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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, įvairius visuomenės
poreikius tenkinančių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų bei
radijo programų pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes darniai audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugų įvairovės plėtrai, lanksčiai ir harmoningai ES bendroje rinkoje funkcionuojančios
reguliavimo sistemos pagrindu darant poveikį tokių paslaugų pasiūlai rinkoje, prevencinėmis
priemonėmis skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę už viešai
skelbiamos informacijos turinį.
VEIKLOS PRIORITETAI
Vienas iš svarbiausių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) tikslų,
įgyvendinant Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo ( Žin., 1996, Nr. 71-1706;
2006, Nr.82-3254) nuostatas – efektyvus ir lankstus Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių
radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė.
Pagal Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo, patvirtinto 2004 m.
lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1492 (Žin., , 13 punktą Komisija,
užtikrindama vietinių analoginės antžeminės televizijos programų transliuotojų veiklos tęstinumą, iki
analoginės antžeminės televizijos išjungimo, išnagrinėjusi transliuotojų prašymus ir vadovaudamasi
radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planu, neskelbdama
konkursų pakeičia atitinkamų transliavimo licencijų sąlygas, suteikdama teisę transliuoti vietines
programas per skaitmeninės antžeminės televizijos stotis. Televizijos programų transliavimo
technologijos iš analoginės antžeminės televizijos pakeitimas į skaitmeninę antžeminę televiziją yra
aktualus 21 vietines televizijos programas transliuojantiems transliuotojams.
Sklandus perėjimas prie naujų, pažangių skaitmeninių televizijos transliavimo
technologijų, leidžiančių teikti ir pasiūlyti visuomenei daugiau bei įvairesnių visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, ypatingai užtikrinat skaitmeninėje
erdvėje tiek nacionalinių, tiek regioninių ir vietinių transliuotojų, rengiamų televizijos
programų prieinamumą visuomenei – vienas iš svarbiausių 2012 m. Komisijos veiklos prioritetų.
Lietuvoje radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veikla yra
licencijuojama, išskyrus radijo programų transliavimą ir retransliavimą elektroninių ryšių
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tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų transliavimas ir (ar)
retransliavimas, taip pat fizinių asmenų nekomerciniais tikslais šiais tinklais atliekamą
transliavimą.
Transliavimo ir retransliavimo licencijas konkurso būdu, išskyrus Visuomenės
informavimo įstatyme numatytus atvejus, išduoda Komisija. Komisija skelbia konkursus radijo ir
televizijos programoms transliuoti ir nustato šių konkursų laimėtojus, atsižvelgdama į Visuomenės
informavimo įstatymo 31 str. 7 d. numatytus kriterijus, pvz., įsipareigojimą rengti originalios
kūrybos kultūrines, informacines ir šviečiamąsias programas, užtikrinti teisingą ir nešališką
informacijos pateikimą, gerbti asmens orumą ir teisę į privatų gyvenimą, saugoti nepilnamečius
nuo galimo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų fiziniam, protiniam ir doroviniam
vystymuisi, taip pat asmenims, įsipareigojusiems transliuoti radijo ir (ar) televizijos programas,
kokių numatomoje priėmimo zonoje dar netransliuoja kiti radijo ir (ar) televizijos programų
transliuotojai. Komisija išduodama licencijas užtikrina viešąjį interesą ir sudaro galimybes
visuomenei pasirinkti įvairaus pobūdžio bei tematikos televizijos ir (ar) radijo programas.
Ypatingai didelę Komisijos veiklos dalį sudaro programų turinio reguliavimas, kuris pasireiškia
jau aukščiau paminėtu būdu, tačiau juo neapsiriboja.
Programų turinio reguliavimas vykdomas ir atliekant transliuojamų radijo ir (ar)
televizijos programų stebėseną. Turinio reguliavimas apima analizę, ar transliuojamos televizijos
ir (ar) radijo programos atitinka licencijose numatytus įsipareigojimus (tokiu būdu užtikrinama
programų formatų įvairovė ir pasiūla visuomenei), ar laikomasi Visuomenės informavimo ir
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (Žin., 2002, Nr.
91-3890; 2009, Nr.86-3637) nuostatų, kurių priežiūra pavesta Komisijos kompetencijai.
Atsižvelgiant į sparčią ir visa apimančią skaitmeninių technologijų diegimą visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo srityje bei su tuo susijusius programų
turinio reguliavimo iššūkius, kitas Komisijos veiklos prioritetas 2012 m. – programų turinio
reguliavimas, sudarant galimybes visuomenei gauti įvairaus pobūdžio ir skirtingus visuomenės
poreikius tenkinantį visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų bei
radijo programų turinį, parengtą vadovaujantis ne tik teisės aktų reikalavimais, bet ir
humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principais, gerbiant žodžio, kūrybos, religijos
ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, skatinantį plėtoti demokratiją, visuomenės atvirumą,
visuomenės pilietiškumą, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes.
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioriteto pavadinimas

Asignavimai, tūkst. litų

Sklandus perėjimas prie naujų, pažangių
skaitmeninių televizijos transliavimo technologijų,
leidžiančių teikti ir pasiūlyti visuomenei daugiau
bei
įvairesnių
visuomenės
informavimo
audiovizualinėmis
priemonėmis
paslaugų,
ypatingai užtikrinat skaitmeninėje erdvėje tiek
nacionalinių,
tiek
regioninių
ir
vietinių
transliuotojų, rengiamų programų prieinamumą
visuomenei.

880

Programų
turinio
reguliavimas,
sudarant
galimybes visuomenei gauti įvairaus pobūdžio ir
skirtingus visuomenės poreikius tenkinantį
visuomenės
informavimo
audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų bei radijo programų turinį.
Kitoms Komisijos funkcijoms vykdyti

