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LRTK BENDRADARBIAVIMAS _________________________________________________ 37 
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ĮŽANGINIS ŽODIS 

Kviečiu susipažinti su Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) teikiama Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) 2018 m. veiklos ataskaita. 

LRTK įkurta 1996 m. priimtu Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymu 

(toliau – VIĮ), 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. 

2018 m. pabaigoje LRTK vykdė 108 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir 

nelicencijuojama veikla, priežiūrą.  

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK, įgyvendindama savo funkcijas, organizavo 20 posėdžių, 

28 pasitarimus, priėmė 69 sprendimus, skyrė 34 administracines nuobaudas, iš kurių – 33 įspėjimus 

ir 1 baudą išnagrinėjo 200 asmenų skundų ir paklausimų, išsiuntė 735 ir gavo 899 raštus. 

Ataskaitiniais metais LRTK daug dėmesio skyrė teisėkūrai ir teisės aktų įgyvendinimui. 

Atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją, praktikoje išryškėjusius galiojančio teisinio 

reguliavimo trūkumus ir su tuo susijusius iššūkius, pagrindiniai teisės aktų pakeitimai buvo orientuoti 

į Lietuvos informacinės erdvės apsaugos stiprinimą ir didesnį jos integravimą į Europos Sąjungos 

(toliau – ES) informacinę erdvę, ūkio subjektų veiklos ir priežiūros reguliavimo tobulinimą, 

veiksmingo VIĮ nuostatų veikimo užtikrinimą, LRTK veiklos organizavimo tobulinimą. 

2018 m. didelį dėmesį LRTK buvo sutelkusi į Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyvos peržiūros veiklą ir aktyviai dalyvavo Europos reguliuojančių institucijų grupės (toliau – 

ERGA), patariančios Europos Komisijai dėl įvairių šios direktyvos nuostatų peržiūrėjimo, darbe.  

Peržiūrėta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva įsigaliojo 2018 m. gruodžio 18 d. 

ir jos nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę per 21 mėn. nuo įsigaliojimo datos. Toks trumpas 

periodas yra tikras iššūkis ne tik LRTK, bet ir visoms kitoms ES valstybėms narėms. 

Vienas iš svarbių peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos pakeitimų – 

numatytos lankstesnės galimybės valstybėms narėms skubiai reaguoti į neapykantą kurstančios 

informacijos platinimą jų informacinėje erdvėje, ypač kai toks kurstymas kelia pavojų nacionaliniam 

saugumui. Todėl LRTK, siekdama pagal kompetenciją efektyviai užtikrinti Lietuvos informacinės 

erdvės saugumą artėjančių trijų nacionalinių rinkimų metu, neatidėliodama – iškart po direktyvos 

įsigaliojimo, pateikė pasiūlymus dėl VIĮ pakeitimo, siekdama, kad naujos taisyklės, leidžiančios imtis 

skubių ir efektyvių sprendimų kovojant su neapykantą kurstančia informacija, būtų inkorporuotos į 

nacionalinę teisę kaip įmanoma greičiau. 

Peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų perkėlimas į 

nacionalinę teisę kelia ir daugiau iššūkių – reiks numatyti naujas taisykles dėl dalijimosi vaizdo 

medžiaga platformų paslaugų (pvz., YouTube, Facebook ir kt.) reguliavimo, kuris kol kas nėra 

pakankamai aiškus; skatinti ir siekti, kad užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikėjai užtikrintų, jog ne mažiau kaip pusė programų jų kataloguose būtų 

Europos kūriniai ir kt. 

2018 m. LRTK nemažai dėmesio skyrė ūkio subjektų veiklos priežiūros proceso 

reglamentavimo tobulinimui.  

Siekdama didesnio aiškumo, konkretumo, skaidrumo ir efektyvumo, LRTK parengė ir 

patvirtino naujus ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinius klausimynus, patikslino 
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LRTK atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, papildydama jas naujomis nuostatomis 

dėl ūkio subjektų rizikingumo lygio nustatymo, siekiant tikslingiau atlikti planinius patikrinimus. 

LRTK, atsižvelgdama į tai, kad jos reguliuojamų ūkio subjektų veiklos priežiūra apima ne tik sankcijų 

taikymą, bet ir konsultavimą, 2018 m. ypatingą dėmesį skyrė metodinės pagalbos, konsultacijų ir 

teisės aktų nuostatų išaiškinimų teikimui. 

Ataskaitiniais metais LRTK aktyviai dalyvavo tarptautinėje veikloje tęsdama darbą ERGA, kuri 

įkurta patarti ir teikti rekomendacijas Europos Komisijai įvairiais Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos klausimais ir Europos reguliuojančių institucijų organizacijoje (toliau – EPRA), 

kuri buvo įsteigta atsižvelgiant į poreikį stiprinti Europos reguliuojančių institucijų bendradarbiavimą 

bei keistis informacija ir patirtimi audiovizualinės žiniasklaidos reguliavimo srityje. LRTK taip pat 

toliau dalyvavo Baltijos valstybių projekte bei pasirašė du naujus bendradarbiavimo susitarimus su 

Moldovos ir Ukrainos reguliuojančiomis institucijomis. 

Siekdama paskatinti Lietuvos radijo ir televizijos programų kūrėjus kurti kokybiškesnio ir 

įvairesnio turinio radijo ir televizijos laidas 2018 m. LRTK šešioliktą kartą organizavo geriausių 

radijo ir televizijos laidų konkursą „Pragiedruliai“. 

Kaip kiekvienais metais, 2018 m. LRTK savo veiklą organizavo pagal 2018–2020 m. 

strateginiame veiklos plane numatytą finansavimą LRTK programoms ir strateginiams bei 

prioritetiniams tikslams įgyvendinti. Ataskaitiniais metais LRTK finansinė veikla buvo vykdoma 

atsakingai, išlaikant pajamų ir išlaidų balansą. 

 

 

 

 

 

LRTK pirmininkas      Mantas Martišius  
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LRTK MISIJA IR TIKSLAI 

LRTK misija – vykdyti 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 reguliavimą ir veiksmingą priežiūrą; užtikrinti radijo ir televizijos programų 

įvairovę bei jų turinio atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir ES teisės aktų reikalavimams; sudaryti 

sąlygas audiovizualinio sektoriaus veiklos plėtrai ir dalyvauti Lietuvos audiovizualinės politikos 

formavime. 

Pagrindinis LRTK 2018 m. veiklos tikslas – lygių veiklos sąlygų sudarymas visiems ūkio 

subjektams, teikiantiems radijo ir televizijos programų platinimo paslaugą audiovizualinėmis 

primonėmis ir tokių paslaugų naudotojų (vartotojų) teisių ir teisėtų interesų apsauga. 

Nemažiau svarbūs buvo ir kiti ataskaitiniais metais numatyti LRTK veiklos tikslai – užtikrinti 

neskelbtinos informacijos ir neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam 

vystymuisi darančios viešosios informacijos reguliavimą radijo, televizijos programose, kataloguose 

bei atskirose programose; užtikrinti radijo ir televizijos programų sandaros ir turinio laikymosi, 

komercinių audiovizualinių pranešimų ir reklamos transliavimo atitikimą Lietuvos Reaspublikos 

įstatymų ir ES teisės aktų reikalavimams; vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą su ES institucijomis, 

ES valstybių narių ir ne narių reguliuojančiomis institucijomis (Ukraina, Moldova), norinčiomis 

pasinaudoti ilgamete LRTK patirtimi.  

LRTK, įgyvendindama savo veiklos tikslus, siekia užtikrinti vartotojams galimybę gauti 

kokybišką paslaugų turinį, t. y. radijo, televizijos programas, kurių turinys atitinka nustatytus teisės 

aktų reikalavimus, kurios yra parengtos gerbiant žodžio, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių 

įvairovę, skatina plėtoti demokratiją ir pilietiškumą, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros 

vertybes ir saugoti visuomenę nuo trečiųjų šalių skleidžiamų neapykantos ir karo kurstymo apraiškų. 

 

 

LRTK SUDĖTIS IR ADMINISTRACIJA 

Pagal VIĮ LRTK sudaro 11 narių, kurie skiriami ketverių metų kadencijai ir jais gali būti ne 

ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.  

Du narius į LRTK skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas (šiuo metu LRTK dirba Laurynas 

Jonavičius ir antrai kadencijai deleguotas narys Mantas Martišius, kurį 2018 m. spalio 9 d. Seimas 

paskyrė LRTK pirmininku), tris narius (vieną – iš opozicinių frakcijų) – Seimas Kultūros komiteto 

teikimu (Seimas į LRTK yra paskyręs Dalią Teišerskytę, Ričardą Slapšį ir Edmundą Vaitekūną, kuris 

nuo 2013 m. ėjo LRTK pirmininko pareigas, tačiau 2018 m. rugsėjį atsistatydino iš pareigų, o 2019 

m. sausio pradžioje – ir iš LRTK narių) tris narius – Lietuvos meno kūrėjų asociacija (asociacija yra 

delegavusi Antaną Jonyną, Dainių Radzevičių ir Algį Matulionį), vieną narį – Lietuvos katalikų 

bažnyčios Vyskupų konferencija (Vincentą Vobolevičių), vieną narį – Lietuvos žurnalistų sąjunga 

(Vidmantą Mačiulį), vieną narį – Lietuvos žurnalistų draugija (Liudviką Pociūnienę). 

LRTK finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka LRTK administracija, ji taip pat 

padeda LRTK atlikti jai pavestas funkcijas. Iki 2018 m. pabaigos administracijai vadovavo 

administracijos direktorius. Pagal 2017 m. gruodžio 14 d. atliktus VIĮ pakeitimus, ši pareigybė LRTK 

nuo 2019 m.sausio 1 d. buvo panaikinta – LRTK administracijai vadovauja LRTK pirmininkas. 
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LRTK administracijoje įsteigti 3 skyriai – Teisės ir reguliavimo, Ūkio subjektų veiklos 

priežiūros, atliekantis nuolatinę ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei radijo ir televizijos programų 

stebėseną, ir Visuomenės informavimo skyrius. LRTK administracijoje numatyta 21 pareigybė. 

Ataskaitiniais metais pagal darbo sutartis LRTK administracijoje dirbo 20 darbuotojų – 13 moterų ir 

7 vyrai. Darbuotojų vidutinis amžius – 44 m., didžioji dauguma turi universitetinį išsilavinimą. 

 

 

TRANSLIAVIMO VEIKLOS IR RETRANSLIUOJAMO TURINIO 

LICENCIJAVIMAS, NELICENCIJUOJAMOS VEIKLOS 

REGULIAVIMAS 

LRTK 2018 m. vykdė radijo ir televizijos programų transliavimo veiklos ir retransliuojamo 

turinio 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 vykdomą nelicencijuojamą veiklą pateikusius ūkio 

subjektus ir kt. 

2018 m. LRTK vykdė 108 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir nelicencijuojama 

veikla, priežiūrą.  

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo užregistruota 20 pranešimų apie 

nelicencijuojamos radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo, televizijos programų 

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

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią. 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 69 sprendimus, susijusius su licencijavimu, konkursų 

skelbimu bei vykdymu ir kitais LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos 

reguliavimo klausimais (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. LRTK 2018 m. priimti su licencijavimu, konkursų skelbimu bei vykdymu ir kitais LRTK 

reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos reguliavimo klausimais susiję sprendimai 

Eil. Nr.  Sprendimo esmė  Priimta sprendimų  

1. Dėl licencijų sąlygų pakeitimo  18 

2. Dėl licencijų galiojimo panaikinimo  5 

3. Dėl konkursų paskelbimo  7 

4. Dėl konkursų rezultatų 12 

5. Dėl leidimų sąlygų pakeitimo  3 

6. Dėl sutikimo perleisti ir įsigyti akcijas 4 

7. Dėl licencijos išdavimo be konkurso 1 

8 Dėl laikino veiklos sustabdymo 1 

9. Norminiai aktai 10 

10. Kita 8 

 

 

 

 

 



 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaita 
 

 

 7 

Konkursų licencijoms gauti skelbimas ir vykdymas 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK paskelbė 4 konkursus transliavimo licencijoms radijo 

programoms transliuoti, 1 konkursą transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti ir 2 

konkursus retransliuojamo turinio licencijoms televizijos programoms retransliuoti gauti ir priėmė 12 

sprendimų dėl konkursų rezultatų (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. LRTK 2018 m. paskelbti konkursai ir konkursų rezultatai 

Eil.

