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LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA 
Asignavimų valdytojo  kodas 188741498 

2014-2016-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

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.  

Po analoginės antžeminės televizijos išjungimo atsiranda galimybė sukoordinuoti apie 60 

naujų radijo dažnių radijo programoms transliuoti. Komisijos uždavinys – užtikrinti jau veikiančių 

radijo transliavimo tinklų plėtrą ir išduoti licencijas vietinių radijo programų transliuotojams. 

Atsižvelgiant Europos Komisijos ir Tarybos radijo spektro politikos gaires numatoma 

dalį radijo dažnių juostos skirtos televizijai naudoti judriajam plačiajuosčiam ryšiui. Siekiant 

išlaikyti visuomenei informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo apimtį 

bei siekiant pradėti raiškiosios televizijos programų transliavimą ir retransliavimą, būtina 

transliuotojus skatinti diegti pažangiausias skaitmenines televizijos transliavimo technologijas 

bei plėtoti  visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimą per 

vietines skaitmeninės antžeminės televizijos stotis. 
Sklandus diegimas naujų, pažangesnių skaitmeninių televizijos transliavimo 

technologijų, leidžiančių teikti ir pasiūlyti visuomenei daugiau, įvairesnių ir kokybiškai 

naujų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, ypatingai 

užtikrinat skaitmeninėje erdvėje tiek nacionalinių, tiek regioninių ir vietinių transliuotojų, 

rengiamų televizijos programų prieinamumą visuomenei – vienas iš svarbiausių 2014 m. 

Komisijos veiklos prioritetų.  

Lietuvoje radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veikla yra 

licencijuojama, išskyrus radijo programų transliavimą ir retransliavimą elektroninių ryšių 

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 
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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 2013 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 diegimas naujų, pažangesnių 

skaitmeninių televizijos transliavimo technologijų, 

leidžiančių teikti ir pasiūlyti visuomenei daugiau, 

įvairesnių ir kokybiškai naujų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų, ypatingai užtikrinat skaitmeninėje 

erdvėje tiek nacionalinių, tiek regioninių ir 

vietinių transliuotojų, rengiamų televizijos 

programų prieinamumą visuomenei. 

 

 

 

800 

Programų turinio reguliavimas, sudarant 

galimybes visuomenei gauti įvairaus pobūdžio ir 

skirtingus visuomenės poreikius tenkinantį 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų bei radijo programų turinį. 

 

 

800 

Kitoms Komisijos funkcijoms vykdyti  
 900 

 

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

2014 m. planuojama parengti 2 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 

įstatymo pakeitimus: 

- Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektą, kuriame numatoma patikslinti su retransliavimo veikla susijusias įstatymo 



 

 

3 

sąvokas, atsižvelgiant į naujųjų technologijų pritaikymo retransliavimo paslaugų rinkoje 

tendencijas; 

- Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 31 ir 48 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektą, kuriame, numatoma liberalizuoti kai kurių audiovizualinių paslaugų 

teikimą elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos 

programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, papildyti Komisijos 

kompetenciją ginčų sprendimo išankstine ne teismo tvarka funkcija, sustiprinti Komisijos 

kompetenciją kovojant su nelegalia radijo, televizijos programų transliavimo ir retransliavimo 

veikla bei patobulinti užmokesčio už licenciją dydžio nustatymo tvarką. 

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; 

- Metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymo tvarkos 

aprašo projektas. 

Atsižvelgiant į Komisijos sukauptą patirtį kontroliuojant, kaip audiovizualinės rinkos 

dalyviai laikosi teisės aktų šiai veiklai keliamų reikalavimų, 2014 m. taip pat numatoma 

parengti šiuos poįstatyminių teisės aktų projektus: 

- Komisijos sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. balandžio 

11 d. sprendimo Nr. KS-58 „Dėl Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams 

ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) 

televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 

- Komisijos sprendimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. spalio 10 d. 

sprendimo Nr. KS-170 „Dėl duomenų apie radijo, televizijos programų transliuotojų, 

retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 

paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 

- Komisijos sprendimo „Dėl radijo, televizijos programų retransliavimo paslaugų 

teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektas; 

- Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio 

plano pakeitimo projektas. 

 

 

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. 

Komisijos administracijos struktūra pertvarkoma atsižvelgiant į Viešojo administravimo 

įstatymo nuostatas, reglamentuojančias vidaus administravimą.   