890
580
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PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
2011 m. birželio 30 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 2, 5, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52,
54 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 341, 342, 401 straipsniais ir nauju
trečiuoju skirsniu įstatymas (Žin., 2010, Nr. 123-6260) (toliau – Įstatymas), kuriuo į nacionalinę
teisę buvo perkeltos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2007/65/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose
ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu,
derinimo nuostatos, ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 25, 31 ir 39
straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 78-3797), kuriuo buvo pataisyti Įstatyme padaryti
techninio pobūdžio netikslumai.
2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 31, 32 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 91-4335), kuriuo Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatos buvo suderintos su Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis.
2012 m. planuojama parengti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
2, 31 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriame, numatoma patikslinti televizijos
programų retransliavimo veiklos reglamentavimą, liberalizuoti kai kurių audiovizualinių
paslaugų teikimą elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar)
televizijos programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, ir papildyti Komisijos kompetenciją
ginčų sprendimo išankstine ne teismo tvarka funkcija.
Poįstatyminių teisės aktų projektai, kurie turės būti parengti, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2, 31 ir 48 straipsnių pakeitimus:
- Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių pakeitimo projektas;
- Komisijos sprendimo „Dėl vartotojų ir radijo programų transliuotojų, televizijos
programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų ginčų sprendimo išankstine ne teismo tvarka
taisyklių patvirtinimo“ projektas.
2011 m. Valstybės kontrolė atliko finansinį Komisijos veiklos auditą, o 2011 m.
gruodžio 15 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį administracinėje
byloje Nr. A442-3053/2011, kuria konstatavo, jog Komisija nėra biudžetinė įstaiga ir įpareigojo
VĮ Registrų centro Vilniaus filialą atitinkami ištaisyti klaidingus registro duomenis.
Atsižvelgiant į Valstybinio audito ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, 2012 m. bus
parengti šie poįstatyminių teisės aktų projektai:
- Komisijos sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2006 m. rugsėjo 27
d. sprendimo Nr. 97 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų pakeitimo pakeitimo“
projektas;
- Komisijos nutarimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo papildymo“ projektas.
Kiti poįstatyminiai teisės aktų projektai, kurie bus parengti 2012 m., atsižvelgiant į
audiovizualinio sektoriaus raidos tendencijas, susiformavusias įsigaliojus Įstatymui:
- Komisijos sprendimo „Dėl transliavimo licencijose vartojamų sąvokų patvirtinimo“
projektas;
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- Komisijos sprendimo „Dėl Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams
pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir
(ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas;
- Komisijos sprendimo „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai
tvarkos patvirtinimo“ projektas.
2011 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo įregistruotas Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas,
kuriuo ketinama pakeisti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatytą
Komisijos formavimo, finansavimo ir atskaitomybės Lietuvos Respublikos Seimui tvarką.
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 47 straipsnio pakeitimo įstatymą, bus parengtas Komisijos nuostatų projektas bei kiti
teisės aktai, kurie bus susiję ir reikalingi parengti atsižvelgiant į Komisijos teisinį statusą, naują
struktūrą ir pan.
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Komisijos administracijos struktūros optimizavimas
Siekiant efektyviau organizuoti Komisijos administracijos darbą, numatoma optimizuoti
ir pertvarkyti administracijos struktūrą, užtikrinant efektyvų nustatytų funkcijų įgyvendinimą,
išplečiant Komisijos veiklą labiau į regionus, gerinant darbuotojų tarpusavio komunikavimą.
Svarstant Komisijos veiklos plėtros galimybes regionuose yra planuojama plėsti ir stiprinti
Komisijos administracijos Stebėsenos ir tyrimų skyrių žmogiškaisiais resursais. Atsižvelgiant į
tai, kad šiame skyriuje šiuo metu dirba 4 darbuotojai, kuriems dėl darbo krūvio apimčių ne
visada pavyksta operatyviai atlikti programų, transliuojamų tam tikruose regionuose,
patikrinimus, planuojama šį skyrių sustiprinti dar 3 darbuotojų pareigybėmis. Planuojama, kad
šie darbuotojai dirbs ir vykdys stebėseną televizijos ir (ar) radijo programų, kurios yra
transliuojamos Lietuvos Regionuose ir nėra techninių galimybių jas matyti ir (ar) atlikti jų įrašus
iš Komisijos buveinės vietos. Komisijos administracijos struktūra bus organizuojama ir
formuojama vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis.
Komisijos administracijos personalo kvalifikacijos tobulinimosi efektyvesnis
organizavimas
Komisijoje, siekiant efektyviau organizuoti ir panaudoti lėšas, skiriamas Komisijos
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, planuojama esant galimybėms Komisijos patalpose
organizuoti vidinius mokymus, kurių metu siekiama plėtoti darbuotojų dalykines bei bendrąsias
kompetencijas informacijos ir audiovizualinio sektoriaus rinkos reguliavimo ir priežiūros srityse.
Toks kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo būdas užtikrins, kad lėšos būtų optimaliai
panaudojamos tam, kad kuo daugiau Komisijos darbuotojų galėtų patobulinti savo specialiąsias
profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus, kurie jiems reikalingi tiesioginėje darbinėje veikloje.
2012 m. Komisija ir toliau planuoja organizuoti vidinius ir išorinius darbuotojų mokymus,
tobulinant kompetencijas tose srityse, kurios yra susijusios su Komisijos vykdoma veikla. 2012
m. Komisija kvalifikacijos išlaidoms planuoja skirti 1,24 proc. lėšų nuo darbo užmokesčiui
skirtų asignavimų.
Komisijos techninės bazės, skirtos radijo ir (ar) televizijos programų stebėsenai vykdyti,
stiprinimas ir panaudojimo efektyvumo didinimas
Komisija siekdama efektyvesnio ir operatyvesnio radijo ir (ar) televizijos programų
stebėsenos ir jos rezultatų analizės atlikimo, 2012 m. planuoja ir toliau vykdyti Komisijos
techninės bazės, skirtos vienai iš pagrindinių Komisijos funkcijų – turinio reguliavimo –
atlikimui, stiprinimą. Planuojama ir toliau atnaujinti techninių priemonių, skirtų radijo ir (ar)
televizijos programų įrašų atlikimui, įsigijimą. Taip pat planuojama įsigyti ir (ar) užsakyti
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sukurti, adaptuoti kompiuterines programas, skirtas efektyvesniam ir operatyvesniam radijo ir
(ar) televizijos programų patikrinimui atlikti. Techninės bazės, IT technologijų (programų)
nuolatinį atnaujinimą sąlygoja ypatingai sparčiai besivystančios technologijos.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Strateginis tikslas (01)
Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų
transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė, užtikrinant kiekvienam Lietuvos
gyventojui technologiškai pažangių, įvairius visuomenės poreikius tenkinančių visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų bei radijo programų pasirinkimo
įvairovę, sudarant galimybes darniai ir harmoningai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų
įvairovės plėtrai.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS
ĮGYVENDINTI
Programos įgyvendinimui 2012 m. planuojami asignavimai – 2350 tūkst. Lt, iš jų darbo
užmokesčiui – 1461 tūkst. Lt, Komisijos pajamų įmokos į valstybės biudžetą 2012 m. – 2350
tūkst. Lt.
Komisijos funkcijos numatytos Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnyje.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Komisija yra Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos
programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir kontroliuojanti
institucija. Komisija dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką. Ji yra Seimo ir
Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais.
Komisiją sudaro 13 narių: vieną narį skiria Respublikos Prezidentas, tris narius –
Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto
teikimu, po vieną narį – Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kinematografininkų sąjunga,
Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos
žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų
konferencija, Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija.
Komisijos nario darbo Komisijoje teisinis pagrindas yra jį paskyrusios institucijos ar
organizacijos priimtas sprendimas. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 str. 9 dalį
Komisijos nariai visų Komisijos narių balsų dauguma dvejiems metams išsirenka Komisijos
pirmininką.
2011 m. gegužės 18 d. Komisijos nutarimu Nr. N-12 Komisijos pirmininku dvejiems
metams buvo patvirtintas Paulius Subačius.
Komisijos funkcijoms atlikti sudaroma Komisijos administracija. Jai vadovauja
administracijos direktorius. Direktorių pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 str. 14 d.
Komisija skiria konkurso tvarka.
2002 m. vasario 20 d. Komisijos posėdžio sprendimu Nerijus Maliukevičius buvo
paskirtas Komisijos administracijos direktoriumi, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį.
Administracijos sudėtį ir darbuotojų skaičių pagal Visuomenės informavimo įstatymo
47 str. 14 d. tvirtina Komisija. 2003 m. rugsėjo 10 d. Komisijos nutarimu Nr. V/28 buvo
patvirtintas 16 administracijos darbuotojų skaičius.
2012 m. sausio 1 d. buvo užimta15 pareigybių; 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, (buvo 1 laisva pareigybė). Komisijoje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai: 13
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darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, apie 23 proc. darbuotojų turi filologinį išsilavinimą, 31
proc. – fizikos ir tiksliųjų mokslų srities išsilavinimą, 10 proc. – ekonomikos srities išsilavinimą,
15 proc. – teisės srities išsilavinimą, 7 proc. – matematikos ir informatikos srities išsilavinimą, 8
proc. – vadybos ir administravimo srities išsilavinimą, 13 proc. – kitų sričių išsilavinimą.
Komisijos struktūra yra tokia:
1) 13 Komisijos narių: iš jų 1 Komisijos pirmininkas, 1 Komisijos pirmininko
pavaduotojas, 11 narių;
2) Komisijos administracija – 15 darbuotojų.
Pažymėtina, kad Komisijos nariai nėra pagal darbo sutartis dirbantys Komisijoje
darbuotojai. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 str. 4 d. Komisijos nario darbo Komisijoje
teisinis pagrindas yra jį paskyrusios institucijos ar organizacijos priimtas sprendimas. Komisijos
nario darbo apmokėjimo tvarką, nustato 2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos nutarimu Nr. N-24
patvirtintas Komisijos narių darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (įsigaliojo 2012-01-01).
Komisijos administracijos struktūra yra funkcinė. Komisijos administracijos struktūra:
administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotoja, vyriausioji buhalterė,
teisininkas, patarėjas elektroninių ryšių klausimais, Monitoringo ir tyrimų skyrius, Licencijavimo ir
kontrolės skyrius, Ryšių su visuomene ir užsieniu skyrius, kompiuterinių tinklų administratorius,
valytoja. Administracijos darbuotojai, neįeinantys į skyrių sudėtį, yra tiesiogiai pavaldūs
administracijos direktoriui. Administracijos darbuotojų teisinius santykius nustato Darbo
kodeksas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius. Komisijos administracija atlieka
Komisijos funkcijas vadovaudamasi 2003 m. sausio 15 d. Komisijos sprendimu Nr.8 patvirtintais
Komisijos administracijos veiklos nuostatais.
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3934 (2), kurį parengė Lietuvos Respublikos Seimo valdybos
2011 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. SV-S-1236 sudaryta darbo grupė „Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams peržiūrėti“ 2012 m. Komisijos strateginis
veiklos planas būtų koreguojamas: peržiūrėtas Komisijos narių skaičius, struktūra, padalinių ir
pareigybių skaičius, vykdomos programos ir strateginio veiklos plano finansiniai rodikliai.
Minėtos darbo grupės parengtas Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo
47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3934 (2) reglamentuoja Komisijos teisinį statusą,
struktūrą, valdymą, administracijos direktoriaus ir Komisijos narių skyrimo tvarką, finansavimo
šaltinius, kitus susijusius aspektus. Įstatymo projektas (Nr. XIP-3934 (2)) 2011 m. gruodžio 14 d.
buvo užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime ir 2011 m. gruodžio 22 d. įvyko šio projekto
pateikimas Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje.

