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ĮŽANGINIS ŽODIS 

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

radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) 2019 m. veiklos ataskaita. 

LRTK veiklą vykdo nuo 1996 m., ją įsteigus pagal tais pačiais metais priimtą Lietuvos 

Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą (toliau – VIĮ), kuris užtikrina, kad LRTK yra 

nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir 

televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti bei prižiūrinti, Lietuvos Respublikos teritorijoje 

veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams 

televizijos programų bei atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti 

ir nuo 2019 m. balandžio 1 d. autorių teises internete ginanti institucija.  

Atsižvelgiant į dabartinį teisinį reguliavimą bei LRTK suteiktas funkcijas, LRTK nebėra vien 

tik radijo ir televizijos transliuotojų, retransliuotojų bei kitų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis subjektų veiklą prižiūrinti institucija. Įsigaliojus Autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatymo pakeitimui LRTK buvo priskirtos funkcijos autorių teisių apsaugos srityje, 

o perkėlus Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą (toliau – AVŽPD) – LRTK taip pat veiks 

ir kaip dalijimosi vaizdo medžiaga platformų veiklą prižiūrinti institucija. Taigi, LRTK pavadinimas 

toks, koks jis yra dabar tampa nebeaktualiu. Be to, LRTK pavadinimas yra dažnai painiojamas su 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos aukščiausiuoju organu – Taryba.  

Visuomenės informavimas vis dažniau yra vykdomas internetu. Neretai tai vykdoma viena 

visuomenės informavimo priemone, tačiau skirtingais būdais (pavyzdžiui, informacinį turinį 

teikiančioje interneto svetainėje dažnai informacija teikiama ir audiovizualine ar garsine 

forma). LRTK veikia kaip visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjų bei kitų subjektų, teikiančių radijo ir televizijos programas, veiklą prižiūrinti institucija, o 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau – ŽEIT)  – prižiūri visų kitų viešosios informacijos 

rengėjų ir skleidėjų veiklą. Galima įžvelgti ir daugiau aiškių LRTK bei ŽEIT funkcijų sąlyčio taškų. 

Siekiant efektyviau prižiūrėti viešosios informacijos sklaidą, sumažinti ūkio subjektams tenkančią 

administracinę naštą, vertėtų inicijuoti veiksmus dėl LRTK ir ŽEIT reorganizavimo sujungimo būdu, 

įsteigiant naują instituciją – Nacionalinę medijų komisiją. 

Sujungus LRTK ir ŽEIT funkcijas, naujai įsteigta institucija bendrai vykdytų pagal dabartinį 

reguliavimą LRTK ir ŽEIT priskirtinas funkcijas. Jos veiklos sritis apimtų visą visuomenės 

informavimo sektoriaus reguliavimą ir priežiūrą. Reguliavimas būtų vykdomas paprasčiau, atsisakant 

perteklinių ir besidubliuojančių funkcijų. Tokiu būdu būtų sukurta stipresnė ir efektyvesnė 

reguliavimo institucija. Institucijų sujungimas neabejotinai būtų naudingas ir kovojant su 

informacinio karo grėsme. Centralizuojant LRTK bei ŽEIT funkcijas nacionalinio saugumo apsaugos 

srityje būtų užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus veiksmų koordinavimas vienoje institucijoje. 

2019 m. pabaigoje LRTK vykdė 107 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir 

nelicencijuojama veikla, priežiūrą.  

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK, įgyvendindama savo funkcijas, organizavo 26 posėdžius, 29 

pasitarimus, priėmė 83 sprendimus, skyrė 25 administracines nuobaudas, iš kurių – 23 įspėjimus ir 2 

baudas, išnagrinėjo 200 asmenų skundų ir paklausimų, išsiuntė 643 oficialiųjų dokumentų ir gavo 

888 raštus. 
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Kaip ir kiekvienais metais – ataskaitiniais – 2019 m. LRTK vykdė veiklą, numatytą jos 

strateginiame veiklos plane. Pagal strateginį LRTK 2019-2021 m. veiklos planą pagrindiniai 

prioritetai ataskaitiniais metais buvo: 

− siekti efektyviau užkardyti vykdomą neteisėtą transliavimo, užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo bei televizijos programų ir 

atskirų programų platinimo internete veiklą; ginti autorių teises internete; 

− 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; 

− viešinti LRTK veiklą. 

Vykdydama savo veiklą 2019 m. LRTK didelį dėmesį skyrė autorių teisių gynimui ir 

piratavimo mažinimui internete. 

2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymui, autorių teisių turėtojams buvo suteikta teisė kreiptis į LRTK su prašymu taikyti privalomus 

nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie 

šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą – neteisėtai viešai paskelbiami autorių teisių 

saugomą turinį internete. Minėtas įstatymas suteikia LRTK teisę duoti interneto prieigos paslaugų 

teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių 

teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol 

nepašalinamas autorių teisių saugomo turinio pažeidimas. 

2019 m. LRTK priėmė 16 sprendimų blokuoti 19 interneto svetainių, kuriose neteisėtai viešai 

paskelbtas autorių teisių saugomas turinys.  

Siekdama apsaugoti vartotojus nuo žalingo informacijos turinio audiovizualinės žiniasklaidos 

priemonėse, LRTK nuolat vykdė radijo ir televizijos programų stebėseną. Ataskaitiniais metais 

nebuvo pradėta nė viena procedūra dėl dezinformacijos skleidimo ar neapykantos kurstymo Lietuvoje 

rusų kalba retransliuojamose programose. Tikėtina, kad tokie teigiami rezultatai buvo pasiekti dėka 

ankstesnių metų aktyvios ir efektyvios LRTK veiklos šioje srityje bei LRTK inicijuotų VIĮ pataisų, 

pagal kurias buvo numatytos lankstesnės galimybės skubiai reaguoti į neapykantą kurstančios 

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

saugumui. 

Ataskaitiniais metais LRTK taip pat didelį dėmesį skyrė asmenų konsultavimo ir ūkio 

subjektų veiklos priežiūros proceso reglamentavimo tobulinimui. Siekiant nustatyti konsultacijų 

rengimo, teikimo ir skelbimo tvarką, užtikrinti vienodą ir kokybišką LRTK teisės aktų nuostatų 

taikymo aiškinimą ir kitų LRTK kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, buvo 

patvirtintas Asmenų konsultavimo LRTK tvarkos aprašas. LRTK toliau diegė priemones, kurios 

stiprina grįžtamąjį ryšį ir leidžia įvertinti asmenų pasitenkinimo gauta paslauga lygį. 

Siekiant nustatyti LRTK prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo rodiklius, jų 

apskaičiavimo ir ūkio subjektų reitingavimo tvarką, LRTK patvirtino prižiūrimų ūkio subjektų 

veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašą, pagal kurį ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliko 

atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumą. 

2019 m. buvo įdiegta duomenų teikimo internetu sistema, sudaranti galimybę LRTK 

prižiūrimiems ūkio subjektams ir asmenims, norintiems vykdyti nelicencijuojamą veiklą, operatyviai 
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elektronine forma teikti LRTK informaciją apie radijo, televizijos programų transliuotojų, 

retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos 

programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą ir pranešimus apie 

nelicencijuojamos radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos, televizijos 

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

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią. 

Ši sistema sudaro puikias galimybes taupyti lėšas tiek LRTK, tiek ir jos reguliavimo sričiai 

priklausantiems ūkio subjektams bei saugoti gamtos resursus, nes nebereikia dokumentų spausdinti 

ir naudotis pašto paslaugomis. 

Ataskaitiniais metais didelių iššūkių iškėlė peržiūrėta ir 2018 m. lapkričio 14 d. priimta 

Europos Parlamento ir Tarybos AVŽPD. Jos nuostatos turės būti perkeltos į nacionalinę teisę  ne 

vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo mėn. 19 d. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įkūrė 

AVŽPD perkėlimo darbo grupę, kurioje, be kitų institucijų, transliuotojų, retransliuotojų atstovų bei 

kitų suinteresuotų asmenų, taip pat aktyviai dalyvavo ir dalyvauja ir LRTK atstovai. Darbo grupės 

posėdžių metu LRTK, būdama viena iš pagrindinių institucijų, kurios veikloje bus įgyvendinamos 

AVŽPD nuostatos, aktyviai teikė pastabas ir pasiūlymus dėl nuostatų perkėlimo. Numatyta, kad 

Seimas patvirtins VIĮ, su į jį perkeltomis AVŽPD nuostatomis, pavasario sesijos metu.  

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija taip pat organizavo Autorių teisių ir gretutinių teisių 

direktyvų (ES) 2019/789 ir (ES) 2019/790 perkėlimą į nacionalinę teisę. Atsižvelgiant į tai, kad LRTK 

tam tikra apimtimi įgyvendina autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą internete, į šią darbo grupę 

buvo įtraukti bei aktyviai dalyvauja ir LRTK atstovai. Direktyvų nuostatos į nacionalinę teisę turi būti 

perkeltos ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 7 d. 

Ataskaitiniais metais, kaip ir anksčiau, LRTK aktyviai dalyvavo tarptautinėje veikloje 

tęsdama darbą Europos reguliuojančių institucijų grupės (toliau – ERGA) veikloje, kur teikė 

rekomendacijas Europos Komisijai įvairiais AVŽPD įgyvendinimo 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. Taip pat, LRTK toliau dalyvavo Baltijos valstybių 

projekte, pagal kurį Estijos, Latvijos ir Lietuvos audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojančios 

institucijos vieną kartą per metus susitinka aptarti visoms trims valstybėms svarbių klausimų jų 

reguliuojamoje srityje.  Įgyvendindama naująsias AVŽPD nuostatas, kurios skatina neformalų 

bendradarbiavimą tarp ES ir ne ES valstybių, 2019 m. LRTK parengė ir suderino naują 

bendradarbiavimo susitarimą su Sakartvelo audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sritį 

reguliuojančia institucija.  

Siekdami užtikrinti efektyvų LRTK veiklos vykdymą, LRTK administracijos darbuotojai 

nuolat kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose ir mokymuose, drauge su LRTK nariais gilino 

žinias vietos ir tarptautinėse konferencijose, skaitė pranešimus ir teikė informaciją visuomenei 

viešindami savo veiklą radijo ir televizijos laidose, kitose elektroninės žiniasklaidos priemonėse. 

Kaip kiekvienais metais, siekdama paskatinti Lietuvos radijo ir televizijos programų kūrėjus 

kurti kokybiškesnio ir įvairesnio turinio radijo ir televizijos laidas 2019 m. LRTK septynioliktą kartą 

organizavo geriausių radijo ir televizijos laidų konkursą „Pragiedruliai“. 

2019 m. LRTK savo veiklą organizavo pagal 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane 

numatytą finansavimą LRTK programoms ir strateginiams bei prioritetiniams tikslams įgyvendinti. 
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Ataskaitiniais metais LRTK finansinė veikla buvo vykdoma atsakingai, išlaikant pajamų ir išlaidų 

balansą. 

Pirmininkas Mantas Martišius 
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LRTK MISIJA IR TIKSLAI 

LRTK misija – užtikrinti kokybiškų, visuomenės poreikius atitinkančių radijo, televizijos  

programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

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

teikimą apsaugant vartotojus nuo žalingo turinio, bei skatinti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

rinkos plėtrą Lietuvoje. LRTK siekia užtikrinti vartotojams galimybę gauti kokybišką paslaugų turinį, 

t. y., kad radijo ir televizijos programų turinys atitiktų nustatytus teisės aktų reikalavimus, jos būtų 

parengtos gerbiant žodžio, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, skatintų plėtoti demokratiją 

ir pilietiškumą, puoselėtų ir saugotų nacionalinės kultūros vertybes ir visuomenę nuo trečiųjų šalių 

skleidžiamų neapykantos ir karo kurstymo apraiškų. 

LRTK veiklos tikslas – lygių veiklos sąlygų sudarymas visiems LRTK prižiūrimiems ūkio 

subjektams ir jų teikiamų paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. 

 

 

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.  

LRTK vadovauja Lietuvos Respublikos Prezidento į LRTK deleguotas narys mokslininkas 

Mantas Martišius, kurį 2018 m. spalio 10 d. Seimas paskyrė pirmininku iš LRTK narių tarpo. Antrasis 

Lietuvos Respublikos Prezidento deleguotas narys – VU TSPMI dėstytojas Laurynas Jonavičius. 