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. 2014 m. Komisija ir toliau planuoja organizuoti vidinius ir 
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išorinius darbuotojų mokymus, tobulinant kompetencijas tose srityse, kurios yra susijusios su 

Komisijos vykdoma veikla. 2014 m. Komisija kvalifikacijos išlaidoms planuoja skirti 1,2 

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, 2014 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 

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.  
 

Komisijos veiklos viešumo  didinimas  

Siekiant kuo glaudesnio ryšio tiek su reguliuojamos rinkos dalyviais, tiek su vartotojais 

yra labai svarbu užtikrinti Komisijos veiklos viešumą. Šiuo metu Komisijos  interneto 

svetainė www.rtk.lt yra pagrindinis ir bene vienintelis informavimo apie Komisijos veiklą, jos 

priimtus sprendimus priemonė, todėl jos atnaujinimas, jos funkcionalumo, informatyvumo 

padidinimas, jos atitikimas valstybės institucijų interneto svetainėms keliamiems 

reikalavimams yra svarbus Komisijos uždavinys. Siekiant sustiprinti vidinę komunikaciją bei 

suaktyvinti informacijos paskleidimą tarp darbuotojų, planuojama sukurti ir Komisijos vidinį 

riboto tarnybinio naudojimo puslapį (intranetą). Vis labiau vystantis technologijoms ir 

populiarėjant interaktyviam bendravimui, yra tikslinga sukurti Komisijos Facebook`o 

paskyrą, kur Facebook`u besinaudojantys žmonės galėtų susipažinti su Komisijos veikla, 

rašyti savo nuomones, komentarus. 

Siekiant kuo plačiau supažindinti visuomenę su Komisijos veikla, suaktyvinti 

bendravimą su vartotojais, tikslinga aktyviau rengti spaudos konferencijas, teikti interviu, 

rašyti pranešimus spaudai aktualiausiais klausimais, išleisti analitinių leidinių apie rinką. 

Visos šios nurodytos priemonės leistų padidinti Komisijos veiklos viešumą.    
 

 

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.  

Komisija strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 

priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos 

reguliavimas ir kontrolė programą (toliau – Programa), kuri yra tęstinė – pradėta vykdyti 2012 

m. ir bus tęsiama 2014 m. 
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

 

Programos įgyvendinimui 2014 m. planuojami asignavimai – 2500 tūkst. Lt, iš jų darbo 

užmokesčiui – 1500 tūkst. Lt, Komisijos pajamų įmokos į valstybės biudžetą 2014 m. – 2500 

tūkst. Lt.  

 

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 11 narių: du narius skiria Respublikos Prezidentas, tris narius (vieną – 

iš opozicinių frakcijų) - Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno kūrėjų asociacija, vieną narį 

- Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, vieną narį -  Lietuvos žurnalistų sąjunga, 

vieną narį - Lietuvos žurnalistų draugija.  

Komisijos nario darbo Komisijoje teisinis pagrindas yra jį paskyrusios institucijos 

(institucijų) ar organizacijos (organizacijų) priimtas sprendimas.  

Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją bendru Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu iš Komisijos narių dvejų metų 

laikotarpiu skiria ir atleidžia Seimas (Visuomenės informavimo įstatymo 47 str. 10 dalis). 

Komisijos pirmininkas yra valstybės biudžetinės įstaigos vadovas ir valstybės biudžeto 

asignavimų valdytojas.  

2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-256 „Dėl 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“ (Žin., 2013, Nr. 

43-2103) Komisijos pirmininku buvo paskirtas Edmundas Vaitekūnas. Jo pavaduotoju 

paskirtas Jonas Korenka. 

Komisijos funkcijoms atlikti sudaroma Komisijos administracija. Jai vadovauja 

administracijos direktorius. Direktorių pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 str. 15 d. 

penkeriems metams skiria Komisija konkurso tvarka (ši administracijos direktoriaus skyrimo 

tvarka galioja nuo 2013 m. sausio 1 d.).  

2002 m. vasario 20 d. Komisijos posėdžio sprendimu Nerijus Maliukevičius buvo 

paskirtas Komisijos administracijos direktoriumi, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį.  

Komisijos administracijos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės 

pinigų fondų, pareigybių skaičių nustato Lietuvos Respublikos Seimo valdyba.  

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2013 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. SV-S-20 

„Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

pareigybių skaičius Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijoje patvirtinimo“ 

patvirtino Komisijos administracijos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės 

pinigų fondų, pareigybių skaičių – 18.  