Pareigybių skaičius. vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui,
tūkst. litų

2012
31
1461

2013
32
1490

2014
32
1500
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Komisija – nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai
priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir
kontroliuojanti institucija. Komisijos funkcijos yra apibrėžtos Visuomenės informavimo įstatymo
48 straipsnyje.
Komisija įkurta 1996 m. įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas
(Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; 2010, Nr.123-6260).
Komisiją sudaro 13 narių: vieną narį skiria Respublikos Prezidentas, tris narius – Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu, po
vieną narį – Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos
kompozitorių sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos žurnalistų
sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija,
Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija.
2011 metais, po dviejų nepertraukiamų kadencijų darbo Komisijoje, pasikeitė Lietuvos
žurnalistų sąjungos, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų draugijos, Lietuvos
kinematografininkų sąjungos deleguoti nariai. 2011 metų gegužės 18 dieną Komisija dviejų metų
laikotarpiui išsirinko naują pirmininką ir jo pavaduotoją.
Viena iš svarbiausių Komisijos veiklos krypčių formuojant Lietuvos audiovizualinę rinką
yra radijo ir televizijos programų licencijavimas ir kontrolė.
Svarbiausias audiovizualinės politikos uždavinys - veiksmingos ir skaidrios
konkurencijos radijo ir televizijos rinkoje užtikrinimas, efektyvių konkurencijos sąlygų
sudarymas, paslaugų vartotojų interesų gynimas bei programų įvairovės ir kokybės užtikrinimas,
naujų technologijų plėtros skatinimas.
2011 m. Komisija išdavė ir kontroliavo 226 licencijų, išduotų radijo ir televizijos
transliuotojams ir retransliuotojams, sąlygų laikymąsi bei vykdė 4 užsiregistravusių užsakomųjų
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą.
Pagrindinė Komisijos veikla yra posėdžiai, kuriuose priimami sprendimai. 2011 m.
Komisija priėmė 219 sprendimų. Didžioji dalis sprendimų buvo priimta, vykdant retransliavimo
veiklos priežiūrą, ir įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo 33 straipsnio nuostatas,
pakeistas 2010 m. rugsėjo 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu. Iki Visuomenės informavimo įstatymo 33 straipsnio,
reglamentuojančio radijo ir televizijos programų retransliavimo sąlygas, įsigaliojimo, t.y. 2011
m. liepos 1 d., retransliavimo licencijose buvo nustatomi tik reikalavimai retransliuojamų
programų bazinio paketo struktūrai, minimalūs reikalavimai programų pobūdžiui ir kalboms.
2011 metų liepos 1 d. įsigaliojus jau aukščiau minėtam Visuomenės informavimo įstatymo 33
straipsniui, retransliavimo licencijose turėjo būti nustatytos konkrečias retransliuojamas
televizijos programos, kalbos, kuriomis retransliuojamos ir (ar) rodomos su subtitrais televizijos
programos bei kitos retransliavimo sąlygos. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad minėtos nuostatos
taikymas iš esmės keičia ir įtakoja retransliavimo veiklos subjektų vykdomos retransliavimo
veiklos reguliavimą, siekdama konstruktyvių sprendimų vykdė aktyvų bendradarbiavimą su
retransliavimo rinkos dalyviais bei juos atstovaujančiomis asociacijomis ir tik po viešųjų
konsultacijų patvirtino naują retransliavimo licencijos formą, kurios pagrindu ir buvo atitinkamai
peržiūrėtos ir pakeistos praktiškai visos Komisijos jau išduotos retransliavimo licencijos, kas
pareikalavo nemažai žmogiškųjų resursų sąnaudų. Minėtos įstatymo nuostatos įgyvendinimas
sąlygoja tai, kad dėl kiekvienos retransliuojamos programos, jos kalbos ar kito pasikeitimo
retransliuotojas turi kreiptis į Komisiją, kad pastaroji savo sprendimu pakeistų atitinkamo
retransliuotojo licenciją. Iš vienos pusės tai užtikrina efektyvesnę kiekvienos programos
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retransliavimo teisėtumo kontrolę, operatyvesnį retransliuojamų televizijos programų turinio
reguliavimo aspektą bei geresnę vartotojų teisių apsaugą ir viešumą - visi Komisijos sprendimai
su retransliuojamų programų sąrašais yra viešai paskelbiami kitą dieną po sprendimo priėmimo
ir prieinami Komisijos tinklapyje., tačiau vertinant iš kitos pusės, reiškia papildomas pareigas
retransliavimo rinkos subjektams.
2011 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 49 radijo transliuotojai, transliuojantys 54 radijo
programas. Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2011 m. buvo 12 nacionalinių radijo
programų (transliuojama programa yra priimama teritorijoje, kurioje gyvena daugiau negu 60
proc. Lietuvos gyventojų), 6 regioninės radijo programos (transliuojama programa yra priimama
teritorijoje, kurioje gyvena mažiau negu 60 proc. Lietuvos gyventojų) ir 35 vietinės programos
(programa transliuojama tik per vieną radijo stotį).
Televizijos transliavimo rinkoje 2011 m. veikė 28 televizijos transliuotojai,
transliuojantys 38 televizijos programas. Artėjant perėjimui prie skaitmeninės antžeminės
televizijos analoginės antžeminės televizijos rinka Lietuvoje jau nebesivysto, priešingai, ji
pamažu mažėja, nes pvz., vienas iš pagrindinių nacionalinių transliuotojų UAB „Laisvas ir
nepriklausomas kanalas“ atsisakė Komisijos išduotų licencijų transliuoti televizijos programą
„TV1“ Varėnoje ir Viešintose (Anykščių raj.) analoginės antžeminės televizijos būdu.
Televizijos programų retransliavimo rinkoje Lietuvoje veikia 46 retransliuotojai,
retransliuojantys televizijos programas kabelinės televizijos tinklais, 3 retransliuotojai retransliuojantys mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais, 19 retransliuotojų retransliuojančių laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV). Pastebėta tendencija, rodanti, kad
sparčiai mažėja kabelinės televizijos retransliuotojų (2010 m. veikė 54, 2011 m. – 46 kabelinės
TV retransliuotojai). Šią tendenciją lėmė tai, kad vyko retransliavimo veiklą vykdančių įmonių
susiliejimai, reorganizacijos, stambesnės įmonės pirko mažesnes bei tokios priežastys kaip
ekonominiai veiksniai, per mažas vartotojų, besinaudojančių teikiama paslauga skaičius. Šios
minėtos priežastys nulėmė ir bendrovių UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ licencijų
retransliuoti televizijos programas belaidžiais plačiajuosčio ryšio tinklais atsisakymą 2011 m.
Sparčiai vystantis plačiajuosčio ryšio tinklams, padaugėjo ūkio subjektų norinčių šiais
tinklais retransliuoti programas: 2010 m. veikė 15 IPTV retransliuotojų, o 2011 m. pabaigoje –
jau 19.
2010 m. rugsėjo 30 d. priimto Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2,
5, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54
straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 341, 342, 401 straipsniais ir nauju trečiuoju
skirsniu įstatymo nustatytas Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų reglamentavimas įpareigojo Komisiją nustatyti šias paslaugas teikiančių
subjektų registravimo tvarką ir ja vadovaujantis registruoti visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjus. 2011 m. buvo užregistruoti 4 tokių paslaugų
teikėjai (UAB „Mikrovisatos TV“, TEO LT, AB, UAB „Penkių kontinentų komunikacijų
centras“, UAB „Kavamedia“), prognozuojama, kad 2012-2014 metų laikotarpiu tokių paslaugų
teikėjų turėtų daugėti.
Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros klausimai pastaraisiais metais tapo
prioritetiniais ir vienais iš aktualiausių, kuriuos Komisija įgyvendina ir tai toliau vykdys
artimiausiais planuojamais metais.
Lietuvoje 2012 m. pradžioje veikė keturi nacionalinio masto DVB-T tinklai bei stotys
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Iki analoginės antžeminės televizijos išjungimo datos (2012 m.
spalio 29 d.) numatyta keturių veikiančių DVB-T tinklų plėtra jau yra baigiama. Jau 2010 m.
DVB-T tinklai aprėpė didžiuosius miestus ir daugumą kitų teritorijų, kuriuose gyvena daugiau
nei 90 procentų Lietuvos gyventojų. Reikia pastebėti, kad vis dar iškyla problemų, susijusių su
perėjimu prie skaitmeninės antžeminės televizijos. Šioms problemoms aptarti ir spręsti Komisija
2011 m. lapkritį surengė konferenciją ,,Paskutiniai analoginės antžeminės televizijos metai – liko
346 dienos“, kurioje dalyvavę radijo ir televizijos rinką prižiūrinčių institucijų, transliuotojų ir
retransliuotojų, siuntėjų bei juos vienijančių organizacijų atstovai diskutavo apie skaitmeninės
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antžeminės televizijos diegimo Lietuvoje dabarties aktualijas ir ateities perspektyvas bei aptarė
