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LRTK PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS 

Kviečiu susipažinti su Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) 2017 m. 
veiklos ataskaita.  

LRTK įkurta 1996 m. priimtu Visuomenės informavimo įstatymu, kuris užtikrina, kad ji yra 
nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti 
institucija. LRTK dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką. Ji yra Seimo ir 
Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos 
programų ar atskirų programų platinimo internete bei užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais. 

2017 m. pabaigoje LRTK vykdė 106 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir 
nelicencijuojama veikla, priežiūrą.  

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK, įgyvendindama savo funkcijas, organizavo 24 posėdžius, 29 
pasitarimus, tris darbo grupių posėdžius, priėmė 99 sprendimus, išnagrinėjo 59 skundus, išsiuntė 
845 raštus ir gavo 977, organizavo  2 administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo posėdžius.   

Džiugu pastebėti, kad per 2017 m. LRTK tapo dar labiau žinoma visuomenei – televizijos 
žiūrovai ir radijo klausytojai pateikė nemažai pastebėjimų dėl galimų įstatymų pažeidimų 
transliuojamose programose, sulaukėme daug paklausimų dėl įvairių reguliavimo aspektų iš 
Lietuvos ir užsienio institucijų, aukštųjų mokyklų studentai dažnai konsultavosi dėl rašomų 
mokslinių darbų. 

Apibendrindamas praėjusių metų LRTK veiklą, atkreipčiau dėmesį į šias reikšmingas jos 
sritis: 

• Ūkio subjektų veiklos stebėsena ir kova su galimai neteisėta veikla 
Ataskaitiniais metais LRTK Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius atliko 59 planinius ir 

179 neplaninius LRTK prižiūrimų ūkio subjektų veiklos patikrinimus,  didžiausią dėmesį skirdamas 
atskirų radijo ir televizijos programų stebėsenai dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 
informacijos poveikio, reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos 
transliavimui laikymosi, Europos kūrinių kvotų įgyvendinimo bei rusų kalba Lietuvoje 
retransliuojamose programose skleidžiamos informacijos. Buvo parengti 234 ūkio subjektų veiklos 
patikrinimo aktai.  

LRTK, siekdama, kad pažeidimų jos prižiūrimų ūkio subjektų veikloje būtų kuo mažiau arba 
visai nepasitaikytų, nuolat teikė jiems konsultacijas ir išaiškinimus bei metodinę pagalbą. 

2017 m. susiklostę įtempti santykiai tarp Rusijos ir Vakarų Europos bei JAV nulėmė itin 
agresyvią Rusijos elgseną ir Baltijos šalių atžvilgiu. Pagrindiniai 2017 m. Rusijos vykdytos 
informacinės politikos tikslai – skleisti dezinformaciją apie Lietuvos vykdomą užsienio ir vidaus 
politiką, diskredituoti Lietuvos narystę ES ir NATO, kurti Lietuvos, kaip nebrandžios demokratijos 
šalies įvaizdį, menkinti Lietuvos pasiekimus. Visa tai atsispindėjo kai kuriose Lietuvoje 
retransliuojamose Rusijos Federacijos programose. Siekdama sustiprinti ir apsaugoti Lietuvos 
informacinę erdvę, LRTK turėjo pritaikyti gana radikalias poveikio priemones – Rusijos televizijos 
programos „TVCI“ retransliavimą Lietuvoje laikinai buvo sustabdžiusi net 2 kartus. 

2017 m. LRTK aktyviai bendradarbiavo su retransliuotojų asociacijomis dėl galimai neteisėto 
televizijos programų retransliavimo internetu. Šiais klausimais buvo surengtas ne vienas 
susitikimas. Gavus pranešimus ar skundus dėl galimai neteisėtai vykdomos veiklos, t. y. nepateikus 
pranešimo apie veiklos pradžią, nelicencijuojamos televizijos programų platinimo internete ar 
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retransliavimo veiklos, buvo atliekami išsamūs tyrimai, nes vienas iš LRTK strateginių tikslų visada 
buvo ir yra – užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas visiems veikiantiems Lietuvoje panašias 
paslaugas teikiantiems audiovizualinės rinkos dalyviams. LRTK pastangų dėka 2017 m. LRTK 
užsiregistravo užsienio kompanijos – SIA „CDN Baltic“, teikianti televizijos programų platinimo 
paslaugas Lietuvoje internetinėje svetainėje www.tvdom.tv ir UAB „Baltic Trade & Consulting“, 
teikianti televizijos programų platinimo paslaugas Lietuvoje internetinėje svetainėje www.kartina-
tv.lt.  

Į Visuomenės informavimo įstatymo taikymo sritį patenkantys televizijos programų ar atskirų 
programų platinimo internete paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams teikiantys subjektai ilgą 
laiką nepaisydavo jų atžvilgiu nustatytų pranešimo apie vykdomą veiklą teikimo pareigų, tokiu 
būdu nepatekdavo į LRTK prižiūrimų ūkio subjektų ratą ir tuo pačiu išvengdavo įstatymų ir LRTK 
sprendimų vykdymo. Dėl to, draudžiama ar ribojama skleisti informacija internete ir toliau galėjo 
būti platinama, nors jos ribojimas buvo taikomas kitiems Lietuvos jurisdikcijai priklausantiems 
audiovizualinės rinkos dalyviams – tuo būdu, iš esmės tapačių paslaugų teikėjai naudojosi 
nevienodomis veiklos sąlygomis. Tai buvo ir dar yra pagrindinis tokių ūkio subjektų veiklos 
internete reguliavimo ir priežiūros iššūkis LRTK. Atsižvelgiant į tai, jog minėtas paslaugas internete 
teikiančių neprižiūrimų subjektų skaičius nuolat sparčiai auga, kyla grėsmė ne tik įstatymų 
nevykdymui, bet ir informacinės erdvės bei nacionaliniam saugumui.  

Siekdama kuo aiškesnio ir tikslesnio reguliavimo užtikrinimo, LRTK stiprino savo Ūkio 
subjektų veiklos priežiūros skyrių atnaujindama naudojamą techniką bei papildydama jį dar dviem 
pareigybėmis, parengė nuo 2015 m. spalio mėn. galiojusio Visuomenės informavimo įstatymo 
pataisas, kurių reikalingumą ir lėmė iššūkiai, susiję su sparčiu audiovizualinės srities technologijų 
vystymusi, šios srities reguliavimu, efektyvios nelegalios veiklos sustabdymo galimybių, 
informacinės erdvės apsaugos užtikrinimo ir nacionalinio saugumo sustiprinimo būtinybė.  

•  Dalyvavimas teisėkūros procese 
2017 m. LRTK ir toliau didelį dėmesį skyrė savo prižiūrimų ūkio subjektų veiklos 

reguliavimo tobulinimui. Praėjusiais metais buvo parengti ir patvirtinti jos prižiūrimų ūkio subjektų 
veiklos planinių patikrinimų kontroliniai klausimynai, kurie yra pažangi verslo priežiūros 
pertvarkos priemonė, skirta verslo sąlygoms gerinti bei administracinei naštai mažinti; įvertinus 
pasikeitusį teisinį reguliavimą, buvo patvirtinta nauja Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams 
pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose 
įgyvendinimo tvarkos aprašo redakcija;  siekiant užtikrinti veiksmingą Visuomenės informavimo 
įstatymo nuostatų veikimą buvo parengtas kai kurių jo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 
kuriame buvo pasiūlytas tikslesnis televizijos programų platinimo internete sąvokos apibrėžimas, 
įtvirtintos papildomos priemonės neteisėtos televizijos programų platinimo veiklos užkardymui ir 
kt. 

• Nacionalinio turinio kūrimo skatinimas 
Praėjusiais metais LRTK 15-ą kartą organizavo tradicinį geriausių radijo ir televizijos laidų 

konkursą „Pragiedruliai“. Šio tradicinio konkurso tikslas – paskatinti laidų autorius kurti originalias 
kokybiškesnio ir įvairesnio turinio lietuviškas radijo ir televizijos programas, ugdančias kultūrines, 
bendražmogiškas, pilietines ir estetines vertybes. Tikėtina, kad šis konkursas prisideda įgyvendinant 
Visuomenės informavimo įstatymo  bei Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos  
nuostatas dėl Europos kūrinių kvotų kiekio didinimo transliuotojų rengiamose televizijos 
programose.   

http://www.tvdom.tv/
http://www.kartina-tv.lt/
http://www.kartina-tv.lt/
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• Bendradarbiavimo stiprinimas  
2017 m. LRTK toliau dalyvavo Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų 

organizacijos ir Europos audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojų darbo grupės, kurias sudaro 
Europos Sąjungos valstybių narių reguliuojančių institucijų atstovai, veikloje.  

Europos audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojų darbo grupės tikslas – konsultuoti 
Europos Komisiją Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų peržiūros 
klausimais.  

Ataskaitiniu laikotarpiu LRTK atstovai dalyvavo penkiuose šios reguliuotojų grupės 
posėdžiuose, rengė ir prisidėjo prie Lietuvos pozicijos parengimo Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų direktyvos pataisų klausimais. Kelionės išlaidas, kaip ir ankstesniais metais, kompensavo 
Europos Komisija. 

LRTK jau 19 metų yra Europos audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų 
organizacijos narė. Du kartus per metus LRTK nariai dalyvauja šios organizacijos rengiamose 
konferencijose, prisideda prie jose svarstomų klausimų parengimo, sudaro ir pildo teminius 
klausimynus įvairiais audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo klausimais. 2017 m. vyko 
dvi šios organizacijos konferencijos, kurių metu buvo svarstytos šiuo metu visiems reguliuotojams 
aktualiausios temos – žinių pateikimo galimybės skaitmeniniame amžiuje ir internetinio turinio 
valdymo – filtrų, algoritmų pritaikymo perspektyvos ir iššūkiai. 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko du Baltijos šalių susitikimai, kuriuose tradiciškai buvo aptarti 
bendri ir patys aktualiausi trims Baltijos valstybėms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
reguliavimo klausimai. 

• Žiniasklaidos raštingumo kėlimas 
Tęsdama išvažiuojamųjų posėdžių tradiciją, LRTK 2017 m. suorganizavo 2 posėdžius į 

Šiaulius, Klaipėdą ir Šilutę. Kaip ir ankstesnių, šių posėdžių tikslas – kelti žiniasklaidos raštingumą 
ir ugdyti sąmoningą informacinę visuomenę – paskatinti ją kūrybiškai ir kritiškai vertinti 
žiniasklaidoje pateikiamos informacijos turinį. Šių posėdžių 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 šį projektą tęsti.  

• LRTK finansavimas ir finansinė veikla 
LRTK 2017 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. .....psl.) 
 
 
 
 
LRTK pirmininkas    Edmundas Vaitekūnas 

  

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

2017 m. LRTK pagrindinį dėmesį skyrė licencijuojamos ir nelicencijuojamos radijo, 
televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos, televizijos programų ir atskirų programų 
platinimo  internete paslaugų teikimo reguliavimo ir priežiūros vykdymui. Šios misijos tikslas buvo 
– užtikrinti radijo ir televizijos programų įvairovę bei jų turinio atitiktį Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, sudarant sąlygas šio sektoriaus veiklos 
plėtrai ir dalyvaujant Lietuvos audiovizualinės politikos formavime. 

Atliekant šią misiją LRTK siekė įgyvendinti šiuos užsibrėžtus tikslus:   
- užtikrinti sąlygas, kurios  reikalingos  veiksmingai  konkurencijai radijo,  televizijos  

programų  transliavimo, retransliavimo veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų  teikėjų  veiklos,  televizijos  programų  ir  (ar)  
atskirų  programų  platinimo  internete paslaugų teikimo rinkoje;  

- užtikrinti neskelbtinos informacijos ir neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam 
ar doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos kontrolę radijo, televizijos 
programose, kataloguose bei  atskirose  programose;   

- užtikrinti radijo  ir televizijos  programų  sandaros  ir  turinio, komercinių audiovizualinių 
pranešimų ir reklamos atitiktį įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams;  

- siekti tobulesnio ūkio subjektų veiklos reguliavimo, užtikrinančio nacionalinį saugumą 
informacinių grėsmių atvejais, įtvirtinimui;  

- glaudžiai bendradarbiauti su reguliuojamos srities ūkio subjektais; 
- bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis, Europos Sąjungos valstybėmis 

narėmis ir jų institucijomis. 
 

LRTK SUDĖTIS IR ADMINISTRACIJA 

2017 m. kovo mėn. keitėsi LRTK sudėtis. 
Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą (toliau – VIĮ) LRTK sudaro 

11 narių. LRTK nariai skiriami ketverių metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi 
kadencijas iš eilės. Praėjusiais metais kai kuriuos narius delegavusios institucijos juos paskyrė dirbti 
LRTK antrą kadenciją, kitos – delegavo naujus narius. 