Administracijos struktūrą pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 str. 15 d. ir pagal 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų 45 punktą tvirtina Komisija. Planuojama 

teikti Komisijai tvirtinti naują Komisijos administracijos struktūrą su 18 pareigybių. 

2013 m. sausio 1 d. buvo užimta 17 pareigybių; 17 darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis. Komisijoje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai: 14 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 
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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) 11 Komisijos narių: iš jų 1 Komisijos pirmininkas, 1 Komisijos pirmininko 

pavaduotojas, 9 nariai; 

 2) Komisijos administracija – 18 darbuotojų.  

Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir nariams taikomos Valstybės politikų 

ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 
Komisijos administracijos struktūra yra funkcinė. Komisijos administracijos nauja 

planuojama struktūra: administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotoja, vyr. 

buhalteris, patarėjas teisės klausimais,  teisininkas, patarėjas elektroninių ryšių klausimais,  

Monitoringo skyrius, Licencijavimo skyrius, Viešųjų ryšių skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius. 

Administracijos darbuotojų teisinius santykius nustato Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai, 

reglamentuojantys darbo santykius.  
Komisijos administracija veikia vadovaudamasi Komisijos administracijos darbo 

reglamentu, patvirtintu  2013 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimu Nr. KS-65 „Dėl Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos administracijos darbo reglamento patvirtinimo“ ( Žin., 2013, Nr. 52-

2630). 

 

 2013 2014 2015 2016 

Pareigybių skaičius. vnt. 29 29 29 29 

Išlaidos darbo užmokesčiui, 

tūkst. litų 

1490 1500 1500 1500 
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VALDYMO IŠLAIDOS 

1 lentelė. 2014-2016-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 
(tūkst. litų) 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

2014-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2015-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2016-ųjų metų 

asignavimai 

 iš jų 

iš viso 

iš jų  iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1. Lietuvos Respublikos 

jurisdikcijai 

priklausančių radijo ir 

(ar) televizijos programų 

transliuotojų, 

retransliuotojų ir 

užsakomųjų visuomenės 

informavimo 

audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų 

teikėjų veiklos 

reguliavimas ir kontrolė 

2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80 

 iš jų valdymo išlaidos*             

Iš viso asignavimų programoms 2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80 

iš jų valdymo išlaidos 750 200 250 - 450 200 250 - 450 200 250 - 

Valdymo išlaidų dalis, procentais 18% 10% 17%  18% 10% 17%  18% 10% 17%  

 

 

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

VEIKLOS KONTEKSTAS  

Komisija – 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, 2012, Nr.76-3924). 

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 

pakeitimo įstatymui Komisiją sudaro 11 narių: du narius skiria Respublikos Prezidentas, tris 

narius (vieną iš opozicinių frakcijų) – Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno kūrėjų 

asociacija, vieną narį – Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija,  vieną narį – 

Lietuvos žurnalistų sąjunga, vieną narį –  Lietuvos žurnalistų draugija. Komisijos nariai 

skiriami ketverių metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės 

Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio pakeitimo įstatymas, įsigaliojęs 2013 

m. sausio 1 d., nustatė, jog Komisija yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios nuostatus tvirtina 

Lietuvos Respublikos Seimas. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. kovo 

12 d. nutarimu Nr. XII-189 patvirtino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatus.   

2013 m. gegužės 2 d. Komisija registruota Juridinių asmenų registre valstybės 

biudžetine įstaiga. Biudžetinės įstaigos vadovu ir valstybės biudžeto asignavimų valdytoju yra 

Lietuvos Respublikos Seimo paskirtas Komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas.  

Pažymėtina, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. (įsigaliojus Visuomenės informavimo 

įstatymo 47 str. pakeitimo įstatymui) pasikeitė įmokų, skirtų  Komisijos veiklai finansuoti, 

dydis ir mokėjimo tvarka. Nuo 2013 m. sausio 1 d.  radijo ir (ar) televizijos programų 

transliuotojai, retransliuotojai ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
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priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus LRT, gaunantys pajamas iš radijo ir (ar) televizijos 

programų transliavimo, retransliavimo ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų veiklos, į Komisijos biudžetinę sąskaitą moka ne 

0,8 procento (galiojo iki 2012 m. gruodžio 31 d.), bet  0,6 procento pajamų, gautų iš 

komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonentinio mokesčio ir kitos veiklos, 

susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu ir (ar) su 

užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. 