aktualias problemas bei ieškojo jų sprendimų būdų.
Siekiant tinkamai pasirengti analoginės antžeminės televizijos išjungimui, Komisija kartu
su Ryšių reguliavimo tarnyba parengė Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms
transliuoti ir siųsti strateginio plano pakeitimus, (Žin., 2010, Nr. 16-798). kuriais buvo
įgyvendintos ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 str. (Žin., 2011, Nr. 914336) nuostatos, numatančios sukurti Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai nacionalinį
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą.
Be jau paminėtų vis dar išlieka aktuali ir regioninių televizijų programų harmoningo ir
darnaus perkėlimo į skaitmeninės antžeminės televizijos platformą problema. Komisija ne kartą
kvietė ir ragino regioninius transliuotojus pateikti savo galimos veiklos planus po analoginės
antžeminės televizijos išjungimo, tačiau tik 2011 metais, suaktyvėjus Regioninių televizijų
asociacijos veiklai, imtasi konkrečių veiksmų jų veiklos tęstinumui užtikrinti skaitmeninių
technologijų plotmėje. Atsižvelgiant į tai, kad minėta problema dar nėra visiškai išspręsta, todėl
jos sprendimui ir regioninių televizijos programų transliavimas skaitmeninės antžeminės
televizijos tinkluose bus vienas iš prioritetinių Komisija veiklos uždavinių 2012 m.
Sparčiai vystantis skaitmeninės televizijos technologijoms ir artėjant analoginės
antžeminės televizijos išjungimo datai, vis daugiau žmonių Lietuvoje teikia pirmenybę
pažangesnės ir geresnę paslaugų kokybę garantuojančioms technologijoms ir todėl renkasi
skaitmeninę televiziją. Skaitmeninės antžeminės televizijos nacionalinėje platformoje
transliuojama 12 nekoduotų nacionalinių televizijos programų, dar dvi nekoduotas programas –
,,TV Polonia” ir ,,BBC World News” retransliuoja TEO LT, AB. Atkreiptinas dėmesys, kad šias
keturiolika televizijos programų galima matyti nemokamai, įsigijus naują televizorių arba
dekodavimo įrenginį ( angl. „set-top-box“). Pateikti tikslų namų ūkių, kurie šį 14 nemokamų
televizijos programų paketą laiko tai pakankamu dabar pasakyti yra sudėtinga, kadangi dar nėra
vykdoma naujos kartos televizorių apskaita. Tačiau nežiūrint tai, yra žinoma, kad sparčiai didėja
naujų televizijos imtuvų pardavimai. Įvairūs tyrimai rodo, kad jau 2011 m. apie ketvirtis
Lietuvos namų ūkių turėjo naujos kartos televizorius ar priedėlius prie jų, kurie leido priimti
signalą skaitmeniniu būdu. Ši vartotojų dalis nuolat auga ir prognozuojama, kad dar žymiai
padidės prieš pat antžeminės analoginės televizijos išjungimą 2012 m. spalio mėn. 29 d. 03.00
val. ir , žinoma, tai vyks ir po šio termino.
Skaitmeninės televizijos paslaugų teikimo rinkoje yra sudarytos galimybės vartotojams
rintis ir daugiau bei įvairesnes televizijos programas. Tokias paslaugas teikia TEO LT, AB,
retransliuojanti dar 26 standartinės raiškos televizijos programas, kurias galima matyti tik tapus
šios bendrovės abonentu. Be standartinės raiškos retransliuojamų televizijos programų, 37-ju
LRTC kanalu Vilniuje ir 25-ju kanalu Kaune TEO LT, AB retransliuoja 3 didelės raiškos (angl.
HDTV) televizijos programas.
UAB ,,Balticum TV“ 53-ju LRTC kanalu Vilniuje retransliuoja 9 standartinės raiškos
programas, Klaipėdoje – 7 programas. Dvi vietos šiame kanale Klaipėdoje yra rezervuotos
vietiniams transliuotojams.
Audiovizualinės srities ekspertai bei šią sritį reguliuojančios institucijos daro prielaidą,
kad Lietuvoje jau mažiau nei trečdalis namų ūkių žiūri analoginę antžeminę televiziją, likusiuose
namų ūkiuose žiūrima daugiakanalė TV: apie 430 tūkst. namų ūkių žiūri kabelinę TV, apie 80
tūkst. namų ūkių turi daugiakanalę palydovinę „Viasat“ skaitmeninę TV, atitinkamai apie 75
tūkst. ir apie 80 tūkst. namų ūkių turi, TEO LT, AB daugiakanalę antžeminę skaitmeninę TV ir
IPTV, dalis gyventojų yra pasirinkę kitų 19 licencijuotų IPTV paslaugų teikėjų paslaugas.
Populiarėjant skaitmeninės ir internetinės televizijos paslaugoms, nacionalinės televizijos
programos praranda žymią auditorijos dalį. Palyginimui pateiksime duomenis: 2003-iais metais
suminė vidutinė 4 didžiausių Lietuvos nacionalinių televizijų programų („TV3“, „LNK“, „LTV“
ir „BTV“) auditorija sudarė 76 proc., 2006 m – 72,2 proc., tai 2010 m. - jau 61,5 proc., o 2011
m. gruodžio mėn. – tik 54 procentus. Palyginus TNS LT ir TEO LT, AB 2011 m. skelbtus
,,Gala” metrų duomenis, akivaizdu, kad tarp daugelio IPTV transliuojamų kanalų mažieji kanalai
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internetinėje aplinkoje surenka santykinai didesnes auditorijas (kai kuriais atvejais net tris kartus
didesnes, pvz., ,,Sport”, ,,Lrytas.tv”, ,,LTV2”) negu tradicinėje televizijų aplinkoje
transliuojantys. Komisija artimiausiu laikotarpiu planuoja skirti didesnį dėmesį ir mažesnėms,
bet vis didesnę žiūrovų auditoriją įgyjančioms programoms, kurios anksčiau dėl itin mažos
žiūrovų auditorijos turėjo nedidelį poveikį visuomenei.
Vertinant daugiakanalės televizijos procentinę skvarbą yra labai svarbus tikslus Lietuvos
namų ūkių skaičiaus nustatymas. Namų ūkių skaičius, apskaičiuotas remiantis gyventojų
apklausomis, yra skelbiamas Lietuvos statistikos departamento Lietuvos statistikos metraščio 8
skyriuje ir 2010 m. šis skaičius buvo 1389 tūkst., o vidutinis namų ūkio dydis buvo 2,4 asmenys.
2011 m. statistinę namų ūkių informaciją Statistikos departamentas tikisi turėti 2012 m. kovo
pradžioje. Tikslesnė informacija apie namų ūkių skaičių turėtų būti gauta iš gyventojų surašymo.
Gyventojų surašymo ir apklausų organizavimo skyrius teigia, kad rezultatai turėtų būti paskelbti
iki 2013 m. birželio 30 d.
Sklandus analoginės antžeminės televizijos išjungimas neįmanomas be intensyvaus
Komisijos darbo parengiamuoju laikotarpiu siekiant pasiruošti naujų licencijų išdavimui,
užtikrinant informacijos prieinamumą visuomenei, nuomonių bei turinio įvairovę, vietinių žinių
ir informacijos sklaidą, naujų paslaugų teikimą ir kt.
Radijo ir televizijos transliavimo rinkoje, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, svarbų
vaidmenį vaidina įvairūs socialiniai veiksniai bei šalies ekonominė padėtis, kuri iš dalies lemia ir
transliuotojų pajamas. Bendras ekonominis nuosmukis neaplenkė ir radijo ir televizijos
transliavimo ir retransliavimo rinkos. Komisija gali gana tiksliai apskaičiuoti transliuotojų,
retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis
paslaugų teikėjų pajamas ir stebėti transliuotojų pajamų dinamiką, kadangi jie pateikia Komisijai
duomenis apie pajamas, gautas iš transliavimo ir (ar) retransliavimo, užsakomųjų visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos.
Pažymėtina, kad 2010 m. jau pradėjo stabilizuotis radijo ir ypač televizijos transliuotojų
gaunamos pajamos iš reklamos transliavimo, kurios buvo kritusios 39 procentais, lyginant su
2009 metais. Radijo transliuotojų pajamos analogišku laikotarpiu buvo sumažėjusios 29
procentais. Reikia pastebėti, kad nors televizijos reklamos pajamos 2010 m. padidėjo 4
procentais lyginant su 2009 m. jos toli gražu nepasiekė 2008 m. lygio. Akivaizdu, kad tai
atsiliepė televizijų programų kokybei ir sulėtino pažangesnių technologijų diegimą transliavimo
srityje. Spėjama, kad ekonominės priežastys sąlygojo lėtesnį ir gana nedrąsų transliuotojų
sprendimo priėmimą pereiti prie raiškiosios televizijos (HD) transliavimo standarto, kuris jau
plačiai diegiamas Europoje. Naudojant raiškiosios televizijos (HD) transliavimo standartą buvo
vykdomos tik kai kurios LTV tarptautinės transliacijos. Pirmoji komercinių televizijų bandomoji
transliacija vyko 2011 metų gruodžio 31 dieną, kai dalis LNK televizijos programos buvo
transliuojama ir raiškiosios televizijos (HD) formatu.
Reklamos rinkoje 2010 m., kaip ir 2009 m., pagal gautas pajamas pirmoje vietoje buvo
televizija (51 proc.), tačiau jos pajamų dalis, palyginus su 2009 m., vis dar mažėjo, o
retransliuotojų pajamos didėjo ir pasiekė 40 procentų visos Komisijos apskaitomos reklamos
rinkos. Retransliuotojų pajamos nuosekliai auga ir 2010 m. jau buvo 30 procentų didesnės, negu
2008 m.
Kita svarbi Komisijos veiklos sritis bei jos prioritetas yra turinio reguliavimas, kuris
pasireiškia ne tik per transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos licencijavimu, bet ir
transliuojamų televizijos ir (ar) radijo programų turinio stebėsena, siekiant užtikrinti
nepilnamečių apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, Visuomenės informavimo
įstatymo nuostatų laikymąsi radijo ir televizijos programose.
Per 2011 m. buvo atlikti 76 specializuoti televizijos ir radijo programų patikrinimai.