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto teikimu iš LRTK narių dar vienai ketverių 
metų kadencijai jai vadovauti Seimas paskyrė Edmundą Vaitekūną, o jo pavaduotoju – Lietuvos 
Respublikos Prezidentės deleguotą LRTK narį mokslininką Mantą Martišių. 

Seimas į LRTK paskyrė du naujus narius – Ričardą Slapšį ir buvusią Seimo narę, poetę Dalią 
Teišerskytę. Antras Prezidentės deleguotas narys – politologas Laurynas Jonavičius. 

Nuo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos komisijoje toliau dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas poetas ir vertėjas Antanas Jonynas, teatro ir kino aktorius ir režisierius Algis 
Matulionis ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas žurnalistas Dainius Radzevičius. 

Lietuvos žurnalistų sąjunga antrai kadencijai paskyrė Lietuvos žurnalistų sąjungos ir 
Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos valdybos narį Vidmantą Mačiulį, o Lietuvos žurnalistų 
draugija – žurnalistę Liudviką Pociūnienę. Nuo Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencijos 
toliau komisijoje dirbo politologas Vincentas Vobolevičius. 
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LRTK finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka LRTK administracija, ji taip pat 
padeda LRTK atlikti jai pavestas funkcijas. Administracijai vadovauja direktorius. 

Siekiant užtikrinti efektyvų LRTK funkcijų įgyvendinimą ir pagerinti atliekamų darbų 
kokybę, 2017 m. buvo atlikta LRTK administracijos restruktūrizacija, įkuriant Teisės ir reguliavimo 
skyrių. LRTK administracijoje taip pat įsteigti Visuomenės informavimo skyrius bei Ūkio subjektų 
veiklos priežiūros skyrius, atliekantis nuolatinį radijo ir televizijos programų stebėseną. 

Kelerių metų praktika parodė, kad norint operatyviai ir efektyviai užkirsti kelią draudžiamos 
skleisti informacijos platinimui Lietuvos Respublikos teritorijoje, stebėsenos funkcijos stiprinimas 
reikalauja tiek žmogiškųjų išteklių, tiek ir papildomų finansinių resursų. Ypatingas jų poreikis kyla 
siekiant užtikrinti draudžiamos skelbti informacijos priežiūrą, kadangi dažniausiai tokia informacija 
yra platinama naudojantis įvairiomis technologijomis ir ne Europos Sąjungos kalbomis. Norint 
atlikti viešojo administravimo procedūras atitinkantį tyrimą yra būtina organizuoti išsamesnę 
galimai draudžiamos skelbti informacijos stebėseną bei atlikti oficialius vertimus į Europos 
Sąjungos kalbą. 

Siekiant efektyviai atlikti šią LRTK nustatytą funkciją 2017 m. pabaigoje neskelbiamų derybų 
būdu iš Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real 
Estate“ buvo išnuomotos papildomos 99,8 m2. patalpos. Jose sukurtos 8 darbo vietos Ūkio subjektų 
veiklos priežiūros skyriui su galimybe įrengti dar 2 darbo vietas.  

LRTK administracijoje numatyta 21 pareigybė. Ataskaitiniais metais pagal darbo sutartis 
LRTK administracijoje dirbo 19 darbuotojų – 13 moterų ir 6 vyrai. Darbuotojų vidutinis amžius – 
45 m., didžioji dauguma turi universitetinį išsilavinimą. Vykdydami savo funkcijas 2017 m. 
administracijos darbuotojai dokumentus rengė, derino, vizavo, teikė registruoti, gavo pavedimus, 
susipažino su LRTK pirmininko įsakymais ir kitais dokumentais per LRTK informacinę dokumentų 
valdymo sistemą – DVS. Dėl DVS suteikiamų galimybių, administracijos darbuotojai galėjo visai 
arba iš dalies atsisakyti popierinių dokumentų naudojimo, nes visi dokumentai tapo prieinami 
elektroninėje erdvėje. Tai leido darbuotojams taupyti savo laiką ir prisidėti prie gamtos išteklių 
taupymo. 

2017 m. gruodžio mėnesį visiems darbuotojams buvo sudarytos sąlygos pasitikrinti sveikatą 
darbo vietoje.   

 

TEISĖKŪRA IR TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

Ataskaitiniais metais LRTK ir toliau didelį dėmesį skyrė savo prižiūrimų ūkio subjektų 
veiklos reguliavimo tobulinimui. 

Siekdama suteikti daugiau aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo ūkio subjektų veiklos 
priežiūros procesui, LRTK parengė ir patvirtino keturis ūkio subjektų veiklos planinių 
patikrinimų kontrolinius klausimynus (LRTK sprendimas Nr. KS-781), kurie yra  pažangi verslo 
priežiūros pertvarkos priemonė, skirta verslo sąlygoms gerinti bei administracinei naštai mažinti: 

1. Ūkio subjektų, vykdančių televizijos programų transliavimo veiklą, planinio patikrinimo 
kontrolinis klausimynas; 

2. Ūkio subjektų, vykdančių radijo programų transliavimo veiklą, planinio patikrinimo 
kontrolinis klausimynas; 

                                                 
1 http://www.rtk.lt/content/uploads/2017/09/ks-78-2017.pdf.pdf 

http://www.rtk.lt/content/uploads/2017/09/ks-78-2017.pdf.pdf
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3. Ūkio subjektų, vykdančių radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą ir (ar) 
teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 
internete paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas; 

4. Ūkio subjektų, teikiančių užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas.  

Kontroliniuose klausimynuose pateikiamas svarbiausių teisės aktų reikalavimų sąrašas, 
siekiant suteikti ūkio subjektams daugiau aiškumo ir apibrėžtumo, didinti pasitikėjimą priežiūros 
institucija.  

Įvertinusi pasikeitusį teisinį reguliavimą, teismų praktiką, taip pat atsižvelgdama į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, LRTK parengė ir patvirtino Reikalavimų 
komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų 
rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 
naują redakciją (LRTK sprendimas Nr. KS-822).  

Aprašas nustato įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, keliamų komerciniams 
audiovizualiniams pranešimams (televizijos reklamai, pranešimams apie rėmimą, teleparduotuvės 
siūlymams, prekių rodymui), visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, 
radijo programų ar atskirų programų rėmimui, radijo reklamai įgyvendinimą. 

Siekiant užtikrinti naujos redakcijos Aprašo nuostatų aiškumą bei išvengti teisinio 
reguliavimo taikymo spragų praktikoje, rengiant Aprašą buvo aktyviai konsultuojamasi su rinkos 
dalyviais, rengiami susitikimai, Aprašo projektas buvo paskelbtas viešosioms konsultacijoms LRTK 
internetinėje svetainėje. 

Naujos redakcijos Apraše atsisakyta neaktualių nuostatų, nustatyti papildomi reikalavimai 
televizijos reklamos transliavimui, rėmimo pranešimams, rėmėjų pristatymui, prekių rodymui. 

Siekdama tobulinti teisinį reguliavimą, LRTK 2017 m. gegužės mėn. pateikė Lietuvos 
Respublikos Seimo Kultūros komitetui VIĮ Nr. I-1418 2, 31, 33, 341, 47, 48 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projektą (toliau – Projektas). 

Po diskusijų LR Seimo Kultūros komitete tam tikrų Projekto nuostatų buvo atsisakyta, tačiau 
esminėms Projekte siūlomoms nuostatoms buvo pritarta.  

Pagrindinis pakeitimo įstatymo tikslas buvo užtikrinti veiksmingą VIĮ nuostatų veikimą. 
2015 m. spalio 1 d. įsigalioję VIĮ pakeitimai pritaikė visuomenės informavimo teisinį 

reguliavimą prie pasikeitusios geopolitinės situacijos, sustiprinant informacinės erdvės apsaugą nuo 
Lietuvos nacionalinio saugumo interesams kenkiančios informacijos. Konkrečios pasiūlytos 
priemonės reikšmingai prisidėjo ir prisideda prie Lietuvos nacionalinio saugumo interesų apsaugos 
informacinio karo sąlygomis.  

Tačiau VIĮ praktinio taikymo metu pastebėta, kad dėl technologinių sprendimų televizijos 
programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo sąvokos apibrėžimas 
neapima visų subjektų, kurie teikia analogiškas transliuojamų radijo ir televizijos programų 
parinkimo, teikimo skleisti ir skleidimo paslaugas. Išskirtinos dvi kategorijos savo esme tapačių 
paslaugų – tai, pirma, atskirų programų platinimas internete, kurios nėra transliuojamos, tačiau savo 
turiniu prilygsta transliuojamų televizijos programų skleidimui internete (pvz., nuotolinius lošimus 
organizuojančių subjektų interneto svetainėse platinamos atskirų sporto varžybų programos), ir, 
antra, televizijos programų ar atskirų programų skleidimas internete, nesant jų priėmimo ir 

                                                 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74a941809e9311e79127a823199cc174 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74a941809e9311e79127a823199cc174
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skleidimo tuo pačiu metu, t. y. srautinis vaizdo siuntimas (angl. streaming video). Siekiant 
panaikinti šią VIĮ spragą bei užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams, Projekte 
buvo pasiūlytas tikslesnis televizijos programų platinimo internete sąvokos apibrėžimas. 

Nuo 2015 m. spalio 1 d. pradėjus taikyti įsigaliojusius VIĮ pakeitimus greitai tapo akivaizdu, 
kad į įstatymo taikymo sritį patenkantys televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 
internete paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams teikiantys subjektai nepaiso jų atžvilgiu 
nustatytų pranešimo apie vykdomą veiklą ir periodinių ataskaitų teikimo pareigų. Nors šiems 
subjektams buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį jie turėjo galimybę pranešti LRTK 
apie vykdomą veiklą, šia galimybe pasinaudojo tik labai maža dalis tokias paslaugas teikiančių 
subjektų, nepaisant aktyvaus LRTK raginimo ir pakartotinių priminimų. LRTK nuomone, viena iš 
pagrindinių tokio elgesio priežasčių buvo realių sankcijų už šios pareigos nevykdymą nebuvimas. 
Šios aplinkybės sudarė sąlygas televizijos programas ir (ar) atskiras programas internete 
platinantiems subjektams išvengti realių poveikio priemonių, pagal VIĮ 33, 34 ir 341 straipsniuose 
nustatytų bendrųjų reikalavimų televizijos programų ir (ar) atskirų programų  platinimo paslaugų 
teikimui ar šių paslaugų ribojimui, taip neužtikrinant 2015 m. spalio 1 d. įsigaliojusių VIĮ pataisų 
tikslų įgyvendinimo.   

Siekiant užtikrinti VIĮ nustatytų reikalavimų įgyvendinimą bei nustatyti realias poveikio 
priemones už šių reikalavimų nevykdymą, LRTK Projekte pasiūlė papildomas nuostatas, kuriomis 
LRTK suteikiama papildoma teisė duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų 
teikėjui ir (ar) tinklo paslaugų teikėjui dėl priėjimo prie nepranešusių apie savo teikiamas paslaugas 
televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas Lietuvos Respublikos 
vartotojams teikiančių subjektų teikiamų paslaugų.  

Reikia pažymėti, kad Projekte pasiūlytomis nuostatomis, buvo įtvirtintos papildomos 
priemonės neteisėtos televizijos programų platinimo veiklos užkardymui. Tais atvejais, kai 
subjektas vykdo neteisėtą veiklą, nebendradarbiauja su LRTK dėl tokios veiklos tinkamo vykdymo 
ir tol, kol vyksta teisminis ginčas dėl neteisėtos veiklos nutraukimo, LRTK, vadovaudamasi 
priimtomis VIĮ nuostatomis, turi galimybę taikyti papildomas priemones, t. y. kreiptis į 
informacijos prieglobos tiekėjus dėl atitinkamos informacijos ribojimo. Pažymėtina, kad tokios 
priemonės taikymas ypač aktualus tais atvejais, kai yra skleidžiama VIĮ 19 straipsnyje įvardinta 
draudžiama skleisti informacija, kurioje raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos 
konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos 
vientisumą, politinę nepriklausomybę, skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar 
neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma 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 ir kita. 