Audiovizualinių paslaugų rinkos dalyviai minėtas įmoka į Komisijos, kaip biudžetinės 

įstaigos, sąskaitą moka kas ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 d. 

Komisijos finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, tarp jų užmokestis už 

įsiteiktas paslaugas, paramos lėšos, leidybinės veiklos pajamos ir kitos teisėtai gaunamos 

lėšos.  

Komisijos pajamos, gautos iš audiovizualinės rinkos dalyvių ir įmokėtos į valstybės 

biudžetą, naudojamos tik šiame Komisijos strateginiame veiklos plane numatytoms ir 

įgyvendinamoms programoms finansuoti.  

            Viena iš svarbiausių Komisijos veiklos krypčių formuojant Lietuvos audiovizualinę 

rinką yra radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos 

licencijavimas ir kontrolė.  

Svarbiausias audiovizualinės politikos uždavinys - veiksmingos ir skaidrios 

konkurencijos radijo ir televizijos rinkoje užtikrinimas, efektyvių konkurencijos sąlygų 

sudarymas, vartotojų interesų gynimas bei programų įvairovės ir kokybės užtikrinimas, naujų 

technologijų plėtros skatinimas. 

2012 m. Komisija vykdė 226 licencijų, išduotų radijo ir televizijos programų 

transliuotojams ir retransliuotojams, sąlygų laikymosi kontrolę. Tuo tikslu, Komisija savo 48 

posėdžiuose priėmė 211 sprendimų,  iš kurių 135 buvo susiję su retransliavimo licencijų 

sąlygų pakeitimais.  

Pažymėtina, kad 2011 m.  įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo 33 

straipsnio nuostatas, pakeistas 2010 m. rugsėjo 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos 

Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu, iš esmės buvo 

peržiūrėtos visos retransliuotojams išduotos retransliavimo licencijos. Pasikeitęs 

retransliavimo veiklos licencijavimo teisinis reguliavimas lėmė tai, jog retransliavimo 

licencijose turėjo būti nustatytos konkrečios retransliuojamos 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 keitė ir įtakojo retransliavimo veiklos subjektų vykdomos retransliavimo veiklos 

reguliavimą, ir, 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 sąlygojo tai, kad dėl kiekvienos retransliuojamos programos, jos kalbos ar kito 

pasikeitimo retransliuotojas kiekvieną kartą turi kreiptis į Komisiją, kad pastaroji savo 

sprendimu pakeistų atitinkamo retransliuotojo licenciją. Ši veikla Komisijos buvo vykdoma 

2012 m. ir yra toliau yra tęsiama. Toks retransliavimo veiklos licencijavimo teisinio 

reguliavimo nustatymas sustiprino Komisijos administravimo galias, kas leidžia užtikrinti 

efektyvesnę kiekvienos programos 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 nustatė papildomas pareigas retransliavimo rinkos subjektams. Kaip parodė 2012 m. 

Komisijos veiklos praktika suaktyvėjo konkurencija retransliavimo rinkos viduje, kas sąlygoja 

ir aktyvesnę kontrolę, kad visi šios rinkos dalyviai veiktų vienodomis sąlygomis, t.y. 

laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Tai ypatingai svarbu sparčiai vystantis naujoms 

technologijoms ir plečiantis teikiamų retransliavimo paslaugų rinkai. 2012 m. Komisija 
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ypatingą dėmesį skyrė naujoms transliavimo ir retransliavimo technologijoms, ypač 

televizijos transliavimui ir retransliavimui internetu. 2012 metais Komisija fiksavo ne vieną 

atvejį, kai interneto portaluose buvo tiesiogiai transliuojamos ar retransliuojamos televizijos 

programos be licencijos. Komisija šioje srityje susidūrė su nepakankamu teisniu reguliavimu, 

todėl  pateikė pasiūlymus dėl jo tobulinimo ir tam tikrų administracinių galių suteikimo 

Komisijai, kas užtikrintų efektyvesnę Komisijos veiklą tiriant neteisėtus televizijos programų 

transliavimo ir retransliavimo atvejus.  

Radijo programų transliavimo rinka jau eilę metų yra nusistovėjusi ir labai nežymiai 

keičiasi, pvz., 2011 metų pabaigoje Lietuvoje veikė 49 radijo transliuotojai, transliuojantys 57 

radijo programas, tai 2012 m. - veikė 48 radijo transliuotojai, transliuojantys 53 radijo 

programas. Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2012 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 34 vietinės 

programos (programa transliuojama tik per vieną radijo stotį).      