Atliktų tyrimų rezultatai ir taikytos atsakomybės už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus 2011 m. (skirti 3 įspėjimai ir 1 bauda),
rodo, jog pastaraisiais metais pažeidimų, susijusių su neigiamą poveikį nepilnamečiams
darančios viešosios informacijos paskleidimu, pastebimai sumažėjo. Darytina prielaida, kad tam
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įtakos turėjo sistemingas prevencinis darbas, periodiškai Komisijos rengiami susitikimai su
transliuotojais, programų prodiuseriais, kuriuose buvo aptariami jau atliktų tyrimų rezultatai,
vykdavo diskusijos dėl „jautrių” (ypač susijusių su nepilnamečiais) visuomenei temų pateikimo
bei iškilusių praktinių problemų sprendimų paieškos. Komisija ir ateityje planuoja šia linkme
dirbti, manydama, kad šviečiamasis ir konsultacinis bendradarbiavimas su transliuotojais gali
duoti teigiamų rezultatų.
Komisija, vykdydama turinio reguliavimą ir siekdama užtikrinti atliekamos priežiūros
skaidrumą bei kuo mažiau trikdyti reguliuojamos veiklos subjektų veiklą, 2011 m. rugsėjo 21 d.
prisijungė prie Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos viešai
paskelbtos „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“, kuria įsipareigojo pirmus metus veiklą
vykdantiems ūkio subjektams netaikyti poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kt.) bei
kuo daugiau juos konsultuoti, teikti metodinę pagalbą.
Atsižvelgiant į tai, kad už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo priežiūrą yra atsakingas ir Žurnalistų etikos inspektorius bei kitos institucijos,
labai svarbus yra šių institucijų glaudus ir operatyvus tarpusavio bendradarbiavimas.
Komisija, įgyvendindama įstatymu jai suteiktas funkcijas, taip pat siekia užtikrinti
vartotojų teisių apsaugą. Komisijos veikloje labai svarbus grįžtamasis ryšys su vartotojais
(žiūrovais). Siekdama suaktyvinti bendravimą su audiovizualinių paslaugų vartotojais, Komisija
savo interneto svetainėje sudarė jiems galimybę skundus ar klausimus pateikti tiesiogiai, dėl ko
ženkliai išaugo gaunamų skundų skaičius. Per 2011 m. buvo gautas 61 skundas. Komisiją
džiugina tai, kad vartotojai nėra abejingi tam, kas rodoma televizijos ekranuose, ir informuoja
Komisiją apie galimus pažeidimus. Tai palengvina Komisijos darbą tikrinant transliuotojus, ypač
veikiančius regionuose. Tačiau Komisija planuoja ir pati 2012 m. plėsti Monitoringo ir tyrimų
skyrių bei aprūpinti jį reikiama efektyvesne programų įrašymo bei kontrolės įranga. Komisija
planuoja įkurti skyrius ar turėti savo atstovus regionuose, kurie stebėtų vietines programas.
Komisija, vykdydama turinio reguliavimą, išduodant licencijas, visuomet itin didelį
dėmesį skiria planuojamų transliuoti programų turiniui. Vertindama programas, Komisija teikia
pirmenybę toms programoms, kuriuose yra daugiau šviečiamųjų ir kultūrinių laidų. Siekdama
paskatinti kultūros laidų bei laidų vaikams kūrimą, Komisija kartu su Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondu jau devynerius metus iš eilės organizuoja geriausių laidų konkursą
„Pragiedruliai“. Šio konkurso metu išrenkamos geriausios laidos ir apdovanojami geriausių laidų
kūrėjai. Konkursas tampa vis populiaresnis, kasmet sulaukiama vis daugiau konkursinių laidų.
Svarbią vietą užima ir vietinių televizijų ir radijų programose transliuotos laidos, kurios,
vertinimo komisijos nuomone, yra vertos būti transliuojamos didžiosiose televizijose geriausiu
laiku. Jos kaip šviečiamoji programa galėtų būti ir muziejų fonduose ar kaip mokomoji medžiaga
demonstruojamos mokyklose. Komisija yra sukaupusi gausų konkursams pateiktų laidų fondą ir
ieško būdų, kaip, gavus laidų autorių turinių ir gretutinių teisių turėtojų leidimus, sudaryti
sąlygas, kad šį sukauptą laidų archyvą galėtų pasižiūrėti platesnė Lietuvos žiūrovų auditorija.
Komisija taip pat aktyviai seka televizijos technologinių pokyčių eigą Europoje ir už jos
ribų bei teikia didelį dėmesį tarptautiniam bendradarbiavimui. Komisija aktyviai dalyvauja
Europos reguliuojančių institucijų platformos (EPRA), kuri vienija 51 audiovizualinį sektorių
reguliuojančią instituciją, veikloje ir yra jos narė. EPRA konferencijos, vykstančios du kartus per
metus, elektroniniai forumai ir dalyvavimas jos darbo grupių veikloje padeda profesionaliai
spręsti kasdienes ir netradicines problemas ir skatina reguliavimo tobulinimą. Planuojama 2013
metų rudenį surengti pusmetinę EPRA konferenciją Vilniuje. Tai būtų pirmoji Europos
reguliuojančių institucijų platformos konferencija surengta Lietuvoje.
Komisija gauna išsamią informaciją iš Europos reguliuojančių institucijų, teikia
informaciją Europos Komisijai, Europos Tarybai, ekspertams, įvairių šalių žiniasklaidos
institutams ir kt., aktyviai dalyvauja Europos komisijos darbo grupėse. Komisijos specialistai
pastoviai rašo straipsnius Europos Žiniasklaidos teisės instituto ,,Iris” leidiniui ir planuoja tai
daryti ateityje.
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Pagal 2005 metų balandžio mėnesį pasirašytą trišalę bendradarbiavimo sutartį
transliavimo reguliavimo srityje su Latvijos ir Estijos transliuotojų tarybomis bei Estijos kultūros
ministerija organizuojamos konferencijos kiekvienoje šią sutartį pasirašiusioje šalyje paeiliui.
Pagal šią sutartį kiekviena šalis yra įsipareigojusi, prieš išduodant licenciją transliuotojui, kuris
savo programą numato transliuoti kaimyninei šaliai, informuoti apie tai sutartį pasirašiusias šalis.
Apibendrinant veiklos kontekstą, svarbu, kad Komisijai būtų skiriami jo poreikius
atitinkantys asignavimai, kurie padėtų sudaryti sąlygas efektyviai Komisijos veiklai bei jos
funkcijoms atlikti, dalyvauti tarptautinėje veikloje, taip pat užtikrintų normalias Komisijos darbo,
atlyginimo ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas.
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01)
Užtikrinti kiekvienam Lietuvos gyventojui technologiškai pažangių, įvairius visuomenės
poreikius tenkinančių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų bei
radijo programų pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes darniai audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugų įvairovės plėtrai, lanksčiai ir harmoningai ES bendroje rinkoje funkcionuojančios
reguliavimo sistemos pagrindu darant poveikį tokių paslaugų pasiūlai rinkoje.
Tikslo bus siekiama tinkamai įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatyme numatytas
Komisijos funkcijas, kurios apima ne tik transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimą,
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų reguliavimą, bet ir
viešai skelbiamo radijo ir televizijos programose, užsakomųjų visuomenės informavimo priemonių
paslaugų kataloguose turinio kontrolę.
Vykdant transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimą yra atsižvelgiama į visuomenės
poreikius, užtikrinant, kad transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijos būtų išduodamos tiems
transliuotojams, kurie rengia įvairesnes, meniškesnes, informatyvesnes, turiningesnes programas, be
to, siekiama skatinti darnią elektroninės žiniasklaidos plėtrą, ypatingai didelį dėmesį skiriant
skaitmeninių technologijų diegimui ir pažangai. Skatinant skaitmeninės televizijos diegimą Lietuvoje
bei technologiškai pažangių paslaugų teikimą vartotojams (žiūrovams). Komisija, įgyvendindama
strateginį tikslą, derina elektroninės žiniasklaidos rinkos reguliavimo sistemą su Europos Sąjungos
aktais, skatina Europos Sąjungos bendrosios rinkos kūrimą – užtikrindama laisvą ir sąžiningą
konkurenciją, vartotojų apsaugą - bei siekia, kad Lietuvos ūkio subjektai Lietuvoje veiktų esant toms
pačioms reguliavimo sąlygoms kaip ir ES.
Įgyvendindama strateginį tikslą, Komisija taip pat vykdo ir turinio reguliavimo funkciją, kuri
įgyvendinama atliekant visuomenei pateikiamų radijo ir (ar) televizijos programų stebėseną. Jos metu
yra tiriama ir analizuojama, ar minėtos programos atitinka licencijų įsipareigojimus, Visuomenės
informavimo bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo
nuostatų, kurių priežiūra pavesta Komisijos kompetencijai, reikalavimus. Be to, vykdant turinio
reguliavimą, Komisija siekia skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę už
viešai skelbiamos informacijos turinį. Tuo tikslu, Komisija visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjus ne tik ragina atsakingiau parinkti viešai
skelbiamos informacijos turinį, bet ir skatina efektyviai taikyti žiniasklaidos savireguliacijos
principus, kuriant vidines savireguliacijos sistemas bei savireguliacijos kodeksus.