Nr. 
Konkurso tikslas 

Stoties vieta, 

licencijuojamos 

veiklos teritorija 

Radijo dažnis/ 

TV kanalas 

Konkurso dalyviai 

Nugalėtojas 

1.  Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti* 

Trakai ir 

Papliauškų k., 

Elektrėnų sav. 

24 TV kanalas  UAB „Inno LT“ 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu, nes pateikta 

paraiška neatitiko teisės 

aktuose nustatytų 

reikalavimų 

2.   Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti* 

Šiauliai 88,8 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu, nes pateikta 

paraiška neatitiko teisės 

aktuose nustatytų 

reikalavimų 

3.  Retransliuojamo turinio 

licencijai televizijos 

programai retransliuoti* 

Lietuvos 

Respublika 

AB LRTC I 

SATT** 

UAB „TARPTAUTINIS 

BALTIJOS BANGŲ 

RADIJAS“ 

4.  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 

5.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti* 

Klaipėda 88,2 MHz MB „Finbros“ 

UAB „RADIOCENTRAS“ 

MB „Finbros“ 

6.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Šiauliai 88,8 MHz UAB „Info XXL“,  

VšĮ „Ištiesk gerumo ranką 

nuskriaustiesiems“  

UAB „Labas, Klaipėda“  

UAB „RADIOCENTRAS“ 

UAB „Info XXL“ 

7.  Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti 

Trakai ir 

Papliauškų k., 

Elektrėnų sav. 

24 TV kanalas  UAB „Inno LT“ 



 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaita 
 

 

 8 

Eil.

Nr. 
Konkurso tikslas 

Stoties vieta, 

licencijuojamos 

veiklos teritorija 

Radijo dažnis/ 

TV kanalas 

Konkurso dalyviai 

Nugalėtojas 

8.  Retransliuojamo turinio 

licencijai 5 televizijos 

programoms 

retransliuoti 

Vilnius ir 

Šalčininkai 

 

31 TV kanalas 

 

33 TV kanalas  

AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras 

Švenčionys 

9.  Retransliuojamo turinio 

licencijai 12 televizijos 

programų retransliuoti 

Lietuvos 

Respublika 

VIII SATT*** UAB „Bitė Lietuva“ 

10.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Šiauliai 102,1 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

UAB „Labas, Klaipėda“  

VšĮ „Ištiesk gerumo ranką 

nuskriaustiesiems“ 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu, nes pateiktos 

paraiškos neatitiko teisės 

akuose nustatytų 

reikalavimų 

11.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Joniškis 93,4 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 

12.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Šiauliai 102,1 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

UAB „Labas, Klaipėda“ 

UAB „Labas, Klaipėda“ 

* Konkursas paskelbtas 2017 m. 

** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 

*** VIII skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas, siuntėjas – UAB „Bitė Lietuva“. 

 

LRTK paskelbtiems konkursams buvo pateiktos ir išnagrinėtos 23 paraiškos. Susumavusi 

konkursų rezultatus, LRTK 2018 m. paskelbė 9 nugalėtojus: išdavė 5 naujas licencijas ir papildė 4 

anksčiau išduotų licencijų sąlygas. 1 licencija televizijos programai transliuoti buvo išduota be 

konkurso. 

Be to, LRTK pakeitė 2 leidimų VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ radijo programoms „LRT KLASIKA“ ir „LRT OPUS“ transliuoti sąlygas, papildant 

jas naujomis veiklos teritorijomis, ir 1 VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ leidimo televizijos programai transliuoti sąlygas, pakeičiant televizijos programos 

pavadinimą. 

 

 

LRTK sprendimai dėl licencijų sąlygų pakeitimų ir licencijų galiojimo panaikinimo 

LRTK 2018 m. priėmė 18 sprendimų dėl licencijų sąlygų pakeitimų: 8 sprendimais buvo 

pakeistos transliavimo licencijose televizijos programoms transliuoti nustatytos televizijos 

programos sandaros ir turinio sąlygos; 5 sprendimais buvo pakeistos transliavimo licencijose radijo 
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programoms transliuoti nustatytos radijo programų sandaros ir turinio sąlygos; 4 sprendimais buvo 

pakeisti retransliuojamo turinio licencijose nurodyti retransliuojamų televizijos programų sąrašai; 1 

sprendimu nebuvo patenkintas prašymas pakeisti transliavimo licencijoje televizijos programai 

transliuoti nustatytą televizijos programos sandarą ir turinį.   

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 5 sprendimus, kuriais panaikino 5 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 „Panevėžio regiono 

televizija“ 

Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos 

programos 

transliavimas 

2. UAB „Cgates“ Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos 

programos 

transliavimas  

3. Telia Lietuva, AB Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas  

4. Vilniaus Baltupių 

progimnazija 

Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Radijo programos 

transliavimas* 

5. UAB Sveikatos TV Licencijos turėtojas atsisakė 

licencijos 

Televizijos 

programos 

transliavimas* 

*Licencijų galiojimas panaikintas nuo 2019 m. sausio 20 d. 

 

LRTK 2018 m. gruodžio 31 d. buvo išdavusi 135 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“. 

 

 

Radijas 

2018 m. pabaigoje Lietuvoje veiklą vykdė 42 radijo programų transliuotojai, kurie transliavo 

52 radijo programas. Ataskaitiniais metais Lietuvoje buvo transliuojama daugiausia muzikinio 

informacinio pobūdžio radijo programų. 

2018 m. LRTK išdavė 1 licenciją radijo programai transliuoti naujam radijo programos 

transliuotojui, o keturiems licencijų radijo programoms transliuoti turėtojams, laimėjusiems LRTK 

organizuotus konkursus, buvo pakeistos jų turimose licencijose nustatytos veiklos sąlygos– išplėstos 

licencijuojamos veiklos teritorijos.  

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintas 1 transliavimo licencijos radijo programai transliuoti 

galiojimas. 

Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė 2018 m. buvo didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose: Vilniuje transliuota 30 radijo programų, Kaune – 25, Klaipėdoje – 25, Šiauliuose – 22 ir 

Panevėžyje – 19 radijo programų (žr. 1 paveikslėlį).  
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1 paveikslėlis. Radijo programų skaičius didžiuosiuose miestuose 2018 m. 

 
Šaltinis – LRTK 

 

Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2018 m. Lietuvoje buvo 13 nacionalinių radijo 

programų (žr. 4 lentelę), 9 regioniniai radijo programų transliuotojai (žr. 5 lentelę) ir 28 transliuotojai, 

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

 

4 lentelė. Nacionalinės radijo programos 

Eil. Nr. Transliuotojas Programos pavadinimas 

1. UAB „M-1“ „M-1“ 

2. UAB „M-1“ „M-1 plius“ 

3. UAB „Pūkas“ „Pūkas“ 

4. UAB „RADIOCENTRAS“ „Radiocentras“ 

5. UAB „RADIOCENTRAS“ ,,ZIP FM“ 

6.  UAB „RADIOCENTRAS“ „RUSRADIO LT“ 

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

8. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS 

IR TELEVIZIJA“ 

„LRT RADIJAS“ 

9. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS 

IR TELEVIZIJA“ 

„LRT KLASIKA“ 

10.  VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS 

IR TELEVIZIJA“ 

„LRT OPUS“ 

11. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „Žinių radijas“ 

12. UAB „LAISVOJI BANGA“ „Gold FM“ 

13.  UAB All Media Radijas „Power Hit Radio“ 
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Populiariausia radijo programa pagal pasiektą dienos auditoriją Lietuvoje 2018 m. išliko „M-

1“, „Lietus“ įtvirtino savo antrąją poziciją, o „LRT RADIJAS“ – trečiąją. Pagal pasiekimo rodiklius 

prie jų priartėjusi radijo programa „Radiocentras“ – ketvirtoje pozicijoje. Pagal klausyto laiko dalį 

šios keturios radijo programos sudarė 56,7 procentus viso apklaustos auditorijos klausyto laiko 

(žr. 2 paveikslėlį). 

 

2 paveikslėlis. Nacionalinių radijo programų auditorija pagal klausyto laiko dalį*. 2018 m. 

ruduo – žiema 

 
Šaltinis – TNS LT, UAB (toliau – KANTAR TNS) 

* Radijo auditorija pagal klausyto laiko dalį – konkrečiai radijo stočiai tenkantys klausyti laiko 

intervalai bendrame klausytame laike.  
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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, Šiauliai 

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

Panevėžys, Kaunas, Utena, 

Plungė, Biržai, Mažeikiai, 

Rokiškis, Šilutė, Jurbarkas, 

Ignalina, Joniškis 

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 

9.  MB „Finbros“ „M FM“ Nida, Klaipėda  

 

6 lentelė. Vietinės radijo programos 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas 

Radijo programos 

pavadinimas 
Vietovė 

1. UAB Antroji reklamos ateljė ,,RS 2“ 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 
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22. UAB „Lamantas“ „Kapsai“ Marijampolė 

23. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šiauliai 

24. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Klaipėda 

25. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Kaunas 

26. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Vilnius 

27. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Viešintos 

28. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Alytus 

29. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Telšiai 

30. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Marijampolė 

31. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Biržai 

32. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Utena 

33. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Varėna 

34. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Jurbarkas 

35. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Rokiškis 

36. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Joniškis 

37. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šilutė 

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 „Utenos radijas“ Utena 

61. Vilniaus Baltupių progimnazija „Baltupių radijas“ Vilnius 

62. Vilniaus universitetas „Start FM“  Vilnius 

63. UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ „Znad Wilii“ Vilnius 
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VšĮ „Zorza“ radijo programą „RADIOWILNO“ ir VšĮ „Ištiesk gerumo ranką 

nuskriaustiesiems“ radijo programą „FIX FM“ transliuoja tik internetu.  

 

 

Televizija 

Skaitmeninė antžeminė televizija 

Televizijos programų transliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus) 

 

2018 m. per skaitmeninės antžeminės televizijos stotis (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 

Elektroninių 

ryšių tinklas 

1. 
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS 

RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 
„LRT TELEVIZIJA“ 

LRT 

skaitmeninės 

antžeminės 

televizijos 

tinklas 

2. 
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS 

RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 
„LRT PLIUS“* 

3. UAB All Media Lithuania „TV3“ 

Pirmasis LRTC 

skaitmeninės 

antžeminės 

televizijos 

tinklas 

4. UAB All Media Lithuania „TV6“ 

5. UAB All Media Lithuania „TV8“ 

6. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„BTV“ 

7. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„LNK“ 

8. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„Info TV“ 

9. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„LIUKS!“ 

10. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„TV1“ 

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

* Iki 2018 m. spalio 1 d. televizijos programos pavadinimasb – „LRT KULTŪRA“. 

 

Televizijos rinkos lyderiais 2018 m., kaip ir ankstesniais metais, išlieka televizijos programos 

„TV3“ ir „LNK“. 2018 m. bendra UAB All Media Lithuania transliuojamų programų („TV3“, „TV6“ 

ir „TV8“) auditorija siekė 24 proc., o UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“ 

transliuojamų programų („LNK“, „BTV“, „TV1“ir „Info TV“ auditorija buvo 28,1 proc. Lyginant su 

ankstesniais metais savo auditoriją padidino televizijos programa „LRT TELEVIZIJA“ (2017 m. – 

11 proc., o 2016 m. – 8,2 proc.) (žr. 3 paveikslėlį).  

KANTAR TNS duomenimis tos pačios programos buvo lyderės ir pagal per dieną pasiektos 

auditorijos dydį: konsoliduotais duomenimis 2018 m. gruodžio mėn. „TV3“ pasiekė 42,7 proc. 
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„LNK“ – 40,8proc., o „LRT TELEVIZIJA“ – 34,3 proc. Lietuvos gyventojų kasdien (žr. nuorodą 

http://www.tns.lt/lt/news/tv-auditorijos-tyrimo-rezultatai-2018-m-gruodis/). Reikia pastebėti, kad 

televizijos programa „LIUKS!“ nebuvo tiriama. 

 

3 paveikslėlis. Nacionalinių televizijos programų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką*. 2018 m. 

konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą). 

 
Šaltinis – KANTAR TNS 

*Auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką – viso žiūrėto laiko dalis, tenkanti konkrečiai TV 

programai. 