Per paskutinius metus žymiai išsiplėtė LRTK kompetencija ir jos atliekamų funkcijų apimtis, 
be to, LRTK pasiūlytu Projektu taip pat numatė prisiimti papildomas funkcijas, todėl Projektu 
siūloma iki 0,8 proc. didinti rinkos dalyvių mokamą įmoką LRTK veiklai finansuoti, kurią šiuo 
metu sudaro 0,6 proc. nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, 
abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų 
transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) 
užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. 
Pažymėtina, kad tuo pat metu, kai buvo sumažintas LRTK veiklos finansavimas, t. y. nuo 2013 m. 
pradžios, buvo įvykdyti esminiai LRTK veiklos pertvarkymai, lėmę aktyvesnį LRTK reguliavimo ir 



Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaita  
 
 

 
 

10 

priežiūros funkcijų įgyvendinimą. Ypač buvo sustiprinta LRTK veikla, susijusi su Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ne Europos Sąjungos kalbomis retransliuojamų ir Lietuvos visuomenei 
skirtų televizijos programų turinio stebėsena. LRTK veiklos praktika parodė, kad stebėsenos 
funkcijos stiprinimas reikalauja ne tik žmogiškųjų išteklių, bet ir papildomų finansinių resursų, 
norint operatyviai ir efektyviai užkirsti kelią draudžiamos skleisti informacijos platinimui Lietuvos 
Respublikos teritorijoje. Be to, nuo 2015 m. spalio 1 d. įsigalioję VIĮ pakeitimai išplėtė LRTK 
prižiūrimų ūkio subjektų ir jų vykdomų veiklų ratą bei nustatė naujų funkcijų LRTK, tačiau jos 
veiklos finansavimo didinimo klausimas nebuvo svarstomas.  

Projektu taip pat buvo pasiūlyta panaikinti ribojimą transliavimo ar retransliuojamo turinio 
licencijų turėtojams gauti naują transliavimo ar retransliuojamo turinio licenciją, jei jie per 
paskutinius 12 mėnesių patys savo noru atsisakė turėtos transliavimo ar retransliuojamo turinio 
licencijos. 

Pateiktu Projektu buvo pasiūlyta atsisakyti LRTK administracijos direktoriaus pareigybės. Šis 
siūlymas grindžiamas poreikiu mažinti vadovaujančių pareigybių skaičių tokioje nedidelėje 
biudžetinėje įstaigoje, kaip LRTK. Projekte buvo numatyta, kad administracijai vadovaus LRTK 
pirmininkas. Pažymėtina, kad pagal esamą reglamentavimą LRTK primininkas yra LRTK skirtų 
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas. Projektu LRTK pirmininkui papildomai buvo numatyta 
pavesti tvirtinti Komisijos administracijos struktūrą.   

2017 m. gruodžio mėnesį VIĮ Nr. I-1418 32, 31, 33, 341, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo 
įstatymas buvo priimtas. 

 

TRANSLIAVIMO VEIKLOS IR RETRANSLIUOJAMO TURINIO 
LICENCIJAVIMAS, NELICENCIJUOJAMOS VEIKLOS REGULIAVIMAS 

LRTK 2017 m. vykdė radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos 
licencijavimą, organizavo konkursus licencijoms gauti radijo, televizijos programoms transliuoti ir 
retransliuoti, transliuotojų ir (ar) retransliuotojų prašymu keitė licencijų sąlygas, naikino licencijų 
galiojimą, registravo pranešimus apie nelicencijuojamą veiklą pateikusius ūkio subjektus ir kt. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo užregistruota 20 ūkio subjektų, kurie pranešė 
apie naujai pradedamą vykdyti nelicencijuojamą veiklą.  

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 99 sprendimus, susijusius su licencijavimu, konkursų 
skelbimu bei vykdymu ir kitais LRTK reguliavimo sričiai priklausančių subjektų veiklos klausimais 
(žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. LRTK 2017 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  37 
2.  Dėl licencijų galiojimo panaikinimo  8 
3.  Dėl konkursų paskelbimo  15 
4.  Dėl konkursų rezultatų  14 

                                                 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/jULXKtnhsc 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/jULXKtnhsc
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5.  Dėl leidimų išdavimo 2 
6. Dėl leidimų sąlygų pakeitimo  1 
7. Dėl sutikimo perleisti ir įsigyti akcijas 8 
8. Dėl licencijuojamos veiklos sustabdymo 1 
9. Dėl licencijos išdavimo be konkurso 1 
10. Kita 12 

 
2017 m. LRTK išdavė 3 naujas licencijas: 1 licenciją konkurso radijo programai transliuoti 

nugalėtojui, 1 licenciją konkurso televizijos programoms transliuoti nugalėtojui ir 1 licenciją 
televizijos programoms transliuoti be konkurso. Be to, LRTK pakeitė 2 leidimų VšĮ „LIETUVOS 
NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ radijo programoms „LRT KLASIKA“ ir „LRT 
OPUS“ sąlygas, papildant jas naujomis veiklos teritorijomis.  

 

KONKURSŲ LICENCIJOMS GAUTI SKELBIMAS IR VYKDYMAS 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK paskelbė 13 konkursų licencijoms radijo ir televizijos 
programoms transliuoti ir 1 konkursą licencijai televizijos programoms retransliuoti gauti (žr. 2 
lentelę).  

 
2 lentelė. LRTK 2017 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* 

Joniškis 93,4 MHz Paraiškų nebuvo pateikta  

2.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti* 

Utena 90,9 MHz Paraiškų nebuvo pateikta 

3.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti* 

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

4.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti* 

Ignalina 92,5 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
 

5.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Šilutė 94,3 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
 

6.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Rokiškis 94,4 MHz Paraiškų nebuvo pateikta 

7.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Utena 90,9 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 
 

8.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Jurbarkas 98,4 MHz Paraiškų nebuvo pateikta 
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9.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Kaunas 97,1 MHz UAB „Garso klipai“ 
UAB „RADIOLA“ 
UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 
UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 

10.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Nida 89,8 MHz MB „Finbros“ 
 

11.  Transliavimo licencijai 
televizijos programai 
transliuoti 

Trakai ir 
Papliauškų k., 
Elektrėnų sav. 

24 TV 
kanalas  

VšĮ „Regioninė televizija 
„Aidas“ 
Konkursas pripažintas 
neįvykusiu, nes pateikta 
paraiška neatitiko nustatytų 
reikalavimų. 

12.  Transliavimo licencijai 
televizijos programai 
transliuoti 

Trakai ir 
Papliauškų k., 
Elektrėnų sav. 

24 TV 
kanalas 

VšĮ Regioninė televizija 
„Aidas“ 
VšĮ Regioninė televizija 
„Aidas“ 

13.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Joniškis 93,4 MHz Paraiškų nebuvo pateikta 

14.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Vilnius 96,8 MHz VšĮ „Zorza“ 
Konkursas nutrauktas 

15.  Retransliuojamo turinio 
televizijos programai 
retransliuoti 

AB LRTC I 
SATT** 

Lietuvos 
Respublika 

UAB „TARPTAUTINIS 
BALTIJOS BANGŲ 
RADIJAS“*** 

16.  Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Alytus 88,3 MHz UAB „Interbanga“, UAB 
„Pūkas“, UAB „Laisvoji 
banga“, VšĮ 
„KVARTOLĖ“, UAB All 
Media Radijas  

    UAB All Media Radijas*** 

17. Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Šiauliai 88,8 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

 Konkursas pripažintas 
neįvykusiu, nes pateikta 
paraiška neatitiko nustatytų 
reikalavimų*** 

18.  Transliavimo licencijai 
televizijos programai 
transliuoti 

Trakai ir 
Papliauškų k., 
Elektrėnų sav. 

24 TV 
kanalas  

UAB „Inno LT“ 

 Konkursas pripažintas 
neįvykusiu, nes pateikta 
paraiška neatitiko nustatytų 
reikalavimų*** 

19. Transliavimo licencijai 
radijo programai 
transliuoti 

Klaipėda 88,2 MHz Paraiškų pateikimo terminas 
2018-01-08 

** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 
*** Šio konkurso rezultatai susumuoti 2018 m. 
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LRTK paskelbtiems konkursams buvo pateikta ir išnagrinėta 13 paraiškų. Susumavusi 
konkursų rezultatus, LRTK 2017 m. paskelbė 9 nugalėtojus, išdavė 3 naujas ir papildė 6 anksčiau 
išduotų licencijų sąlygas. 

 

LRTK SPRENDIMAI DĖL LICENCIJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMŲ IR 
LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO 

2017 m. LRTK priėmė 37 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 9 transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų 
galiojimą (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Licencijos, kurių galiojimas panaikintas  
Eil. 
Nr. 

Ūkio subjektas Licencijos galiojimo 
panaikinimo pagrindas 

Licencijuojama veikla 

1. UAB Rytų Aukštaitijos 
televizija 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos LC-
460(T460) transliavimas 

2. UAB „EUROLEXIS“ Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Radijo programos 
transliavimas LC-330(R330) 

3. S. Žilionio personalinė 
radijo ir televizijos 
konsultacinė agentūra 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Radijo programos 
transliavimas R103s 

4. UAB „Kėdainių krašto 
televizija“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas LC-23(T023) 

5. UAB „BALTICUM 
TV“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas LC-252(T252s) 

6. UAB „BALTICUM 
TV“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programų 
retransliavimas LC-
261(T261s) 

7. UAB „Transteleservis“  Įmonę įsigijo ir jos veiklą 
perėmė UAB „Cgates“ 

Televizijos programos 
transliavimas LC-418(T418) 

8.  VšĮ Telšių krašto 
televizija 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas LC-333(T333) 

9.  UAB „RADIJO 
ELEKTRONINĖS 
SISTEMOS“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 
licencijos 

Televizijos programos 
transliavimas LC-393(T393) 

2017 m. gruodžio 31 d. LRTK buvo išdavusi 141 transliavimo ir retransliuojamo turinio 
licencijas radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams ir retransliuotojams, kurių veikla 
licencijuojama, ir 9 leidimus VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“. 
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Radijas 

2017 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 40 radijo programų transliuotojų, kurie transliavo 51 radijo 
programą. Ataskaitiniais metais Lietuvoje buvo transliuojama daugiausia muzikinio informacinio 
pobūdžio radijo programų. 

2017 m. LRTK išdavė 1 licenciją radijo programoms transliuoti. Šešiems 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 VšĮ „Kvartolė“.  Radijo programą 
„RELAX FM“ transliuojanti VšĮ „Kvartolė“ laimėjo konkursus šiai radijo programai transliuoti 
87,9 MHz radijo dažniu Jurbarke, 92,5 MHz radijo dažniu Ignalinoje ir 94,3 MHz radijo dažniu 
Šilutėje. 

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintas 1 transliavimo licencijos radijo programoms transliuoti 
galiojimas. 

Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė 2017 m. buvo didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje transliuota 30 radijo programų, Kaune – 25, Klaipėdoje – 24, Šiauliuose – 20 ir 
Panevėžyje – 19 radijo programų (žr. 1 paveikslėlį).  

 
1 paveikslėlis. Transliuojamų radijo programų skaičius didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

 
 
Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2017 m. Lietuvoje buvo 13 nacionalinių radijo 

programų (žr. 4 lentelę), 8 regioniniai radijo programų transliuotojai (žr. 5 lentelę) ir 28 
transliuotojai, transliuojantys 64 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“ 

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

30 

25 

24 

20 

19 
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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 All Media Radijas „Power Hit Radio“ 

 
Tyrimų bendrovės Kantar TNS atlikto radijo auditorijos tyrimo duomenimis, vertinant 

vidutinę radijo auditorijos struktūrą pagal klausytą laiką ir radijo auditorijos dienos ir savaitės 
pasiekimą, 2017 m. rudenį Lietuvoje pirmąsias pozicijas užėmė „M-1“, „Lietus“ ir „LRT 
RADIJAS“ (žr. 2 paveikslėlį). 
 
2 paveikslėlis. Lietuvos didžiųjų radijo stočių vidutinis dienos pasiekiamumas procentais. 2017 m. sausio-
gegužės mėn. 