            Lietuvoje televizijos programos transliuojamos visų rūšių elektroninių ryšių tinklais – 

per antžemines skaitmenines televizijos stotis, kabelinės televizijos tinklais, mikrobangų 

daugiakanalės televizijos tinklais (MDTV), laidiniais ir bevieliais plačiajuosčio ryšio tinklais 

(IPTV) ir per dirbtinius Žemės palydovus.  

           2012 m. pabaigoje Lietuvoje 11 televizijos programų buvo transliuojamos 

skaitmeninės antžeminės televizijos nacionaliniais tinklais, dar 18 vietinių televizijos 

programų (iki 2012 m. spalio 29 d.) buvo transliuojamos analoginės antžeminės televizijos 

siųstuvais, 23 televizijos programos buvo transliuojamos kabelinės televizijos tinklais (6 jų 

taip pat ir IPTV tinklais), 3 programos buvo transliuojamos tik belaidžiais plačiajuosčio ryšio 

tinklais (IPTV), 5 programos buvo transliuojamos per dirbtinius Žemės palydovus.  

Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros klausimai pastaraisiais metais tapo 

prioritetiniais  ir vienais iš aktualiausių, kuriuos Komisija įgyvendina ir tai toliau vykdys 

artimiausiais planuojamais metais.      

2012 m. spalio 29 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro I-ojo skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklo stotys veikė 33 vietovėse, o II-ojo skaitmeninės antžeminės 

televizijos tinklo stotys veikė 27 vietovėse, TEO LT, AB I-ojo tinklo stotys veikė 24 

vietovėse, o II-ojo – 6. Lietuvos nacionalinių transliuotojų programas, siunčiamas per I-ąjį 

AB LRTC tinklą, turi galimybę priimti apie 97,8 proc. gyventojų (tinklas aprėpia 93 proc. 

Lietuvos teritorijos), per I-ąjį TEO LT, AB tinklą – 92 proc., o siunčiamas per II-ąjį TEO LT, 

AB tinklą - 75 proc. Iš viso per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus apie 75 proc. 

gyventojų gali priimti 13 nemokamų (nekoduotų) televizijos programų: iš jų 7 buvo 

transliuojamos per analoginius tinklus ar vietines televizijos stotis, 4 – naujos, transliuojamos 

tik skaitmeniniu būdu, 2 – užsienio transliuotojų retransliuojamos programos. Už abonentinį 

mokestį TEO LT, AB abonentai dar gali matyti 27 televizijos programas. 2012 m. Komisija 

išdavė  retransliavimo licenciją UAB „Balticum TV“ per antžeminės skaitmeninės 40 kanalo 

televizijos stotį Plungėje retransliuoti 9 standartinės raiškos televizijos programas. Vilniuje 

taip pat veikia 53 televizijos kanalo stotis, per kurią UAB „Balticum TV” pateikia 

abonentams mokamą 9 televizijos programų paketą. Tokį patį paketą UAB „Balticum TV“ 

pateikia abonentams Klaipėdoje per 45 televizijos kanalo antžeminės skaitmeninės televizijos 

stotį ir Plungėje – per 40 kanalo stotį. TEO LT, AB ir UAB „Balticum TV” savo abonentams 

pateikia skaitmeninės televizijos priedėlius, suteikiančius galimybę antžeminės skaitmeninės 

televizijos programas priimti su įprastais televizoriais.  

LR Vyriausybė 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 969 patvirtino „Analoginės 

antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje programą“. 

Programoje buvo numatyta įgyvendinti dvi svarbias analoginės antžeminės televizijos 

išjungimo priemones – surengti visuomenės informavimo kampaniją ir daliai gyventojų 

kompensuoti išlaidas skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti. 2012 m. spalio mėn. 

atlikti tyrimai parodė, kad informavimo kampanija buvo sėkminga – 98 % gyventojų žinojo, 

kad 2012 m. spalio 29 d. bus išjungta analoginė antžeminė televizija, 96 % žinojo, kad norint 
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žiūrėti skaitmeninę antžeminę televiziją reikalinga speciali priėmimo įranga ir apie 75% 

tvirtino, kad jau turi galimybę žiūrėti skaitmeninę televiziją, o 5 % neturėjo galimybės priimti 

televizijos programų. Iš gyventojų išlaidų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti 

kompensavimui numatytų 10 mln. litų iki galutinės paraiškų kompensacijai gauti pateikimo 

datos – 2012 m. lapkričio 20 d. – buvo panaudota tik 3,5 mln. litų. 