LRTK pirmininko pavaduotoju iš LRTK narių tarpo 2019 m.  lapkričio 11 d. Seimas paskyrė 

Seimo deleguotą narį ryšių su visuomene specialistą Ričardą Slapšį.  

Pagal VIĮ Seimas į LRTK skiria  tris narius. Seimo deleguota LRTK taip pat dirba poetė Dalia 

Teišerskytė, vienas narys dar nėra paskirtas.   

Vadovaujantis VIĮ Lietuvos meno kūrėjų asociacija į LRTK yra paskyrusi tris narius –  poetą 

ir vertėją Antaną Jonyną, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininką Dainių Radzevičių bei teatro ir 

kino aktorių ir režisierių Algį Matulionį; Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija – 

politologą Vincentą Vobolevičių; Lietuvos žurnalistų sąjunga – Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno 

apskrities skyriaus valdybos narį Vidmantą Mačiulį; Lietuvos žurnalistų draugija – žurnalistę 

Liudviką Pociūnienę.  

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

padeda LRTK atlikti jai pavestas funkcijas. Pagal 2017 m. gruodžio 14 d. atliktus VIĮ pakeitimus, 

nuo 2019 m. sausio 1 d. LRTK administracijai vadovauja LRTK pirmininkas.  

LRTK administracijoje įsteigti 3 skyriai – Teisės, Visuomenės informavimo ir Ūkio subjektų 

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

programų stebėseną. LRTK administracijoje numatytos 25 pareigybės. Ataskaitiniais metais pagal 

darbo sutartis LRTK administracijoje dirbo 20 darbuotojų – 13 moterų ir 7 vyrai. Darbuotojų vidutinis 

amžius – 45 m., didžioji dauguma turi universitetinį išsilavinimą. 
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TRANSLIAVIMO VEIKLOS IR RETRANSLIUOJAMO 

TURINIO LICENCIJAVIMAS, NELICENCIJUOJAMOS 

VEIKLOS REGULIAVIMAS 

LRTK 2019 m. vykdė radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos 

licencijavimą, organizavo konkursus licencijoms gauti radijo, televizijos programoms transliuoti ir 

retransliuoti, transliuotojų ir (ar) retransliuotojų prašymu keitė licencijų sąlygas, naikino licencijų, 

leidimų galiojimą, registravo pranešimus apie nelicencijuojamą veiklą pateikusius ūkio subjektus ir 

kt. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo užregistruoti 2 pranešimai apie 

nelicencijuojamos televizijos programų transliavimo internete paslaugų teikimo Lietuvos 

Respublikos vartotojams veiklos pradžią. 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 83 sprendimus, susijusius su licencijavimu, konkursų 

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

(žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. LRTK 2019 m. priimti su licencijavimu, konkursų skelbimu bei vykdymu ir kitais 

LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos klausimais susiję sprendimai. 

Eil. Nr.  Sprendimo rūšis  Priimta sprendimų  

1. Dėl licencijų sąlygų pakeitimo  17 

2. Dėl licencijų galiojimo panaikinimo  5 

3. Dėl konkursų paskelbimo  9 

4. Dėl konkursų rezultatų  5 

5. Dėl leidimų galiojimo panaikinimo 1 

6. Dėl leidimų sąlygų pakeitimo  2 

7. Dėl sutikimo perleisti ir įsigyti akcijas 2 

9. Dėl licencijos išdavimo be konkurso 1 

10. Dėl laikino veiklos sustabdymo 5 

11. Norminiai aktai 12 

12. Kiti sprendimai 24 

 

Konkursų licencijoms gauti skelbimas ir vykdymas 

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK paskelbė 4 konkursus transliavimo licencijoms radijo 

programoms transliuoti, 3 konkursus transliavimo licencijoms televizijos programoms transliuoti ir 2 

konkursus retransliuojamo turinio licencijoms televizijos programoms retransliuoti gauti ir priėmė 5 

sprendimus dėl konkursų rezultatų (žr. 2 lentelę). 
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2 lentelė. LRTK 2019 m. paskelbti konkursai ir konkursų rezultatai. 

Eil. 

Nr. Konkurso tikslas 

Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis/ 

TV kanalas 

Konkurso dalyviai 

Nugalėtojas 

1. 

Retransliuojamo 

turinio licencijai 

televizijos programai 

retransliuoti 

Vilnius ir 

Šalčininkai 

 

31 TV 

kanalas 

 

33 TV 

kanalas 

AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras 

Švenčionys 

2. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti 

Raseiniai 89,5 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 

3. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti 

Klaipėda 93,3 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

4. 

Transliavimo 

licencijai televizijos 

programai transliuoti 

Vilnius ir 

Šalčininkai 

 

31 TV 

kanalas 

 

33 TV 

kanalas 

UAB „Inno LT“ 

Švenčionys 

5. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti 

Marijampolė 87,6 MHz 

UAB All Media Radijas,  

VšĮ „KVARTOLĖ“,  

UAB RADIJO STOTIS 

„ULTRA VIRES“,  

UAB „Solfega“ 

UAB All Media Radijas 

6. 

Transliavimo 

licencijai televizijos 

programai transliuoti* 

Lietuvos 

Respublika 

AB LRTC I 

SATT** 

DELFI, UAB,  

Kids Network Television OÜ, 

TELEWIZJA POLSKA S.A. 

DELFI, UAB 

7. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti* 

Klaipėda 93,3 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

8. 

Transliavimo 

licencijai televizijos 

programai transliuoti* 

Kėdainiai, 

Panevėžys ir 

Ukmergė 

46 TV 

kanalas 
UAB „Inno LT“ 

9. 

Retransliuojamo 

turinio licencijai 

televizijos programai 

retransliuoti* 

Kėdainiai, 

Panevėžys ir 

Ukmergė 

46 TV 

kanalas 

VšĮ Regioninė televizija 

“Aidas” 

 

* Sprendimas dėl konkurso rezultatų priimtas 2020 m. 

** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 
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2019 m. LRTK išdavė 6 naujas licencijas: 1 retransliuojamo turinio licenciją konkurso 

televizijos programai retransliuoti nugalėtojui, 1 licenciją konkurso televizijos programai transliuoti 

nugalėtojui, 1 licenciją radijo programai transliuoti be konkurso ir 3 licencijas konkurso radijo 

programoms transliuoti nugalėtojams. Be to, LRTK pakeitė 2 leidimų VšĮ „LIETUVOS 

NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ televizijos programoms „LRT TELEVIZIJA“ ir 

„LRT PLIUS“ sąlygas, pakeičiant nustatytų transliuojamų televizijos programų sandarą ir turinį.  

 

LRTK sprendimai dėl licencijų sąlygų pakeitimų ir licencijų galiojimo 

panaikinimo 

LRTK 2019 m. priėmė 17 sprendimų dėl licencijų sąlygų pakeitimų. Šiais sprendimais buvo 

keičiami licencijose nustatytų televizijos, radijo programų sandara ir turinys, retransliuojamų 

televizijos programų sąrašai ir kitos licencijų sąlygos: 9 sprendimai, kuriais buvo pakeistos 

transliavimo licencijų televizijos programoms transliuoti televizijos programos sandaros ir turinio 

sąlygos; 5 sprendimai, kuriais buvo pakeistos transliavimo licencijų radijo programoms transliuoti 

radijo programų sandaros ir turinio sąlygos; 2 sprendimai, kuriais buvo pakeisti retransliuojamo 

turinio licencijų retransliuojamų programų sąrašai; 1 sprendimas, kuriuo nebuvo patenkintas 

prašymas pakeisti transliavimo licencijos televizijos programai transliuoti televizijos programos 

sandarą ir turinį.   

Per ataskaitinį laikotarpį LRTK priėmė 6 sprendimus, kuriais panaikino 4-ių* transliavimo ir 

retransliuojamo turinio licencijų galiojimą, 1-o leidimo galiojimą (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Licencijos, kurių galiojimas panaikintas  

Eil. 

Nr. 
Ūkio subjektas 

Licencijos galiojimo panaikinimo 

pagrindas 

Licencijuojama 

veikla, licencijos Nr. 

1. MB „Finbros“ 

Licencijos turėtojas per licencijoje 

nustatytą terminą nepradėjo vykdyti 

radijo programos transliavimo veiklos 

Klaipėdoje; Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba panaikino teisę 

Licencijos turėtojui naudoti 88,2 MHz 

dažnį Klaipėdoje. 

Radijo programos 

transliavimas,  

Nr. LC-500 

2. MB „Finbros“ 

Negautas LRTK rašytinis sutikimas dėl 

Licencijos turėtojo kontrolinio akcijų 

paketo savininko arba licencijos turėtojo 

kontrolės (valdymo) perėjimo kitam 

asmeniui (asmenims); Licencijos 

turėtojui naikinama teisė transliuoti radijo 

programą, naudojant 89,8 MHz radijo 

dažnį Nidoje. 

 

Radijo programos 

transliavimas,  

Nr. LC-500 
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3. 
J. Jasiulionio 

individuali įmonė 
Licencijos turėtojas atsisakė licencijos 

Televizijos programos 

transliavimas,  

Nr. LC-283(T283) 

4. UAB „Bitė Lietuva“ Licencijos turėtojas atsisakė licencijos 

Televizijos programų 

retransliavimas,  

Nr. LC-507 

5. 
UAB 

„RADIOCENTRAS“ 
Licencijos turėtojas atsisakė licencijos 

Radijo programos 

transliavimas,  

Nr. LC-511 

6. 

VšĮ “LIETUVOS 

NACIONALINIS 

RADIJAS IR 

TELEVIZIJA” 

Leidimo turėtojas atsisakė leidimo 

Televizijos programos 

transliavimas,  

Nr. LD-11(NTP11)** 

* MB „Finbros“ transliavimo licencija radijo programai transliuoti panaikinta 2 sprendimais 

** Leidimo galiojimas naikinamas nuo 2020 m. sausio 1 d.  

LRTK 2019 m. gruodžio 31 d. buvo išdavusi 132 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 

2019 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 41 radijo programų transliuotojai, kurie transliavo 51 

radijo programą. Du radijo programų transliuotojai – VšĮ „Zorza“ su radijo programa RADIOWILNO 

ir VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ su radijo programa FIX FM transliuoja tik internetu. 

Ataskaitiniais metais Lietuvoje buvo transliuojama daugiausia muzikinio informacinio pobūdžio 

radijo programų. 

2019 m. LRTK išdavė 2 licencijas radijo programoms transliuoti, 1-ą iš jų – be konkurso. 2 

licencijų radijo programoms transliuoti turėtojams, laimėjusiems LRTK organizuotus konkursus, 

licencijose nustatytos veiklos sąlygos buvo pakeistos – išplėstos licencijuojamos veiklos teritorijos.  

Per ataskaitinį laikotarpį panaikinti 2 transliavimo licencijų radijo programoms transliuoti 

galiojimai. 

Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė 2019 m. buvo didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose: Vilniuje transliuota 30 radijo programų, Kaune – 25, Klaipėdoje – 23, Šiauliuose – 22 ir 

Panevėžyje – 19 radijo programų (žr. 1 paveikslėlį).  

Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2019 m. Lietuvoje buvo 13 nacionalinių radijo 

programų (žr. 4 lentelę), 8 regioniniai radijo programų transliuotojai (žr. 5 lentelę) ir 27 transliuotojai, 

transliuojantys vietines radijo programas (žr. 6 lentelę).  
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1 paveikslėlis. Radijo programų skaičius didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2019 m. 