 
Šaltinis – Kantar TNS 

Kita (Pūkas, A2 ir kt.)
Extra FM
Easy FM
Raduga

LRT Klasika
Geras FM
LRT Opus

Clasic Rock FM
Gold FM

Relax FM
Kelyje
Laluna

European Hit Radio
Zip FM

Žinių radijas
RUSRADIO LT

M-1 Plius
Power Hit Radio

Radiocentras
LRT Radijas

Lietus
M-1

12 
0,4 
0,4 
0,6 
0,7 

1,3 
1,3 
1,3 

1,9 
2,2 
2,3 
2,5 

2,9 
4,4 
4,6 

6 
6,1 
6,1 

11,5 
12,6 

16,6 

18,8 
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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, Šilutė, Jurbarkas, 
Ignalina 

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

7. UAB „RADIOCENTRAS“ „ROCK FM“ Vilnius, Kaunas, Panevėžys 
8. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „EASY FM“ Vilnius, Klaipėda, Kaunas 

 
6 lentelė. Vietinės radijo programos. 
Eil. 
Nr. Transliuotojas Radijo programos 

pavadinimas Vietovė 

1. UAB Antroji reklamos ateljė ,,Antroji radijo stotis“ Šiauliai 
2. UAB „Artvydas“ ,,TAU“ Kaunas 
3. UAB „ATVIRAI“ Radijo stotis „Nykščiai“ Anykščiai 
4. UAB „AUKŠTAITIJOS RADIJAS“ „XFM“ Panevėžys 
5. UAB „Centro medija“ „XFM“ Kėdainiai 
6. UAB „Garso klipai“ ,,Mano FM“ Kaunas 
7. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Kaunas 
8. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Klaipėda 
9. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Šiauliai 
10. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Vilnius 
11. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Marijampolė 
12. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Panevėžys 
13. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Raseiniai 
14. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Ukmergė 
15. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Utena 
16. UAB „VYDAS“ „A2“ Vilnius 
17. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Klaipėda 
18. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Kaunas 
19. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Vilnius 
20. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Biržai 
21. UAB „Lamantas“ „Mažeikiai.FM“ Mažeikiai 
22. UAB „Lamantas“ „Kapsai“ Marijampolė 
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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 
38. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Plungė 
39. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Tauragė 
40. UAB „Mažeikių aidas“ „Mažeikių aidas“ Mažeikiai 
 41. UAB „PLUNSTA“ „Spindulys“ Plungė 
42. UAB „PROARSA“ „JAZZ FM“ Vilnius 
43. UAB „PROARSA“ „Vaikų radijas“ Vilnius 
44. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Kaunas 
45. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Klaipėda 
46. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Vilnius 
47. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Vilnius 
48. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Klaipėda 
49. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Kaunas 
 50. UAB „RADIOLA“ „SUPER FM“ Vilnius 
51. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Biržai 
52. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Panevėžys 
53. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ „Laluna“ Klaipėda 
54. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA „Raduga“ Klaipėda 
55. UAB „REKLAMOS GAMA“ „Radijogama“ Klaipėda 
56. UAB „SAULĖS RADIJAS“ „Saulės radijas“ Šiauliai 
57. Šiaulių Didždvario gimnazija „Radijo klubas“ Šiauliai 
58. VšĮ „Šou imperija“ „Tauragės radijas“ Tauragė 
59. UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS 

BANGŲ RADIJAS“ 
„TARPTAUTINIS 
BALTIJOS BANGŲ 
RADIJAS“ 

Anykščiai 
(Viešintos) 

60. VšĮ Utenos radijas „Indros radijas“ Utena 
61. Vilniaus Baltupių progimnazija „Baltupių radijas“ Vilnius 
62. Vilniaus universitetas „Vilniaus universiteto radijas 

„Start FM“  
Vilnius 
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63. UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ „Znad Wilii“ Vilnius 
64. MB „Finbros“  „M FM“ Nida 

 

Televizija 

Skaitmeninė antžeminė televizija 
• Televizijos programų transliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis 

 
2017 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 All Media Lithuania „TV3“ 
10. UAB All Media Lithuania „TV6“ 
11.  UAB All Media Lithuania „TV8“ 

* Transliuojama standartine raiška (SD) ir raiškiuoju formatu (HD). 
 
Pagal Kantar TNS atliktų tyrimų duomenis, atsižvelgiant į televizijos programų auditorijos 

žiūrėtą laiką, populiariausios iš jų buvo „TV3“, „LNK“ ir „LRT TELEVIZIJA“ (žr. 3 paveikslėlį). 
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3 paveikslėlis. Televizijos programų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką. 2017 m. gruodis. 

 
Šaltinis – Kantar TNS 
 

2017 m. pabaigoje per skaitmenines antžemines televizijos stotis buvo transliuojamos 8 
vietinės televizijos programos (žr. 8 lentelę). 

 
8 lentelė. Per skaitmenines antžemines televizijos stotis transliuojamos vietinės televizijos programos. 
Eil. 
Nr. 

Transliuotojas Televizijos programos 
pavadinimas 

Vietovė 

1. UAB „Pūkas“ ,,Pūkas-TV“ Kaunas 
2. UAB „Šiaulių apskrities 

televizija“ 
,,Šiaulių televizija“ Šiauliai 

3. UAB „Roventa“ ,,Roventos TV“ Mažeikiai 
4. VšĮ Marijampolės televizija ,,Marijampolės televizija“ Marijampolė 
5. VšĮ „LN televizija“ ,,Žemaitijos televizija“ Plungė 
6. UAB „Ilora“ ,,Ventos regioninė televizija“ Venta 
7. UAB „TV7“ „TV7“ Jonava 
8. VšĮ Alytaus regioninė televizija ,,Dzūkijos televizija“ Alytus 

 
2017 m. veiklą pradėjo vykdyti 1 regioninis televizijos programų transliuotojas – VšĮ 

Regioninė televizija „Aidas“. 
 
• Televizijos programų retransliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis (žr. 9 

lentelę) 

TV3 
15,3% 

TV6 
3% 

TV8 
2,4% 

Kitas žiūrėjimas 
22,4% 

Lietuvos rytas TV 
4,9% LRT Televizija 

10,1% 

LRT Kultūra 
1,1% 

LNK 
15,9% 

BTV 
6,7% 

TV1 
3,3% 

InfoTV 
2,7% 

Liuks! 
0,3% 

PBK 
1,6% 

REN Lietuva 
0,7% 

NTV Mir Lithuania 
1,4% Atidėtas žiūrėjimas  

8% 
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2017 m. Lietuvoje per skaitmenines antžemines televizijos stotis televizijos programas 
retransliavo 3 retransliuotojai – VšĮ Alytaus regioninė televizija, UAB „BALTICUM TV“, AB 
Telia Lietuva.  

VšĮ Alytaus regioninė televizija per 55 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį 
Alytuje retransliavo  televizijos programą „Pūkas-TV“. 

UAB „BALTICUM TV“ retransliavo: 
- per 45 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį Klaipėdoje – 10 televizijos 

programų paketą; 
- iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 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. 
Telia Lietuva, AB nuo 2016 m. gegužės 1 d. per savo turimus pirmąjį ir antrąjį skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklus retransliavo 24 televizijos programas. 
 

9 lentelė. Per nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus transliuojamos ir retransliuojamos 
televizijos programos ir jų kalbos (2017 m. gruodžio 31 d. duomenys).  
LRTC pirmasis 
skaitmeninės 
antžeminės televizijos 
tinklas / kalba 

LRT skaitmeninės 
antžeminės televizijos 
tinklas / kalba 

Telia Lietuva, AB 
pirmasis skaitmeninės 
antžeminės televizijos 
tinklas / kalba 

Telia Lietuva, 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., lietuviški subtitrai 

„BTV“* /  
lietuvių k. 

„LRT KULTŪRA“* / 
lietuvių k. 

„Viasat Nature“*** /  
anglų k. rusų k., lietuviški 
subtitrai 

„BBC World News“*** / 
anglų k. 

„TV3“* /  
lietuvių k. 

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

„FOXlife“*** /  
anglų k., rusų k.  

„Euronews“*** /  
rusų k. 

„Info TV“* /  
lietuvių k. 

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

„MTV Hits UK“*** / 
anglų k. 

„LIUKS!“* /  
lietuvių k. 

 „Travel Channel“*** 
anglų k., rusų k. / 
„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.  
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  „KidZone TV“*** / 
lietuvių k. 

„VH1 Europe“*** / anglų 
k.  

  „TNT International“*** / 
rusų k. 

„Cartoon Network“*** / 
anglų k., rusų 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. 

 
2017 m. pabaigoje Lietuvoje 30 transliuotojų, turinčių transliavimo licencijas televizijos 

programai transliuoti,  transliavo 41 televizijos programą:   
- 20 televizijos programų per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar stotis; 
- 20 televizijos programas kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio (IPTV) 

tinklais; 
- 8 televizijos programas internete; 
- 3 televizijos programas 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. 

 
2017 m. pabaigoje televizijos programas retransliavo 41 ūkio subjektas, retransliuojantis jas 

įvairiomis technologijomis:  
- 3 ūkio subjektai turėjo 4 licencijas retransliuoti televizijos programas per skaitmenines 

antžemines televizijos stotis ar stočių tinklą;  
- 2 ūkio subjektai turėjo 2 licencijas retransliuoti televizijos programas mikrobangų 

daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais;  
- 17 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas kabelinės televizijos tinklais, 

veiklą vykdė pateikę pranešimus; 
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- 11 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas kabelinės televizijos tinklais ir 
laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) 
televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, veiklą vykdė 
pateikę pranešimus; 

- 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 

 
2017 m. pabaigoje bendras retransliuotojų abonentų skaičius buvo 70,8 tūkst. (žr. 4 ir 5 

paveikslėlius). 
 

4 paveikslėlis. Mokamos televizijos pateikimo būdai ir abonentų skaičius (proc.). 
  
  

 
Šaltinis – LRTK 

  

55,7% 

23,4% 

12% 

7% 

1,8% 

53,7% 

28% 

10,5% 

6,2% 

1,5% 

53% 

31,2% 

9,6% 

4,7% 
1,4% 

KTV IPTV Palydovinė TV DVB-T MDTV

Mokamos televizijos pateikimo būdai ir abonentų skaičius (proc.) 

2015 m. III k. 2016 m. III k. 2017 m. III k.
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5 paveikslėlis. Mokamos televizijos paslaugų teikėjai ir jų abonentų skaičius (proc.), 2017 m. III ketv. 

 
Šaltinis – LRTK 

Nelicencijuojama veikla 

2017 m. pabaigoje nelicencijuojamą radijo ir televizijos programų transliavimo ir 
retransliavimo veiklą vykdė, televizijos programas ir (ar) atskiras programas (laidas) platino 
internete ir užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas teikė 
62 ūkio subjektai. Per ataskaitinius metus pranešimus apie nelicencijuojamos veiklos pradžią 
pateikė 21 ūkio subjektas, iš jų 1 – apie užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikimo pradžią ir radijo programos transliavimo interneto svetainėje 
pradžią, 3 – apie televizijos programų platinimą internete, 1 – apie užsakomųjų visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo pradžią ir televizijos programų 
retransliavimą laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, 4 – apie televizijos programų transliavimą 
internete, 8 – apie radijo programos transliavimą interneto svetainėje, 2 – apie televizijos programų 
retransliavimą laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, 2 – apie televizijos ir radijo programų 
transliavimą internete. 

2017 m. 12 ūkio subjektų nutraukė nelicencijuojamą radijo ir televizijos programų 
transliavimo ir retransliavimo veiklą.  

Iš viso 2017 m. pabaigoje Lietuvoje 20 ūkio subjektų teikė užsakomųjų visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, 7 platino televizijos programas ir (ar) 
atskiras programas internete. 

 
 

UAB ,,Cgates"  
20,7% 

UAB ,,Init"  
10,3% 

SPLIUS, UAB 
6,1% 

UAB ,,Balticum" TV 
10,2% 

Kiti 
9,4% 

,,Telia Lietuva", AB 
33,6% 

AS ,,Viasat" 
9,7% 

Mokamos televizijos paslaugų teikėjai ir jų abonentų skaičius (proc.)  
2017 m. III ketv. 
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LRTK TEIKIMU IR 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 2017 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikė 29 raštus 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 22 ūkio 
subjektams (žr. 10 lentelę). 

 
10 lentelė. Metinės įmokos dydžiai. 

Eil. 
Nr. Įmonės pavadinimas Metinės įmokos dydis 

(BSI*) 
1.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 1,5 
2.  UAB „ŽINIŲ RADIJAS” 15 
3.  UAB „Pūkas“ 2,2 
4.  UAB „Pūkas“ 2,9 
5.  UAB „Info XXL“ 1,6 
6.  UAB „RADIOLA“ 10,6 
7.  UAB „LAISVOJI BANGA“ 1,3 
8.  UAB „TELE-3“ radijas (UAB All Media Radijas) 1,8 
9.  Viasat A.S. 37,5 
10.  UAB „Baltic Trade & Consulting“ 110 
11.  UAB „Ramnet“ 8,2 
12.  UAB „Progmera“ 57,1 
13.  UAB „VYDAS“ 1,6 
14.  UAB „Pūkas“ 37,5 
15.  UAB „Pūkas“ 21 
16.  Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė 

„TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“  
1,2 

17.  VšĮ „Muzikalus“ 37,5 
18.  UAB „Cgates“ 7,2 
19.  UAB „Cgates“ 4,9 
20.  MB „Finbros“ 1,1 
21.  UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 9,6 
22.  UAB „YAKKA technology“ 110 
23.  VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ 1,5 
24.  VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 
7,72 

25.  UAB „Inno LT“ 37,5 
26.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 1,3 
27.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 1,5 

 

* BSI – Lietuvos Respublikos Vyriausybės bazinė socialinė išmoka, 2017 m. BSI – 38 eurai. 
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TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ 
TURĖTOJŲ SUMOKĖTA VALSTYBĖS RINKLIAVA 

LRTK per ataskaitinį laikotarpį priėmė 37 sprendimus dėl transliavimo ir retransliuojamo 
turinio licencijų sąlygų pakeitimo. Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojai už 
licencijų sąlygų pakeitimą ir patikslinimą į valstybės biudžetą sumokėjo 1568 eurų valstybės 
rinkliavą.  