13
Komisijos strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais:
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
2011 metų 2012 metų 2013 metų 2014 metų
pavadinimas ir mato vienetas
kodas
E-01-01
1. Sudaryta galimybė vartotojams
(žiūrovams) rinktis (žiūrėti)
nacionalines televizijos
programas transliuojamas
92
95
> 95
> 95
skaitmeninės antžeminės
televizijos (DVB-T) tinklais
(Lietuvos gyventojų dalis, proc.)
E-01-02
2. Sudaryta galimybė vartotojams
(žiūrovams) rinktis (žiūrėti)
vietines televizijos programas
transliuojamas skaitmeninės
50
70
70
70
antžeminės televizijos (DVB-T)
tinklais (Lietuvos gyventojų dalis,
proc.)
E-01-03
3. Komisijos išduotose licencijose
nustatytų įsipareigojimų radijo,
televizijos programų turiniui,
11
<11
<11
<11
sandarai ir įstatymuose keliamų
reikalavimų viešai skelbiamos
(radijo ir (ar) televizijos
programose) informacijos
turiniui, pažeidimų, už kuriuos
taikyta poveikio priemonės,
skaičius.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
Komisijos strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta vienintelė programa.
PROGRAMOS PAVADINIMAS (01) - Lietuvos Respublikos jurisdikcijai
priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas
ir kontrolė.
Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo
nuostatas, nustatančias Komisijos funkcijas bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo nuostatas, pavestas Komisijos kompetencijai. Pagal šią programą
vykdomas radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas
ir kontrolė.
Programos tikslai ir uždaviniai atitinka nacionalinėms reguliavimo institucijoms ES
transliavimo ir turinio reguliavimo srities teisės aktuose keliamus tikslus. Programa orientuota į
harmoningą ir darnią elektroninės žiniasklaidos plėtrą, siekiant sudaryti palankias sąlygas
elektroninės žiniasklaidos paslaugų teikimo technologijų bei paslaugų turinio konkurencijai bei
plėtrai, didinti vartotojų interesų apsaugą elektroninės žiniasklaidos paslaugų teikimo srityje,
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skatinti paslaugų teikėjų (viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų) atsakomybę už viešai
skelbiamą turinį, skatinti savireguliacijos mechanizmų diegimą. Komisijos veikla tiesiogiai
susijusi su transliavimo ir retransliavimo veikslo licencijavimu bei turinio reguliavimu, o taip pat
su elektroninės žiniasklaidos paslaugų gavėjų teisių apsauga.
Programa atitinka Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir
siųsti strategijos (Žin, 2003, Nr.32-1333) tikslus – tobulinti transliavimo ir (ar) retransliavimo
licencijų išdavimo tvarką, atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų diegimą ir plėtrą, plintant
skaitmeninei televizijai – atskirti programų turinio ir perdavimo reguliavimą, užtikrinti, kad
transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijos būtų pirmiau išduodamos tiems transliuotojams,
kurie rengia įvairesnes, meniškesnes, informatyvesnes, turiningesnes programas, skatinti darnią
visuomenės elektroninės žiniasklaidos plėtrą, taip pat audiovizualinių paslaugų plėtrą visuose
Lietuvos regionuose, Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio (Žin., 2004, Nr.1716336; 2011, Nr.155-7362) aprašo nuostatas.
Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų
transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimo ir kontrolės programa yra pagrindinė ir tęstinė
Komisijos programa, kurios tikslas – užtikrinti Komisijai Visuomenės informavimo įstatyme
nustatytų funkcijų įgyvendinimą ir jos veiklą 2012 m.
Programos vykdytojas – Lietuvos radijo ir televizijos komisija.
Programos koordinatorius – Komisijos administracijos
Maliukevičius.