 
 

 

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“ 

 

 

Pagal klausyto laiko dalį keturios populiariausios nacionalinės radijo programos: „Lietus“, 

„M-1“, „LRT radijas“ ir „Radiocentras“ 2019 metais sudarė 59 procentus viso apklaustos auditorijos 

klausyto laiko, o 2018 metais ši auditorija siekė 55,9 procento (žr. 2 paveikslėlį). 
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2 paveikslėlis. Nacionalinių radijo programų auditorija pagal klausyto laiko dalį,  

2019 m. ruduo – žiema. TNS LT 

 

 

5 lentelė. Regioniniai radijo programų transliuotojai. 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas 

Radijo programos 

pavadinimas 
Vietovės 

1. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ 

Druskininkai, Ignalina, 

Mažeikiai, Nida, Plunksniai, 

Raseiniai, Skuodas, Visaginas  

2. UAB „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, Raseiniai 

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, Kaunas 

  

0,4

0,7

2,3

2,4
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4,7
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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 „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Šiauliai 

22. UAB „Lamantas“ „Mažeikiai.FM“ Mažeikiai 

23. UAB „Lamantas“ „Kapsai“ Marijampolė 

24. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šiauliai 

25. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Klaipėda 

26. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Kaunas 

27. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Vilnius 

28. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Viešintos 

29. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Alytus 

30. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Telšiai 

31. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Marijampolė 

32. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Biržai 

33. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Utena 

34. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Varėna 

35. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Jurbarkas 

36. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Rokiškis 

37. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Joniškis 

38. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šilutė 

39. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Plungė 
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40. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Tauragė 

 41. UAB „Mažeikių aidas“ „Mažeikių aidas“ Mažeikiai 

42. UAB „PLUNSTA“ „Spindulys“ Plungė 

43. UAB „PROARSA“ „JAZZ FM“ Vilnius 

44. UAB „PROARSA“ „Vaikų radijas“ Vilnius 

45. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Kaunas 

46. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Klaipėda 

47. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Vilnius 

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

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

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

51. UAB „RADIOLA“ „SUPER FM“ Vilnius 

52. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Biržai 

53. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Panevėžys 

54. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ „Laluna“ Klaipėda 

55. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ „Raduga“ Klaipėda 

56. UAB „REKLAMOS GAMA“ „Radijogama“ Klaipėda 

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

58. Šiaulių Didždvario gimnazija „Radijo klubas“ Šiauliai 

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

60. 
UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS BANGŲ 

RADIJAS“ 

„TARPTAUTINIS 

BALTIJOS BANGŲ 

RADIJAS“ 

Anykščiai 

(Viešintos) 

61. VšĮ Utenos radijas „Utenos radijas“ Utena 

62. Vilniaus Baltupių progimnazija „Baltupių radijas“ Vilnius 

63. Vilniaus universitetas  „Start FM“  Vilnius 

64. UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ „Znad Wilii“ Vilnius 

 

 

Populiariausia radijo programa pagal pasiektą dienos auditoriją Lietuvoje 2019 m. išlieka „M-

1“, nors pagal klausyto laiko dalį pirmauja „Lietus“. „LRT Radijas“ tiek pagal pasiektą dienos 

auditoriją, tiek pagal klausyto laiko dalį užima trečiąją vietą (žr. 3 paveikslėlį).   
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3 paveikslėlis. Pasiekta radijo stočių dienos auditorija, 2019 m. ruduo – žiema. TNS LT 

* LRRSA – Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijai priklausančios stotys.  

 

Televizija 

Skaitmeninė antžeminė televizija 

Televizijos programų transliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus) 

 

2019 m. per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus Lietuvos Respublikos gyventojai 

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

 

2019 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 
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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“ ir UAB „Inno LT“ – televizijos programą „FMT TV“). Per skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklą 31 televizijos kanalu Vilniuje, 31 televizijos kanalu Šalčininkuose ir 33 televizijos 

kanalu Švenčionyse UAB „Inno LT“ transliuoja televizijos programą „FMT TV“. 

 

 

Televizijos programų retransliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis 

 

2019 m. Lietuvoje per skaitmenines antžemines televizijos stotis televizijos programas 

retransliavo ir (ar) pradėjo retransliavimo veiklą 4 retransliuotojai – VšĮ Alytaus regioninė televizija, 

UAB „BALTICUM TV“, UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS BANGŲ RADIJAS“, AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centras. 

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“ per pirmąjį AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą retransliuoja televizijos programą 

„Nastojaščeje vremia“. 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras per 31 TV kanalą Vilniuje, Šalčininkuose, per 33 TV 

kanalą Švenčionyse retransliuoja 5 Lenkijos Respublikos televizijos programų transliuotojų 

transliuojamas televizijos programas; AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui buvo išduota 

retransliuojamo turinio licencija, pagal kurią įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 15 d. 

per 31 TV kanalą Vilniuje, Šalčininkuose, per 33 TV kanalą Švenčionyse pradėti retransliuoti 

televizijos programą TVP Wilno. 

 

 

Televizijos programų transliavimas  

 

Lietuvoje televizijos programos transliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus); 

- kabelinės televizijos tinklais;  

- laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV);  

- internete; 

- per dirbtinį Žemės palydovą. 

 

 

Lietuvoje 2019 m. pabaigoje 32 transliuotojai, turintys transliavimo licencijas televizijos 

programai transliuoti, transliavo 38 televizijos programas (žr. 4 paveikslėlį):  
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- 21 televizijos programą per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar stotis; 

- 18 televizijos programų kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio (IPTV) 

tinklais; 

- 13 televizijos programų internete; 

- 3 televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą.  

 

4 paveikslėlis. 2019 m. televizijos programos buvo transliuojamos šiais elektroninių ryšių 

tinklais. 

 

 

 

Išskirtiniu ataskaitinių metų bruožu buvo tai, kad po daugiau kaip kelių dešimtmečių „LRT 

TELEVIZIJOS“ programa ėmė rimtai varžytis dėl žiūrovų su populiariausiomis „TV3“ ir „LNK“ 

programomis ir jos auditorija pirmą kartą kelis 2019 m. mėnesius buvo didesnė už „LNK“ programos 

auditoriją (žr. 5 paveikslėlį). 

  

3

13

18

21

0 5 10 15 20 25

Per dirbtinį Žemės palydovą

Internetu

Kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio
(IPTV) tinklais

Per skaitmenines antžemines televizijos stotis
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5 paveikslėlis. TV kanalų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką.  2019 metų „Gyvo“ 

žiūrėjimo duomenys. TNS LT 

*Programos auditorija nebuvo stebima. 
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Televizijos programų retransliavimas  

Lietuvoje televizijos ir radijo programos retransliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- kabelinės televizijos tinklais; 

- mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais; 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus); 

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

programų transliavimas ir (ar) retransliavimas;  

- internete; 

- per dirbtinį Žemės palydovą. 

 

2019 m. pabaigoje televizijos programas retransliavo 44 ūkio subjektai (2 ūkio subjektai 

retransliavo 2 radijo programas), retransliuojantys jas įvairiomis technologijomis:  

- 4 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 mikrobangų 

daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais;  

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

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

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

televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas; 

- 15 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas laidiniais plačiajuosčio ryšio 

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

transliavimas ir (ar) retransliavimas; 

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

 

Analizuojant televizijos programų retransliavimo paslaugas matyti, kad nuolat mažėja 

kabelinės televizijos, MDTV ir skaitmeninės antžeminės televizijos vartotojų skaičius, nors bendras 

mokamos televizijos vartotojų skaičius išlieka stabilus dėl didėjančio internetinės televizijos vartotojų 

skaičiaus (žr. 6 paveikslėlį). 
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6 paveikslėlis. Mokamų televizijos paslaugų abonentų struktūra pagal paslaugos gavimo būdus 

 
Šaltinis – LRTK 

 

2019 m. penkios stambiausios kabelines paslaugas teikiančios bendrovės : UAB „Cgates“, 

UAB „Init“, UAB „BALTICUM TV“, SPLIUS, UAB bei UAB „Parabolė“ teikė paslaugas 88,6 

procentams visų šalies kabelinės televizijos abonentų (žr. 7 paveikslėlį). 2018 metais šių bendrovių 

abonentų buvo 85,5 procento. 

7 paveikslėlis. Kabelinės televizijos abonentų skaičiaus (iš viso – 334,0 tūkst.) pasiskirstymas 

pagal teikėjus, 2019 m. III ketv. 

 
Šaltinis – LRTK 
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Sparčiai augant televizijos programų retransliavimo paslaugai, naudojant IPTV technologijas 

(per 2019 m. abonentų skaičius padidėjo 4,3 procento) visos mokamos retransliavimo rinkos lyderiu 

išlieka „Telia Lietuva, AB“ teikianti mokamos televizijos retransliavimo paslaugą 35,7% šalies 

mokamos televizijos abonentų (žr. 8 paveikslėlį). 

 

8 paveikslėlis. Mokamų televizijos paslaugų abonentų (iš viso – 673,1 tūkst.) struktūra pagal 

teikėjus,  2019 m. III ketv. 

 

 
Šaltinis – LRTK 

 

VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ turėjo 9 galiojančius 

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

leidimus televizijos programoms transliuoti. 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ transliuojamos radijo ir 

televizijos programos pateiktos 9 lentelėje. 
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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 

 

 

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 

2019 m. pabaigoje LRTK buvo pateikti 103 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.  

2019 m. pabaigoje Lietuvoje 19 ūkio subjektų teikė užsakomųjų visuomenės informavimo 

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

internete. 

Per ataskaitinius metus pranešimus apie nelicencijuojamos televizijos programų transliavimo 

internete paslaugų teikimo veiklos pradžią pateikė 2 ūkio subjektai. 

2019 m. 2 ūkio subjektai nutraukė nelicencijuojamą  užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos vykdymą, 1 ūkio subjektas – radijo 

programos transliavimo internete veiklos vykdymą, 2 ūkio subjektai – televizijos programų 

transliavimo internete veiklos vykdymą ir 1 ūkio subjektas – retransliavimo veiklą.   

 

 

LRTK teikimu LR 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 

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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priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašu, LRTK 2019 m. Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijai pateikė 15 kreipimųsi 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 16 ūkio subjektų (žr. 10 lentelę). 

10 lentelė. Metinės įmokos dydžiai. 

Eil. 

Nr. 
Įmonės pavadinimas 

Metinės įmokos 

dydis (BSI) 

1.  UAB „LNK studija“ 110 

2.  UAB „Bitė Lietuva“ 89,7 patikslintas 

3.  UAB „Labas, Klaipėda“ 3,8 

4.  UAB „Consilium optimum“ 38,4 

5.  VšĮ „LN televizija“ 4 

6.  VšĮ Transliacijų centras 37,5 

7.  Vilniaus Baltupių progimnazija 0,3 

8.  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 20,8 

9.  AS TV Play Baltics 110 

10.  UAB „Consilium optimum“ 13,4 

11.  UAB „Televizijos produkcija“ 37,5 

12.  VšĮ „KVARTOLĖ“ 1,5 

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

14.  UAB „Progmera“ 2,4 

15.  UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ 98,1 negalioja 

16.  UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ 33,2 patikslintas 

17.  UAB „BALTICUM TV“ 7,3 

18.  UAB „BALTICUM TV“ 7,3 

19.  UAB „BALTICUM TV“ 7 

20.  UAB „BALTICUM TV“ 110 

* BSI – Lietuvos Respublikos Vyriausybės bazinė socialinė išmoka, 2019 m. BSI – 38 eurai. 

 

 

Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų sumokėta valstybės 

rinkliava 

 

LRTK per ataskaitinį laikotarpį priėmė 17 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 448 Eur valstybės rinkliavą. 

Per 2019 m. LRTK konkursų laimėtojams išdavė 5 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 1707 Eur valstybės 

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

pardavimas ar kitoks perleidimas 

 

LRTK, vykdydama VIĮ 22 straipsnio nuostatų reikalavimus, 2019 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 2 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 

(vardas, pavardė) 

Subjekto, kuris įgyja 

perleidžiamas akcijas, 

pavadinimas (vardas, pavardė) 

1. 
UAB „ŽINIŲ 

RADIJAS“ 
UAB „SSPC“ 

UAB „Litvalda“ – 65,8 proc. 

akcijų 

2. 
UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija 
UAB „LIETUVOS RYTAS“ 

UAB „Singing fish“ – 100 proc. 

akcijų 

 

 

Televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir radijo programų transliuotojų 

pajamų dinamika 

 

Remdamasi LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų pranešimais, LRTK 

kiekvienais metais apskaičiuoja jų pajamas, gaunamas iš audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikimo veiklos (žr. 9 paveikslėlį). 
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9 paveikslėlis. Ūkio subjektų pajamų dinamika (mln. EUR)  

Šaltinis – LRTK 

 

TEISĖKŪRA IR TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

2019 m. LRTK nemažai dėmesio skyrė autorių teisių apsaugai internete, asmenų 

konsultavimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros proceso reglamentavimo tobulinimui. 

2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymo 78 straipsnio pakeitimai, kurie: 

1) teisių turėtojams suteikia teisę kreiptis į LRTK su prašymu taikyti privalomus nurodymus 

interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie 

šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis 

teisių objektai (autorių teisių saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo 

kompiuterių tinklais (internete);  

2) LRTK suteikia teisę duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus 

panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, 

blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol nepašalinamas 

autorių teisių saugomo turinio pažeidimas. 