Per 2017 m. LRTK konkursų laimėtojams išdavė 8 transliavimo licencijas radijo ir televizijos 
programoms transliuoti. Už šių licencijų išdavimą licencijų turėtojai į valstybės biudžetą sumokėjo 
3791 eurų valstybės rinkliavą. 

 

TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ 
TURĖTOJŲ AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS AR KITOKS 
PERLEIDIMAS 

LRTK, vykdydama VIĮ 22 straipsnio nuostatų reikalavimus, 2017 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 8 sprendimus (žr. 11 
lentelę). 

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

Eil. 
Nr. 

Ūkio subjekto, kurio akcijos 
parduodamos, pavadinimas 

Ūkio subjekto, kuris įsigyja 
parduodamas akcijas, pavadinimas 

1. UAB „Transteleservis“ UAB „Cgates“ – 100 proc. akcijų 
2. UAB „RADIJO PULSAS“ UAB „Trašuva LT“ – 100 proc. akcijų 
3. UAB „Starman group“ (valdžiusi 

UAB „Cgates“ ir UAB 
„Transteleservis“ 100 proc. akcijų) 

OÜ Polaris Invest – 74 proc. akcijų ir 
įgijo UAB „Cgates“ ir UAB 
„Transteleservis“ kontrolę 

4. UAB All Media Lithuania  UAB „Bitė Lietuva“ – 100 proc. akcijų 
5. UAB All Media Radijas  UAB „Bitė Lietuva“ – 100 proc. akcijų 
6. UAB „ATVIRAI“ UAB „Anšilas“ – 64,39 proc. akcijų 
7. UAB „Centro medija“ UAB „Labas, Klaipėda“ 
8. UAB „Cgates“ OÜ Polaris Invest – 40,8 proc. UAB 

„Cgates group“ akcijų, OÜ Com 
Holding – 24,5 proc., Silver Screen 
Holdings UAB – 34,8 proc. akcijų 

 

VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 2017 m. pabaigoje turėjo 9 
galiojančius leidimus: 5 leidimus radijo programoms transliuoti, 1 leidimą radijo programai 
retransliuoti ir 3 leidimus televizijos programoms transliuoti. 
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2017 m. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 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 

2017 m. LRTK atliko 55 planinius ir 179 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus, iš jų  
–58 atskirų programų stebėsenas vartotojų skundų pagrindu. Kaip ir 2016 m. ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas Rusijos Federacijoje parengtų televizijos programų stebėsenai. 
 

Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai 

LRTK 2017 m. atliko 55 planinius ūkio subjektų veiklos patikrinimus (žr. 12 lentelę), 
numatytus LRTK 2017 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plane, patvirtintame 
LRTK pirmininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-18 4„Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos 2017 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“.  

12 lentelė. Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai.  

Patikrinimo tikslas 

Tikrintos ūkio subjektų 
transl./retransl. programos 

pagal suplanuoto patikrinimo 
tikslą 

Pažeidimai 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo paskelbtos 
informacijos saugojimui laikymosi  40 9 

Dėl ūkio subjektų ataskaitų apie finansinius 
rezultatus teikimo  55 47 

Dėl nepilnamečių apsaugos laikymosi 44 5 

Dėl reikalavimų reklamai, komerciniams 
audiovizualiniams pranešimams, rėmimo 
pranešimams ir reikalavimų prekių rodymui 
laikymosi 

39 8 

Dėl licencijų sąlygų laikymosi 39 18 
Dėl Televizijos programų paketų sudarymo 
taisyklėse, nustatytų reikalavimų laikymosi.  20 8 

Kita:  82 3 
 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatą, pagal kurią 
– vienas svarbiausių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos rezultatyvumo ir 
efektyvumo vertinimo kriterijų yra ūkio subjektų konsultavimo veikla, ir siekdama bendradarbiauti 
su radijo ir televizijos programas rengiančiais audiovizualinių paslaugų rinkos atstovais, LRTK 

                                                 
4 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/12/20161228_V-18.pdf 

http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Radijas
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Klasika
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_televizija
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Kult%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Lituanica
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/05fcf710661c11e5b316b7e07d98304b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0607a5ae-a06e-44a2-8e9b-5547467bf5a8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/05fcf710661c11e5b316b7e07d98304b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0607a5ae-a06e-44a2-8e9b-5547467bf5a8
http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/12/20161228_V-18.pdf
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2017 m. suteikė 456 konsultacijas prižiūrimiems subjektams. Kaip ir ankstesniais metais, 
dažniausiai konsultacijos buvo teikiamos televizijos reklamos ir kitų komercinių audiovizualinių 
pranešimų transliavimo klausimu. LRTK, siekdama aiškiau reglamentuoti reikalavimus 
komerciniams audiovizualiniams pranešimams, 2017 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. KS-825 
pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir 
reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, 
radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose 
įgyvendinimo tvarkos aprašą. 

 

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

2017 m. LRTK atliko 179 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus ir atskirų radijo ir 
televizijos programų stebėseną.   

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

2017 m. LRTK ypatingą dėmesį skyrė Europos kūrinių kvotų įgyvendinimo Lietuvoje 
tyrimui. LRTK atliko tyrimus siekdama nustatyti, ar Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 
priklausantys užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 
teikėjai ir televizijos programų transliuotojai laikosi VIĮ reikalavimų dėl Europos kūrinių kvotų. 
Kaip žinia, VIĮ  38 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad televizijos programų transliuotojai daugiau 
kaip pusę televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, 
reklamos programoms, teleteksto paslaugoms ir teleparduotuvei, kai tai įmanoma, turi skirti 
Europos kūriniams, o 404 straipsnio 2 dalyje – Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai užtikrina, 
kad ne mažiau kaip pusė programų užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų kataloge būtų Europos kūriniai.  

LRTK atliko televizijos programų „LRT TELEVIZIJA“, „LRT KULTŪRA“, „LRT 
LITUANICA“, „LNK“, „BTV“, „TV1“, „Info TV“, „TV3“, „TV6“, „TV8“ ir „Lietuvos rytas.tv“ 
viešai skelbiamų televizijos programų tvarkaraščių tyrimą, kurio metu vertino, kokią konkrečios 
televizijos programos laiko dalį (procentais) šių televizijos programų transliuotojai skiria 
audiovizualinei produkcijai pagal jos turinio kilmės šalį, išskiriant ne tik Europos kūrinius, bet ir 
Rusijos Federacijos bei nacionalinę produkciją (žr. 13 ir 14 lenteles). 

 
13 lentelė. Televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, dalis per 
savaitę (2017-03-06 - 2017-03-12) procentais. 

Televizijos 
programos 

pavadiniams 

Nacionalinė 
produkcija 

(sukurta pačių 
transliuotojų 
arba užsakyta 

sukurti) (proc.) 

Europos 
audiovizualiniai 

kūriniai 
(išskyrus 

lietuviškus)  
(proc.) 

Rusijos 
produkcija  

(proc.) 

Kitų 
valstybių (ne 

ES) 
produkcija 

(proc.) 

                                                 
5 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74a941809e9311e79127a823199cc174 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74a941809e9311e79127a823199cc174
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LRT TELEVIZIJA 60,2 23,3 0 16,5 
LRT KULTŪRA 77 11,1 0 11,9 
LRT LITUANICA 100 0 0 0 
LNK 35 16 0 49 
BTV 10,70 15 35,5 38,8 
TV1 0 51,16 3,34 45,5 
Info TV 92,43 7,57 0 0 
TV3 28,1 11,6 1,9 58,4 
TV6 15,22 8,04 7,37 69,37 
TV8 16,09 34,66 2,57 46,68 
Lietuvos rytas.tv  31 22 38 9 

 

14 lentelė. Televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, dalis per dieną 
(2017-03-06) procentais.  

Televizijos 
programos 

pavadinimas 

Nacionalinė 
produkcija 

(sukurta pačių 
transliuotojų 
arba užsakyta 

sukurti) (proc.) 

Europos 
audiovizualiniai 

kūriniai 
(išskyrus 

lietuviškus)  
(proc.) 

Rusijos 
produkcija  

(proc.) 

Kitų 
valstybių (ne 

ES) 
produkcija 

(proc.) 

LRT TELEVIZIJA 56,7 17,4 0 25,9 
LRT KULTŪRA 97,6 2,3 0 0,1 
LRT LITUANICA 100 0 0 0 
LNK 45 23 0 32 
BTV 12 10 44 34 
TV1 0 54,61 2,48 42,91 
Info TV 100 0 0 0 
TV3 20,6 20,2 0 59,2 
TV6 17,67 10,34 10,34 61,65 
TV8 8,66 45,02 0 46,32 
Lietuvos rytas.tv 32 14 49 5 

 
Kaip galima pastebėti iš tyrimo rezultatų, ne visi televizijos programų transliuotojai laikėsi 

VIĮ reikalavimų, tačiau kartu pažymėtina ir tai, kad taikyti Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodekse numatytos atsakomybės už Europos kūrinių kvotų transliuojamose televizijos 
programose nesilaikymą nėra teisinio pagrindo, nes VIĮ 38 straipsnio 8 dalyje nustatyto reikalavimo 
dėl Europos kūrinių vykdymas yra apibrėžtas sąlyga „kai tai įmanoma“.  

Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai 
privalo pateikti Europos Komisijai duomenis apie Europos kūrinių procentą savo teikiamose 
programose kas du metus.  Patikrinimo dėl Europos kūrinių kvotų metu LRTK nustatė, kad 
dauguma užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų 
laikosi imperatyvaus VIĮ 404 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo dėl Europos kūrinių kvotų 
(žr. 15 lentelę). 
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15 lentelė. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų talpinamų 
kūrinių laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, dalis paslaugų teikėjo kataloge 
procentais. 

Eil. Nr. 
Užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai 

Europos 
kūriniai 
2015 m. 

Europos 
kūriniai 
2016 m. 

1. DELFI UAB 95% 75% 
2. Telia Lietuva AB 38% 47% 
3. UAB „15 min“ 70% 75% 
4. UAB „BALTICUM TV“  100% 100% 
5. UAB „Eteris“ 82% 81% 
6. UAB „Ignalinos televizija“ 100% 100% 
7. UAB „Init“ 100% 100% 
8. UAB „LNK studija“ 87,6% 83,2% 
9. UAB „Lrytas“ 90% 80% 
10. UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ 95,9% 97,9% 
11. UAB „Šiaulių apskrities televizija“ 100% 100% 
12. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“   
 Žinių radijas 95% 95% 
 EASY FM 80% 80% 
13. UAB TV3 86% 74% 
14. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 
94,52% 95,83% 

15. VšĮ Alytaus regioninė televizija 100% 100% 
16. VšĮ Gerų naujienų televizija 94% 96,5% 

 
Pažymėtina, kad LRTK Europos kūrinių kvotų reikalavimų laikymąsi patikrina kiekvieno 

planinio ūkio subjekto patikrinimo metu. Apibendrinant verta paminėti, kad bendras Europos 
kūrinių kiekis užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 
teikėjų kataloge auga ir viršija VIĮ numatytas minimalias 50 proc. kvotas.    

LRTK, atlikdama planinius patikrinimus, 2017 m. IV ketvirtyje pradėjo taikyti ūkio subjektų 
veiklos planinių patikrinimų kontrolinius klausimynus, suteikia tikrinamiems ūkio subjektams 
daugiau aiškumo ir apibrėžtumo.    