** Televizijos programa nebuvo tiriama. 

http://www.tns.lt/lt/news/tv-auditorijos-tyrimo-rezultatai-2018-m-gruodis/
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2018 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 

 

Per skaitmeninių antžeminių televizijos stočių tinklą 24 TV kanalu Trakuose ir 24 TV kanalu 

Papliauškų k., Elektrėnų sav. du regioniniai televizijos programų transliuotojai transliuoja dvi 

televizijos programas: VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ – televizijos programą „Regioninė televizija 

„Aidas“, UAB „Inno LT“ – televizijos programą „FMT TV“. 

 

 

Televizijos programų retransliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis  

2018 m. Lietuvoje per skaitmenines antžemines televizijos stotis televizijos programas 

retransliavo ir (ar) buvo išduotos retransliuojamo turinio licencijos 5 retransliuotojams – VšĮ Alytaus 

regioninė televizija, UAB „BALTICUM TV“, UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS BANGŲ 

RADIJAS“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Bitė Lietuva“. 

VšĮ Alytaus regioninė televizija per 55 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį 

Alytuje retransliuoja  televizijos programą „Pūkas-TV“. 

UAB „BALTICUM TV“ retransliuoja: 

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

programų paketą; 

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

programų paketą. 

 

UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS BANGŲ RADIJAS“ nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. per AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą pradėjo 

retransliuoti televizijos programą „Nastojaščeje vremia“. 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras per 31 TV kanalą Vilniuje, 31 TV kanalą Šalčininkuose 

ir per 33 TV kanalą Švenčionyse retransliuoja 5 Lenkijos Respublikos televizijos programų 

transliuotojų transliuojamas televizijos programas. 

UAB „Bitė Lietuva“ buvo išduota retransliuojamo turinio licencija, pagal kurią bendrovė 

įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 20 d. per VIII skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklą pradėti retransliuoti 12 televizijos programų.  
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Telia Lietuva, AB per pirmąjį ir antrąjį Telia Lietuva, AB skaitmeninės antžeminės televizijos 

tinklus iki 2018 m. spalio 1 d. retransliavo 24 televizijos programas. 

 

Televizijos programų transliavimas 

Lietuvoje televizijos programos transliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus); 

- kabelinės televizijos tinklais;  

- laidinio plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV) (toliau – IPTV) 

- internetu; 

- per dirbtinį Žemės palydovą. 

 

Lietuvoje 2018 m. pabaigoje 32 transliuotojai, turintys transliavimo licencijas televizijos 

programai transliuoti,  transliavo 41 televizijos programą:  

- 21 televizijos programą per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar stotis; 

- 20 televizijos programų kabelinės televizijos ir IPTV tinklais; 

- 14 televizijos programų internete; 

- 3 televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą.  

 

 

Televizijos programų retransliavimas 

Lietuvoje radijo ir televizijos programos retransliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- kabelinės televizijos tinklais; 

- mikrobangų daugiakanalės televizijos (tinklais (toliau – MDTV); 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus); 

- IPTV tinklais; 

- internetu; 

- per dirbtinį Žemės palydovą. 

 

2018 m. pabaigoje televizijos programas retransliavo 48 ūkio subjektai: 

- 5 ūkio subjektai turėjo 6 licencijas retransliuoti televizijos programas per skaitmenines 

antžemines televizijos stotis ar stočių tinklą;  

- 2 ūkio subjektai turėjo 2 licencijas retransliuoti televizijos programas MDTV tinklais;  

- 17 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas kabelinės televizijos tinklais; 

- 9 ūkio subjektai, retransliuojantys televizijos programas kabelinės televizijos tinklais ir 

IPTV tinklais;; 

- 16 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas IPTV tinklais;  

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

 

Analizuojant televizijos programų retransliuotojų teikiamas paslaugas matyti, kad nuolat 

mažėja kabelinės televizijos, MDTV bei mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos vartotojų 

skaičius. 2018 m. rudenį, Telia Lietuva, AB nutraukus mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos 

retransliavimo paslaugą, šios paslaugos vartotojų sumažėjo iki minimumo (žr. 4 paveikslėlį). 
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4 paveikslėlis. Mokamos televizijos programų gavėjų (abonentų) struktūra pagal paslaugos gavimo 

būdus 

 
Šaltinis – LRTK 

 

Paskutiniais metais buvo stebimas ilgamečių bendrovių, teikiančių kabelinės televizijos 

paslaugas, stambėjimas įsigyjant smulkesnių įmonių akcijas. 2018 m. penkios kabelinės televizijos 

paslaugas teikiančios bendrovės: UAB „Cgates“, UAB „Init“, UAB „BALTICUM TV“, SPLIUS, 

UAB bei UAB „Parabolė“ teikė paslaugas 85,5 procentams visų šalies abonentų, besinaudojančių 

kabelinės televizijos paslaugomis (žr. 5 paveikslėlį).  
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5 paveikslėlis. Kabelinės televizijos abonentų skaičiaus (iš viso - 375,7 tūkst.) pasiskirstymas pagal 

teikėjus, 2018 m. III ketv. 

 
Šaltinis – LRTK 

Sparčiai augant televizijos programų retransliavimo paslaugai, naudojant IPTV technologijas 

(per 2018 m. abonentų skaičius padidėjo 12,4 procentais visos mokamos retransliavimo rinkos lyderiu 

išlieka „Telia Lietuva, AB“, teikianti mokamos televizijos retransliavimo paslaugą 33 procentams 

šalies abonentų (žr. 6 paveikslėlį). 

 

6 paveikslėlis. Mokamos televizijos paslaugų gavėjų (abonentų) (iš viso – 678 tūkst.) struktūra 

pagal teikėjus, 2018 m. III k. 

 

Šaltinis – LRTK 

UAB ,,Cgates" 
37,3%

UAB ,,Parabolė"
2,2%

UAB ,,Init" 
18,5%

SPLIUS, UAB 
12,8%

UAB ,,BALTICUM TV"
17,7%

Kiti
11,5%

UAB ,,Cgates" 
20,8%

UAB ,,Init" 
9,8%

SPLIUS, UAB 
6,7%

UAB ,,BALTICUM TV"
10%Kiti

10,7%

Telia Lietuva, AB
33%

AS TV Play Baltics
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VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“  

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ turi 9 galiojančius leidimus: 

5 leidimus radijo programoms transliuoti, 1 leidimą radijo programai retransliuoti ir 3 leidimus 

televizijos programoms transliuoti (žr. 9 lentelę). 

 

9 lentelė. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ transliuojamos radijo ir 

televizijos programos 

Eil. Nr. Pavadinimas Elektroninių ryšių tinklų rūšys 

1. Radijo programa 

„LRT RADIJAS“ 

Antžeminių analoginių radijo stočių tinklas, dirbtinis Žemės 

palydovas, internetas 

2. Radijo programa 

„LRT KLASIKA“ 

Antžeminių analoginių radijo stočių tinklas, dirbtinis Žemės 

palydovas, internetas 

3. Radijo programa 

„LRT OPUS“ 

Antžeminių analoginių radijo stočių tinklas, internetas 

4. Televizijos programa 

 „LRT TELEVIZIJA“ 

Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas (standartinės 

raiškos (SD) ir raiškiuoju (HD) formatu), internetas 

5. Televizijos programa 

„LRT PLIUS“* 

Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas (standartinės 

raiškos (SD) ir raiškiuoju (HD) formatu), internetas 

6. Televizijos programa 

„LRT LITUANICA“ 

Dirbtinis Žemės palydovas, internetas 

* Iki 2018 m. spalio 1 d. televizijos programos pavadinimas  – „LRT KULTŪRA“. 

 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ per antžeminę analoginę 

radijo stotį Vilniuje retransliuoja radijo programą „BBC WORLD SERVICE“. 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ teikia užsakomąsias 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas internete. 

 

Nelicencijuojama veikla 

2018 m. pabaigoje buvo pateikti LRTK 105 pranešimai apie nelicencijuojamos radijo ir 

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

programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos ir užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos vykdymą.  

2018 m. pabaigoje Lietuvoje 21 ūkio subjektas teikė užsakomąsias visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, 6 platino televizijos programas ir (ar) atskiras programas 

internete. 

Per ataskaitinius metus pranešimus apie nelicencijuojamos veiklos pradžią pateikė 20 ūkio 

subjektų, iš jų: 

1 – apie užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos 

programų platinimo internete paslaugų teikimo pradžią; 

1 – apie televizijos programų platinimo internete paslaugų teikimo pradžią; 

1 – apie užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos 

programų transliavimo internete paslaugų teikimo pradžią; 

http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Radijas
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Klasika
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_televizija
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Kult%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Lituanica
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1 – apie užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikimo pradžią; 

1 – apie televizijos programų transliavimo internete paslaugų teikimo pradžią; 

11 – apie radijo programos transliavimo interneto svetainėje teikimo pradžią; 

4 – apie televizijos programų retransliavimą laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais pradžią. 

 

2018 m. 3 ūkio subjektai nutraukė nelicencijuojamą radijo ir televizijos programų transliavimo 

ir retransliavimo veiklą.  

 

 

LRTK teikimu ir kultūros ministro įsakymais nustatyti metinės įmokos dydžiai 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymu 

Nr. ĮV-318 patvirtintu 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 2018 m. Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijai pateikė 16 kreipmųsi 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 patikslinti 24 ūkio subjektams (žr. 10 lentelę). 

 

10 lentelė. Metinės įmokos dydžiai 

Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Metinės įmokos 

dydis (BSI*) 

1.  SIA „CDN Baltic“ 110 

2.  UAB „Cgates“ 2 

3.  UAB „Cgates“ 1,1 

4.  UAB „Cgates“ 2 

5.  UAB „Parabolė“ 9,3 

6.  VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 7,75 

7.  UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS BANGŲ RADIJAS“ 13,8 

8.  UAB All Media Radijas 2,8 

9.  MB „Finbros“ 5,5 

10.  UAB „Magnetukas“ 29,3 

11.  VšĮ Vilniaus universitetas 0,3 

12.  UAB „Info XXL“ 3,7 

13.  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 83,5 

14.  VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ 2,75 

15.  UAB „Krėna“ 2,6 

16.  UAB „Kvartalo tinklas“ 4 

17.  VASKIANI VENTURES LIMITED 140 

18.  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 20,8 (patikslintas) 

19.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 1,4 

20.  UAB „Internetas Vilniuje“ 47,9 

21.  UAB „Bitė Lietuva“ 20,1 
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22.  UAB „Reporteriai LT“ 37,5 

23.  VšĮ „LN televizija“ 38,5 

24.  VšĮ „KINO PASAKA“ 15 

* BSI – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta bazinė socialinė išmoka, 2018 m. BSI – 38 eurai. 

 

 

Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų sumokėta valstybės 

rinkliava 

LRTK per ataskaitinį laikotarpį priėmė 18 sprendimų 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 504 eurų (rinkliava už transliavimo ar 

retransliuojamo turinio licencijos sąlygų pakeitimą – 28 eurai) valstybės rinkliavą. Per 2018 m. LRTK 

konkursų laimėtojams išdavė 9 transliavimo licencijas radijo ir televizijos programoms transliuoti, 

retransliuoti ir 1 licenciją televizijos programai transliuoti ne konkurso būdu. Už šių licencijų 

išdavimą licencijų turėtojai į valstybės biudžetą sumokėjo 4803 eurų (rinkliava už transliavimo ar 

retransliuojamo turinio licencijos išdavimą – 510 eurų, už licencijos išdavimą ne konkurso būdu – 

114 eurų) valstybės rinkliavą. 

 

 

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

pardavimas ar kitoks perleidimas 

LRTK, vykdydama VIĮ 22 straipsnio nuostatų reikalavimus, 2018 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 4 sprendimus (žr. 11 

lentelę). 

 

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

Eil. 

Nr. 