 

Atsižvelgiant į minėtas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 

nuostatas, LRTK 2019 m. kovo 27 d. priėmė Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus 
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interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašą1 . Minėtas aprašas nustatė autorių 

teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto 

prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis 

naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (toliau – 

autorių teisių saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais 

(internete) nagrinėjimą LRTK, prašymo taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų 

teikėjams formos ir turinio reikalavimus. 

Siekiant nustatyti konsultacijų rengimo, teikimo ir skelbimo tvarką, užtikrinti vienodą ir 

kokybišką LRTK teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą ir kitų LRTK kompetencijai priskirtų teisės 

aktų reikalavimų laikymąsi, buvo patvirtintas Asmenų konsultavimo LRTK tvarkos aprašas2. Šiame 

teisės akte yra įtvirtinta, kad LRTK konsultacijas asmenims teikia raštu, elektroniniu paštu, žodžiu 

(telefonu ar asmeniui atvykus į LRTK). Konsultacijos taip pat gali būti skelbiamos viešai – LRTK 

interneto svetainėje ar išplatinta viešosios informacijos rengėjams ir (arba) LRTK administruojamose 

socialinių tinklų paskyrose. LRTK toliau diegia priemones, kurios stiprina grįžtamąjį ryšį ir leidžia 

įvertinti asmenų pasitenkinimo gauta paslauga lygį (pvz., LRTK interneto svetainėje asmenys gali 

užpildyti išsamią paslaugų kokybės vertinimo anketą, LRTK administracijos darbuotojas, teikiantis 

konsultaciją asmeniui atvykus į LRTK, įvertinęs situaciją, turi teisę konsultuojamam asmeniui 

pasiūlyti pokalbį su juo įrašyti kokybiškos konsultacijos suteikimo užtikrinimo tikslu ir kt.). 2019 m. 

taip pat buvo atlikti Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo LRTK 

tvarkos aprašo pakeitimai3, siekiant šį teisės aktą suderinti su Asmenų konsultavimo LRTK tvarkos 

aprašu.  

Siekiant daugiau aiškumo probleminiais klausimais LRTK interneto svetainėje, skiltyje DUK 

(dažniausiai užduodami klausimai) buvo įkelti paaiškinimai: „Kaip nustatyti, ar teikiamos 

užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos?“, „Transliavimo 

licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo reorganizavimas“, „Kada reikalingas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) rašytinis sutikimas pardavus ar kitaip perleidus 

transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus)?” ir „Metodinė 

pagalba ir poveikio priemonių taikymas „verslo naujokams“. 

2019 m. buvo patvirtintas LRTK poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos 

aprašas4, kuris nustato LRTK taikomų poveikio priemonių sistemą, sprendimų dėl poveikio 

priemonių taikymo ūkio subjektams priėmimo tvarką, administracinių nuobaudų taikymo ypatumus, 

ūkio subjektų informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų 

apskundimo tvarką. 

Siekiant nustatyti LRTK prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo rodiklius, jų 

apskaičiavimo ir ūkio subjektų reitingavimo tvarką, buvo patvirtintas LRTK prižiūrimų ūkio subjektų 

                                                 
1  LRTK 2019 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. KS-14 „Dėl teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus 

interneto prieigos paslaugų teikėjams  nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
2 LRTK 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-45 „Dėl asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
3 LRTK 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-73 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. 

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

televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
4 LRTK 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-43 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių 

ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6e46920cd4d11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6e46920cd4d11e9929af1b9eea48566
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veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašas5. Ūkio subjektų rizikos vertinimas – procesas, kurio metu 

analizuojami LRTK kaupiami ūkio subjektų vykdomos radijo ir televizijos programų transliavimo, 

retransliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo veiklų 

duomenys. Šio proceso metu ūkio subjektų veiklos rizika yra apskaičiuojama ir įvertinama. Ūkio 

subjekto rizikingumas išreiškiamas balų, suteiktų įvertinus ūkio subjekto veiklą pagal visus jam 

taikomus rizikos vertinimo kriterijus, suma. Apskaičiavus visų prižiūrimų ūkio subjektų rizikingumo 

reikšmes, sudaromas ūkio subjektų sąrašas, kuriame ūkio subjektai nurodomi rizikingumo reikšmių 

mažėjimo tvarka. Ūkio subjektų veiklos priežiūra atliekama atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumą 

(didelio, vidutinio ar mažo). 

2019 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja VIĮ 34 straipsnio 4 dalies redakcija, kurioje numatoma, jog 

ne mažiau kaip 90 procentų programų kiekio teikiant Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos 

programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugas ir (ar) retransliuojant televizijos programas 

kiekviename jų vartotojams siūlomame pagrindiniame televizijos programų pakete būtų teikiamos 

oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis. Naujoji įstatymo redakcija panaikino reikalavimą į šį 90 

procentų programų kiekio įskaityti ir programas teikiamas neoficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, 

tačiau sukurtas kitoje valstybėje narėje. Remiantis tuo, buvo pakeistas LRTK Ūkio subjekto, vykdančio 

radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą ir (ar) teikiančio Lietuvos Respublikos 

vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, planinio 

patikrinimo kontrolinis klausimynas6. 

2019 m. LRTK teikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Transliavimo veiklos ir 

retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių pakeitimo projektus (dvi versijas). Kultūros ministras 

įsakymu patvirtinto Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisykles7, kuriose 

įtvirtinta paprastesnė tvarka, kreipiantis į LRTK dėl programų sąrašo papildymo jau turimoje 

retransliuojamo turinio licencijoje bei, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatymo pakeitimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimą -  naikinami įpareigojimai 

licencijos turėtojui turėti popierinės formos licenciją, dublikatą bei su tuo susijusios pareigos, o visa su 

licencijų išdavimu susijusi informacija yra žymima valstybės įmonės Registrų centro tvarkomoje 

Licencijų informacinėje sistemoje. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad priimtas VIĮ pakeitimas dėl 

Reglamento (ES) 2017/2394 įgyvendinimo, LRTK pateikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai 

Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių pakeitimo projektą. 

2019 m. spalio 30 d. buvo patvirtintos naujos LRTK atliekamų ūkio subjektų veiklos 

patikrinimų taisyklės8 nustato LRTK atliekamų radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, 

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

atskirų programų platinimo internete paslaugas, ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir 

                                                 
5 LRTK 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio 

subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
6 LRTK 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-46 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 

d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo 
7 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-668 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros 

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

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
8 LRTK 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų 

veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b83401b0cd4e11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b83401b0cd4e11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74593ea0751c11e8ae2bfd1913d66d57/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74593ea0751c11e8ae2bfd1913d66d57/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45D2CD801BD2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45D2CD801BD2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45D2CD801BD2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c383aff0fb9f11e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c383aff0fb9f11e99681cd81dcdca52c
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trukmę, nurodytų ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų įforminimą, metinio LRTK planuojamų 

tikrinti ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir ne pagal šį sąrašą tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus, 

ūkio subjektų konsultavimo LRTK kompetencijos klausimais ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu 

tvarką, poveikio priemonių taikymo tvarką ir sąlygas, mažareikšmių pažeidimų nustatymo kriterijus. 

2019 m. buvo patvirtintas Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašas9, kuris 

reglamentuoja informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, 

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

atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą ir pranešimų apie nelicencijuojamos 

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

programų platinimo internete ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią teikimo LRTK 

tvarką. Šiuo teisės aktu siekiama supaprastinti aukščiau nurodytos informacijos ir pranešimų 

pateikimo tvarką, be to, ūkio subjektai informaciją LRTK gali pateikti ne tik raštu, bet ir elektronine 

forma per LRTK apsaugotos prieigos duomenų teikimo informacinės sistemos interneto tinklalapį. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad LRTK 2019 m. davė nurodymus tinklo paslaugų teikėjams 

panaikinti galimybę pasiekti interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, blokavimo 

tinklo paslaugų teikėjo srities serveryje (angl. Domain Name System, DNS) būdu 27 interneto 

svetainėse esančią informaciją, kadangi tose svetainėse televizijos programų platinimo internete 

paslaugos Lietuvos Respublikos vartotojams buvo teikiamos neteisėtai, t. y. nepateikus LRTK 

pranešimo apie nelicencijuojamos televizijos programų platinimo internete paslaugų teikimo 

Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią. 

 

2019 m. LRTK priėmė 7 norminius sprendimus (žr. 12 lentelę). 

 

12 lentelė. LRTK norminiai sprendimai 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

1. 
2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-43 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2. 
2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

3. 
2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-45 „Dėl asmenų konsultavimo Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

4. 

2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-46 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

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

patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo 

5. 
2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ 

                                                 
9 LRTK 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KS-74 „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“. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6e46920cd4d11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6e46920cd4d11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b83401b0cd4e11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b83401b0cd4e11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c/asr
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6. 

2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-73 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-166 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir 

pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

7. 

2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KS-74 „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“ 

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR PROGRAMŲ 

STEBĖSENA 

2019 m. LRTK atliko 29 planinius ir 15 neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų. Be to, 

vartotojų skundų pagrindu buvo atlikta 75 atskirų programų stebėsenos. Taip pat 2019 m. LRTK daug 

dėmesio skyrė galimai nelegalių televizijos programų, teikiamų interneto svetainėse, veiklos ir atskirų 

programų platinimo internete paslaugų stebėsenai – LRTK atliko 30 tyrimų dėl galimai neteisėto 

televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos 

vartotojams. 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymo (toliau - ATGTĮ) 78 straipsnio pakeitimams10 LRTK atliko 19 tyrimų dėl interneto svetainių, 

kuriose neteisėtai viešais skelbiamas autorių teisių saugomas turinys. 

 

Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai 

LRTK 2019 m. atliko 29 planinius ūkio subjektų veiklos patikrinimus (žr. 13 lentelę), 

numatytus LRTK 2019 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plane, patvirtintame 

LRTK pirmininko 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

2019 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“11. 

  

                                                 
10 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo NR. VIII-1185 20, 201 , 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų 

pakeitimo įstatymas  

11https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/administracine-informacija/ukio-subjektu-

prieziura/planuojamu_tikrinti_ukio_subjektu_sarasas/2019m/Del-2019-planiniu-patikrinimu_.pdf  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb8d9430ebc611e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb8d9430ebc611e88568e724760eeafa
https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/planuojamu_tikrinti_ukio_subjektu_sarasas/2019m/Del-2019-planiniu-patikrinimu_.pdf
https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/planuojamu_tikrinti_ukio_subjektu_sarasas/2019m/Del-2019-planiniu-patikrinimu_.pdf
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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 
25 - 

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 

23 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų kalbai, kuria skleidžiama 

viešoji informacija 23 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų retransliuotojams 

pirmenybę teikti oficialioms ES kalboms 5 - 

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

KS-117 nustatytų reikalavimų informacijai apie 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugos teikėją 

15 13 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų paskelbtos informacijos 

saugojimui 
25 1 

Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklėse 

nustatytų reikalavimų ir VIĮ nustatyto reikalavimo 

retransliuoti, platinti internete visas nekoduotas 

nacionalines LRT televizijos programas 

5 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos kūriniams 15 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų skelbti programos 

pavadinimą 22 1 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo, draudžiančio keisti 

retransliuojamas ir (ar) platinamas internete programas 

ar įterpti į jas bet kokią kitą informaciją 

5 - 

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 

24 10 
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Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams 

apie rėmimą laikymosi 24 7 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių rodymui 

laikymosi 14 4 

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 

25 3 

Dėl LRTK sprendimų laikymosi 26 16 

Dėl transliavimo licencijose, retransliuojamo turinio 

licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi 23 10 

 

Iš 2019 m. LRTK atliktų planinių patikrinimų rezultatų matyti, kad daugiausia pažeidimų buvo 

susijusių su LRTK sprendimų nevykdymu (šie pažeidimai sudarė 38 procentus visų pažeidimų) ir 

LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. KS-117 nustatytų reikalavimų informacijai apie 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėją nesilaikymu (šie 

pažeidimai sudarė 19 procentų 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 

2019 m. LRTK skyrė 25 administracines nuobaudas, iš kurių – 23 įspėjimai ir 2 baudos. 13 nuobaudų 

skirta už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 477 straipsnio 

pažeidimus (transliavimo turinio licencijose ir leidimuose nustatytų reikalavimų pažeidimai), 10 

nuobaudų skirta už ANK 146 straipsnio pažeidimus (reikalavimų televizijos reklamai, prekių 

rodymui, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų rėmimo 

reikalavimų pažeidimai), 1 nuobauda skirta už ANK 548 straipsnio pažeidimą (visuomenės 

informavimo priemonių paskelbtos informacijos saugojimo tvarkos pažeidimas) ir 1 nuobauda skirta 

už ANK 78 straipsnio pažeidimą (neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios 

informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas). 