2011 m. gruodžio 21 d. LR Vyriausybės patvirtintoje naujoje Skaitmeninės televizijos 

diegimo Lietuvoje modelio redakcijoje numatyta, kad pirmenybė naudojant du naujus 

nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus teikiama raiškiajai televizijai ir 

raiškiosios televizijos programų transliavimas turėtų prasidėti ne vėliau kaip 2014 m. liepos 1 

d. 2012 m. Komisija paskelbė du konkursus 6 raiškiosios televizijos programoms transliuoti 

per 2 nacionalinius skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus, tačiau konkursai pripažinti 

neįvykusiais, kadangi konkursams nebuvo pateikta nė viena paraiška. 

2011 m. pakeitus Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą, vienas naujas 

nacionalinis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas paskirtas tik Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos programoms transliuoti, numatoma, kad jis pradės veikti 2013 m., tačiau 

tinklo diegimas dėl įvairių priežasčių gerokai vėluoja. 

Skaitmeninės televizijos plėtra, suteikusi ženkliai didesnį televizijos kanalų pasirinkimą, 

lėmė tai, kad didžiųjų TV kanalų auditorijos dalis mažėjo, o augo mažesnę auditorijos dalį 

turėjusių TV kanalų skaičius. Nors rinkos lyderiai pastaraisiais metais išliko tie patys – TV3 ir 

LNK – tačiau jų auditorijos dalis ir pasiekta dienos auditorija, lyginant su ankstesniais metais,  

sumažėjo. TNS LT bendrovės duomenimis, Lietuvoje stebima visame pasaulyje vyraujanti 

tendencija, kai didžiųjų TV kanalų auditorijos rodikliai mažėja, nes TV žiūrovai, atsiradus 

galimybei matyti daugiau TV kanalų, savo televizijos žiūrėjimo laiką paskirsto didesniam 

kanalų skaičiui. Vis dėlto stebima tendencija, kad TV kanalai kuria tai pačiai kanalų grupei 

priklausančius nišinius kanalus ir tokiu būdu išsaugo auditoriją, kuri koncentruojasi nebe 

viename TV kanale, bet kanalų grupėje. 

Televizijos programų retransliavimo rinkoje toliau mažėja retransliuotojų, 

retransliuojančių tik kabelinės televizijos (2010 m. veikė 54, 2011 m. – 44 kabelinės TV 

retransliuotojai, 2012 m. - 40). Toliau vyko retransliavimo veiklą vykdančių įmonių 

susiliejimai, reorganizacijos, stambesnės įmonės pirko mažesnes. 

          Sparčiai vystantis plačiajuosčio ryšio tinklams, padaugėjo ūkio subjektų, norinčių šiais 

tinklais retransliuoti programas: 2010 m. veikė 15 IPTV retransliuotojų, 2011 m. pabaigoje – 

22, 2012 m. pabaigoje – 30. 

Analizuojant kabelinės televizijos abonentų, kurių Komisijos duomenimis 2012 m. 

gruodžio 31 d. buvo 430 144, pasiskirstymą Lietuvoje, akcentuotina, kad  televizijos 

programų retransliavimo rinkoje pirmauja UAB ,,Cgates“ (112 628 abonentai) ir  UAB „Init” 

(102 842 abonentų) po susiliejimų ir reorganizacijų užimančios atitinkamai po 26 ir 24 proc. 

abonentų dalį. Laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV) teikiamos paslaugos Lietuvoje 

abonentų skaičius taip pat auga ir šioje rinkos dalyje daugiausia abonentų turėjo TEO LT, AB 

– 94 665. 

Lietuvoje be kabelinių ir plačiajuosčio ryšio (IPTV) tinklų televizijos paslaugos dar 

yra teikiamos ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais (MDTV). Paprastai šia 

paslauga žiūrovai naudojasi tose vietovėse, kur nėra išvystytų kabelinės televizijos ar 

plačiajuosčio ryšio tinklų. Analoginė mikrobangų daugiakanalė televizija (MDTV) naudoja 

ribotus radijo dažnių (kanalų) išteklius 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje.  