Ūkio subjekto, kurio 

akcijos perleidžiamos, 

pavadinimas 

Subjekto, kuris 

perleidžia akcijas, 

pavadinimas  

Subjekto, kuris įgyja perleidžiamas 

akcijas, pavadinimas  

1. UAB „Lamantas“ Rūta Švirinaitė Džiugas Grigaliūnas – 50,03 proc. 

akcijų 

2. UAB All Media Radijas UAB „Bitė Lietuva“ UAB All Media Lithuania – 100 proc. 

akcijų 

3. UAB „Lamantas“ Džiugas Grigaliūnas Robertas Jokubauskas – 100 proc. 

akcijų 

4. UAB „TV7“ Loreta Macionienė UAB „Technikos pasaulis“ – 100 proc. 

akcijų 
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Televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir radijo programų transliuotojų 

pajamos  

Remdamasi LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų pranešimais, LRTK 

kiekvienais metais apskaičiuoja jų pajamas, gaunamas iš audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikimo veiklos (žr. 7 paveikslėlį) 

 

7 paveikslėlis. Televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir radijo programų transliuotojų 

pajamos (mln. EUR) 

 
 

Šaltinis – LRTK 

 

 

TEISĖKŪRA IR TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

Ataskaitiniais metais LRTK, atsižvelgdama į  nacionalinio teisinio reguliavimo pokyčius,  daug 

dėmesio skyrė VIĮ ir kitų teisės aktų įgyvendinimui bei veiksmingam jų nuostatų veikimui užtikrinti. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Reikalavimų komerciniams 

audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) 
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televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašas1, kuriuo, įvertinus pasikeitusį teisinį 

reguliavimą, teismų praktiką, taip pat atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo sprendimus, nustatyti 

papildomi reikalavimai televizijos reklamos transliavimui, rėmimo pranešimams, rėmėjų 

pristatymui, prekių rodymui, taip pat atsisakyta neaktualių nuostatų. 

2018 m., atsižvelgdama į priimtus VIĮ 24 straipsnio pakeitimus2 ir atliktus Transliavimo veiklos 

ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių pakeitimus3, siekdama suderinti teisės aktų 

nuostatas, susijusias su LRTK teiktinų duomenų reikalavimais, LRTK patikslino Informacijos apie 

radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės 

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

platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo4 nuostatas.  

Siekiant inkorporuoti į teisinę sistemą priimtus nacionaliniam saugumui užtikrinti skirtus 

reikalavimus5, 2018 m.  patikslintos VIĮ nuostatos6, susijusios su reikalavimais transliavimo ir (ar) 

retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) perleidimui. Atsižvelgdama į tai, LRTK 

atitinkamai patikslino ir šias VIĮ nuostatas įgyvendinančio Transliavimo ir retransliuojamo turinio 

licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo nuostatas7. Minėti patikslinimai susiję 

su pranešimo LRTK apie transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, 

pajų) perleidimą, LRTK sutikimo dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo 

akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo gavimo tvarka ir sąlygomis. 

Atsižvelgdama į VIĮ nuostatų, susijusių su reikalavimais televizijos programų paketams, 

pakeitimus8, LRTK suderino Televizijos programų paketų sudarymo taisyklėse vartojamas 

sąvokas su vartojamomis VIĮ, patikslino minėtose taisyklėse nustatytus reikalavimus 

pagrindiniam televizijos programų paketui9. 

2018 m. LRTK, nustačiusi, kad televizijos programoje „RTR Planeta“ per 12 mėnesių laikotarpį 

buvo padaryti du Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (2010 m. kovo 10 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo) 

(kodifikuota redakcija) (OL 2010 L 263, p. 15), 6 straipsnio ir VIĮ 19 straipsnio 1 dalies 3 punkto 

                                                 
1 LRTK 2017 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. KS-82 „Dėl 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 patvirtinimo“. 
2 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. 

XIII-983. 
3 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. ĮV-414 „Dėl Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio 

licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 
4 LRTK 2018 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. KS-30 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 

9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų 

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

internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
5 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-992. 
6 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. Nr. XIII-1015. 
7 LRTK 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. KS-45 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. 

rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. KS-172 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) 

perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
8 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-396, Visuomenės 

informavimo įstatymo Nr. I-1418 34 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1355. 
9 LRTK 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-54 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 

23 d. sprendimo Nr. KS-171 „Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 



 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaita 
 

 

 25 

pažeidimai, priėmė sprendimą10 laikinai 12 mėnesių sustabdyti televizijos programos „RTR 

Planeta“ laisvą priėmimą Lietuvos Respublikoje.  

2018 m. taip pat LRTK pasinaudojo jai VIĮ 33 straipsnio 6 dalyje suteikta galimybe atleisti 

nuo įpareigojimo retransliuoti ir (ar) platinti internete nekoduotas nacionalines Lietuvos 

nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) televizijos programas, kai toks sprendimas 

neapriboja vartotojo galimybių matyti šias programas turimomis techninėmis priemonėmis. LRTK 

atleido11 retransliuotojus, retransliuojančius televizijos programas per skaitmeninės antžeminės 

televizijos stotis ir (ar) tinklus, nuo įpareigojimo retransliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos 

stotis ir (ar) tinklus nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas „LRT TELEVIZIJA“ ir 

„LRT KULTŪRA“ (nuo 2018 m. spalio 1 d. televizijos programos pavadinimas  – „LRT PLIUS“), o 

televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus, kurių paslaugų 

vartotojų techninėse priemonėse yra galimybė įdiegti interneto naršyklę arba specialią programėlę 

„LRT grotuvas“, skirtą matyti LRT transliuojamas internete televizijos programas – nuo 

įpareigojimo platinti internete minėtas nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas. 

2018 m. LRTK nemažai dėmesio skyrė ūkio subjektų veiklos priežiūros proceso 

reglamentavimo tobulinimui.  

Siekdama didesnio aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo, atsižvelgdama į pasikeitusį teisinį 

reglamentavimą ir 2017 m. patvirtintų12 ūkio subjektų, vykdančių radijo, televizijos programų 

transliavimo, retransliavimo veiklą ir (ar) teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos 

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

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas, planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų (toliau – 

kontroliniai klausimynai) praktinio taikymo metu nustatytą poreikį juos patikslinti, LRTK parengė 

ir patvirtino naujus kontrolinius klausimynus13.  

2018 m. LRTK patvirtino Teisės aktų, reguliuojančių LRTK veiklą ūkio subjektų priežiūros 

srityje ir įtvirtinančių LRTK atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą. 

LRTK, siekdama aiškesnio ir geresnio ūkio subjektų veiklos priežiūros reglamentavimo,  

patikslino14 LRTK atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles. LRTK papildė 

nurodytas taisykles naujomis nuostatomis dėl  ūkio subjektų rizikingumo lygio nustatymo, planinių 

ūkio subjektų veiklos patikrinimų sustabdymo, planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos 

patikrinimų nutraukimo tvarkos ir sąlygų, apibrėžė LRTK administracijos darbuotojo, atliekančio 

ūkio subjekto veiklos patikrinimą, ir tikrinamo ūkio subjekto teises ir pareigas, numatė aiškias ir 

objektyvias transliavimo licencijos ar leidimo sąlygų laikymosi patikrinimo atlikimo taisykles 

(apibrėžė programų kategorijas ir nustatė, kad atliekant licencijuojamos ūkio subjektų veiklos 

patikrinimus, vadovaujamasi jomis), reglamentavo nelicencijuojamos ūkio subjektų veiklos 

patikrinimų, taip pat galimai neteisėtai ūkio subjektų vykdomos veiklos patikrinimų ypatumus, 

patikslino ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų įforminimo tvarką ir kita. Tiesa, minėti 

pakeitimai taikomi tik ūkio subjektų veiklos patikrinimams, pradėtiems po 2019 m. sausio 1 d. 

                                                 
10 LRTK 2018 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. KS-16 „Dėl televizijos programos „RTR Planeta“ laisvo priėmimo 

laikino sustabdymo“. 
11 LRTK 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-53 „Dėl atleidimo nuo įpareigojimo retransliuoti ir (ar) platinti 

internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas“. 
12 LRTK 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr. KS-78 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių 

klausimynų patvirtinimo“. 
13 LRTK 2018 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių 

klausimynų patvirtinimo“. 
14 LRTK 2018 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KS-60 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 

10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Spręsdama praktinio pobūdžio klausimą, kai LRTK atliekamo transliavimo licencijos turėtojo 

veiklos planinio ar neplaninio patikrinimo metu transliavimo licencijos turėtojas pateikia LRTK 

prašymą pakeisti transliavimo licencijos sąlygas dėl radijo ar televizijos programos sandaros ir 

turinio, taip galimai siekdamas išvengti gresiančių poveikio priemonių taikymo, LRTK Transliavimo 

ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos apraše papildomai nustatė15, kad 

transliavimo licencijų sąlygų dėl radijo ar televizijos programos sandaros ir turinio pakeitimai 

neatliekami LRTK atliekamo transliavimo licencijos turėtojo veiklos planinio ar neplaninio 

patikrinimo atlikimo metu. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad transliavimo ar retransliuojamo turinio 

licencijų turėtojų LRTK teikiami prašymai pakeisti transliavimo ar retransliuojamo turinio licencijos 

sąlygas praktikoje ne visada atitinka Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo 

tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, minėtame apraše įtvirtinta prašymo pakeisti licencijos sąlygas 

trūkumų pašalinimo tvarka. 

Be to, siekdama aiškiai atskirti dvi LRTK VIĮ pavestas vykdyti ūkio subjektų veiklos 

patikrinimų ir radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijas, LRTK 

parengė ir patvirtino Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos 

tvarkos aprašą16, kuriuo reglamentuota LRTK VIĮ 48 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytos radijo 

ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos funkcijos įgyvendinimo tvarka, t. y. 

nustatytos radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos sąlygos ir atlikimo tvarka, 

taip pat radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos rezultatų įforminimo ir jų 

skelbimo tvarka. 

Ataskaitiniais metais LRTK, įvertinusi 2017 m. priimtus VIĮ pakeitimus17, susijusius su LRTK, 

jos funkcijomis ir LRTK veiklos organizavimu, inicijavo LRTK nuostatų, patvirtintų Seimo 2013 m. 

kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 

pakeitimus, kurie Seime buvo priimti 2018 m. gruodžio 13 d.18 Minėtais pakeitimais, be kita ko, 

LRTK buvo sudarytos sąlygos aiškiau reglamentuoti viešųjų konsultacijų vykdymo tvarką. 

Atsižvelgdama į tai, LRTK 2018 m. pabaigoje parengė ir viešosioms konsultacijoms paskelbė 

LRTK sprendimo „Dėl Viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą. 

Taip pat LRTK, atsižvelgdama į pokyčius LRTK veiklos organizavime parengė19 ir viešosioms 

konsultacijoms paskelbė LRTK sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. sausio 

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

pakeitimo“ projektą. Minėtu projektu įgyvendinami VIĮ pakeitimai, kuriais atsisakyta pareigos 

tvirtinti atskirą LRTK administracijos darbo reglamentą, todėl tiek LRTK, tiek LRTK 

administracijos veikla reglamentuojama bendrame LRTK darbo reglamente. 

2018 m. nemenki iššūkiai LRTK teko ir dėl ES teisinio reguliavimo pokyčių.  

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos 

                                                 
15 LRTK 2018 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KS-61 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 

18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 
16 LRTK 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-55 „Dėl Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų 

stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
17 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 31, 33, 341, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-

893, Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-966. 
18 Seimo 2018 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. XIII-1771 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. 

nutarimo Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
19 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 31, 33, 341, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-

893.  
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reglamento) (OL 2016 L 119, p. 1). Siekdama užtikrinti minėto reglamento nuostatų įgyvendinimą, 

LRTK parengė ir patvirtino Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių 

įgyvendinimo LRTK tvarkos aprašą20, kuriuo reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas 

LRTK, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo LRTK tvarka ir sąlygos, asmens duomenų saugumo 

pažeidimų valdymas. Taip pat LRTK pirmininko įsakymais buvo patvirtintos organizacinės ir 

techninės priemonės, skirtos asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, 

pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti.  

2018 m. lapkričio 6 d. buvo priimta peržiūrėta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva 

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808), kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos 

realijas, iš dalies keičiama Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. Peržiūrėta 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva, be kita ko, išplėtė pagrindų, leidžiančių riboti iš 

kitų Europos Sąjungos valstybių narių transliuojamų televizijos programų laisvą priėmimą, sąrašą, į 

jį įtraukiant ir informaciją, keliančią didelį pavojų visuomenės saugumui, įskaitant nacionalinio 

saugumo ir gynybos užtikrinimą, taip pat įgalino valstybes nares skubiais atvejais taikyti „greito 

reagavimo procedūrą“ siekiant sustabdyti iš kitų ES valstybių narių transliuojamų televizijos 

programų laisvą priėmimą. Peržiūrėta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva įsigaliojo 

2018 m. gruodžio 18 d. ir į nacionalinę teisę turės būti perkelta per 21 mėnesio laikotarpį. Tačiau 

LRTK, atsižvelgdama į pastaraisiais metais susiklosčiusią geopolitinę situaciją, 2019 m. vyksiančių 

rinkimų kontekstą ir dėl to išaugusius Lietuvos informacinės erdvės apsaugos stiprinimo poreikius, 

siekdama operatyviau ir efektyviau užkirsti kelią grėsmę nacionaliniam saugumui keliančios 

informacijos skleidimui Lietuvos Respublikoje, pasiūlė neatidėliojant į nacionalinės teisės sistemą 

perkelti peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas, susijusias su 

laisvo visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų priėmimo iš kitų ES 

valstybių narių apribojimu.  