 

Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai 

16 lentelė. Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai. 
Stebėsenos/ patikrinimo tikslas Tikrintos ūkio subjektų 

transl./retransl. programos 
pagal suplanuoto patikrinimo tikslą 

Pažeidimai 

Dėl neskelbtinos informacijos laikymosi 90 11 
Dėl reikalavimų reklamai ir komerciniams 
audiovizualiniams pranešimams laikymosi 

35 13 
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Dėl reikalavimų rėmimo pranešimams ir 
reikalavimų prekių rodymui laikymosi 

16 8 

Dėl nepilnamečių apsaugos laikymosi 38 19 

Dėl licencijų sąlygų laikymosi 16 10 
Kita 30 10 

 
Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas 

Lietuvos Respublikoje retransliuojamoms rusiškoms televizijos programoms dėl neskelbtinos 
informacijos skleidimo. Vidutinė tokio neplaninio patikrinimo trukmė paprastai trunka 20 dienų. 

Apibendrinus LRTK 2017 m. atliktų ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų 
rezultatus nustatytas 161 pažeidimas. Dažniausiai nustatyti pažeidimai, sudarantys 30 procentų visų 
nustatytų pažeidimų, yra dėl ūkio subjektų ataskaitų apie finansinius rezultatus teikimo terminų 
nesilaikymo. Pažymėtina, kad net 37 procentų pažeidimų vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 369 straipsniu ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų 
ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų LRTK 2016 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 
KS-326, 42 punktu, buvo pripažinti mažareikšmiais. Papildomai pažymėtina, kad net 31 ūkio 
subjektas 2017 m. po planinių ir neplaninių patikrinimų kreipėsi į LRTK dėl licencijos sąlygų 
pakeitimo. 

2017 m. LRTK surašė 22 nutarimus dėl administracinio teisės pažeidimo (buvo skirti 
įspėjimai), kai protokolas nesurašomas ir priėmė du nutarimus administracinėje byloje, t. y. skyrė 
baudas – VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ ir UAB „Lietuvos ryto“ 
televizija. 

 

2017 m. nagrinėti skundai 

2017 m. iš visų LRTK gautų skundų – 58 – buvo susiję su radijo ir televizijos programų 
transliuojamu turiniu, kuriuose daugiausiai buvo skundžiamasi dėl netinkamo programų, ypač 
vaidybinių filmų, serialų ir atskirų programų indeksavimo ir transliacijos laiko, draudžiamos ar 
ribojamos neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos. Taip pat 
sulaukta skundų dėl informacijos, susijusios su tiesioginiu ar netiesioginiu nepilnamečių asmenų 
duomenų paskelbimu, ypač, kai šie duomenys būdavo pateikiami neigiamų socialinių reiškinių 
kontekste (žr. 6 paveikslėlį). 

Dauguma skundų buvo pateikti užpildžius specialią elektroninę skundų formą LRTK 
internetinėje svetainėje. Kiekvienas gautas skundas buvo analizuojamas, įvertintas jo pagrįstumas, 
atliktas tyrimas. Baigus tyrimą, suinteresuotas asmuo buvo informuojamas apie LRTK priimtą 
sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo ar skundo nepagrįstumo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a702660d3c311e583a295d9366c7ab3/vAKOiflAIK 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a702660d3c311e583a295d9366c7ab3/vAKOiflAIK
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6 paveikslėlis. 2017 m. gauti skundai. 

 

 

Lietuvos informacinės erdvės apsaugos stiprinimo rezultatai 

LRTK nuolat stebi Lietuvos Respublikoje rusų kalba retransliuojamose televizijos 
programose skleidžiamą informaciją. 2017 m. susiklostę įtempti santykiai tarp Rusijos ir Vakarų 
Europos bei JAV nulėmė itin agresyvią Rusijos elgseną ir Baltijos šalių atžvilgiu. Tarptautiniu 
lygmeniu aiškiai deklaruojama Lietuvos pozicija dėl karo Ukrainoje, energetiniai ir ekonominiai 
Lietuvos pasiekimai, kartu su NATO sąjungininkais vykdomi kariniai mokymai nulėmė, kad 
Lietuva išliko Rusijos informacinio karo taikiniu. Pagrindiniai 2017 m. Rusijos vykdytos 
informacinės politikos tikslai – skleisti dezinformaciją apie Lietuvos vykdomą užsienio ir vidaus 
politiką, diskredituoti Lietuvos narystę ES ir NATO, kurti Lietuvos kaip nebrandžios demokratijos 
šalies įvaizdį, menkinti Lietuvos energetikos politikos pasiekimus. Rusijos vidaus auditorijai 
skirtose masinėse visuomenės informavimo priemonėse siekiama eskaluoti tariamas tautinių 
mažumų ir tėvynainių problemas Lietuvoje, propaguoti Kremliui palankios naujausių laikų istorijos 
versiją, akcentuoti tariamus žmogaus teisių pažeidimus. Politinių įvykių Ukrainoje kontekste 
aktualizuotas rusakalbių padėties Lietuvoje klausimas, siekta kurti įvaizdį, kad tėvynainiams 
reikalinga Maskvos pagalba siekiant juos apginti nuo tariamai vis radikalėjančios ir įtampą tarp 
Vakarų ir Rusijos kurstančios Lietuvos valdžios. Lietuvoje vykdomos Rusijos informacinės 
ideologinės politikos pagrindinis taikinys pirmiausia yra rusakalbiai ir kitų tautinių bendruomenių 
atstovai, kurie skatinami nepasitikėti Lietuvos valstybe ir jos institucijomis.  Atkreiptinas dėmesys, 
kad Rusija informaciniame kare siekia paveikti ne tik savo piliečius ir „artimajame užsienyje“ 
gyvenančius tėvynainius, bet aktyviai siekia indoktrinuoti Vakarų visuomenę, gerinti šalies įvaizdį 
užsienyje, siūlydama šių šalių piliečiams alternatyvų informacijos vertinimą.  

14% 

47% 8% 

12% 

19% 

LRTK 2017 m. gauti skundai 

Reikalavimai komerciniams
audiovizualiniams pranešimams,
prekių rodymui

Neigiamą poveikį nepilnamečiams
darančios informacijos skleidimas ir
žymėjimas

Neteisėta televizijos programų ir (ar)
atskirų programų platinimo internete
veikla

Neskelbtina informacija dėl kurstomo
karo ar neapykantos

Kita
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2017 m. balandžio 5 d. sprendime Nr. KS-417 LRTK nustatė karo ir nesantaikos kurstymo 
atvejį Lietuvoje retransliuojamos Rusijos televizijos programos „TVCI“ laidoje „Įvykių centre su 
Ana Prochorova “ (transliuota 2017 m. sausio 27 d.). 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 „TVCI“, 1 mėnesiui sustabdyti televizijos programos 
„TVCI“ retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

2017 m. rugsėjo 20 d. sprendime Nr. KS-838 LRTK pakartotinai nustatė karo ir neapykantos 
bei nesantaikos kurstymo atvejį televizijos programos „TVCI“ laidoje „Teisė žinoti“ (transliuota 
2017 m. birželio 10 d.). 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 „TVCI“, 6 mėnesiams sustabdyti televizijos programos „TVCI“ retransliavimą Lietuvos 
Respublikos teritorijoje. 

Atliekant Rusijos retransliuotų programų vertinimą, 2017 m. nustatyti keli pagrindiniai 
Rusijos skleidžiami propagandiniai naratyvai:  

• Baltijos valstybės Rusijos propagandoje vaizduojamos kaip tokios šalys, kuriose yra 
sistemingai pažeidinėjami rusakalbių interesai, o dauguma gyventojų pasižymi 
rusofobinėmis pažiūromis. Taip pat bandoma suvienyti Lietuvos rusų ir lenkų jėgas kaip esą 
vieną bendrą tautinę grupę, kuri sovietmečiu įgijo išsilavinimą rusų kalba, o dabar kenčia 
nuo Lietuvos nacionalinės valdžios. Praktiškai taip bandoma įteigti Rusijos vidaus ir 
užsienio auditorijoms, kad Lietuvos lenkų problema yra ne pačios Lietuvos vidaus reikalas 
ir net ne Lietuvos bei Lenkijos santykių problema, tačiau Rusijos rūpestis. 

• Siekis sukurti Lietuvos kaip neofašistinės valstybės mitą. Šiam tikslui pasiekti – vykdomos 
partizanų, tremtinių diskreditavimo kampanijos žiniasklaidoje, Sausio 13-osios įvykių 
kvestionavimas, siekiant įteikti, kad tada „savi šaudė į savus“, tvyrojo etninė įtampa ir pan. 

• Lietuva yra vaizduojama kaip dėl socialinės atskirties ir emigracijos žlunganti valstybė. 
Nors abu šie reiškiniai neabejotinai yra problemiški, Rusijos propaganda juos išpučia ir 
iškreipia. 

• Dar vienas Rusijos propagandos dėmuo pabrėžia gilėjančią takoskyrą tarp liberalios ir 
konservatyvios pasaulėžiūros. Kadangi, didesnė dalis Lietuvos visuomenės, o ypač tautinės 
mažumos, yra konservatyvesnių pažiūrų, Rusija propaganda bando parodyti Maskvą kaip 
tikrąją konservatyvių ir krikščioniškų pažiūrų gynėją, tam tikrą bastioną, kurį puola liberalūs 
ir todėl „supuvę“ Vakarai. 

• Lietuvai įstojus į NATO ir ES, Maskvoje aktualizuotas Lietuvos kaip savarankiškos 
užsienio politikos neturinčios valstybės naratyvas. Čia siekiama parodyti, kad, viena vertus, 
Lietuva savo tariamai agresyvia retorika kursto karines nuotaikas su Rusija, tačiau, antra 
vertus, jos sąjungininkai Vašingtone ir Briuselyje nėra patikimi ir Lietuvos, iškilus pavojui, 
negintų: „Rusijos žiniasklaida Lietuvą vaizduoja kaip „į kompromisus“ nelinkusią, 
vengiančią sėsti prie derybų stalo, bet kartu aktyviai didinančią savo karinį potencialą 
valstybę.“ 

 

                                                 
7 http://www.rtk.lt/content/uploads/2017/04/ks-41-2017.pdf.pdf 
8 http://www.rtk.lt/content/uploads/2017/10/ks-83-2017.pdf.pdf 

http://www.rtk.lt/content/uploads/2017/04/ks-41-2017.pdf.pdf
http://www.rtk.lt/content/uploads/2017/10/ks-83-2017.pdf.pdf
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LRTK BENDRADARBIAVIMAS  

Bendradarbiavimas su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos dalyviais ir 
valstybės institucijomis 

Atlikdama VIĮ nustatytas funkcijas ir įgyvendindama savo numatytus strateginius tikslus, 
LRTK ypač daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su jos reguliuojamais ūkio subjektais. 
Nuolatinis dialogas su audiovizualinės žiniasklaidos verslo atstovais yra vienas iš svarbiausių 
akcentų LRTK veikloje. Spręsdama įvairius audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 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). Ataskaitiniais 
metais LRTK nuolatos rengė susitikimus su jų atstovais, kuriuose diskutavo įstatymų nuostatų 
pažeidimų prevencijos, veiklos reglamentavimo tobulinimo, draudžiamos informacijos platinimo 
prevencijos ir kitais aktualiais klausimais, bei teikė jiems metodinę pagalbą.  

LRTK atstovai aktyviai dalyvavo LKTA 2017 m. organizuotoje XXI metinėje konferencijoje 
„Elektroninių ryšių tinklais teikiamų paslaugų konvergencija ir reguliavimas“, kurioje skaitė 
pranešimą „Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos reguliavimo ir priežiūros iššūkiai“ apie 
teisinio reglamentavimo pokyčius po 2015 m. VIĮ pakeitimų, teisinio reglamentavimo pokyčių 
įgyvendinimo praktiką ir televizijos programų platinimo internete aspektus. 

Ataskaitiniais metais LRTK glaudžiai bendradarbiavo su Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnyba, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 
Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Lietuvos kariuomenės strateginės 
komunikacijos departamentu bei kitomis institucijomis dėl televizijos ir radijo laidų turinio, galimų 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų 
televizijos ar radijo programose, televizijos programų žymėjimo tvarkos, galimų reklamos 
transliavimo tvarkos pažeidimų, paslėptos reklamos bei dėl galimai skleidžiamos propagandos ir 
nesantaikos kurstymo.  
 

Tarptautinis bendradarbiavimas  

2017 m. LRTK administracijos darbuotojai dalyvavo užsienyje rengiamų susitikimų, darbo 
grupių veikloje siekiant parengti detalius pasiūlymus Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos (toliau – AVŽPD) peržiūrai. Šios direktyvos 2016 m. pabaigoje parengto projekto 
svarstymas ir jos nuostatų tobulinimas ir tikslinimas įvairiuose Europos Komisijos padaliniuose 
vyko visus 2017 m. ir dar nebuvo užbaigtas.  

Pasidalinti sukaupta patirtimi LRTK atstovai buvo kviečiami į užsienio kolegų – 
reguliuojančių institucijų organizuojamus seminarus.  