2012 m. pabaigoje Lietuvoje mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais televizijos 

programas retransliavo du retransliuotojai: UAB „Balticum TV” ir UAB „Cgates”. Komisijos 

duomenimis, 2012 m. buvo 17 506 namų ūkių, kurie naudojosi mikrobangų daugiakanale 

televizija 

Buvusi ypač aktuali ir regioninių televizijų programų harmoningo ir darnaus 

perkėlimo į skaitmeninės antžeminės televizijos platformą problema buvo sėkmingai 

išspręsta, be konkursų pakeitus regioninių transliuotojų licencijas iš analoginių į skaitmenines.   

Radijo ir televizijos transliavimo rinkoje, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, svarbų 

vaidmenį vaidina įvairūs socialiniai veiksniai bei šalies ekonominė padėtis, kuri iš dalies 
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lemia ir transliuotojų pajamas. Bendras ekonominis nuosmukis neaplenkė ir radijo ir 

televizijos transliavimo ir retransliavimo rinkos. Akivaizdu, kad tai įtakojo ir televizijų 

programų turinio kokybę bei sulėtino pažangesnių technologijų diegimą transliavimo srityje. 

Spėjama, kad šios ekonominės priežastys sąlygojo daug  lėtesnius transliuotojų veiksmus  

pereiti prie raiškiosios televizijos (HD) transliavimo standarto, kuris jau plačiai yra 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. Tačiau tolesnis raiškiosios televizijos vystymasis yra 

sulėtėjęs. Tai rodo ir tas faktas, kad į transliavimo ir (ar) retransliavimo konkursus, kuriuos 

skelbė komisija 2012 ir 2103 m. sausio mėn. paraiškos nepateikė nė vienas dalyvis. 

Reklamos rinkoje 2012 m., kaip ir anksčiau, pagal gautas pajamas pirmoje vietoje 

buvo televizija, tačiau jos pajamų dalis reklamos rinkoje vis mažėja. Retransliuotojų pajamos, 

įtakotos TEO LT, AB atėjimo į retransliavimo rinką ir televizijos retransliavimo laidinio 

plačiajuosčio ryšio tinklais plėtros, nuosekliai auga.  

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  2012 m.  buvo atlikti 184 specializuoti arba kompleksiniai radijo ir televizijos 

programų patikrinimai. 2011 m. buvo atlikta tik 76 patikrinimai. Tyrimų tikslai buvo 

reklamos suminis laikas per vieną transliavimo valandą; reikalavimų, taikomų televitrinos 

transliavimui laikymasis; reklamos transliavimas vaidybiniuose filmuose, programų rėmimas, 

prekių rodymas, programų struktūra ir turinys, nepilnamečių apsauga nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio ir kt. Stebima, kad mažėja atvejų,  susijusių su neigiamą poveikį 

nepilnamečiams darančios viešosios informacijos skelbimu. Darytina prielaida, kad tam  

įtakos turėjo sistemingas prevencinis darbas, periodiškai Komisijos rengiami susitikimai su 

transliuotojais, programų prodiuseriais, kuriuose aptariami jau atliktų tyrimų rezultatai, 

diskutuojama 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). Nemažai klausytojų skundų, paklausimų pateikiama  tiesiogiai per Komisijos 

svetainėje esančią e-skundo rubriką.  

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 vienuoliktus metus (nuo 2002 m.) iš eilės organizuoja 

geriausių laidų konkursą „Pragiedruliai“. Šio konkurso metu išrenkamos geriausios laidos ir 

apdovanojami geriausių laidų kūrėjai. Konkursas tampa vis populiaresnis, kasmet sulaukiama 
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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, kaip audiovizualinę rinką reguliuojanti institucija, neatsiejamai bendrauja su 

šios rinkos dalyviais, ypač priimant sprendimus, susijusius su jų verslo veiklos aspektais, 

siekiant, kad jie būtų visapusiškai aptarti, suprantami ir skaidrūs. Komisija vykdė ir toliau 

planuoja rengti daugiau susitikimų, apvaliojo stalo diskusijų su transliuotojais, 

retransliuotojais, manydama, kad ne tik nuobaudų taikymas, bet diskusija, teisės aktų taikymo 

aiškinimasis, bendras jų rengimas ir kitoks bendradarbiavimas su reguliuojamos rinkos 

dalyviais gali užkirsti kelią galimiems įstatymų pažeidimams, padėti sudaryti palankesnes 

sąlygas vystyti verslą  bei pateikti kokybiškas paslaugas vartotojui. 

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. 