 

12 lentelė. LRTK norminiai sprendimai 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

1.  2018 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. KS-30 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

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

programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

2.  2018 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų 

kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ 

3.  2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. KS-45 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. KS-172 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio 

licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

4.  2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-53 „Dėl atleidimo nuo įpareigojimo retransliuoti 

ir (ar) platinti internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas“ 

5.  2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-54 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. KS-171 „Dėl Televizijos programų paketų sudarymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

6.  2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-55 „Dėl Radijo ir (ar) televizijos programų ir 

atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

                                                 
20 LRTK 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. KS-63 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų 

teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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7.  2018 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KS-61 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 

m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio 

licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

8.  2018 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KS-60 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 

m. vasario 10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų 

ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

9.  2018 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. KS-63 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

10. 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr. KS-67 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos veiklą ir įtvirtinančių priežiūros srities reikalavimus, sąrašo 

patvirtinimo“ 

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR PROGRAMŲ 

STEBĖSENA 

2018 m. LRTK atliko 40 planinių ir 50 neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų. Be to, 

vartotojų skundų pagrindu buvo atlikta 40 atskirų programų stebėsenų. 2018 m. LRTK, kaip ir 

ankstesniais metais, atliko programų, parengtų Rusijos Federacijoje, stebėseną, siekdama užtikrinti, 

kad nebūtų skleidžiama neskelbtina informacija. Taip pat 2018 m. LRTK daug dėmesio skyrė galimai 

nelegalių televizijos programų, teikiamų interneto svetainėse, veiklos ir atskirų programų platinimo 

internete paslaugų stebėsenai – LRTK atliko 19 tyrimų dėl galimai neteisėtų televizijos programų ar 

atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams. 

 

Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai 

LRTK 2018 m. atliko 40 planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų (žr. 13 lentelę), numatytų 

LRTK 2018 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plane, patvirtintame LRTK 

pirmininko 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

2018 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“21. 

13 lentelė. Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai 

Patikrinimo tikslas Tikrintos ūkio 

subjektų programos 

pagal suplanuoto 

patikrinimo tikslą 

Pažeidimai 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo neskelbtinai informacijai 24 - 

Dėl VIĮ ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio 

licencijavimo taisyklėse nustatyto reikalavimo pranešti 

LRTK apie pradedamą vykdyti nelicencijuojamą radijo ir 

(ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo 

veiklą   

15 3 

                                                 
21 https://www.rtk.lt/content/uploads/2017/12/isakymas_lrtk_planiniai_2018_.pdf 



 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaita 
 

 

 29 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų kalbai, kuria skleidžiama 

viešoji informacija 

21 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų retransliuotojams 

pirmenybę teikti oficialioms ES kalboms 

12 3 

Dėl VIĮ ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. 

KS-117 nustatytų reikalavimų informacijai apie 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugos teikėją 

15 11 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų paskelbtos informacijos 

saugojimui 

23 3 

Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklėse 

nustatytų reikalavimų ir VIĮ nustatyto reikalavimo 

retransliuoti, platinti internete visas nekoduotas 

nacionalines LRT  televizijos programas  

16 2 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos kūriniams 13 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų skelbti programos 

pavadinimą 

21 2 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo, draudžiančio keisti 

retransliuojamas ir (ar) platinamas internete programas ar 

įterpti į jas bet kokią kitą informaciją 

2 - 

Dėl VIĮ ir 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 apraše 

(toliau – Aprašas), patvirtintame LRTK 2012 m. 

balandžio 11 d. sprendimu Nr. KS-58, nustatytų 

reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams 

pranešimams laikymosi 

22 8 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams 

apie rėmimą laikymosi  

21 5 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių rodymui 

laikymosi 

13 1 

Dėl VIĮ, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos 

nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir 

Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios 

informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 

m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, nustatytų reikalavimų 

nepilnamečių apsaugai 

26 6 

Dėl LRTK sprendimų laikymosi 40 30 

Dėl transliavimo licencijose, retransliuojamo turinio 

licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi 

30 21 
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Iš 2018 m. LRTK atliktų planinių patikrinimų rezultatų matyti, kad daugiausia pažeidimų buvo 

susijusių su LRTK sprendimų nevykdymu (šie pažeidimai sudarė 31 procentą visų pažeidimų) ir 

transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijose nustatytų reikalavimų nesilaikymu (šie 

pažeidimai sudarė 21 procentą visų pažeidimų). Nors dauguma pažeidimų buvo priskirti 

mažareikšmiams teisės aktų reikalavimų pažeidimams – po planinio patikrinimo ūkio subjektai buvo 

ne tik informuojami apie nustatytus pažeidimus, bet ir konsultuojami, kaip tinkamai įgyvendinti 

atitinkamų teisės aktų reikalavimus. 

Ūkio subjektams padarius šiurkščius ir pasikartojančius teisės aktų reikalavimų pažeidimus 

2018 m. LRTK skyrė34 administracines nuobaudas, iš kurių – 33 įspėjimus ir 1 baudą. 

2018 m. LRTK atlikdama planinius patikrinimus pradėjo taikyti atnaujintus ūkio subjektų 

veiklos planinių patikrinimų kontrolinius klausimynus, patvirtintus LRTK 2018 m. birželio 20 d. 

sprendimu Nr. KS-3722. Kontrolinių klausimynų tikslas – aiškiai ir suprantamai pateikti svarbiausius 

teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams bei užtikrinti LRTK darbuotojų darbo skaidrumą ir 

efektyvumą ūkio subjektų tikrinimo metu. 

 

2018 m. neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai ir atskirų radijo, televizijos 

programų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis paslaugų teikimo 

veiklos stebėsena 

2018 m. LRTK atliko 50 neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų: neplaniniai patikrinimai 

buvo atlikti siekiant patikrinti, ar ūkio subjektai pašalino planinio patikrinimo metu nustatytus 

pažeidimus, taip pat gautų skundų pagrindu bei turint pagrįstų įtarimų apie programose skleidžiamą 

draudžiamą skleisti informaciją ar neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą (žr. 14 lentelę). 

Ataskaitiniais metais LRTK taip pat atliko 19 ūkio subjektų veiklos patikrinimų, susijusių su galimai 

nelegaliai teikiamomis užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugomis ir (ar) nelegalia televizijos programų platinimo veikla. 

  

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

Patikrinimo tikslas Tikrintos ūkio subjektų  

programos pagal 

suplanuoto patikrinimo 

tikslą 

Pažeidimai 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo neskelbtinai 

informacijai 

 

1 - 

Dėl VIĮ ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo 

turinio licencijavimo taisyklėse nustatyto reikalavimo 

pranešti LRTK apie pradedamą vykdyti 

nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų 

transliavimo, retransliavimo veiklą   

1 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų kalbai, kuria 

skleidžiama viešoji informacija 

2 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų retransliuotojams 

pirmenybę teikti oficialioms ES kalboms 

2 1 

                                                 
22 http://www.rtk.lt/content/uploads/2018/06/KS_37_2018.pdf 



 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaita 
 

 

 31 

Dėl VIĮ ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime 

Nr. KS-11 nustatytų reikalavimų informacijai apie 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugos teikėją 

7 3 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų paskelbtos informacijos 

saugojimui 

11 3 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos kūriniams 1 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų skelbti programos 

pavadinimą 

2 1 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų reklamai, 

komerciniams audiovizualiniams pranešimams 

laikymosi 

15 5 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams 

apie rėmimą laikymosi  

6 3 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių 

rodymui laikymosi 

2 - 

Dėl VIĮ, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos 

nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatyme ir Neigiamą poveikį nepilnamečiams 

darančios viešosios informacijos žymėjimo ir 

skleidimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. 

nutarimu Nr. 1121, nustatytų reikalavimų 

nepilnamečių apsaugai 

9 7 

Dėl LRTK sprendimų laikymosi 41 13 

Dėl transliavimo licencijose, retransliuojamo turinio 

licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi 

34 20 

 

2018 m. LRTK atlikus neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus buvo nustatyti 57 

pažeidimai. Dažniausiai nustatyti pažeidimai, kurie sudarė 37 procentus visų pažeidimų, buvo susiję 

su transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijose nustatytų reikalavimų nesilaikymu, todėl po 

neplaninių patikrinimų ir papildomai suteikus tikrintiems ūkio subjektams metodinę pagalbą, 

dauguma jų kreipėsi į LRTK dėl licencijos sąlygų keitimo. 

Atlikusi neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus, LRTK surašė 5 nutarimus dėl 

administracinio teisės pažeidimo – buvo skirti įspėjimai, kai protokolas nesurašomas. Po atliktos 

atskirų programų stebėsenos taip pat buvo surašyti 5 nutarimai dėl administracinio teisės pažeidimo 

– taip pat buvo skirti įspėjimai, kai protokolas nesurašomas. 

2018 m. LRTK daug dėmesio skyrė televizijos programų ir atskirų programų platinimo 

internete paslaugų stebėsenai. Dauguma interneto svetainėse teikiamų televizijos programų ir atskirų 

programų platinimo internete paslaugų teikėjų teikia minėtas paslaugas nepranešę LRTK apie tokios 

veiklos pradžią. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nustatoma daug atvejų, kai galimai neteisėtai teikiamos televizijos 

programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugos Lietuvos Respublikos vartotojams, 

tačiau LRTK negali kreiptis į tokių paslaugų teikėjus, nes atitinkamuose interneto tinklalapiuose, 

kuriuose teikiamos minėtos paslaugos, nėra kontaktinės informacijos apie paslaugų teikėją. LRTK 
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nustačius, kad atitinkamos interneto svetainės yra Lietuvos Respublikos serveriuose, kreipiasi į 

interneto prieglobos paslaugų teikėjus dėl informacijos apie domeno valdytojus pateikimo. 

Dažniausiai Lietuvos Respublikos serveriuose esančiose interneto svetainėse teikiamų televizijos 

programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjai yra fiziniai asmenys, veikiantys 

pagal verslo liudijimus ar teikiantys tokias paslaugas neatlygintinai ir neturėdami teisės verstis ūkine 

komercine veikla. 

2018 m. LRTK 11 kartų kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėto 

televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos 

vartotojams (žr. 15 lentelę). Visais atvejais Vilniaus apygardos administracinis teismas tenkino 

LRTK prašymus išduoti leidimą duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjams panaikinti 

galimybę pasiekti interneto svetainėse prieinamą informaciją, kuri yra naudojama neteisėtai teikiant 

televizijos programų platinimo internete paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams. 

 

15 lentelė. Asmenų, neteisėtai vykdančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą,  sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Asmens, neteisėtai vykdančio televizijos programų ir 

(ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos 

Respublikos vartotojams veiklą, duomenys 

Teismo, išdavusio leidimą 

duoti privalomą 

nurodymą tinklo paslaugų 

teikėjams, pavadinimas, 

nutarties priėmimo data, 

numeris 
Juridinis asmuo 

Interneto domeno vardas, 

identifikuojantis interneto 

svetainę 

1.  Viktor Kovalev www.samorodok.tv  

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gegužės 16 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-3060-463/2018 

2.  
Zhuhai Yingxun 

Keji Limited 
www.onelike.tv  

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gegužės 16 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-3060-463/2018 

3.  
Aleksandr 

Tsybulskiy 
www.freeintertv.com 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gegužės 16 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-3060-463/2018 

4.  Vladimir Popov www.tvtune.net 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gegužės 16 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-3060-463/2018 

5.  OU „Interservis“ www.lttv.us 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gegužės 16 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-3060-463/2018 

http://www.samorodok.tv/
http://www.onelike.tv/
http://www.freeintertv.com/
http://www.tvtune.net/
http://www.lttv.us/
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6.  Legato LLC www.edem.tv 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. rugpjūčio 8 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-4083-463/2018  

7.  LLC „Ucoz Media“ www.internetine-tv.narod.ru  

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. rugpjūčio 8 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-4083-463/2018  

8.  – www.lt-tv.us 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gruodžio 17 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-5910-463/2018 

9.  – www.ittv.us 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gruodžio 17 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-5910-463/2018 

10.  Compic OU www.climetv.eu 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gruodžio 17 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-5910-463/2018 

11.  Compic OU 

www.play2pay.info; 

astra.play2pay.info; 

rus.play2pay.info; 

europe.play2pay.info 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2018 

m. gruodžio 17 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. 

eI-5910-463/2018 

 

 

Europos kūrinių kvotų vykdymas 

LRTK, siekdama užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys televizijos 

programų transliuotojai ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų teikėjai laikosi VIĮ reikalavimų, kuriuose yra nustatyta Europos kūrinių kvota, atliko 

tyrimus, kurių rezultatai atskleidė transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų Europos kūrinių kvotų įgyvendinimo tendencijas 

Lietuvoje. 

