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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2013 metais  

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 

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.  

 

01 

Sudaryta galimybė vartotojams (žiūrovams) rinktis (žiūrėti) nacionalines 

televizijos programas transliuojamas skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-

T) tinklais (Lietuvos gyventojų dalis, proc.) 

E-01-01 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos gyventojų dalis, patenkančių į bent vienos 

skaitmeninės antžeminės televizijos stoties 

aprėpties teritoriją, dalis (procentais) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti skaitmeninės antžeminės 

televizijos plėtrą Lietuvoje  bei parodo televizijos 

programų, transliuojamų, skaitmeninės antžeminės 

televizijos būdu, prieinamumą visuomenei. 

4. Skaičiavimo metodas  (x/y) x 100, kur 

x – Lietuvos gyventojų dalis, patenkančių į bent 

vienos skaitmeninės antžeminės televizijos stoties 

aprėpties teritoriją, apskaičiuotą pagal „CRC-

Predict“ sklidimo modelį, skaičius, 

y – visų Lietuvos gyventojų skaičius 

5. Duomenų šaltinis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

duomenys – transliavimo tarnybos posistemės 

televizijos stočių parametrų duomenys, Statistikos 

departamento surašymo duomenys – Lietuvos 

gyventojų skaičius. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Patarėjas elektroninių ryšių klausimais Algimantas 

Kaziliūnas, el.p.: a.kaziliunas@rtk.lt,  

tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

 

 

 

mailto:a.kaziliunas@rtk.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2013 metais  

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 

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.  

 

01 

Sudaryta galimybė vartotojams (žiūrovams) rinktis (žiūrėti) vietines televizijos 

programas transliuojamas skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais 

(Lietuvos gyventojų dalis, proc.) 

E-01-02 

 

1. Apibrėžimas Lietuvos gyventojų dalis, patenkančių į bent vienos 

skaitmeninės antžeminės televizijos stoties 

aprėpties teritoriją, dalis (procentais) 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo vietinių televizijos programų, 

transliuojamų, skaitmeninės antžeminės televizijos 

būdu, prieinamumą visuomenei. 

4. Skaičiavimo metodas  (x/y) x 100, kur 

x – Lietuvos gyventojų dalis, patenkančių į vietines 

televizijos programas transliuojančių skaitmeninės 

antžeminės televizijos stotčių aprėpties teritoriją, 

apskaičiuotą pagal „CRC-Predict“ sklidimo modelį, 

skaičius, 

y – visų Lietuvos gyventojų skaičius 

5. Duomenų šaltinis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

duomenys – transliavimo tarnybos posistemės 

televizijos stočių parametrų duomenys, Statistikos 

departamento surašymo duomenys – Lietuvos 

gyventojų skaičius. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Patarėjas elektroninių ryšių klausimais Algimantas 

Kaziliūnas, el.p.: a.kaziliunas@rtk.lt,  

tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

 

 

 

mailto:a.kaziliunas@rtk.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2013 metais  

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 

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.  

 

01 

Komisijos išduotose licencijose nustatytų įsipareigojimų radijo, televizijos 

programų turiniui, sandarai ir įstatymuose keliamų reikalavimų viešai skelbiamos 

(radijo ir (ar) televizijos programose) informacijos turiniui, pažeidimų, už kuriuos 

taikyta poveikio priemonės, skaičius.  

E-01-03 

 

1. Apibrėžimas Turinio reguliavimas, pasireiškiantis radijo ir 

televizijos programų stebėsena, poveikio priemonių 

taikymu.   

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti turinio reguliavimo 

efektyvumą ir išryškina tas reguliavimo sritis, 

kuriose dažniausiai daromi pažeidimai, o tai įgalina 

efektyviau organizuoti ir vykdyti prevencinį turinio 

reguliavimo pažeidimų išvengimui darbą. 

4. Skaičiavimo metodas  Komisijos per ataskaitinius metus taikytų poveikio 

priemonių skaičius.  

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos teisininkas 

Viktoras Popandopula, el.p.:v.popandopula@rtk.lt, 

tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2013 metais  

(ataskaitinis laikotarpis) 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 

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.  

01 

Programa - Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) 

televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos 

reguliavimas ir kontrolė.  

01 

Programos 01 tikslas: transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo 

užtikrinimas ir veiksminga visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų kontrolė. 