 

2019 m. neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai ir atskirų radijo, 

televizijos programų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis paslaugų teikimo veiklos stebėsena 

2019 m. LRTK atliko 15 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 
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skleidžiamą draudžiamą skleisti informaciją ar neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą (žr. 14 

lentelę). Ataskaitiniais metais LRTK taip pat atliko 26 ūkio subjektų veiklos patikrinimus, susijusius 

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 
- - 

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 

3 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų kalbai, kuria skleidžiama 

viešoji informacija 
- - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų retransliuotojams 

pirmenybę teikti oficialioms ES kalboms 
1 - 

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

KS-11 nustatytų reikalavimų informacijai apie 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugos teikėją 

8 4 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų paskelbtos informacijos 

saugojimui 
- - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos kūriniams - - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų skelbti programos 

pavadinimą 
3 1 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų reklamai, 

komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi 
8 3 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams apie 

rėmimą laikymosi 
5 4 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių rodymui 

laikymosi 
2 2 
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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 

5 - 

Dėl LRTK sprendimų laikymosi 
1

0 
2 

Dėl transliavimo licencijose, retransliuojamo turinio 

licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi 
8 2 

 

2019 m. LRTK atlikus neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus buvo nustatyta 18 

pažeidimų. Dažniausiai nustatyti pažeidimai, kurie sudarė 44 procentus visų pažeidimų, buvo susiję 

su reikalavimų pranešimams apie rėmimą ir reikalavimų informacijai apie visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėją nesilaikymo. 

2019 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 teikė minėtas paslaugas nepranešę LRTK apie tokios 

veiklos pradžią. 

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

programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugos Lietuvos Respublikos vartotojams, 

tačiau LRTK neturi galimybės kreiptis į tokių paslaugų teikėjus, nes atitinkamuose interneto 

tinklalapiuose, kuriuose teikiamos minėtos paslaugos, nėra kontaktinės informacijos apie paslaugų 

teikėją.  

LRTK nustačiusi, kad atitinkamos interneto svetainės yra Lietuvos Respublikos serveriuose, 

kreipiasi į interneto prieglobos paslaugų teikėjus dėl informacijos apie domeno valdytojus pateikimo.  

2019 m. LRTK 17 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. 
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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. Compic OU 

europe.playlist-play2pay.tk; 

astra.playlist-play2pay.tk; 

rus.playlistplay2pay.tk 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2019 m. 

sausio 30 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-

2107-463-2019 

2. ARIEL IMPEX LP 
 tvteka.tv;  

 tvteka.com 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019 

3. 
„Kartina Digital“ 

GmbH 

kartina.tv;  

kartinatv.net 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019  

4. 

SIA „Personiga 

Interaktiva 

Komunikacija“ 

persik.tv 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019 

5. EAST UNION LLP galaktyka.tv 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019 

6. ООО НПП „ТЕНЕТ“  tenet.tv 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019 
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7. 

„Concern ortus“ Ltd ir 

fizinis asmuo Jennifer 

Catherine Rene 

 ortus-global.com 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019 

8. Svitlana Tkachenko  mirant.kiev.ua 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019 

9. SPB TV  spbtvonline.ru 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3029-

463-2019 

10.    interntv.ru 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3877-

1063/2019 

11.    tivix.co 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3877-

1063/2019 

12.    tv-one.org 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3877-

1063/2019 

13.   piranya.com 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3877-

1063/2019 

14.   vefire.ru 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3877-

1063/2019 

15.   tvradio.biz 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3877-

1063/2019 
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16.  tvtvtv.ru 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-3877-

1063/2019 

17.  

 ottclub.cc; 

 online-television.net; 

 pr2pr.net; 

 trefoil.tv; 

 sunduk-tv.com; 

 sunduk.tv;  

 videomore.ru;  

 viaway.com; 

 rus24.tv; 

 lapti.tv 

Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. eI-5066-

1063-2019 

 

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 

teikėjai užtikrina, kad ne mažiau kaip pusė programų užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloge būtų Europos kūriniai. 

2019 m. LRTK atliko visų 11 nacionalinių televizijos programų: „LRT TELEVIZIJA“,  

„LRT PLIUS“, „TV3“, „TV6“, „TV8“, „LNK“, „Info TV“, „LIUKS!“, „TV1“, „BTV“ ir 

„Lietuvos rytas.tv“  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 „LRT TELEVIZIJA“, 

„LRT PLIUS“,  „TV3“, TV6“, „TV8“ „LNK“,„Info TV“, „LIUKS!“, „TV1“, „BTV“ ir „Lietuvos 

rytas.tv“ 

Televizijos programa Europos kūrinių dalis programoje Patikrinimo laikotarpis 

„LRT TELEVIZIJA“ 81 % 2019 03 04–2019 03 10 

„LRT PLIUS“ 88 % 2019 03 04–2019 03 10 
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„TV3“ 36 % 2019 03 04–2019 03 10 

„TV6“ 17 % 2019 03 04–2019 03 10 

„TV8“ 40 % 2019 03 04–2019 03 10 

„LNK“ 35 % 2019 03 04–2019 03 10 

„Info TV“ 75 % 2019 03 04–2019 03 10 

„LIUKS!“ 75 % 2019 03 04–2019 03 10 

„TV1“ 51 % 2019 03 04–2019 03 10 

„BTV“ 40 % 2019 03 04–2019 03 10 

„Lietuvos rytas.tv“ 58 % 2019 03 04–2019 03 10 

 

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

reikalavimų daugiau kaip pusę programos laiko skirti Europos kūriniams, tačiau lyginant 2019 m. 

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

Europos kūrinių dalis išaugo („TV8“, „TV1“, „LNK“) arba išliko stabili („LIUKS!“). 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. 2019 m. LRTK planinių užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikimo veiklos patikrinimų metu paaiškėjo, kad iš 20 LRTK užsiregistravusių 

ūkio subjektų visi 6 tikrinti ūkio subjektai laikėsi VIĮ 404 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo 

dėl Europos kūrinių kvotų (žr. 17 lentelę). 

 

17 lentelė. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjų talpinamų Europos kūrinių, dalis paslaugų teikėjo kataloge procentais (2019 m.) 

Užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjai 

Europos kūrinių dalis kataloge 

DELFI, UAB 96 % 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 
90 % 

UAB „Init“ 100 % 

UAB „Lrytas“ 100 % 

VšĮ Marijampolės televizija Ne mažiau kaip 50 % 

VšĮ Alytaus regioninė televizija Ne mažiau kaip 50 % 

 
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 tikrintų užsakomųjų 
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visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų UAB „Init“ ir UAB 

„Lrytas“ kataloguose Europos kūrinių dalis sudarė 100 proc., DELFI, UAB – 96 procentus, VšĮ 

„LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ – 90 procentų. 

 

2019 m. nagrinėti skundai 

2019 m. LRTK iš viso gavo 77 skundus. 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 reklamos, rėmimo ir prekių rodymo pranešimų). Taip pat sulaukta skundų dėl visuomenės 

informavimo priemonėse skleidžiamos dezinformacijos ir neapykantos kurstymo, neteisėtos 

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

reikalavimų nesilaikymo (žr. 10 paveikslėlį). 

Svarbu paminėti, kad LRTK nustatė 6 pažeidimus dėl Lietuvoje retransliuojamose televizijos 

programose „Pirmais Baltijais Kanals“, „NTV Mir Lithuania“ „Rossija 24“, „Planeta RTR“ 

paskelbtos informacijos, kuri pagal VIĮ 19 straipsnį yra draudžiama (platinama dezinformacija, 

kurstoma neapykanta). Asmenys, atsakingi už minėtą paskelbtą informaciją buvo informuoti apie 

padarytus pažeidimus, tačiau nebuvo pradėta nė viena procedūra dėl rusų kalba retransliuojamų 

televizijos programų laisvo priėmimo Lietuvos Respublikoje laikino sustabdymo, nes pažeidimai 

nesikartojo. 

 

10 paveikslėlis. 2019 m. LRTK gauti skundai 
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Dauguma skundų buvo pateikti užpildžius elektroninę skundų formą12, 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-16613, 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. 

 

Konsultavimo veikla 

LRTK atsižvelgdama į tai, kad Viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio 1 dalyje ūkio 

subjektų konsultavimas apibrėžiamas kaip neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis, bei į 

tai, kad Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros 

funkcijų optimizavimo“ (toliau – Aprašas), 7.4 papunktyje kaip priežiūros institucijų veiklos 

prioritetas yra įvardijamos konsultacijos ir kita metodinė pagalba, šiai sričiai 2019 m. skyrė ypatingą 

dėmesį. 

LRTK, siekdama, kad būtų užtikrintas ir reglamentuotas vienodas ūkio subjektų 

konsultavimas LRTK kompetencijos klausimais 2019 m. patvirtino Asmenų konsultavimo LRTK 

tvarkos aprašą.   

LRTK ūkio subjektų konsultavimą laiko neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalimi, 

todėl konsultacijos prižiūrimiems ūkio subjektams buvo teikiamos susitikimų LRTK metu, pagal 

paklausimus raštu, telefonu ir elektroniniu paštu. Ūkio subjektai dažniausiai buvo konsultuojami  dėl 

reikalavimų, taikomų komercinių audiovizualinių pranešimų transliavimui, neigiamą poveikį 

nepilnamečiams darančios viešosios informacijos skleidimui ir šios informacijos žymėjimui, taip pat 

dėl  transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijose nustatytų reikalavimų vykdymo. 

Pažymėtina, kad nemaža dalis konsultacijų ūkio subjektams buvo suteikiama planinių ir 

neplaninių patikrinimų, atliktų 2019 m., metu, ir buvo pastebėta, kad ūkio subjektai atsižvelgdavo į 

LRTK suteiktas konsultacijas ar metodinę pagalbą, taip išvengdami teisės aktų pažeidimų. Tokiu 

būdu paneigiamas požiūris, kad teisės aktų laikymąsi galima užtikrinti tik taikant poveikio priemones. 

Ūkio subjektų konsultavimas yra aktyviai įgyvendinama ir viešinama LRTK  prioritetinė 

priemonė, todėl LRTK, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalies 4 

punktu, savo interneto svetainėje skelbia LRTK konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos 

metodinės pagalbos teikimą.  

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir ūkio ministerija 2019 m. atliko priežiūros institucijų 

pažangumo vertinimą14 (Švieslentė) pagal 3 kategorijas, kur viena iš jų buvo konsultavimas. 

Atsižvelgiant į šio tyrimo rezultatus LRTK  konsultavimo kategorijoje buvo įvertinta 3,53 balo. Reikia 

pažymėti, kad tyrimo laikotarpis apėmė 2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. gegužės 1 d.   

2019 m. LRTK ėmėsi aktyvių veiksmų ir konkrečių priemonių, kad būtų pagerintas šis 

                                                 
12 https://www.rtk.lt/lt/formos/pateikite-e-skunda  
13 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c  
14 http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente  

https://www.rtk.lt/lt/formos/pateikite-e-skunda
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c
http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente
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rodiklis, t. y. nustatė asmenų konsultavimo tvarką, suaktyvino ūkio subjektų konsultavimą 

patikrinimų metu bei paskelbė daugiau viešų konsultacijų savo interneto svetainėje.  

LRTK, siekdama  padėti  ekonominę  veiklą  pradėjusiems  subjektams  sėkmingai  veikti 

konkurencingoje aplinkoje bei  suprasdama,  kad  svarbiausias  priežiūros  uždavinys yra  užtikrinti,  

kad  būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, kad būtų išvengta sankcijų taikymo, informavo du 

2019 m. naujai įsisteigusius ūkio subjektus apie LRTK siūlomas konsultavimo paslaugas bei 

rengiamus konsultacinius seminarus, taip siekdama prisidėti prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo 

metų įgyvendinimo.  