Vadovaudamiesi VIĮ 38 straipsnio 8 dalimi, nacionaliniai 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. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjams taikoma VIĮ 404 straipsnio 2 dalies nuostata – Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 

priklausantys užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

http://www.edem.tv/
http://www.lt-tv.us/
http://www.ittv.us/
http://www.climetv.eu/
http://www.play2pay.info/
http://astra.play2pay.info/
http://rus.play2pay.info/
http://europe.play2pay.info/
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teikėjai užtikrina, kad ne mažiau kaip pusė programų užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloge būtų Europos kūriniai. 

2018 m. LRTK atliko 8 (iš 11) nacionalinių televizijos programų: „TV3“, „TV6“, „TV8“, 

„LNK“, „Info TV“, „LIUKS!“, „TV1“ ir „BTV“ tyrimą, kurio metu vertino, kokią konkrečios 

televizijos programos laiko dalį (procentais) šių televizijų programų transliuotojai skyrė Europos 

kūriniams (žr. 16 lentelę). 

 

16 lentelė. Europos kūrinių dalis procentais televizijos programose „TV3“, TV6“, „TV8“ „LNK“, 

„Info TV“, „LIUKS!“, „TV1“ ir „BTV“ 

Televizijos programa Europos kūrinių dalis programoje Patikrinimo laikotarpis 

„TV3“ 40 % 2018 07 02–2018 07 08 

„TV6“ 27 % 2018 07 02–2018 07 08 

„TV8“ 39 % 2018 07 02–2018 07 08 

„LNK“ 32,2 % 2018 10 22–2018 10 28 

„Info TV“ 100 % 2018 10 22–2018 10 28 

„LIUKS!“ 74,2 % 2018 10 22–2018 10 28 

„TV1“ 47,1 % 2018 10 22–2018 10 28 

„BTV“ 46,8 % 2018 10 22–2018 10 28 

 

Pastaba. Duomenų apie Europos kūrinių dalį procentais „LRT TELEVIZIJA“, „LRT PLIUS“, 

„Lietuvos rytas.tv“ televizijos programose nėra, kadangi 2018 m. šios programos nebuvo tikrintos. 

 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ne visose televizijos programose buvo laikomasi VIĮ 

reikalavimų daugiau kaip pusę programos laiko skirti Europos kūriniams, tačiau lyginant 2018 m. 

tyrimų rezultatus su ankstesnių metų rezultatais matyti, kad kai kuriose televizijos programose 

Europos kūrinių dalis išaugo arba išliko stabili. Atkreiptinas dėmesys, kad VIĮ 38 straipsnio 8 dalyje 

nustatytų reikalavimų laikymasis nėra imperatyvus – t. y. televizijos transliuotojai daugiau kaip pusę 

televizijos programos laiko turi skirti Europos kūriniams „kai tai įmanoma“, todėl televizijos 

programų transliuotojams už Europos kūrinių kvotų transliuojamose televizijos programose 

nesilaikymą LRTK Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytos 

atsakomybės netaikė.  

Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai 

privalo duomenis apie Europos kūrinių procentą savo programose kas du metus pateikti Europos 

Komisijai. 2018 m. LRTK planinių užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikimo veiklos patikrinimų metu paaiškėjo, kad iš 21 LRTK užsiregistravusio 

ūkio subjekto visi 7 tikrinti ūkio subjektai laikėsi VIĮ 404 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo 

dėl Europos kūrinių kvotų (žr. 17 lentelę). 
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17 lentelė. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų 

talpinamų Europos kūrinių, dalis paslaugų teikėjo kataloge procentais (2018 m.) 

Užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjai 

Europos kūrinių dalis kataloge 

DELFI, UAB Ne mažiau kaip 50 % 

UAB „Eteris“ 100 % 

UAB „Init“ 100 % 

UAB „Lrytas“ 100 % 

UAB „LNK studija“ 75 % 

UAB All Media Lithuania 72 % 

VšĮ Gerų naujienų televizija 100 % 

 

Svarbu paminėti, kad bendras Europos kūrinių kiekis užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų kataloguose viršija VIĮ 404 straipsnio 2 dalyje  

nustatytas minimalias 50 procentų kvotas. Atkreiptinas dėmesys, kad keturių tikrintų užsakomųjų 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų kataloguose Europos 

kūrinių dalis sudaro 100 proc. 

 

 

2018 m. nagrinėti skundai 

2018 m. LRTK iš viso gavo 40 skundų. Gauti skundai buvo susiję su radijo ir televizijos 

programose transliuojamu turiniu, kuriame galimai buvo skleidžiama draudžiama ar ribojama skleisti 

neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, transliuojamo turinio 

netinkamu indeksavimu ar transliavimu netinkamu metu. Be to, buvo skundžiamasi dėl televizijos 

programose transliuojamų netinkamai išskirtų ar pažymėtų komercinių audiovizualinių pranešimų 

(televizijos reklamų, rėmimo ir prekių rodymo pranešimų). Taip pat sulaukta skundų dėl visuomenės 

informavimo priemonėse skleidžiamos karo propagandos ir neapykantos kurstymo, LRTK sprendimo 

dėl televizijos programos „RTR Planeta“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo23 nevykdymo, 

neteisėtos televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos ir licencijoje 

nustatytų reikalavimų nesilaikymo (žr. 8 paveikslėlį). 

  

                                                 
23 https://www.rtk.lt/content/uploads/2018/02/ks-16-2018.pdf.pdf 
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8 paveikslėlis. 2018 m. LRTK gauti skundai 

Dauguma skundų buvo pateikti užpildžius elektroninę skundų formą24, kurią galima rasti LRTK 

interneto svetainėje. Kiekvienas gautas skundas buvo analizuojamas įvertinant skundo pagrįstumą, 

skundo pagrindu buvo atliekamas tyrimas. Vadovaujantis Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų 

nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu 

LRTK 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-16625, 33 punktu, skundai turi būti išnagrinėjami per 

20 darbo dienų nuo jų užregistravimo LRTK. Baigus tyrimą skundo pareiškėjai ir (ar) ūkio subjektai, 

kurių veikla buvo tikrinta, buvo informuojami apie tyrimo rezultatus, LRTK priimtą sprendimą dėl 

poveikio priemonių taikymo ar skundo nepagrįstumą. 

LRTK, atsižvelgdama į 2018 m. gautus skundus ir skundų pagrindu atliktų tyrimų rezultatus 

bei įvertinusi nustatytų pažeidimų poveikį ir mastą, surašė 4 nutarimus dėl administracinio teisės 

pažeidimo (buvo skirti įspėjimai), kai protokolas nesurašomas. Taip pat bendradarbiavo su 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos dalyviais teikdama jiems metodinę pagalbą siekiant 

išvengti analogiškų pažeidimų ateityje. 

 

 

Konsultavimo veikla 

LRTK, atsižvelgdama į tai, kad jos reguliuojamų ūkio subjektų veiklos priežiūra apima ne tik 

sankcijų taikymą, bet ir konsultavimą, 2018 m. ypatingą dėmesį skyrė metodinės pagalbos, 

konsultacijų ir išaiškinimų teikimui. LRTK konsultacijas prižiūrimiems ūkio subjektams teikė 

susitikimų metu, telefonu ir elektroniniu paštu. Dažniausiai LRTK prižiūrimų ūkio subjektų 

klausimai buvo susiję su reikalavimais komerciniių audiovizualinių pranešimų transliavimui, 

                                                 
24 http://www.rtk.lt/pateikti-e-skunda/ 
25 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c 
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neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos skleidimu ir žymėjimu bei 

transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijose nustatytų reikalavimų laikymusi. 

LRTK, siekdama sudaryti sąlygas užtikrinti Lietuvos Respublikoje transliuojamų, 

retransliuojamų ir (ar) platinamų internete programų atitiktį teisės aktų reikalavimams bei numatyti 

ir įgyvendinti prevencinio pobūdžio priemones, 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. KS-5526 

patvirtino Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašą. Taip pat 

LRTK 2018 m. metų spalio 17 d. sprendimu Nr. KS-6027 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. KS-3228 „Dėl Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“. Šiuo 

sprendimu LRTK siekia užtikrinti vienodą ūkio subjektų konsultavimą ūkio subjektų veiklos 

patikrinimų metu ir pagal poreikį skelbti LRTK interneto svetainėje konsultacijas aktualiais klausimais, 

kylančiais ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu. 

LRTK, siekdama efektyvesnės abipusės komunikacijos su prižiūrimais ūkio subjektais, 2018 m. 

pradėjo naudoti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (anksčiau – Ūkio 

ministerija)Verslo aplinkos gerinimo departamento koordinuojamą ir „Kurk Lietuvai“ vadovių 

iniciatyva sukurtą bendrą Grįžtamojo ryšio modelio įrankį29, skirtą ūkio subjektų veiklos priežiūrą 

atliekančioms institucijoms. Grįžtamojo ryšio modelio įrankį LRTK naudojo elektroninėje platformoje: 

po patikrinimo ūkio subjekto duomenys buvo perduodami Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijai, o patikrintas ūkio subjektas elektroniniu paštu gaudavo nuorodą į anoniminę 

apklausą. Analizuodama apklausų rezultatus LRTK turėjo galimybę sužinoti patikrintų ūkio subjektų 

nuomonę apie vykusį patikrinimą, tikrintojų darbo kokybę ir kokie teisės aktų reikalavimai ūkio 

subjektams kėlė daugiausia neaiškumų, susipažinti su prižiūrimų ūkio subjektų pateiktais pasiūlymais 

ir pastabomis bei į juos atsižvelgiant nuolat tobulinti savo veiklą. 

 

LRTK BENDRADARBIAVIMAS  

Bendradarbiavimas su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos dalyviais ir 

valstybės institucijomis 

Atlikdama VIĮ nustatytas funkcijas ir įgyvendindama savo numatytus strateginius tikslus, 

LRTK 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 ūkio subjektų veiklos priežiūros, įstatymų nuostatų pažeidimų prevencijos, 

veiklos reglamentavimo tobulinimo klausimus, LRTK, kaip visada, bendravo ir su juos 

vienijančiomis organizacijomis: Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA), Lietuvos 

telekomunikacijų operatorių asociacija (LTOA), Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (LRTA).  

2018 m. LRTK atstovai dalyvavo LKTA organizuotoje XXII metinėje konferencijoje 

„Skaitmeninio turinio paslaugos. Lūkesčiai ir tikrovė“, kurioje skaitė pranešimą „Retransliavimo ir 

TV programų platinimo internetu paslaugų reguliavimas ir priežiūra“.  

                                                 
26 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dde90de0bc9411e88f64a5ecc703f89b 
27 https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c2a9b170d37711e8bea9885f77677ec1 
28 http://www.rtk.lt/content/uploads/2016/02/ks-32-2016.pdf 
29 http://inspect.ukmin.lt 
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2018 m. LRTK nuolat bendravo su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nustatant metinės 

įmokos dydį už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, 

užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą; 

LRTK pirmininkas, kaip Medijų tarybos, veikiančios prie Kultūros ministerijos, narys teikė patarimus 

kultūros ministrui visuomenės informavimo politikos klausimais.  

Dėl televizijos ir radijo laidų turinio vertinimo, galimų Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų televizijos ar radijo programose, galimai 

skleidžiamos propagandos ir nesantaikos kurstymo, kaip ir anksčiau, 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. 