2017 m. gegužės mėn. LRTK atstovai dalyvavo Europos komisijos Lietuvos nuolatinėje 
atstovybėje surengtoje diskusijoje, skirtoje Spaudos laisvės dienos minėjimui. Susitikime buvo 
diskutuojama apie teisinius kovos su neapykantos kurstymu Rusijos televizijos programose, 
retransliuojamose Lietuvoje, aspektus. Diskusijoje dalyvavo užsienio žurnalistai, akredituoti 
Briuselyje, Europos Komisijos bei Europos Sąjungos valstybių narių atstovai. 
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2017 m. balandžio mėn. LRTK atstovas dalyvavo Ukrainos nacionalinės radijo ir televizijos 
komisijos tarybos seminare „Žiniasklaidos laisvės stiprinimas ir viešosios transliavimo sistemos 
kūrimas Ukrainoje“. Šį seminarą Ukrainos reguliuotojas organizavo  kartu su Europos Taryba, 
siekiant parengti nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio teisinio 
reguliavimo projektą. 

Ukrainos reguliuojanti institucija pakvietė LRTK atstovą pasidalinti patirtimi nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio teisinio reguliavimo srityje Lietuvoje. 

LRTK atstovas skaitė pranešimus apie žalingo žiniasklaidos turinio nustatymo kriterijus, 
ribojamą ir draudžiamą skleisti neigiamą poveikį nepilnamečiams turinčią informaciją, LRTK 
patirtį atliekant radijo ir televizijos programų stebėseną ir taikant poveikio priemones dėl teisės 
normų pažeidimų, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio teisinio 
reguliavimo tendencijas, savireguliavimo, žiniasklaidos raštingumo iniciatyvas ir Lietuvos 
Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 
nuostatas. 

Ukrainos reguliuojanti institucija ypač domėjosi Lietuvos patirtimi šioje srityje ir svarstė 
galimybę parengti nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio teisino 
reguliavimo projektą, remiantis būtent Lietuvos pavyzdžiu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamas glaudesnis bendradarbiavimas su Švedijos 
transliavimo komisija, konsultuotasi su Europos Komisija dėl Švedijos jurisdikcijai priklausančioje 
televizijos programoje „RTR Planeta“ skleidžiamos draudžiamos skelbti informacijos – tautinės 
nesantaikos, karo kurstymo apraiškų.  

2016 m. pabaigoje nustačiusi pažeidimus LRTK buvo priėmusi sprendimą laikinai sustabdyti 
šios programos retransliavimą Lietuvoje. Išanalizavusi šios programos sustabdymo procedūrą 
Europos Komisija 2017 m. vasario mėn. paskelbė šio sprendimo, kuriuo buvo uždrausta laikinai 
retransliuoti televizijos programą „RTR Planeta“ Lietuvoje, įvertinimą. Ji nustatė, kad laikinas – 3 
mėnesių – šios rusų kalba rengiamos televizijos programos retransliavimo Lietuvoje sustabdymas 
neprieštarauja Europos Sąjungos teisei. 

Europos Komisijos manymu, Lietuva pateikė įrodymų, kad televizijos programos „RTR 
Planeta“ transliuojamose laidose buvo padaryta akivaizdžių, rimtų ir sunkaus pobūdžio draudimo 
kurstyti neapykantą pažeidimų, buvo kurstomas karas ir grasinama okupacija, todėl ji nusprendė, 
kad Lietuvos sprendimas laikinai sustabdyti retransliavimą yra proporcingas ir pagrįstas. 

Tęsiant bendradarbiavimą su Postsovietinės erdvės studijų centru Lenkijos karo mokslų 
universitete 2017 m. kovo mėn. pradžioje LRTK narys dalyvavo Varšuvoje šio centro organizuotoje 
konferencijoje apie Rusijos išradingumą ir galimybes vykdant informacinius karus prieš rytų 
regiono šalis, ir skaitė pranešimą apie Rusijos televizijos programų panaudojimą informaciniame 
kare. Konferencijos metu buvo sutarta siekti bendrų veiksmų koreguojant AVŽPD bei numatant 
saugiklius prieš informacinį karą.   

Glaudesnis bendradarbiavimas tarp reguliuojančių  institucijų užtikrina galimybę greičiau 
aptarti rūpimus klausimus ir išspręsti susidariusias problemas.  
 
Baltijos šalių projektas  
 

2017 m. spalio mėn. Estijos, Latvijos ir Lietuvos audiovizualinį sektorių reguliuojančių 
institucijų atstovai susitiko Taline apsikeisti patirtimi ir apsvarstyti aktualiausius šio sektoriaus 
reguliavimo klausimus. 



Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaita  
 
 

 
 

35 

Pagal 2005 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tokie susitikimai vyksta kiekvienais metais 
kurios nors audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojančios institucijos kvietimu. 

Šio susitikimo metu buvo diskutuojama apie televizijos programų transliavimo internete, 
komercinių audiovizualinių pranešimų transliavimo reguliavimo tobulinimą, galimybes įstatymuose 
pateikti tikslesnius sąvokų apibrėžimus, programų licencijavimo iššūkius, žiniasklaidos vartojimo 
įpročių kaitos tendencijas Baltijos valstybėse ir kt. 

Kitas Baltijos šalių reguliuotojų susitikimas numatytas 2018 m. Vilniuje, kurį planuoja 
surengti LRTK Vilniuje. 

 
ERGA 

Kaip jau buvo minėta ankstesnėse LRTK ataskaitose LR Seimui, Europos audiovizualinės 
žiniasklaidos reguliuotojų darbo grupę (toliau – ERGA9) – sudaro aukščiausio rango nacionalines 
reguliuojančias institucijas atstovaujantys pareigūnai. ERGA pataria Europos Komisijai, teikia jai 
rekomendacijas ir patarimus įvairiais audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūros 
klausimais ir palengvina ES reguliuojančių institucijų bendradarbiavimą. 

LRTK atstovai nuolatos dalyvauja ERGA plenariniuose ir darbo grupių posėdžiuose, rengia ir 
pateikia Lietuvos poziciją AVŽPD pataisų klausimais. 

2017 m. įvyko 2 ERGA plenariniai posėdžiai ir trys jos specializuotų grupių susitikimų.  
Praėjusiais metais pagal numatytą 2017 m. darbų planą ERGA: 

- priėmė ataskaitą, pateikiančią apžvalgą apie nepilnamečių apsaugos priemones taip 
vadinamoje konverguotoje garso ir vaizdo (audiovizualinėje) ES žiniasklaidoje, kuri parodė, 
kad ES egzistuoja didėlė apsaugos priemonių įvairovė. Ataskaitos rengėjai pabrėžė, kad 
reikėtų parengti suderintą audiovizualinio turinio deskriptorių sistemą, kuri leistų įdiegti 
vieningas visai ES nepilnamečių apsaugos priemones nepriklausomai nuo naudojamų 
technologijų; 

- Sukūrė atskirą „ERGA akademija“ grupę, kurios tikslas – skatinti dalijimąsi patirtimi tarp 
institucijų;  

- patikslino ir patobulino grupės „Skaitmeninį Europos priemonių rinkinys“ (Digital Toolkit) 
veiklą; 

- numatė kreipti didesnį dėmesį savireguliacijai ir ko-reguliacijai; 
- lapkričio 9 d. posėdyje išrinko naują ERGA pirmininką – Kroatijos reguliuojančios 

institucijos pirmininką Damir Hajduk ir 2 jo pavaduotojus – Slovakijos transliavimo ir 
retransliavimo tarybos vadovą Luboš Kukliš ir Vokietijos žiniasklaidos institucijų komisarą 
Europos reikalams Tobias Schmid.   

 
 
EPRA  
 

Viena iš tarptautinio bendradarbiavimo formų – dalyvavimas Europos reguliuojančių 
institucijų organizacijos (toliau – EPRA10) veikloje. LRTK jau 19 metų yra EPRA organizacijos 
narė. Du kartus per metus LRTK nariai dalyvauja šios organizacijos rengiamose konferencijose, 

                                                 
9 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/avmsd-audiovisual-regulators 
10 http://www.epra.org/ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/avmsd-audiovisual-regulators
http://www.epra.org/
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prisideda prie jose svarstomų klausimų parengimo, sudaro ir pildo teminius klausimynus įvairiais 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo klausimais ir kt. 

2017 m. vyko 2 EPRA susitikimai. 
Gegužės 18-19 d. Edinburge vykusiame susitikime dalyvavo 161 atstovas iš 42 valstybių 

audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų.  
Susitikimo metu vyko du plenariniai posėdžiai, kurių metu buvo pristatytos šiuo metu visiems 

reguliuotojams aktualiausios temos – žinių pateikimo galimybės skaitmeniniame amžiuje ir 
internetinio turinio valdymo – filtrų, algoritmų pritaikymo perspektyvos ir iššūkiai. Taip pat dirbo 
trys darbo grupės, kurių dalyviai analizavo žiniasklaidos raštingumo, licencijavimo procedūrų ir 
radijo ateities problemas bei apsikeitė patirtimi šiais klausimais, buvo pateikta naujausia informacija 
apie Europos Komisijos, Europos Tarybos, bei jos teisinio-analitinio audiovizualinio žurnalo 
(„European Audiovisual Observatory“) pagrindinius veiklos aspektus už paskutinį pusmetį. 

ERGA pirmininkė Madeleine de Cock Buning pristatė ERGA grupės nuveiktus darbus ir 
parengtus dokumentus per paskutinį pusmetį. 

Europos Komisijos atstovas Marcel Boulogne, kaip įprasta, pateikė pačią naujausią 
informaciją apie AVŽPD peržiūros eigą. Tarp numatytų priimti AVŽPD pakeitimų – video 
dalinimosi platformų reguliavimas, proceso eigos trumpinimas nustatytais neapykantos kurstymo 
atvejais programose, jurisdikcijos apibrėžimo patobulinimas, terorizmo sąvokos įtraukimas, 
audiovizualinių komercinių pranešimų transliavimo liberalizavimas ir kt. 

Darbo grupėje apie licencijavimo procedūrų įvairovę Europoje, daugiausia buvo kalbama apie 
duomenų bazės MAVISE11 tobulinimą, duomenų tikslinimą ir surinkimą. Lietuva yra tarp 
nedaugelio valstybių, kuri licencijavimo procedūros metu surenka labai daug įvairios informacijos 
iš pareiškėjo licencijai gauti.  

Švedijos atstovė patvirtino, kad turi būti reguliuojamas ir užsiregistravusių programų turinys, 
ypač neapykantos ir karo kurstymo aspektais. Švedijos spaudos ir transliavimo institucijos 
generalinė direktorė Charlotte Ingvar-Nilsson informavo, kad jau parengtos įstatymo, kuris turi 
netrukus įsigalioti, pataisos šiais klausimais. 

Antrasis EPRA susitikimas vyko lapkričio 11-13 d. Vienoje. Joje iš viso dalyvavo 133 
valstybių audiovizualinį sektorių reguliuojančių institucijų atstovų.  

Susitikimo metu vyko du plenariniai posėdžiai, kurių metu buvo tęsiamos praėjusiame 
susitikime pradėtos nagrinėti šiuo metu visiems reguliuotojams aktualiausios temos, tęsė darbą dvi 
darbo grupės, kurių dalyviai analizavo žiniasklaidos raštingumo, licencijavimo procedūrų temas. 
Trečioje darbo grupėje buvo nagrinėjama tema „Besikeičiantis santykis tarp piliečių ir 
reguliuotojų“, taip pat, kaip ir anksčiau vykusiame susitikime, buvo pateikta naujausia informacija 
apie Europos Komisijos, Europos Tarybos, ERGA, AVŽPD peržiūros eigą.  

Tęsiant diskusijas apie žinių pateikimo galimybes ir būdus, buvo atkreiptas dėmesys, kad 
žinių skaitomumas vis labiau persikelia į socialinę žiniasklaidą, įvairius socialinius tinklus, todėl yra 
labai svarbu, kad vartotojai mokėtų kritiškai įvertinti informaciją, o tam pasiekti reikia didinti 
žiniasklaidos raštingumą. Keletas pranešėjų pristatė savo šalyje vykstančius ar vykusius su 
žiniasklaidos raštingumu susijusius projektus. 

Darbo grupėje apie licencijavimo procedūrų įvairovę Europoje, daugiausia buvo kalbama apie 
duomenų bazės MAVISE tobulinimą, duomenų tikslinimą ir surinkimą, ypač susijusį su 

                                                 
11 http://mavise.obs.coe.int/ 

http://mavise.obs.coe.int/
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užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis („video-on-demand“) 
paslaugomis.  