LRTK suprasdama, kad konsultavimo, kaip administracinės paslaugos  teikimo kokybės 

užtikrinimas reikalauja papildomų aktyvių LRTK veiksmų ir priemonių įdiegimo, šios priežiūros 

dalies vykdymo tobulinimą ir sustiprinimą laiko prioritetine 2020 m. veiklos sritimi.  

 

 

AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA INTERNETE 

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymo (toliau – ATGTĮ) 78 straipsnio pakeitimai, kurie teisių turėtojams suteikia teisę kreiptis į 

LRTK su prašymu taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems 

paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, 

kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (autorių teisių saugomas turinys) 

neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete). Taip pat LRTK 

suteikta teisę duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę 

pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, 

identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol nepašalinamas autorių teisių saugomo turinio pažeidimas 

(toliau – ir blokuoti svetainę). 

2019 m. LRTK priėmė 16 sprendimų blokuoti 19 interneto svetainių (žr. 18 lentelę), kuriose 

neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys. Prieiga panaikinta prie populiariausios 

Lietuvos Respublikoje neteisėtai viešai talpinančios audiovizualinius kūrinius interneto svetainės 

filmai.in. LRTK atliktų tyrimų duomenimis, šioje svetainėje apsilankydavo virš 700 tūkst. unikalių 

lankytojų. Taip pat panaikinta prieiga prie vienos populiariausių Lietuvoje pagal bendrą vartotojų 

apsilankymų skaičių „P2P“ (angl. peer-to-peer) principu veikiančios interneto svetainės torrent.ai. 

Būtina paminėti, kad liepos 10 dieną LRTK priėmė sprendimą blokuoti interneto svetainę 

sputniknews.lt, kurioje buvo neteisėtai viešai skelbiama beveik 1500 straipsnių. Sputniknews.lt 

atstovams pašalinus minėtą autorių teisių saugomą turinį, LRTK rugpjūčio 2 d. prieigą prie 

sputniknews.lt atnaujino.  
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18 lentelė. Interneto svetainių, kuriose neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas 

turinys, sąrašas 

Nr. 

Interneto domeno 

vardas, 

identifikuojantis 

interneto svetainę 

Teismo, išdavusio leidimą duoti privalomą nurodymą tinklo 

paslaugų teikėjams, pavadinimas, nutarties priėmimo data, 

numeris 

1. themusiclt.com 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 13 

d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-3551-463-2019 

2. themusiclt.com 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 7 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. eI-3873-1063/2019 

3. tophitai.com 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 7 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. eI-3874-1063-2019 

4. pdfknygos.net 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 12 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. eI-4415-1063/2019 

5. ldiena.lt 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 

30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-4947-463/2019 

6. filmix.co 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 13 

d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-5077-1063-2019 

7. yts.lt 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 13 

d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-5078-1063-2019 

8. 

new-rus.tv; 

newru.tv; 

tebox.eu 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 13 

d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-5079-1063-2019 

9. filmai.in 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 4 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. eI-5321-1063-2019 

10. torrent.ai 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 4 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. eI-5322-1063-2019 

11. hdxa.me 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 9 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. eI-5365-463/2019 

12. bobfilm.xyz 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 9 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. eI-5366-463/2019 

13. 
filmix.guru, 

filmix.org.ua 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. gruodžio 4 

d.  sprendimas Nr. KS-79 
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14. themusiclt.net 
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. gruodžio 17 

d.  sprendimas Nr. KS-81 

15. knygos.in 
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. gruodžio 17 

d.  sprendimas Nr. KS-82 

 

Siekdamas ištirti blokavimo efektyvumą, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius nuolatos 

atlieka interneto svetainių, prie kurių prieiga panaikinta dėl autorių teisių pažeidimų, stebėseną dėl 

vartotojų lankomumo srauto pokyčių prieš ir po blokavimo. Nustatyta, kad LRTK 2019 m. spalio 

mėn. davus privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti prieigą prie 

interneto svetainės filmai.in, vartotojų lankomumas mažėjo (spalio mėn. -24 proc., lapkričio mėn. -

29 proc., gruodžio mėn. -4 proc.) (žr. 11 paveikslėlį). Interneto svetainės torrent.ai vartotojų 

lankomumas po LRTK 2019 m. spalio mėn. sprendimo blokuoti svetainę kas mėnesį taip pat mažėjo 

(spalio mėn. -26 proc., lapkričio mėn. -36 proc., gruodžio mėn. -1 proc.) (žr. 12 paveikslėlį).  

 

11 paveikslėlis. 2019 m. filmai.in bendras vartotojų apsilankymų skaičius kas mėnesį  
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12 paveikslėlis. 2019 m. torrent.ai bendras vartotojų apsilankymų skaičius kas mėnesį 

 

Remiantis Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-

771 „Dėl privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo 

patvirtinimo“15 (toliau – Aprašas), LRTK vykdė nuolatinę stebėseną dėl blokuotų svetainių kopijų 

(angl. mirror sites), kurios suteikė prieigą prie tos pačios veiklos kaip ir pirminė interneto svetainė, 

ir blokavo 5 pirminių svetainių kopijas. 

2019 m. gegužės mėn. LRTK susitiko su interneto technologijų kompanijos „Google“ 

atstovais aptarti galimybę pašalinti iš „Google“ paieškos sistemos LRTK užblokuotas interneto 

svetaines. Taip pat buvo aptartas klausimas dėl galimybės apriboti informacijos pasiekimą per 

„Google“ DNS serverį, kad LRTK sprendimai dėl interneto svetainių blokavimo būtų sunkiau 

apeinami ir efektyviau įgyvendinami. 

Susitikimo metu „Google“ atstovas paaiškino, kad dėl užblokuotų interneto svetainių 

pašalinimo yra galimybė kreiptis į „Google“ užpildant specialią formą internete, tačiau informacijos 

pasiekimo apribojimo per „Google“ DNS serverį galimybė yra sunkiai įgyvendinama. 

 

LRTK IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI  

Siekdama paskatinti žiniasklaidos raštingumo ir sąmoningos informacinės visuomenės 

ugdymą, susipažinti su vietoje veiklą vykdančiais LRTK reguliuojamais ūkio subjektais bei 

visuomenės poreikiais audiovizualinės žiniasklaidos srityje, LRTK nariai tęsė išvažiuojamųjų 

posėdžių tradiciją. LRTK 2019 m. suorganizavo 2 posėdžius. Vieno išvažiuojamojo posėdžio metu 

                                                 
15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771 „Dėl privalomų nurodymų 

taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
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jie lankėsi Pietryčių Lietuvos regione – Šalčininkuose, kur aplankė televizijos programų 

retransliuotoją UAB „Etanetas“, susipažino su televizijos programų žiūrėjimo įpročiais, galimybe 

tautinėms mažumoms gauti objektyvią ir nešališką informaciją, žiūrovų poreikiais ir lūkesčiais, radijo 

programų sklaida ir Pietryčių Lietuvos klausytojų bei žiūrovų pageidavimais. Be to, LRTK nariai 

skaitė pranešimus plačiajai visuomenei apie Lietuvos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinką ir 

jos reguliavimą, diskutavo apie žiniasklaidą, kaip politinį ginklą ir propagandos įrankį, 

dezinformacijos mastą ir grėsmes.  

Kitas išvažiuojamasis posėdis vyko Šakiuose, Punske ir Alytuje. Jo metu LRTK nariai aplankė 

Šakiuose įsikūrusį televizijos programų retransliuotoją - VšĮ „Viltuva“, kur susipažino su šios įstaigos 

vystoma veikla, ateities planais bei problemomis.  

Punske LRTK nariai susitiko su Lenkijos lietuvių bendruomenės atstovais aptarti lietuviškų 

radijo ir televizijos programų matomumo ir girdimumo problemas pasienio zonoje. 

Punske vykusio susitikimo metu, Lenkijos lietuvių bendruomenės atstovai nurodė, kad 

Lietuvos teritorijoje transliuojamų televizijos ir radijo programų pasiekiamumas Lietuvos-Lenkijos 

pasienyje yra problematiškas. Lietuvių bendruomenės nariai išreiškė suinteresuotumą matyti ir girdėti 

lietuviškas televizijos ir radijo programas geriau. 

LRTK nariai pažadėjo imtis veiksmų, kad lietuviškų televizijos ir radijo programų 

matomumas ir girdimumas būtų pagerintas. 

Grįžtant į Vilnių LRTK nariai apsilankė pas Alytuje įsisteigusį radijo programų transliuotoją 

UAB „Alytaus radijas“. Bendrovės direktorius papasakojo apie savo bendrovės pasiekimus, 

puoselėjamus planus ir ateities vizijas. 

 

LRTK BENDRADARBIAVIMAS 

Bendradarbiavimas su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos 

dalyviais ir valstybės institucijomis 

Atlikdama VIĮ nustatytas funkcijas ir įgyvendindama numatytus strateginius tikslus, LRTK 

daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui su jos reguliuojamais ūkio subjektais. Nuolatinis dialogas su 

audiovizualinės žiniasklaidos verslo atstovais yra vienas iš svarbiausių akcentų LRTK veikloje. 

Spręsdama įvairius audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos priežiūros klausimus, LRTK 

bendrauja su transliuotojais, retransliuotojais ir juos vienijančiomis organizacijomis: Lietuvos 

kabelinės televizijos asociacija (LKTA) bei Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (LTOA). 

Ataskaitiniais metais LRTK nuolatos rengė susitikimus su šių asociacijų bei atskirų ūkio subjektų 

atstovais, kuriuose diskutavo įstatymų nuostatų pažeidimų prevencijos, veiklos reglamentavimo 

tobulinimo, draudžiamos informacijos platinimo prevencijos ir kitais aktualiais klausimais, bei teikė 

jiems metodinę pagalbą.  

LRTK atstovai aktyviai dalyvavo LKTA 2019 m. organizuotoje metinėje konferencijoje 

„Mokamos televizijos ir elektroninių ryšių rinkos – ar įmanoma sąžininga konferencija“, kurioje 

skaitė pranešimą „Autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų, jų  įgaliotų asmenų ar 

kolektyvinio administravimo organizacijų galimybių ginti pažeistas teises teisinis reguliavimas ir 

taikymo ypatumai nuo 2019 m. balandžio 1 d.“  
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Ataskaitiniais metais LRTK glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos autorių teisių kolektyvinio 

administravimo asociacija LATGA, Lietuvos gretutinių teisių asociacija „AGATA“, Žurnalistų 

etikos inspektoriaus tarnyba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos 

Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentu bei kitomis institucijomis dėl 

televizijos ir radijo laidų turinio, galimų Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymo pažeidimų televizijos ar radijo programose, neteisėto autorių teisių saugomo 

turinio viešo skelbimo interneto svetainėse, televizijos programų žymėjimo tvarkos, galimų reklamos 

transliavimo tvarkos pažeidimų, paslėptos reklamos bei dėl galimai skleidžiamos propagandos ir 

nesantaikos kurstymo ir kt. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

EPRA 

 

LRTK jau 21 metai yra EPRA16  narė. EPRA buvo įsteigta 1995 m. dėl poreikio stiprinti 

Europos reguliuojančių institucijų bendradarbiavimą. EPRA yra seniausias ir didžiausias 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuojančių institucijų tinklas Europoje. 2019 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, 

rengia medžiagą konferencijos darbotvarkei, pildo teminius klausimynus įvairiais audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų reguliavimo klausimais ir kt.  

2019 m., kaip visada, įvyko 2 EPRA susitikimai. 

2019 m. gegužės mėn. Bosnijos ir Hercegovinos audiovizualinės žiniasklaidos veiklą 

reguliuojančios institucijos kvietimu Sarajeve įvyko  49-oji EPRA konferencija, kurioje dalyvavo 

LRTK atstovai, įvairūs kviestiniai žiniasklaidos srities ekspertai, nuolatiniai Europos Tarybos, 

Europos Komisijos, ESBO stebėtojai, – iš viso 150 atstovų iš 50 EPRA vienijančių reguliuojančių 

institucijų. Jie apsikeitė patirtimi ir aptarė klausimus, susijusius su garso ir vaizdo žiniasklaidos 

reglamentavimu Europoje, 2018 m. lapkritį priimtų peržiūrėtos AVŽPD pakeitimų įgyvendinimo 

iššūkiais, nepilnamečių apsaugos internete problemomis, daug dėmesio skyrė sporto renginių  teisių 

įsigijimo ir transliavimo aspektams. 