 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas  

Bendradarbiavimo susitarimai su Ukraina ir Moldova 

2018 m. LRTK pasirašė du tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus: su Moldovos 

Respublikos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų koordinavimo taryba ir su Ukrainos nacionaline 

televizijos ir radijo transliavimo taryba. 

Susitarime su Moldovos reguliuojančia institucija LRTK numatė keistis informacija apie 

taikomus teisinio reguliavimo metodus, dalintis patirtimi, konsultuotis abiem pusėms svarbiais 

klausimais bei analizuoti tarptautinius ir Europos teisės dokumentus, susijusius su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų reguliavimo sritimi. Abiejų reguliuojančių institucijų atstovai susitarimu 

numatė rengti įgūdžių ugdymo programas, konferencijas bei seminarus audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų reguliavimo srityje.  

Susitarimo su Ukrainos kolegomis tikslas – plėtoti bendradarbiavimą transliavimo reguliavimo 

srityje, rengiant ir vykdant įvairias aktualias priemones, skatinant audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų mainų ir bendrų garso ir vaizdo produktų kūrimą, keičiantis informacija ir patirtimi tarp 

Ukrainos ir Lietuvos nacionalinių reguliuojančių institucijų. 

Pripažindamos informacinį saugumą televizijos ir radijo transliavimo srityje kaip neatskiriamą 

elementą ir esminę sąlygą siekiant užtikrinti abiejų valstybių nacionalinį saugumą, institucijos 

susitarė stiprinti partnerystę ir paramą šioje srityje, plėsti ir stiprinti tarpusavio kultūrinius ryšius bei 

draugiškus santykius tarp dviejų valstybių. 

Tokį neformalų bendradarbiavimą, ypač tarp ES ir ne ES valstybių, įtvirtina bei skatina 2018 

m. gruodžio mėn. įsigaliojusiperžiūrėta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva30. 

 

Baltijos šalių projektas  

Pagal 2005 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp LRTK, Estijos techninės priežiūros 

institucijos ir Latvijos elektroninės žiniasklaidos tarybos – audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas 

reguliuojančių institucijų, 2018 m. birželio mėn. LRTK surengė šių institucijų atstovų susitikimą 

Vilniuje.  

Tokie susitikimai tradiciškai vyksta kiekvienais metais kurios nors audiovizualinę žiniasklaidą 

reguliuojančios institucijos kvietimu. 

                                                 
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1543570674529&uri=CELEX:02010L0013-20100505  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1543570674529&uri=CELEX:02010L0013-20100505
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Vilniuje vykusio susitikimo metu buvo apsvarstyti visoms trims valstybėms tuo metu 

aktualiausi  klausimai – nacionalinių mažumų interesų užtikrinimo audiovizualinėje žiniasklaidoje 

politika, teisinės kovos su neteisėtai vykdoma televizijos programų platinimo veikla internete bei  

nesantaikos kurstymo apraiškomis rusų kalba retransliuojamose televizijos programose priemonės, 

pasiruošimas peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų įgyvendinimui 

ir kt. 

Šių trijų valstybių institucijų glaudus bendradarbiavimas yra ypač svarbus todėl, kad jų 

reguliuojamų paslaugų sritis ir kylantys iššūkiai yra labai panašūs. Savalaikis problemų 

identifikavimas, jų analizė ir apsikeitimas patirtimi duoda geresnius ir greitesnius rezultatus 

kiekvienos institucijos veikloje, įgalina priimti efektyvesnius sprendimus. 

Kitas Baltijos šalių reguliuotojų susitikimas numatytas 2019 m., kurį planuoja surengti Latvijos 

elektroninės žiniasklaidos taryba Rygoje.  

 

ERGA 

2018 m. LRTK atstovai toliau tęsė darbą ERGA31 veikloje. Šią grupę sudaro nacionalinių 

reguliuojančių institucijų atstovai. Praėjusiais, kaip ir ankstesniais metais, ERGA nariai patarinėjo ir 

teikė rekomendacijas Europos Komisijai įvairiais Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 

peržiūros klausimais, o taip pat siekė sustiprinti ES reguliuojančių institucijų bendradarbiavimą. 

2018 m. ERGA darbo programoje buvo numatytos 4 pagrindinės darbo kryptys siekiant 

užtikrinti:   

- žiniasklaidos priemonių vidinio ir išorinio pliuralizmo skatinimą;  

- keitimosi patirtimi ir geriausia praktika tarp reguliuojančių institucijų gerinimą;  

- savireguliavimo ir bendro reguliavimo taikymo tęstinumą; 

- pasirengimą peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymui ir 

iššūkiams. 

 

Ataskaitiniais metais LRTK atstovai dalyvavo 7 ERGA pogrupių posėdžiuose. 

Reikia pažymėti, kad ERGA grupės nariai ženkliai prisidėjo Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos peržiūrėjimo veikloje. ES Taryba ją priėmė 2018 m. lapkričio 6 d. ir nuo 2018 

m. gruodžio 18 d. ji įsigaliojo. Valstybės narės direktyvos nuostatus turės perkelti į nacionalinę teisę 

per 21 mėn. nuo jos įsigaliojimo datos.  

Peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos pakeitimais numatomos 

lankstesnės galimybės valstybėms narėms skubiai reaguoti į neapykantą kurstančios informacijos 

platinimą jų informacinėje erdvėje, ypač kai toks kurstymas kelia pavojų nacionaliniam saugumui. 

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas įpareigoja valstybes nares užtikrinti ilgai trunkančių 

procedūrų laikymąsi siekiant apriboti iš kitų valstybių narių transliuojamų televizijos programų, 

kuriose nustatomi neapykantą kurstančios informacijos atvejai, platinimą. Jos pakeitimai įgalins 

valstybes nares imtis neatidėliotinų veiksmų iškart nustačius neapykantos kurstymo atvejus, kuomet 

bus identifikuojama rimta grėsmė visuomenės saugumui, įskaitant nacionalinį saugumą ir gynybos 

užtikrinimą. 

LRTK, siekdama pagal kompetenciją efektyviai užtikrinti Lietuvos informacinės erdvės 

saugumą artėjančių trejų nacionalinių rinkimų metu, pateikė pasiūlymus dėl VIĮ pakeitimo, siekdama, 

                                                 
31http://erga-online.eu/  
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kad naujos taisyklės, leidžiančios imtis skubių ir efektyvių sprendimų kovojant su neapykantą 

kurstančia informacija, būtų inkorporuotos į nacionalinę teisę kaip įmanoma greičiau.  

Taip pat ERGA grupės nariai nuolat siūlė būtinybę Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyvos pakeitimuose numatyti naujas taisykles dėl dalijimosi vaizdo medžiaga platformų 

paslaugų (pvz., YouTube, Facebook ir kt.) reguliavimo ir į tai buvo atsižvelgta. Tačiau reikia 

pažymėti, kad šių paslaugų reguliavimas valstybėms narėms kelia daug iššūkių – ne tik dėl 

nepakankamai aiškaus šių paslaugų teikėjų apibrėžimo, bet ir dėl joms numatomo taikyti reguliavimo. 

Dalijimosi vaizdo medžiaga platformų paslaugų teikėjai, viena vertus, neturi redakcinės atsakomybės 

už jų teikiamose platformose jų naudotojų sukurtų vaizdo įrašų talpinimą, tačiau, kita vertus, turi būti 

atsakingi už atitinkamų priemonių, saugančių nepilnamečius ir visą visuomenę nuo tokių platformų 

naudotojų sukurtuose vaizdo įrašuose platinamos žalingos informacijos.   

Peržiūrėtoje Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje, be kita ko, daug dėmesio 

skiriama komercinių audiovizualinių pranešimų reguliavimo liberalizavimui, Europos kūrinių 

platinimo skatinimui teikiant užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugas. 

Didžiausiu iššūkiu perkeliant peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 

nuostatas daugelis valstybių, tarp kurių ir Lietuva, įvardija trumpą perkėlimo terminą. 

 

EPRA 

LRTK jau 20 metų yra EPRA32 narė. EPRA buvo įsteigta 1995 m. atsižvelgiant į poreikį 

stiprinti Europos reguliuojančių institucijų bendradarbiavimą. EPRA yra seniausias ir didžiausias 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuojančių institucijų tinklas Europoje. 2018 m. EPRA 

vienijo 53 reguliavimo institucijas iš 47 šalių. Europos Komisija, Europos Taryba, Europos 

audiovizualinė observatorija ir ESBO yra šios organizacijos stebėtojai.  

Du kartus per metus LRTK nariai dalyvauja šios organizacijos rengiamose konferencijose, 

prisideda prie jose svarstomų klausimų parengimo, užpildo teminius klausimynus įvairiais 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo klausimais ir kt. 

2018 m. vyko 2 EPRA susitikimai. 

2018 m. gegužės 23-25 d. Liuksemburge įvyko 47-oji EPRA konferencija, kurioje dalyvavo 

160 atstovų iš 51 Europos reguliuojančios institucijos. 

Pagal 2018 m. EPRA darbo programą dviejų šios konferencijos išplėstinių posėdžių metu 

daugiausia dėmesio buvo skirta analizuojant visuomeninio transliuotojo paslaugų ir viešojo intereso 

turinio ateitį skaitmeniniame amžiuje bei politinių komercinių pranešimų reguliavimą socialinėje 

žiniasklaidoje.  

Konferencijos metu trijose lygiagrečiai dirbusiose darbo grupėse jų dalyviai apsikeitė savo šalių 

patirtimi ir geriausia praktika šiomis temomis: nuolatinės naujų reklamos technologijų plėtros 

pasekmės ir iššūkiai reguliavimo institucijoms; lyčių įvairovės skatinimas transliuojamame turinyje; 

nauji konfidencialumo išsaugojimo uždaviniai socialinėje žiniasklaidoje. 

2018 m. spalio 10-13 d. LRTK atstovai dalyvavo 48-oje EPRA konferencijoje Bratislavoje, 

(Slovakijoje), kurioje dalyvavo 143 atstovai iš 45 Europos reguliuojančių institucijų, Europos 

Tarybos, Europos Komisijos, ESBO atstovai bei svečiai iš Irano ir Maroko. 

Pagal patvirtintą EPRA 2018 m. darbo programą išplėstinių posėdžių ir darbo grupių metu buvo 

tęsiamos temos, pradėtos praėjusioje konferencijoje, vykusioje gegužės mėn. Liuksemburge.  

                                                 
32 https://www.epra.org/ 
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GERIAUSIŲ RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ KONKURSAS 

„PRAGIEDRULIAI“  

 

 

 

Kiekvienais metais organizuodama šį konkursą LRTK siekia paskatinti kūrėjus 

kurti kokybiškesnio ir įvairesnio turinio radijo ir televizijos laidas, todėl ir vertino jas atsižvelgdama 

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

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

taip pat siekia, kad šis konkursas taptų prestižiniu, Lietuvos valstybei ir jos kultūrai reikšmingu 

renginiu, o apdovanojimas šiame konkurse laidų kūrėjams – reikšmingu įvertinimu. 

2018 m. balandžio 12 d. Vaidilos teatre įvyko iškilminga ceremonija, kurios  metu buvo 

apdovanoti geriausių lietuviškų radijo ir televizijos laidų autoriai. 

2018 m. LRTK jau šešioliktą kartą paskelbė seniai jau tapusį tradiciniu konkursą 

„Pragiedruliai“. Jo metu buvo vertinamos 2017 m. pirmą kartą transliuotos radijo ir televizijos laidos.  

Vertinimo komisiją sudarė LRTK nariai: poetas, vertėjas Antanas Jonynas, Lietuvos žurnalistų 

sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos narys Vidas Mačiulis, poetė Dalia Teišerskytė, teatro ir 

kino aktorius ir režisierius Algis Matulionis, politologas, VU TSPMI dėstytojas Laurynas Jonavičius, 

žurnalistė Liudvika Pociūnienė, mokslininkas Mantas Martišius – vertinimo komisijos pirmininkas, 

žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, politologas Vincentas 

Vobolevičius, ryšių su visuomene specialistas Ričardas Slapšys,  

2018 m. konkursui buvo pateiktos 84 laidos: 61 televizijos ir 23 radijo laidos. Geriausiomis 

buvo išrinktos šios 2017 m. pirmą kartą transliuotos laidos: 

Geriausia 2017 m. televizijos dokumentikos laida – „Alfonsas Svarinskas“, autoriai 

Andrius Gudauskas ir Juozas Sabolius, transliuota per „LRT TELEVIZIJA“. 