direktorius

Nerijus

Kita svarbi informacija
Komisija buvo įsteigta 1996 m. priėmus Visuomenės informavimo įstatymą. Komisija
2000 m. buvo registruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale. Išduotame
Komisijos registravimo pažymėjime buvo nurodyta Komisijos teisinė forma – valstybės
biudžetinė įstaiga, nors nei registravimo metu galiojęs Visuomenės informavimo įstatymas, nei
Komisijos nuostatai nenustatė tokios teisinės Komisijos formos. Komisija ne vieną kartą kreipėsi
į Registro centro Juridinių asmenų registravimo skyrių su prašymais ištaisyti klaidingus
duomenis, tačiau tai nebuvo vykdoma. Galiausiai Komisija 2010 m. lapkričio mėnesį su skundu
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama įpareigoti Valstybės įmonės
Registrų centro Vilniaus filialą ištaisyti klaidingus Juridinių asmenų registro duomenis,
išbraukiant, kad Komisijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Kilęs ginčas buvo išspręstas
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2011-12-15 galutine ir neskundžiama nutartimi
konstatavus, kad Komisija nėra biudžetinė įstaiga, kad ji yra pagal specialų įstatymą įsteigtas ir
veikiantis specifinis viešasis juridinis asmuo. Pažymėtina, kad nuo 2011-12-29 Komisija nėra
registruota kaip biudžetinė įstaiga.
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2 lentelė. 2012-2014-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
Numatomi 2013-ųjų metų
Numatomi 2014-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
Tikslo,
uždavinio,
Tikslo, uždavinio, priemonės
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
priemonės
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
kodas
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokesčiui
kesčiui
kesčiui
01
342
12
349
12
566
351
19
Tikslas: Užtikrintas transliavimo ir 550 538
577 565
585
retransliavimo veiklos
licencijavimas ir jo kontrolė.
01-01 Uždavinys: užtikrinti, kad
550 538
342
12
577 565
349
12
585
566
351
19
transliavimo ir retransliavimo
licencijos būtų išduodamos tiems
ūkio subjektams, kurie įsipareigoja
rengti įvairesnes, meniškesnes,
informatyvesnes, turiningesnes
programas.
01-01-01 Priemonė: Konkursų transliavimo ir 550 538
342
12
577 565
349
12
585
566
351
19
retransliavimo licencijoms išduoti
organizavimas ir vykdymas.
Licencijų parengimas ir išdavimas, jų
sąlygų keitimas
02
491
17
501
24
814
505
27
Tikslas: Užtikrinta veiksminga ir
790 773
829 805
841
efektyvi radijo ir televizijos
programų, užsakomųjų
visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis
paslaugų turinio kontrolė.
2012-ųjų metų asignavimai
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Uždavinys: Pagal Komisijos
kompetenciją užtikrinti, kad
transliuojamų ir (ar) retransliuojamų
radijo ir (ar) televizijos programų,
užsakomųjų visuomenės
informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų turinys
atitiktų Visuomenės informavimo ir
Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo nuostatų,
Komisijos sprendimų reikalavimus.
02-01-01 Priemonė: Vykdyti transliuojamų ir
retransliuojamų radijo ir (ar)
televizijos programų, užsakomųjų
visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis
paslaugų turinio stebėseną ir įstatymų
nustatytų poveikio priemonių
taikymas.
02-01-02 Priemonė: Stebėsenos rezultatų
analizė, apibendrinimas bei
konsultacijų ir rekomendacijų
teikimas.
02-02 Uždavinys: Pagal Komisijos
kompetenciją užtikrinti vartotojų
apsaugą visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis
paslaugų teikimo srityje.
02-01