01-01 

Išduotų transliavimo, retransliavimo  licencijų kiekis, proc. (palyginus su 
Komisijos organizuotais konkursais transliavimo licencijai išduoti; palyginus su 

Komisijai pateiktais prašymais (paraiškomis) išduoti retransliavimo licenciją ) 

R-01-01-01 

 

1. Apibrėžimas Konkurso būdu ir be konkurso išduotų transliavimo 

licencijų radijo, televizijos programoms transliuoti, 

retransliuoti santykinis kiekis atžvilgiu paskelbtų 

konkursų, pateiktų prašymų (paraiškų) tokioms 

licencijoms išduoti. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti televizijos transliavimo, 

retransliavimo  rinkos vystymąsi, sąlygotą 

operatyvių  Komisijos veiksmų, užtikrinant 

efektyvų transliavimo, retransliavimo veiklos 

licencijavimą. 

4. Skaičiavimo metodas  (x/y) x 100, kur 

x – konkurso būdu, be konkurso išduotų licencijų 

skaičius, 

y – organizuotų konkursų, gautų prašymų 

(paraiškų) skaičius. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Licencijavimo ir kontrolės skyriaus vadovė Rima 

Daunoravičienė, el.p.: r.daunoraviciene@rtk.lt, tel. 

(8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:r.daunoraviciene@rtk.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2013 metais  

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 

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.  

01 

Programa - Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) 

televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos 

reguliavimas ir kontrolė.  

01 

Programos 01 tikslas: transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo 

užtikrinimas ir veiksminga visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų kontrolė. 

01-01 

Atliktų patikrinimų, kaip laikomasi licencijose numatytų įsipareigojimų, skaičius 

(proc. nuo visų planuotų)  

R-01-01-02 

 

1. Apibrėžimas Licencijose numatytų įsipareigojimų laikymosi 

tikrinimas 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Siekiant užtikrinti veiksmingą ir skaidrią 

konkurenciją, tikrinti, kad visi ūkio subjektai veiktų 

vienodomis sąlygomis ir laikytųsi jų licencijose 

nustatytų įsipareigojimų 

4. Skaičiavimo metodas  (x/y) x 100, kur 

x – atliktų patikrinimų skaičius, 

y – planuotų patikrinimų skaičius. 

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Monitoringo ir tyrimų skyriaus vadovė Renata 

Semaškaitė, el.p.: r.semaskaite@rtk.lt, tel. (8 5) 233 

06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

 

 

 

 

mailto:r.semaskaite@rtk.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2013 metais  

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 

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.  

01 

Programa - Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) 

televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos 

reguliavimas ir kontrolė.  

01 

Programos 02 tikslas: Efektyvi Komisijos veikla. 01-02 

Uždavinys 02 - Efektyvus Komisijos veiklos organizavimas, veiklos 

viešumas ir kontrolė 

 

Administracijos  darbuotojų, per ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, dalis (proc.) 
P-01-01-02-02-02 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kvalifikacijos tobulinimas – sudedamoji efektyvaus 

žmogiškųjų išteklių panaudojimo dalis, susijusi su šio 

resurso atnaujinimu ir plėtojimu.  Darbuotojų,  per 

ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, dalis parodo, kokia apimtimi darbuotojai 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuose 

siekė įgyti tinkamų žinių ir įgūdžių tam, kad turėtų 

pakankamai gebėjimų įgyvendinti Komisijai keliamus 

uždavinius bei efektyviai dalyvauti Komisijos veikloje.  

4. Skaičiavimo metodas     (ND / N) x 100, kur 

ND –darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose per ataskaitinius metus, skaičius; 

N- darbuotojų, dirbusių Komisijoje ataskaitinių metų 

gruodžio 31 d., skaičius. 

5. Duomenų šaltinis Komisijos ataskaitinių metų duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Skaičiavimui naudojami ataskaitinių metų gruodžio 31 d. 

duomenys.  

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Ryšių su visuomene  ir užsieniu skyriaus specialistė Irena 

Vaičiulytė , el.p.:  i.vaiciulyte@rtk.lt  tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2013 metais  

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 

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.  

01 

Programa - Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) 

televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos 

reguliavimas ir kontrolė.  

01 

Programos 02 tikslas: Efektyvi Komisijos veikla. 01-02 

Uždavinys 02 - Efektyvus Komisijos veiklos organizavimas, veiklos 

viešumas ir kontrolė 

 

Vartotojų (paslaugų gavėjų), žinančių, kur kreiptis dėl pažeistų teisių visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais, dalis, proc. 
P-01-01-02-02-01 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Komisijos veiklos viešumą. 

4. Skaičiavimo metodas  Komisijai pateiktų skundų skaičius. 

5. Duomenų šaltinis Komisijos ataskaitinių metų duomenys. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Ryšių su visuomene  ir užsieniu skyriaus specialistė 

Vilma Keršienė,  el.p.: v.kersiene@rtk.lt   

tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

 

 