Trijose darbo grupėse buvo aptarta žiniasklaidos raštingumo kėlimo praktika įvairiose 

valstybėse, Europos kūrinių kilmės nustatymo svarba ir metodika, neapykantos kurstymo 

žiniasklaidoje prevencija daugiakultūrinėse bendruomenėse ir kiti svarbūs bei visoms EPRA narėms 

aktualūs klausimai. 

2019 m. spalio mėn. Graikijos nacionalinės radijo ir televizijos tarybos kvietimu Atėnuose 

įvyko 50-oji EPRA konferencija.  

Plenariniuose posėdžiuose buvo nagrinėjamos temos, susijusios su nepilnamečių apsauga 

internetiniame pasaulyje ir iš to išplaukiančiais iššūkiais, kylančiais nacionalinėms audiovizualinės 

                                                 
16 https://www.epra.org/  

https://www.epra.org/
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žiniasklaidos paslaugas reguliuojančioms ir duomenų apsaugos institucijoms. Didelis dėmesys taip 

pat buvo skirtas naujai temai „Dirbtinis intelektas ir mašinų mokymasis“. 

Konferencijos metu dirbo trys lygiagrečios darbo grupės – „Žiniasklaidos raštingumas“, 

„Europos kūriniai, reikšmė ir geriausi pavyzdžiai“ ir „Televizijos ir užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis  prieinamumas“, kuriose reguliuojančių institucijų 

atstovams buvo galimybė aktyviai keistis patirtimi ir geriausia praktika. 

 

Baltijos šalių projektas 

 

Kartą per metus vykstantis trijų Baltijos valstybių reguliuojančių institucijų susitikimas 2019 

m. rugsėjo mėn. Latvijos nacionalinės elektroninės žiniasklaidos tarybos kvietimu įvyko Rygoje, 

kuriame dalyvavo LRTK, Estijos techninės priežiūros institucijos ir Latvijos nacionalinės 

elektroninės žiniasklaidos tarybos atstovai. Šio susitikimo tikslas – aptarti iššūkius ir patirtį, susijusius 

su AVŽPD nuostatų perkėlimu į kiekvienos šių trijų valstybių nacionalinę teisę.  

 

ERGA 

 

2019 m. LRTK atstovai toliau aktyviai tęsė darbą ERGA17 grupės, kurią sudaro nacionalinių 

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

patarinėjo ir teikė rekomendacijas Europos Komisijai įvairiais AVŽPD nuostatų perkėlimo į 

nacionalinę teisę ir įgyvendinimo klausimais, siekė sustiprinti ES ir ne ES reguliuojančių institucijų 

bendradarbiavimą. 

Pagal 2019 m. patvirtintą ERGA darbų programą, darbas buvo vykdomas keturiuose 

pogrupiuose: 

1. „Žiniasklaidos pliuralizmas“. Šio pogrupio darbo tikslas – analizuoti vidaus žiniasklaidos 

pliuralizmą, tačiau daugiausia dėmesio skiriant išoriniam pliuralizmui ir žiniasklaidos priemonių 

naudojimo raštingumui. 

2. „ERGA ateitis“. Šio pogrupio siekis – ištirti, kaip ERGA galėtų geriau veikti po AVŽPD 

peržiūros. 

3. „Peržiūrėtos AVŽPD įgyvendinimas“. Tikslas – išsiaiškinti peržiūrėtos AVŽPD pakeitimų 

poveikį. 

4. „Lyčių įvairovė“. Šio pogrupio nagrinėjama tema – reguliuojančių institucijų dėmesys 

lyčių lygybės nuostatoms ir keitimuisi gerąja patirtimi tarp institucijų šioje srityje. 

Ataskaitiniais metais LRTK atstovai dalyvavo 5 ERGA pogrupių posėdžiuose ir 1 

plenariniame posėdyje. 

Praėjusiais metais ERGA papildomai organizavo du susitikimus socialinių tinklų stebėjimo 

rezultatams aptarti. 

Europos piliečiams vis dažniau susiduriant su dezinformacija, klaidinančia ar akivaizdžiai 

melaginga informacija, plintančia socialiniuose tinkluose, Europos Komisija ėmėsi įgyvendinti 

išsamų veiksmų planą, skirtą kovai su internetinės dezinformacijos plitimu ir poveikio Europos 

piliečiams analizavimo. 2019 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija ir didžiausios socialinių tinklų 

                                                 
17 http://erga-online.eu/  

http://erga-online.eu/
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bendrovės bei asociacijos pasirašė Europos Sąjungos kovos su dezinformacija praktikos kodeksą18, 

kuriame išvardytos priemonės, turinčios didinti socialinių tinklų skaidrumą.  

2019 m. pradžioje Europos Komisijos prašymu ERGA kreipėsi į Europos Sąjungos 

reguliuotojus, prašydama padėti stebėti politinės reklamos sklaidą socialiniuose tinkluose rinkimų 

kampanijos į Europos Parlamentą laikotarpiu. Į šį kvietimą atsiliepė LRTK ir dar 12 Europos 

Sąjungos audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojančių institucijų. LRTK, bendradarbiaudama su 

Vyriausiąja rinkimų komisija, stebėjo politinės reklamos tiesioginę sklaidą trijuose socialiniuose 

tinkluose ir lygino ją su informacija, pateikiama jų sukurtuose politinės ir kitos reklamos archyvuose 

– „Facebook“ 19., „Google“20 ir „Twitter“. Buvo analizuojama, ar politinė reklama yra pažymėta, ar 

galima nustatyti įkainius.  

Politinės reklamos socialiniuose tinkluose rinkimų kampanijos į Europos Parlamentą 

laikotarpiu stebėsena parodė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ skleisti ir archyvuose esantys 

politinės reklamos pranešimai buvo skaidriausi ir, kad ši platforma geriausiai vykdo Europos 

Sąjungos kovos su dezinformacija praktikos kodekse prisiimtus įsipareigojimus. Mažiausiai duomenų 

apie skleidžiamą reklamą buvo pateikiama „Twitter“ platformoje. Be to, ši platforma nesugebėjo 

reklamų suarchyvuoti pagal atskiras valstybes, kaip „Facebook“  ir „Google“. 

Apibendrinusi trylikos valstybių pateiktą medžiagą ERGA padarė išvadą, kad, nors minėtų 

socialinių tinklų archyvuose buvo pateikta tam tikra informacija apie atitinkamų politinių veikėjų 

tapatybę, rėmėjus, reklamos apimtis ir bendrą išleistą pinigų sumą, stebėsena rodo, kad archyvai nėra 

išsamūs ir apskritai nesuteikia aiškios, išsamios ir patikimos politinių reklamų rinkimų laikotarpiu 

šiose platformose pobūdžio ir masto. 

 

 

GERIAUSIŲ RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ 

KONKURSAS „PRAGIEDRULIAI“ 

2019 m. balandžio 25 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko 

iškilminga ceremonija, kurios metu buvo apdovanoti geriausių radijo ir televizijos laidų autoriai.  

2019 m. sausio mėn. LRTK jau septynioliktą kartą paskelbė tradicinį geriausių radijo ir 

televizijos laidų konkursą „Pragiedruliai“. Jo metu buvo vertinamos 2018 m. pirmą kartą transliuotos 

laidos.  

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 

Lietuvos valstybei ir jos kultūrai reikšmingu renginiu, o apdovanojimas šiame konkurse laidų 

kūrėjams – reikšmingu įvertinimu. 

                                                 
18 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation  
19https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=LT&q=lietuva 
20 https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/LT  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=LT&q=lietuva
https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/LT
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Vertinimo komisiją 2019 m. sudarė LRTK nariai: vertinimo komisijos pirmininkas, ryšių su 

visuomene specialistas Ričardas Slapšys, poetas, vertėjas Antanas Jonynas, poetė Dalia Teišerskytė, 

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos narys Vidas Mačiulis, teatro ir kino 

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

žurnalistė Liudvika Pociūnienė, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius 

Radzevičius, politologas Vincentas Vobolevičius. 

2019 m. konkursui buvo pateikta 114 laidų: 89 televizijos ir 25 radijo laidos. Geriausiomis 

buvo išrinktos šios laidos:  

Geriausia radijo kultūros laida – „Vieno M. K. Čiurlionio paveikslo istorija“ iš radijo laidų 

ciklo „Radijo dokumentika“, autorė Rūta Dambravaitė. Laida transliuota per radijo programą „LRT 

RADIJAS“. 

Šioje nominacijose daugiausia balų taip pat surinko dar dvi laidos – Apie Punską iš radijo 

laidų ciklo „Atrask Lietuvą“, autorė Jolanta Jurkūnienė, transliuota per radijo programą „LRT 

RADIJAS“ ir radijo laidų ciklas „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“, autorius Virgilijus 

Kubilius, transliuota per radijo programą „A2“. 

Geriausia radijo pokalbių laida – pokalbio su  Arkadijumi Gotesmanu abi dalys iš ciklo 

„Alytaus gatvelėmis“, autorė Eglė Malinauskienė, transliuota per radijo programą „FM99“. 

Taip pat daug balų surinko radijo laidų ciklas „Lietuvos giesmė“, autorius Sigutis Jačėnas, 

transliuota per radijo programą „Extra FM“. 

Geriausia radijo publicistikos laida – „Vienkartinė planeta“, autorė Inga Janiulytė, 

transliuota per radijo programą „LRT RADIJAS“. 

Daug balų šioje nominacijoje taip pat surinko „Krepšinio aikštelė“ iš ciklo „Radijo 

dokumentika“, autorė Inga Janiulytė, transliuota per radijo programą „LRT RADIJAS“ ir „Lietuvos 

karo aviacijos šimtmečio belaukiant“, autorė Jurgita Jokubauskienė, transliuota per radijo programą 

„Mažeikiai.FM“. 

Geriausia televizijos pažintinė laida – laidų ciklas „Daiktų istorijos“, autoriai – Saulius 

Pilinkus ir Edita Mildažytė, transliuota per televizijos programą „LRT PLIUS“. 

Laidos konkurentai šioje nominacijoje buvo „Keliaujanti biblioteka“, autoriai – Daiva 

Pikturnienė,  Tomas Mizgirdas ir  Jonas Skupeika, transliuota per „Šiaulių televiziją“ ir laida apie 

Valdovų rūmų archeologinius tyrimus iš ciklo „Mokslo sriuba“, autorius Ignas Kančys, transliuota 

per „LRT PLIUS“. 

Geriausias televizijos portretas – laidų ciklas „Kelias į namus“, autoriai – Ginta 

Liaugminienė, Ingrida Laimutytė, Haroldas Klevinskas ir Aleksas Matvejevas, transliuota per „LRT 

PLIUS“.  

Daugiausia balų šioje nominacijoje dar surinko laidų ciklas „Vyrų šešėlyje“, autoriai – 

Audronė Kosciuškienė, Justinas Lingys, Povilas Vaičiulis, Artūras Kavaliauskas ir Algirdas 

Žvinakevičius, transliuota per televizijos programą „Lietuvos rytas.tv“ ir laidos iš ciklo „Kalbantys 

tekstai“, autoriai – Linas Aleksevičius, Mindaugas Nastaravičius, Irena Morkevičienė, Rimvydas 

Miškelevičius ir Česlova Juršėnienė, transliuota per „LRT PLIUS“. 

Geriausia televizijos regioninė laida – „Sentikių Daniliškės ir Salkininkai“, „Aukštadvaris“ 

ir „Trakų Dievo Motina“ iš televizijos projekto „Žemės ir laiko prakalbinimas“, autoriai – Lina 

Leparskienė,  Česlovas Rulevičius ir Lukas Zmejevskis, transliuota per televizijos programą 

„Regioninė televizija „Aidas“. 
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Taip pat daug balų surinko laidos „Muna kalnele“ ir „Kelmės krašto asmenybės ir datos (Jonas 

Smilgevičius)“, autorė Rita Ščiglinskienė, transliuota per „Šiaulių televiziją“ ir laidos iš ciklo „Po 

Baltų Lietuvą. Padavimų žemėlapiai“, autorė Nijolė Jačėnienė, transliuota per „Balticum televizija“.  

