomus konkurso nugalėtojams kūrė grafikas Egidijus 
Rudinskas. 

                                                 
9 https://ec.europa.eu/digital-single-market/search/site/ERGA  
10http://www.rtk.lt/pranesimai-spaudai/tarptautine-konferencija-masines-informavimo-priemones-ziniasklaidos-rinka-ir-
mediju-ivairove/   
11 http://www.rtk.lt/lietuvos-radijo-ir-televizijos-komisijai-2016-m-sukanka-20-metu/  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/search/site/ERGA
http://www.rtk.lt/pranesimai-spaudai/tarptautine-konferencija-masines-informavimo-priemones-ziniasklaidos-rinka-ir-mediju-ivairove/
http://www.rtk.lt/pranesimai-spaudai/tarptautine-konferencija-masines-informavimo-priemones-ziniasklaidos-rinka-ir-mediju-ivairove/
http://www.rtk.lt/lietuvos-radijo-ir-televizijos-komisijai-2016-m-sukanka-20-metu/
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Tikėtina, kad ši LRTK iniciatyva reikšmingai prisideda įgyvendinant VIĮ ir AVŽPD 
nuostatas dėl Europos kūrinių kvotų pageidaujamo kiekio didinimo transliuotojų rengiamose 
televizijos programose. 

Praėjusių metų sausio mėnesį paskelbto 11-os nominacijų konkurso rezultatai buvo 
susumuoti ir nugalėtojai nustatyti kovo pabaigoje. Siekdama pritraukti kuo daugiau kūrėjų, LRTK 
supaprastino ir palengvino laidų pateikimo tvarką – jau keleri metai kūrėjai laidas į specialią 
paskyrą serveryje gali įkelti patys. Taip sutaupomas tiek laidų teikėjų, tiek vertinimo komisijos 
narių laikas. 

2016 m. konkursas buvo gausiausias iš visų organizuotų. Konkursui iš viso buvo pateiktos 
82 laidos: 53 televizijos ir 29 radijo. Visada labai aktyviai šiame konkurse dalyvauja visuomeninis 
transliuotojas – LRT, daug laidų pateikia kūrėjai iš Lietuvos regionų ir nepriklausomi prodiuseriai. 
Konkursu taip pat pradėjo domėtis didieji Lietuvos transliuotojai ir internetinė televizija.  

Vertinimo komisija praėjusiais metais buvo sudaryta iš LRTK narių, atstovaujančių 
įvairioms kūrybinėms organizacijoms: LRTK pirmininko pavaduotojas, dramos režisierius, 
Lietuvos kultūros ir teatro veikėjas 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 – vertinimo komisijos pirmininkas; žurnalistė Liudvika 
Pociūnienė; mokslininkas Mantas Martišius, vertėjas Laimantas Jonušys; žurnalistas  Dainius 
Radzevičius; politologas Vincentas Vobolevičius. 

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.  

Praėjusiais metais nugalėtojais pripažintos šios 2015 m. pirmą kartą transliuotos laidos: 
 

Geriausia regioninės televizijos laida – „Žygis – žirgas – žemaitukas“, autorė Rita Ščiglinskienė 
(transliuota per „Šiaulių TV“); 
Geriausia televizijos publicistikos laida – „Kotryna Jogailaitė (Švedija)“ iš ciklo „Pėdsakai veda į 
Lietuvą“, autoriai: VšĮ „TV Europa“ – Justinas Lingys, Audronė Kosciuškienė, Algirdas 
Žvinakevičius (transliuota per „PAN TV“); 
Geriausia televizijos pramogų laida – „Chorų karai“, autoriai: UAB „JUST. TV“, prodiuseris 
Justinas Milušauskas (transliuota per „TV3“); 
Geriausia televizijos kultūros laida – „Alchemija LXXII. Kalba ir tauta“, autorius Rytis 
Zemkauskas (transliuota per „Info TV“); 
Geriausias televizijos dokumentikos projektas – „Karas 2020. Rusijos informacinė agresija“, 
autoriai: Martynas Starkus ir Jonas Banys (transliuota per „TV3“); 
Geriausia televizijos pokalbių laida – Apie brolius Gataveckus iš ciklo  „Kelias į namus“, autorius 
Aleksas Matvejevas (transliuota per „LRT KULTŪRA“); 
Geriausia radijo kultūros laida – „Prie puodelio arbatos. Pakalbėkim...“, autorė Vida 
Grišmanauskienė (Ramanauskaitė) (transliuota per „FM99“); 
Geriausia regioninio radijo laida – „Tautų katilas“ iš ciklo „Iš akies traukta Klaipėda. Per amžių... “, 
autoriai Janina Silkauskienė ir Arūnas Graželiūnas (transliuota per „RadijoGAMA“); 
Geriausia radijo pokalbių laida – „LRT RADIJAS tiesiogiai iš Medininkų“, autoriai: Aušra Juraitė, 
Rūta Kupetytė, Edvardas Kubilius ir Vita Ličytė (transliuota per „LRT RADIJAS“); 
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Geriausia radijo publicistikos laida – laida iš radijo dokumentikos ciklo „65+“, autorė Živilė 
Kropaitė (transliuota per „LRT RADIJAS“); 
Specialusis prizas – už socialinius projektus – UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 
KANALAS“. 
 