Daugiausia balų šioje nominacijoje vertinimo komisijos nariai taip pat skyrė laidoms: 

„Pažintys. Dailininkas Andrius Seselskas“, autorė Rita Ščiglinskienė, transliuota per „Šiaulių 

televiziją“; „Vladas Nagius Nagevičius“ iš ciklo „Laikinosios sostinės fenomenas“, autoriai  Justinas 

Lingys, Audronė Kosciuškienė, transliuota per „INIT TV“; „Dievui ir Žmogui. Vincas Svirskis“, 

autorius Saulius Pučinskas, transliuota per „Šiaulių televiziją“. 

Geriausias televizijos portretas – „Kelias į namus su Gražina Balandyte“, autorė Ginta 

Liaugminienė, transliuota per „LRT KULTŪRA“. 

Daugiausia balų taip pat surinko: Ingridos Laimutytės  laidos – „Kelias į namus su Agne 

Žagrakalyte“ ir „Kelias į namus su Joanna Moro“, transliuotos per „LRT KULTŪRA“ ir „Legendos. 

Valentinas Masalskis“, autoriai – Aistė Stonytė - Budzinauskienė, Česlovas Stonys ir Audrius Stonys, 

transliuota per „LRT KULTŪRA“.  

Geriausia  televizijos aktualijų laida – „Grįžtantys“, autoriai – Gailė Garnelytė, Haroldas 

Klevinskas, Aleksas Matvėjevas, Giedrius Karaliūnas, Algirdas Žvinakevičius, VšĮ „TV 

Europa“, transliuota per „Šiaulių televiziją“. 

Daugiausia balų taip pat surinko dvi laidos iš televizijos laidų ciklo „Pasirinkę Lietuvą“ – apie 

imigrantų verslą Lietuvoje ir apie svetimšalius, pasirinkusius mokyti ir gyventi Lietuvoje, autoriai – 

Indrė Juškutė, Monika Vilkaitė, Irmantas Jankaitis, Ignas Žvinakis (iš MB TV Europa ir partneriai), 

transliuota per „INFO TV“; televizijos laidų ciklo „Svarbios detalės“ laida apie propagandą, autoriai 

– Živilė Kropaitė, Edvardas Žičkus, Katrina Zeiter, Aivaras Averjanovas, Jurgita Lieponė, Viktorija 

Kuliomina,  transliuotos per „LRT TELEVIZIJA“ ir „Pažvelk į profesiją kitaip“, autoriai – Andrius 
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Baranovas, Vytautas Selelionis, Raimonda Jonuškienė, Žilvinas Slauskis, MB „Keturios medijos“, 

transliuota per „LRT KULTŪRA“. 

Geriausias  televizijos socialinis projektas – Unicef 2017 koncertas „Už kiekvieną vaiką“, 

autoriai Jovita Majauskienė-Staniulienė, Gediminas Jaunius ir Agneta Gabalytė. Laida buvo 

transliuota per televizijos programą „TV3“. 

Geriausias televizijos istorinių apybraižų ciklas – televizijos laidų ciklo „Praeities kartų 

liudytojai“, autorius Saulius Pučinskas, transliuota per „INIT TV“. 

Daug balų šioje nominacijoje dar surinko laida „Vyrų šešėlyje. Paulina Mongirdaitė“, autoriai 

– Justinas Lingys, Algirdas Žvinakevičius, Povilas Vaičiulis, Artūras Kavaliauskas, Virgilijus 

Kubilius, Valdas Stanaitis, VšĮ „TV Europa“, transliuota per „INIT TV“.  

Geriausias  televizijos pramoginis projektas – „Lietuvos balsas“ – 5-to sezono laidos, 

autorius Gediminas Jaunius, transliuota per „LNK“. 

Taip pat daug balų surinko laida „Aš tikrai myliu Lietuvą“, autoriai –  Kūrybos namai „Elitaz“, 

prodiuseris Gediminas Jaunius, transliuota per „TV3“. 

Geriausia  radijo aktualijų laida – „Džinsai“, autorė Inga Janiulytė, laida transliuota per 

„LRT RADIJAS“. 

Daugiausia balų šioje nominacijoje dar surinko laidos: „Apie smurtą“ ir „Aplink Lietuvą“ iš 

ciklo „60 minučių“, autoriai – Edvardas Kubilius ir Rūta Kupetytė, transliuota per „LRT RADIJAS“ 

ir „Apie organų donorystę iš ciklo „Jūsų lūpomis“, autoriai – Vilma Kulytė, Patricija Tilvikaitė, 

transliuota per „Start FM“. 

Geriausia radijo dokumentika – Radijo dokumentika.„Kančios ir tradicijos Bavarijoje“, 

autorė  Vaida Pilibaitytė, laida transliuota per „LRT RADIJAS“. 

Taip pat daug balų surinko „Radijo dokumentika. Vienos dainos istorija“, autorė Vita Ličytė, 

transliuota per „LRT RADIJAS“ ir „Radijo dokumentika. Gimę ne savo kūne“, autorė Indrė 

Anskaitytė, transliuota per „LRT RADIJAS“. 

Geriausia radijo pokalbių laida – „Tarp kabučių“, autorė Eglė Malinauskienė, laida 

transliuota per „FM99“. 

Daugiausia balų šioje nominacijoje dar surinko trys Sigučio Jačėno laidos iš ciklo „Susitikimai 

Teatro aikštėje“: apie Juozą Liepuonių, apie Antaną Stanevičių ir apie Gražiną Juodytę, transliuota 

per „EXTRA FM“. 

Originaliausia radijo laida buvo išrinkta „Kriminomitologija“ I ir II epizodai iš radijo teatro 

ciklo „Bilietų nėra“, autoriai: Julija Šatkauskaitė, Raimundas Paulauskas, Ignas Šatkauskas, Rasa 

Kregždaitė, Ignas Gužauskas, Vygandas Vadeiša, Milda Noreikaitė, Paulius Markevičius, Marija 

Petravičiūtė, Gediminas Rimeika, Šarūnas Zenkevičius. Laida transliuota per Vilniaus universiteto 

radijo programą „Start FM“. 

Specialusis prizas šiais metais atiteko uždarajai akciniai bendrovei RADIJO STOTIS 

„ULTRA VIRES“, transliuojančiai radijo programą „Lietus“, už lietuviškos muzikinės 

kultūros puoselėjimą. 

Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti originaliais diplomais, kuriuos kūrė grafikas Egidijus 

Rudinskas. 
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LRTK VEIKLOS VIEŠINIMAS 

Pagrindinė  LRTK  informavimo  ir viešinimo apie  savo  veiklą priemonė  yra LRTK interneto 

svetainė www.rtk.lt. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (dabar Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija) rekomendacijas bei svetainės vartotojų pastabas, LRTK  nuolat ją tobulina, joje 

sudaryta galimybė skelbti daugiau išsamesnės ir labiau susistemintos informacijos apie 

audiovizualinę rinką bei jos dalyvius. Deja, reikia pastebėti, kad dėl programinės klaidos dalies darbų, 

susijusių su svetainėje teikiamos informacijos automatine paieška, įgyvendinimas vis dar stringa.  

Svetainė rengiama lietuvių kalba, tačiau pati aktualiausia informacija pateikiama ir anglų kalba.  

Ji yra pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, prieinama neįgaliesiems, yra sukurta ir LRTK Facebook`o 

paskyra, kur vartotojai gali komentuoti LRTK veiklą, siųsti pastebėjimus ir kt. Svetainėje teikiama 

įvairi informacija apie LRTK veiklą, jos priimamus sprendimus, administracines paslaugas ir kt., taip 

pat nuolat ir operatyviai yra skelbiami ir platinami LRTK pranešimai žiniasklaidai. Visa tai padeda 

visuomenei greitai sužinoti naujausias LRTK reguliuojamos srities aktualijas, užtikrina LRTK 

veiklos viešumą ir žinomumą. Svetainėje yra skelbiami naujausi duomenys apie audiovizualinę rinką, 

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

retransliuotojus, užsakomųjų audiovizualinių paslaugų teikėjus ar televizijos programų ir atskirų 

programų internete platintojuso tiesioginė galimybė teikti skundus ir prašymus padeda LRTK geriau 

pažinti vartotojams rūpimas problemas.  

Siekdamas plačiajai visuomenei išaiškinti LRTK reguliuojamos srities aktualijas ir paviešinti 

bei aptarti problemas, LRTK pirmininkas dažnai dalyvavo radijo ir televizijos aktualijų laidose. 

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. 

 

 

LRTK ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS 

KĖLIMAS 

Institucijos veiklos efektyvumas neatsiejamas nuo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir 

kompetencijos tobulinimo.  

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra vienas iš LRTK veiklos krypčių, nustatytų 2018–2020 

metų institucijos Strateginiame veiklos plane.  

2018 m. LRTK kvalifikacijos kėlimo išlaidoms skyrė iki 2 proc. lėšų nuo darbo užmokesčiui 

skirtų asignavimų. 

LRTK veiklos specifika reikalauja specialių vis atsinaujinančių žinių, todėl buvo siekiama kelti 

tiek LRTK narių kvalifikaciją, kurie papildomai domėjosi šia LRTK reguliuojama sritimi 

dalyvaudami įvairiuose seminaruose bei konferencijose, tiek darbuotojų kvalifikaciją, kurie lankė 

seminarus ir mokymus viešųjų pirkimų, finansų valdymo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos, 

duomenų apsaugos srityse.  

2018 m. vienas darbuotojas kėlė kvalifikaciją MB „Buhalterių mokymai“ organizuotuose 

konsultaciniuose seminaruose „Darbo užmokestis viešajame sektoriuje nuo 2019-01-01: 

apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas“ bei „Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo 

reforma nuo 2019-01-01 ir 2018 m. aktualijos (darbai, kuriuos reikia padaryti)“. 

http://www.rtk.lt/
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Vienas darbuotojas tobulino savo specialiuosius ir profesinius gebėjimus mokymuose „Viešųjų 

pirkimų vykdymo aktualijos 2018 m". 

Vienas darbuotojas gilino savo žinias ir kompetenciją kasmetinėje konferencijoje „HR Savaitė 

Lietuva“, kurioje buvo aptariami pagrindiniai personalo (žmogiškųjų išteklių) valdymo klausimai, 

dalijamasi gerąja praktika. 

Vienas darbuotojas plėtojo savo žinias šiose srityse: teisės aktų projektų antikorupcinis 

vertinimas; valstybės atsakomybės aspektai globalizacijos kontekste; Europos Sąjungos Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimas praktikoje: esminiai aspektai. Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijos; taip pat lankė duomenų apsaugos pareigūno 

sertifikavimo kursus.   

Siekiant efektyviau panaudoti LRTK darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skiriamas lėšas, be 

išorinių mokymų, taip pat buvo organizuojami ir vidiniai mokymai, kurių metu buvo siekiama plėtoti 

darbuotojų  dalykines bei bendrąsias kompetencijas audiovizualinio sektoriaus rinkos reguliavimo ir 

priežiūros srityse. Toks kvalifikacijos tobulinimo organizavimo būdas užtikrina, kad kuo daugiau 

LRTK darbuotojų galėtų patobulinti savo specialiąsias profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus, kurie 

jiems reikalingi tiesioginėje darbinėje veikloje, pasinaudojant LRTK vidiniais žmogiškaisiais 

ištekliais ir kompetencijomis. 

 

 

LRTK VEIKLOS PRIORITETAI 2019 M. 

2019 metams LRTK numato šiuos pagrindinius savo veiklos prioritetus: 

 

− siekti efektyviau užkardyti vykdomą neteisėtą transliavimo, užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo ir televizijos programų ir 

atskirų programų platinimo internete veiklą; 

− siekti apsaugoti vartotojus nuo žalingo informacijos turinio audiovizualinės žiniasklaidos 

priemonėse; 

− siekti efektyviau vykdyti LRTK reguliuojamų ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas; 

− vystyti tarptautinį bendradarbiavimą su Europos Sąjungos institucijomis ir valstybių narių 

audiovizualinį sektorių reguliuojančiomis institucijomis (Ukraina, Moldova, Gruzija); 

− viešinti LRTK veiklą. 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
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LRTK 2018 M. AUDITO ATASKAITA 
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2018 M. LRTK FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
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