Geriausia televizijos publicistikos laida – dvi Jurgės Pridotkaitės ir Svetlanos Gužauskienės 

laidos: apie pasivaikščiojimą po Kauną su menininku Zanu Hoffmanu iš televizijos laidų ciklo „7 

Kauno dienos“ ir „Maršrutas Nr. 58 – Radviliškis“ iš televizijos laidų ciklo „STOP JUOSTA“, 

transliuota per „LRT PLIUS“. 

Šioje nominacijoje daug balų taip pat surinko laidų ciklas „100 metų propagandos“, autoriai 

– Indrė Juškutė, Kęstutis Kučinskas, Domas Gudaitis, Tatjana Ponikarčuk, Ignas Žvinakis (TV laidų 

ciklą rengė : MB „TV Europa ir partneriai“), transliuota per „Info TV“ ir laidų ciklas „Lietuva mūsų 

lūpose“, autoriai – Mindaugas Sėjūnas, Tomas Loiba, Teresa Rožanovska, Jurga Kalvaitytė, Romuald 

Lavrynovič, Mykolas Alekna, Andrius Seliuta, Vincas Kubilius, Antanas Smetona, transliuota per 

„LRT PLIUS“. 

Geriausia televizijos kultūros laida – apie Petrą Tarasenką iš ciklo „Rusų gatvė“, autoriai – 

Olegas Kurdiukovas, Asta Giraitytė, Miglė Gaižiūtė, Romualdas Gruodis, transliuota per „LRT 

PLIUS“. 

Taip pat daug balų surinko laidos apie kūrybines architektų dirbtuves ir apie „Nanook“ iš ciklo 

„Kuriantys“, autoriai – Gailė Garnelytė, Haroldas Klevinskas, Vytautas Oškinis, Aleksas Matvejevas, 

Ignas Žvinakis (MB „TV Europa ir partneriai“), transliuota per „Šiaulių televiziją“ ir autoriaus Justino 

Lingio laida „LSF Valstybės radiofonas“, transliuota per „INIT TV“. 

Geriausia televizijos pokalbių laida – „Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus“ 

(konkursui buvo pateikti interviu su mega žvaigžde Andrea Bocelli, su pasaulinio garso režisieriumi 

Eimuntu Nekrošiumi ir su smuiko mega žvaigžde Nigel‘u Kelly), autorė Dr. Nomeda Kazlaus, 

transliuota per „LRT PLIUS“. 

Šioje nominacijoje daug balų taip pat surinko televizijos laidų ciklas „Gyvieji liudininkai.“ 

(konkursui buvo pateiktos laidos apie partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą, partizanų ryšininkę Apoloniją 

Navickienę-Šaką ir partizanų ryšininkę Vitaliją Juselytę-Naktibaldą)), autorius Saulius Pučinskas, 

transliuota per „INIT TV“. 

Geriausia televizijos pramoginė laida – laidų ciklas „Geriausi mūsų metai. 100-mečio šou“, 

autoriai –  televizijos programos „TV3“ kūrybos direktorius Arvydas Rimas ir direktorė Laura 

Blaževičiūtė, transliuota per „TV3“. 

Daug balų taip pat surinko „Lietuvos balsas“ – 6-to sezono finalinė laida, autorius Gediminas 

Jaunius, transliuota per „LNK“ ir televizijos ciklas „Gražiausios poetų dainos“, autorius Saulius 

Basijokas, transliuota per „LRT TELEVIZIJA“. 

Specialųjį diplomą vertinimo komisija įteikė uždarajai akcinei bendrovei DELFI už 

novatoriškumą, technologijų konvergenciją ir neabejingą požiūrį į aktualijas.  

Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti originaliais diplomais, kuriuos kūrė grafikas Egidijus 

Rudinskas bei piniginiais prizais.  
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LRTK ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

LRTK veiklos efektyvumas neatsiejamas nuo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir 

kompetencijos tobulinimo. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas išliko vienas iš LRTK veiklos krypčių, 

numatytų taip pat ir 2019–2021 metų LRTK Strateginiame veiklos plane.  

2019 m. LRTK kvalifikacijos kėlimo išlaidoms buvo numatyta skirti iki 2 proc. lėšų nuo darbo 

užmokesčiui skirtų asignavimų.  

LRTK administracijos darbuotojai buvo  skatinami tobulinti savo žinias įvairiuose 

mokymuose bei seminaruose, tarptautinėse bei vietinėse konferencijose, kad darbo pobūdis neįgautų 

monotonijos ir taip pat skatintų darbuotojus dalintis patirtimi ir žiniomis ne tik su savo, tačiau ir su 

kitų reguliuojančių institucijų kolegomis. 

Ataskaitiniais metais LRTK atstovai dalyvavo: 

1. Seminare „Elektroninių dokumentų valdymas (archyvavimas) – problemos bei jų 

sprendimo būdai ir apskaitos pagrindai“; 

2. Viešųjų pirkimų tarnybos organizuojamame seminare, kurio tikslas – supažindinti viešųjų 

pirkimų specialistus su viešųjų pirkimų pokyčiais ir gerąja praktika, žaliaisiais viešaisiais pirkimais 

ir kt.; 

3. Seminare „Dokumentų valdymo pakeitimai nuo 2020 m.ׅ“;  

4. „CountLine“ organizuotame seminare  „Rizikos valdymas viešajame sektoriuje“; 

5. „HR Savaitė Lietuva“ konferencijoje, kuri yra didžiausia konferencija Baltijos šalyse 

personalo valdymo tema. Joje buvo diskutuojama apie personalo ateitį ir naujausias tendencijas, 

keičiančias personalo pasaulį, verslią visuomenę ir socialinę gerovę, darbdavio įvaizdį, darbuotojų 

atranką ir talentų vystymą, personalo iššūkius skaitmeniniame pasaulyje, motyvuojančią lyderystę ir 

įsitraukusius darbuotojus, naujausios psichologijos, neuromokslo ir elgsenos ekonomikos įžvalgas 

žmogiškųjų išteklių vadybai; 

6. Mokymuose, kuriuos organizavo Kultūros ministerija „Strateginė komunikacija ir kova 

su dezinformacija“; 

7. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuojamuose kursuose „Kokybiško 

konsultavimo įgūdžių tobulinimas ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioje institucijoje“; 

8. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuojamame 2 dienų seminare "Šiuolaikinės 

verslo priežiūros pagrindai"; 

9. VšĮ LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA surengtuose mokymuose 

„Reklamos ir rėmimo pranešimų teoriniai ir praktiniai taikymo ypatumai LRT programose“; 

10. Europos Komisijos organizuojamame seminare dėl 2017 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamento  (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 

vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, įgyvendinimo. Seminaras vyko Rygoje, jame dalyvavo institucijų 

atsakingų už minėto reglamento įgyvendinimą, atstovai iš trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir  

Estijos. Seminaro metu buvo aptarta šiuo metu galiojančios minėtų valstybių teisinės sistemos bei 

bendradarbiavimo galimybės, taip pat ir reguliavimas, kuris bus įvestas naujuoju reglamentu. Europos 

Komisijos atstovai atkreipė dėmesį į galimai kilsiančias problemas ir akcentavo bendradarbiavimo 

būtinumą; 
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11. Kultūros ministerijos organizuotame praktiniame seminare „Krizių komunikacija ir kova 

su dezinformacija“; 

12. Medijų forume, kuriame buvo aptarta naujųjų technologijų įtaka visuomenei bei pačiai 

žiniasklaidai, diskutuota medijų ir informacinio raštingumo kultūros srityse temomis, aiškintasi, kaip 

žiniasklaida kuria imunitetą netikroms naujienoms; 

13. LR Valstybinio patentų biuro ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 

praktiniuose mokymuose apie intelektinę nuosavybę ir internetą; 

 

LRTK VEIKLOS VIEŠINIMAS 

Pagrindinė LRTK informavimo ir viešinimo apie veiklą priemonė yra LRTK interneto 

svetainė www.rtk.lt.21 Atsižvelgdama į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijas bei 

svetainės vartotojų pastabas, LRTK  siekia ją nuolat tobulinti trūkstamą informaciją pateikiant naujai 

sukurtuose rekomenduotinuose skyriuose.  

2019 m. rugsėjo mėn. LRTK pasirašė sutartį su UAB „Dizaino kryptis“ dėl LRTK interneto 

svetainės dizaino ir turinio valdymo sistemos programavimo sprendimų įgyvendinimo atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms 

programoms aprašo patvirtinimo“ rekomendacijas. Nors iki 2019 m. pabaigos dėl objektyvių 

priežasčių atnaujinta svetainė nepradėjo veikti, LRTK įsitikinusi, kad jau nuo 2020 m. pradžios ji 

pradės veikti, bus funkcionalesnė, joje bus sukurtas patogesnis meniu, sudaryta saugesnio naršymo 

galimybė, todėl bus galima greičiau ir patogiau rasti dominančią informaciją. Interneto svetainę bus 

patogu naršyti ir išmaniuosiuose telefonuose ar planšetėse. 

LRTK interneto svetainė rengiama lietuvių kalba, tačiau pati aktualiausia informacija 

pateikiama ir anglų kalba, 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 platintojus, o tiesioginė galimybė teikti 

skundus ir prašymus padeda LRTK geriau pažinti vartotojams rūpimas problemas.  

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. 

Siekdamas išaiškinti LRTK reguliuojamos srities aktualijas plačiajai visuomenei ir paviešinti 

bei aptarti problemas kaip galima plačiau, LRTK pirmininkas Mantas Martišius ataskaitiniais metais 

dažnai dalyvavo radijo ir televizijos aktualijų laidose: 

-  „15min.“ studija  

- „Laisvės TV“  

                                                 
21https://www.rtk.lt/   

https://www.rtk.lt/


 

55  

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos  2019 m. veiklos ataskaita 

- Lietuvos rytas.lt  

- LRT „Dienos tema“  

- LRT forumas  

- LRT RADIJAS „60 minučių“  

- Aktualijų studija“  

- LRT „Žinios“  

- dalyvavo Čekijos televizijos rengtame reportaže apie iššūkius, su kuriais susiduria trijų 

Baltijos valstybių audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojai, siekdami užkirsti kelią 

dezinformacijai, skleidžiamai rusų klaba retransliuojamose televizijos programose. 

 

Be to, LRTK pirmininkas Mantas Martišius skaitė pranešimus:  

- Hibridinio karo tyrimų instituto ir Šv. Jurgio asociacijos organizuojamame 4-ajame 

Zagrebo saugumo forume; 

- Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis kompetencijos centro organizuojamame 

„Naujienų žiniasklaidos ir teisinio lankstumo“ seminare Helsinkyje;  

- ESBO Žmogiškosios dimensijos komiteto posėdyje, susitikimuose su ESBO atstovo 

žiniasklaidos laisvei biuro ekspertais; tarptautinėje ESBO RFoM konferencijoje „Puolimas 

prieš žurnalistus – grėsmė žiniasklaidos laisvei Vienoje; 

- susitikimuose su Lietuvos ambasados Gruzijoje (Sakartvele) atstovais ir aptarė 

dezinformacijos, neapykantos ir karo kurstymo televizijos programose prevencijos 

galimybes;  

- Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos kasmetinės konferencijos 

„Žmogiškosios dimensijos įgyvendinimas“ diskusijose dėl saviraiškos ir žiniasklaidos laisvės;  

- tarptautinėje konferencijoje „Hibridinės grėsmės ir karai XXI amžiuje“. 

 

 

LRTK VEIKLOS PRIORITETAI 2020 M. 

LRTK numato  šiuos  pagrindinius veiklos prioritetus 2020 m.: 

- Asmenų, įskaitant nepilnamečius asmenis, apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 

poveikio stiprinimas, užkertant kelią neskelbtinos ar ribojamos skelbti viešosios informacijos 

radijo ir televizijos programose platinimui teisinėmis priemonėmis; 

- Vienodų reguliavimo sąlygų užtikrinimas visiems analogišką veiklą vykdantiems LRTK 

prižiūrimiems ūkio subjektams; 

- Patogių, operatyvių, paremtų paplitusiais informaciniais sprendimais konsultavimo ir kitų 

paslaugų teikimo, bendradarbiavimo su ūkio subjektais ir tarp institucijų bei ūkio subjektų 

informavimo priemonių diegimas ir naudojimas; 

- Privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimas siekiant panaikinti 

galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį internete; 

- LRTK veiklos viešinimas. 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
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LRTK 2019 M. AUDITO ATASKAITA 
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2019 M. LRTK FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
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