LRTK VEIKLOS VIEŠINIMAS 

Siekdama, kad kuo daugiau aktualios informacijos būtų prieinama visuomenei, LRTK tęsė 
2015 m. pabaigoje pradėtus naujos svetainės sukūrimo darbus. Buvo išanalizuoti veikiančios 
interneto svetainės www.rtk.lt trūkumai informuotumo ir turinio paieškos patogumo vartotojui 
aspektu. Ji buvo pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, sudaryta galimybė skelbti dar daugiau 
išsamesnės ir labiau susistemintos informacijos apie LRTK reguliuojamus ūkio subjektus ir LRTK 
veiklą, patobulintos e-skundo pateikimo procedūra bei kitos rubrikos, svarstyti planai sudaryti ūkio 
subjektams galimybę tiesiogiai teikti prašymus, reikalaujamus duomenis ir informaciją apie savo 
veiklą, taip transformuojant svetainę į tikslesnę, išsamesnę ir patogesnę naudoti visuomenei. 
Atnaujintos LRTK svetainės darbai 2016 m. buvo iš esmės atlikti, tačiau dėl įvairių priežasčių 
projektas dar nėra tinkamai pabaigtas.  

Įgyvendinant vieną iš veiklos tikslų – LRTK veiklos viešinimą – LRTK 2016 m. 
vidutiniškai du tris kartus per mėnesį organizavo posėdžius, į kuriuos kvietė visus sprendžiamais 
klausimais suinteresuotus plačiosios visuomenės, reguliuojamos rinkos ar žiniasklaidos atstovus. 
Siekdama, kad kuo didesnė visuomenės dalis sužinotų apie vykdomą veiklą, LRTK organizavo 
spaudos konferencijas, vieną išvažiuojamąjį posėdį, dalyvavo prižiūrimos veiklos srities 
konferencijose ir susitikimuose vietos ir tarptautiniu mastu.  

 

LRTK ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvų LRTK funkcijų įgyvendinimą, administracijos 
darbuotojai buvo skatinami kelti kvalifikaciją. 

Administracijoje dirba kvalifikuoti specialistai, tačiau veiklos specifika reikalauja ir 
specialių žinių, todėl buvo siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją bendradarbiaujant su 
institucijomis, kurios turi praktikos ir specialių žinių tose srityse, siunčiant darbuotojus į  seminarus 
ir mokymus internetinių svetainių turinio valdymo, viešųjų pirkimų, asmens duomenų apsaugos, 
finansų valdymo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos praktinio įstatymų taikymo srityse. 

 

LRTK VEIKLOS PRIORITETAI 2017 M. 

2017 m. LRTK numato šiuos pagrindinius savo veiklos prioritetus: 
- veiksminga ūkio subjektų, Lietuvos Respublikoje vykdančių radijo ir televizijos 

programų transliavimo ar retransliavimo veiklą, asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos 
vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirtų programų platinimo internete ir užsakomąsias 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, veiklos priežiūra ir paslaugų 
naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga; 

http://www.rtk.lt/
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- televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų 
ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo reguliavimo tobulinimas; 

- proporcingo veiklos reguliavimo ir konkurencijos sąlygų užtikrinimas visiems 
atitinkamoje audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo rinkoje veikiantiems ūkio 
subjektams, nepriklausomai nuo jų naudojamų technologijų paslaugų teikimui ar jurisdikcijos; 

- LRTK nepriklausomumo nuo rinkos ir valdžios institucijų išsaugojimas;  
- aktyvus LRTK veiklos viešinimas. 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA  
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LRTK 2016 M. AUDITO ATASKAITA 
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2016 M. LRTK FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
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