Darbo grupėje dėl žiniasklaidos raštingumo ugdymo buvo aptarta įvairių valstybių praktika 
šiuo klausimu. 

Kita EPRA konferencija numatyta Liuksemburge 2018 m. gegužės pabaigoje. 
 

Geriausių radijo ir televizijos laidų konkursas „Pragiedruliai“  

LRTK, vykdydama vieną pagrindinių savo funkcijų – audiovizualinio turinio 
reguliavimą, visada didelį dėmesį skiria radijo ir televizijos programų turinio 
kokybei. Išduodant licencijas, LRTK teikia pirmenybę toms programoms, kuriuose 
yra daugiau šviečiamųjų ir kultūrinių laidų. Siekdama paskatinti kokybinį radijo ir 

televizijos produkcijos augimą bei išaiškinti ir apdovanoti geriausių laidų kūrėjus, LRTK praėjusiais 
metais jau penkioliktą kartą organizavo geriausių radijo ir televizijos laidų konkursą 
„Pragiedruliai“. Pernai – vertintos 2016 metais pirmą kartą transliuotos laidos.  

Organizuodama konkursą, LRTK siekia, kad geriausių laidų konkursas taptų prestižiniu, 
Lietuvos valstybei ir jos kultūrai reikšmingu renginiu, o apdovanojimas šiame konkurse laidų 
kūrėjams – dideliu įvertinimu bei garbės reikalu, skatinančiu kurti daugiau kokybiškesnių ir 
intelektualesnių laidų.  

Atsižvelgdama į nūdienos aktualijas ir praktikoje iškylančias problemas, LRTK konkursą 
kasmet vis tobulina. Siekdama pritraukti platesnį kūrėjų ratą, LRTK supaprastino ir palengvino 
laidų pateikimo tvarką – jau treji metai kūrėjai laidas į specialią paskyrą serveryje galėjo įkelti 
patys, kas sutaupė laiko tiek laidų teikėjams, tiek vertinimo komisijos nariams peržiūrint ir 
perklausant laidas. 

Tikėtina, kad ši reikšminga LRTK iniciatyva ženkliai prisideda įgyvendinant VIĮ bei AVŽPD 
nuostatas dėl šiuose teisės aktuose numatytų Europos kūrinių kvotų pageidaujamo kiekio didinimo 
nacionalinio masto transliuotojų rengiamose televizijos programose. 

2017 m. sausio mėn. paskelbto 11-kai numatytų nominacijų konkurso rezultatai buvo 
susumuoti bei nugalėtojai nustatyti kovo pabaigoje. Laidos buvo vertinamos atsižvelgiant į jų 
aktualumą, išliekamąją ir meninę vertę, originalumą, poveikį ugdant kultūrines, 
bendražmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes bei darbo profesionalumą ir kūrybiškumą. 
Laidos varžėsi šiose nominacijose:  

 geriausia televizijos kultūros laida;  
 geriausia radijo kultūros laida;  
 geriausia regioninės televizijos laida;  
 geriausia regioninio radijo laida;  
 geriausia televizijos pokalbių laida;  
 geriausia radijo pokalbių laida;  
 geriausias televizijos dokumentikos projektas;  
 geriausia televizijos publicistikos laida;  
 geriausia radijo publicistikos laida;  
 geriausia televizijos pramogų laida; 
 specialusis prizas. 
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Balandžio 13 d. įvyko iškilminga apdovanojimų ceremonija Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje, kuri  buvo tiesiogiai transliuojama internetinėje svetainėje „You Tube“. 
Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti originaliais diplomais, kuriuos kūrė grafikas Egidijus 
Rudinskas.  

Praėjusių metų konkursui buvo pateiktos 77 laidos: 45 televizijos ir 32 radijo laidos. Visada 
labai aktyviai šiame konkurse dalyvavo visuomeninis transliuotojas – LRT, daug laidų pateikė 
kūrėjai iš Lietuvos regionų, nepriklausomi prodiuseriai bei internetinė televizija.  

Vertinimo komisija praėjusiais metais buvo sudaryta iš LRTK narių, kurie atstovauja įvairias 
kūrybines organizacijas: LRTK pirmininko pavaduotojas dramos režisierius, Lietuvos kultūros ir 
teatro veikėjas Jonas Korenka, LRTK narys poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Antanas Jonynas, LRTK narys Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų 
kūrėjų asociacijos valdybos narys Vidas Mačiulis, LRTK narys teatro ir kino aktorius ir režisierius 
Algis Matulionis, LRTK narys politologas, VU TSPMI dėstytojas Laurynas Jonavičius, LRTK 
narė žurnalistė Liudvika Pociūnienė, LRTK narys mokslininkas Mantas Martišius, LRTK narys 
vertėjas Laimantas Jonušys, LRTK narys žurnalistas Dainius Radzevičius, LRTK narys 
politologas Vincentas Vobolevičius. 

Praėjusiais metais nugalėtojais pripažintos šios 2016 m. pirmą kartą transliuotos laidos: 
 

Geriausia televizijos kultūros laida (šiai nominacijai buvo pateikta 13 laidų) – „Legendos“, autoriai: 
Aistė Stonytė-Budzinauskienė, Česlovas Stonys ir Audrius Stonys (transliuota per „LRT 
KULTŪRA“); 
 
Geriausia radijo kultūros laida  (pateiktos 6 laidos) – Apie Lietuvos radijo klausytojus iš ciklo 
„Devyni radijo dešimtmečiai“, autorė – Vaida Pilibaitytė (transliuota per „LRT RADIJAS“); 
 
Geriausia regioninės televizijos laida (pateiktos 7 laidos) – „Palanga ir grafai Tiškevičiai“ iš ciklo 
„Pasislėpusi Palanga“, autoriai: Inga Berulienė ir Justinas Lingys (transliuota per „Init TV“); 
 
Geriausia regioninio radijo laida (pateiktos 4 laidos) – apie karo istorijos tyrimus iš ciklo „Proto 
tonai“, autoriai: Janina Silkauskienė ir Arūnas Graželiūnas (transliuota per „RadijoGAMA“); 
 
Geriausia televizijos pokalbių laida (pateiktos 4 laidos) – „Kelias į namus su Birute Jonuškaite“, 
autorė – Ingrida Laimutytė (transliuota per „LRT KULTŪRA“); 
 
Geriausia radijo pokalbių laida (pateikta 12 laidų) – „Koncertai ir Rusijos propaganda“ iš ciklo 
„Kita tema“, autorė – Živilė Kropaitė (transliuota per „LRT RADIJAS“); 
 
Geriausias televizijos dokumentikos projektas (pateikta 11 laidų) – „STOP juosta“. Maršrutas Nr. 1, 
autoriai: Svetlana Gužauskienė ir Jurgė Pridotkaitė (transliuota per „LRT KULTŪRA“); 
 
Geriausia televizijos publicistikos laida (pateiktos 3 laidos) – „Menų sala“, autoriai: Daiva 
Pikturnienė ir Bronislovas Steponavičius (transliuota per „TV8“); 
 
Geriausia radijo publicistikos laida (pateikta 10 laidų) – „Prarasti Lietuvos štetlai. Molėtai“, 
autoriai: Audra Girijotė,  Indrė Anskaitytė ir Vita Ličytė (transliuota per „LRT RADIJAS“); 
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Geriausia televizijos pramogų laida (pateiktos 7 laidos) – „Kadagys“, autoriai: Justinas Milušauskas 
ir Neringa Kavaliauskienė (transliuota per „TV3“); 
 
Specialusis prizas buvo skirtas – UAB TV3 (dabar UAB All Media Lithuania) už socialinį projektą 
„Lietuvos garbė“. 
 

LRTK VEIKLOS VIEŠINIMAS 

Siekdama, kad kuo daugiau aktualios informacijos būtų prieinama visuomenei, LRTK skelbia 
informaciją apie savo veiklą svetainėje12. Ji yra pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, sudaryta 
galimybė skelbti didelį kiekį išsamios ir susistemintos informacijos apie LRTK reguliuojamus ūkio 
subjektus, jų veiklą, patobulinta 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, tačiau dėl įvairių objektyvių priežasčių projektas dar nėra tinkamai pabaigtas, 
todėl bus tikslinamas ir tęsiamas toliau.  

Įgyvendinant vieną iš savo veiklos strateginių tikslų – LRTK veiklos viešinimą – LRTK 
kiekvienais metais atnaujina sutartį su „BNS Spaudos centru“, kad aktuali informacija apie svarbius 
sprendimus ar renginius pasiektų platesnę suinteresuotos visuomenės dalį pačiu efektyviausiu būdu. 

2017 m. LRTK 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, išvažiuojamuosius posėdžius Šiauliuose, Klaipėdoje ir 
Šilutėje, dalyvavo prižiūrimos veiklos srities konferencijose ir susitikimuose vietos ir tarptautiniu 
mastu, kur skaitė pranešimus apie savo – LRTK veiklą. 

Džiugu pastebėti, kad per 2017 m. savo aktyvios ir įvairiapusės veiklos dėka LRTK tapo 
žinomesnė visuomenei – televizijos žiūrovai ir radijo klausytojai kreipėsi į administracijos 
darbuotojus bei LRTK narius dėl galimų įstatymų pažeidimų transliuojamose programose, aukštųjų 
mokyklų studentai dažnai konsultavosi dėl rašomų mokslinių darbų, sulaukėme daug paklausimų 
dėl įvairių reguliavimo aspektų iš Lietuvos ir užsienio institucijų. 

 

LRTK ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvų LRTK funkcijų įgyvendinimą, 2017 m. 
administracijos darbuotojai, kaip ir ankstesniais metais, buvo skatinami kelti kvalifikaciją. 
Administracijoje dirba kvalifikuoti specialistai, tačiau veiklos specifika reikalauja ir specialių žinių, 
todėl buvo siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją lankant seminarus ir mokymus viešųjų pirkimų, 
finansų valdymo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos srityse. Darbuotojams buvo sudarytos 
lanksčios darbo sąlygos, suteikiančios galimybę tobulintis, baigti pradėtas studijas. 

2017 m. LRTK administracijos vyriausioji buhalterė dalyvavo UAB Mokesčių srautas ir MB 
„Buhalterių mokymai“ organizuotuose konsultaciniuose seminaruose apie darbo apmokėjimo 
reformą viešajame sektoriuje, mokesčius, apskaitą ir naująjį Darbo kodeksą.  

                                                 
12 www.rtk.lt 

http://www.rtk.lt/
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Sekretorė-referentė kėlė kvalifikaciją VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ organizuotuose 
kursuose „Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo aktualijos, klaidų analizė bei jų prevencija“, 
„Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai nuo 2017-07-01, įsigaliojus naujai Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai“, Viešųjų pirkimų tarnybos organizuotuose 
kursuose „Viešųjų pirkimų naujovės“, bei MB „Katsu“ kursuose „Elektroninių dokumentų valdymo 
ypatumai“. 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja dalyvavo su jos atliekamomis funkcijomis LRTK 
susijusiuose mokymuose: „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“, „Nauji 
reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui“, 
„Personalo dokumentų valdymas 2017 m.: naujasis DK, tvarkų keitimas ir darbo santykių 
įforminimas“, konferencijose „HR Savaitė Lietuva“ ir „Personalas ir darbo teisė“. 

 

LRTK VEIKLOS PRIORITETAI 2018 M. 

2018 metams LRTK numato šiuos pagrindinius savo veiklos prioritetus: 
- Veiksminga jos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūra ir paslaugų vartotojų teisių ir 

teisėtų interesų apsauga bei lygių veiklos sąlygų sudarymas visiems ūkio subjektams; 
- Reguliacinės televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos, televizijos programų 

ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo aplinkos tobulinimas; 

- Neskelbtinos informacijos ir neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar 
doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos kontrolės radijo, televizijos programose, 
kataloguose bei atskirose programose užtikrinimas;  

- Radijo ir (ar) televizijos programų sandaros ir turinio, komercinių audiovizualinių pranešimų 
ir reklamos atitikimo įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams užtikrinimas;  

- Tarptautinio bendradarbiavimo su Europos Sąjungos institucijomis, Europos Sąjungos 
valstybėmis narėmis, jų institucijomis ir reguliuojančiomis institucijomis Europos Sąjungos šalyse 
narėse ir valstybėse (Ukraina, Gruzija), norinčiomis pasinaudoti ilgamete Komisijos patirtimi 
vykdymas;   

- Trečiose šalyse rengiamų, bet Europos Sąjungoje registruotų televizijos programų stebėsena 
ir jų transliuojamo turinio vertinimas; 

- LRTK veiklos viešinimas. 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
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LRTK 2017 M. AUDITO ATASKAITA 
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2017 M. LRTK FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
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