580

568

360

12

605

587

366

18

614

594

369

20

390

382

242

8

407

395

246

12

413

400

248

13

190

186

118

4

198

192

120

6

201

194

121

7

210

205

131

5

224

218

135

6

227

220

136

7
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02-02-01 Priemonė: Pagal kompetenciją tirti ir
nagrinėti vartotojų skundus dėl radijo
ir (ar) televizijos programų
transliuotojų, retransliuotojų,
užsakomųjų visuomenės
informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikėjų
veiklos.
03
Tikslas: Aktyvus dalyvavimas
nacionalinėje ir tarptautinėje
reguliavimo erdvėje ir efektyvi
Komisijos veikla.
03-01 Uždavinys: Efektyvi integracija į
elektroninės žiniasklaidos
reguliavimo srities sprendimų
priėmimo procesą.
03-01-01 Priemonė: Dalyvavimas pagal
Komisijos kompetenciją tarptautinių
organizacijų ir konferencijų, ES
institucijų, komitetų ir darbo grupių
veikloje, pateikiant Lietuvos poziciją
audiovizualinės žiniasklaidos
politikos klausimais.

210

205

131

5

224

218

135

6

227

220

136

7

1010

989

528

21

1060 1026

640

34

1074

1040

644

34

640

627

398

13

672

650

406

22

681

659

408

22

290

284

180

6

278

268

184

10

309

299

185

10
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03-01-02 Priemonė: Dalyvavimas pagal
Komisijos kompetenciją valdžios ir
valdymo institucijų rengiamose
konferencijose, darbo grupių
veikloje, teikiant Komisijos siūlymus
dėl radijo ir (ar) televizijos programų
transliuotojų, retransliuotojų ir
užsakomųjų visuomenės
informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikėjų
reglamentuojančių teisės aktų
projektų rengimo.
Bendradarbiavimas su valstybės
institucijomis, mokslo įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis ir
rinkos dalyviais Komisijos
kompetencijos klausimais.
03-02 Uždavinys: Efektyvus Komisijos
veiklos organizavimas, veiklos
viešumas ir kontrolė.
03-02-01 Priemonė: Planuoti, valdyti ir
efektyviai naudoti finansinius,
materialinius ir žmogiškuosius
išteklius, vykdyti veiklos planų
įgyvendinimo stebėseną. Viešinti
Komisijos veiklą visuomenės
informavimo priemonėse,
organizuojant renginius ir
konferencijas Komisijos
kompetencijos klausimais.
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
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1.3. tikslinės paskirties lėšos ir 2350 2300
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė
parama
projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
R-01-01-01-03

P-01-01-01-01-01

R-01-01-02-01
R-01-01-02-02

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
1 tikslas - Užtikrintas transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimas ir jo
kontrolė.
1. Konkurso būdu išduotų transliavimo licencijų kiekis, proc. (palyginus su Komisijos
organizuotais konkursais transliavimo licencijai išduoti)
2. Išduotų retransliavimo licencijų kiekis, proc. (palyginus su Komisijai pateiktais
prašymais (paraiškomis) išduoti retransliavimo licenciją)
3. Atliktų patikrinimų, kaip laikomasi licencijose numatytų įsipareigojimų, skaičius (proc.
nuo visų planuotų)
1 tikslo 1 uždavinys - užtikrinti, kad transliavimo ir retransliavimo licencijos būtų
išduodamos tiems ūkio subjektams, kurie įsipareigoja rengti įvairesnes,
meniškesnes, informatyvesnes, turiningesnes programas.
1. Komisijos organizuojamo geriausių laidų konkursui „Pragiedruliai“ pateiktų radijo ir
(ar) televizijos laidų (programų) skaičius.
2 tikslas: Užtikrinta veiksminga ir efektyvi radijo ir televizijos programų,
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų
turinio kontrolė.
1. Atliktų radijo ir televizijos programų patikrinimų skaičius.
2. Poveikio priemonių pagal Visuomenės informavimo įstatymo bei Administracinių
teisės pažeidimų kodekso nuostatas dažnumas, proc. (palyginus su atliktais patikrinimais).

Vertinimo kriterijų reikšmės
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P-01-01-02-01-01
P-01-01-02-01-02

P-01-01-02-02-01

R-01-01-03-01

P-01-01-03-01-01

P-01-01-03-02-01
P-01-01-03-02-02

2 tikslo 1 uždavinys - Pagal Komisijos kompetenciją užtikrinti, kad transliuojamų ir
(ar) retransliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų, užsakomųjų visuomenės
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinys atitiktų Visuomenės
informavimo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo nuostatų, Komisijos sprendimų reikalavimus.
1.Atliktų radijo ir televizijos programų patikrinimų Visuomenės informavimo įstatymo
nuostatų laikymosi aspektu skaičius, (proc. nuo visų atliktų)
2.Atliktų radijo ir televizijos programų patikrinimų Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų laikymosi aspektu skaičius.
(proc. nuo visų atliktų)
2 tikslo 2 uždavinys - Pagal Komisijos kompetenciją užtikrinti vartotojų apsaugą
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo srityje
1.Pagal Komisijos kompetenciją išnagrinėtų vartotojų skundų skaičius (proc. nuo visų
gautų skundų)
3 tikslas - Aktyvus dalyvavimas nacionalinėje ir tarptautinėje reguliavimo erdvėje ir
efektyvi Komisijos veikla.
1.Pranešimų, teisės aktų projektų, išvadų teikimas audiovizualinės politikos įgyvendinimo
srityje skaičius.
3 tikslo 1 uždavinys: Efektyvi integracija į elektroninės žiniasklaidos reguliavimo
srities sprendimų priėmimo procesą.
1. ES ir tarptautinių organizacijų nuolatinių darbo grupių, komitetų, kurių veikloje
užtikrinamas tęstinis Komisijos atstovų dalyvavimas, skaičius.
3 tikslo 2 uždavinys - Efektyvus Komisijos veiklos organizavimas, veiklos viešumas
ir kontrolė
1. Komisijos darbuotojų, per ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, dalis (proc.)
2. Komisijos interneto svetainės lankytojų skaičius, tūkst.
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SUVESTINĖ INFORMACIJA
4 lentelė. 2012 –ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes
Pareigybių skaičius
institucijos / įstaigos
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
vadovai ir
neturintys pavaldžių asmenų,
Eil.
Institucijos / įstaigos
ir pavaduotojai
pavaduotojai
ir kiti
Nr.
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų valstybės
iš viso
valstybės
iš viso
valstybės
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
tarnautojai
1. Lietuvos radijo ir televizijos
4
3
24
komisija
Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai*
Iš viso pareigybių
4
3
24
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

Išlaidos
darbo
iš jų
iš viso valstybės užmokesčiui,
tūkst. litų
tarnautojai
31

-

1461

31

-

1461
1461