2013 metų spalio 2 – 4 dienomis yra suplanuota surengti pusmetinę 38-ąją EPRA 

konferenciją Vilniuje, kuri Vyriausybės bei Seimo pritarimu įtraukta į Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai renginių sąrašą. Tai bus pirmoji Europos reguliuojančių 

institucijų platformos konferencija, surengta Lietuvoje. Komisija mano, kad tokia 

konferencija bus aktualus renginys ir puikus akcentas Lietuvos pirmininkavimo Europos 

Tarybai programoje. 

Komisija gauna išsamią informaciją iš Europos reguliuojančių institucijų, teikia 

informaciją Europos Komisijai, Europos Tarybai, ekspertams, įvairių šalių žiniasklaidos 

tyrimų institutams ir kt. Komisijos atstovas nuolatos dalyvauja Europos komisijos 

Kontaktinio komiteto bei Reguliuojančių institucijų darbo grupės veikloje. Komisijos 

specialistai pastoviai rašo analitinius-informacinius straipsnius apie audiovizualinė srities 

reguliavimą Lietuvoje žurnalo „Europos audiovizualinė observatorija“ leidiniui ,,Iris plus” ir 

planuoja tai daryti ateityje. 

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. Paskutiniame susitikime, vykusiame 2012 m. Rygoje, aktualių 

problemų aptarime dalyvavo ir Švedijos reguliuojančios institucijos atstovai. Nuo 2008 m. 

užsimezgęs bendradarbiavimas su Ukrainos Nacionaline radijo ir televizijos transliavimo 

taryba ir toliau yra palaikomas – Lietuvos radijo ir televizijos komisija surengė susitikimą su 

ukrainiečiais ir pasidalino patirtimi jiems rūpimais reguliavimo klausimais, mūsų  komisijos 

ekspertai lankėsi jų rengtoje konferencijoje skaitmeninio transliavimo klausimais. Šį 

bendradarbiavimą planuojama tęsti ir tobulinti.   

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) 

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 
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visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų bei radijo programų 

pasirinkimo įvairovę, sudarant galimybes darniai ir harmoningai audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų įvairovės plėtrai.  
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 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). Po 

analoginės antžeminės televizijos išjungimo atsiradusi galimybė sukoordinuoti apie 60 naujų 

radijo dažnių radijo programoms transliuoti, dar labiau leis patenkinti visuomenės poreikį  gauti 

kuo įvairesnę informaciją bei suformuoja Komisijai uždavinį – užtikrinti jau veikiančių radijo 

transliavimo tinklų plėtrą ir išduoti licencijas vietinių radijo programų transliuotojams.  

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.   

Atsižvelgiant Europos Komisijos ir Tarybos radijo spektro politikos gaires numatoma 

dalį radijo dažnių juostos skirtos televizijai naudoti judriajam plačiajuosčiam ryšiui. Siekiant 

išlaikyti visuomenei informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo apimtį 

bei siekiant pradėti raiškiosios televizijos programų transliavimą ir retransliavimą,  
transliuotojai bus skatinami diegti pažangiausias skaitmenines televizijos transliavimo 

technologijas bei plėtoti  visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikimą per vietines skaitmeninės antžeminės televizijos stotis. 
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. 

Komisijos indėlis Audiovizualinio sektoriaus plėtrai yra akivaizdus, todėl 2014 m. Komisija  

tęs pradėtus darbus, siekdama, kad kiekvienam Lietuvos gyventojui būtų užtikrinta technologiškai 

pažangių, kokybiškų, saugių bei įperkamų paslaugų pasirinkimo įvairovė.  

Komisijos strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais: 

 

Komisijos strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais: 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2013 metų 2014 metų 2015 metų 2016 metų 

E-01-01 1. Sudaryta galimybė vartotojams 

(žiūrovams) rinktis (žiūrėti) 

nacionalines televizijos programas 

transliuojamas skaitmeninės 

antžeminės televizijos (DVB-T) 

tinklais (Lietuvos gyventojų dalis, 

proc.) 

 

 

 
95 

 

 

 
>95 

 

 

 
> 95 

 

 

 
> 95 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2013 metų 2014 metų 2015 metų 2016 metų 

E-01-02 2. Sudaryta galimybė vartotojams 

(žiūrovams) rinktis (žiūrėti) vietines 

televizijos programas transliuojamas 

skaitmeninės antžeminės televizijos 

(DVB-T) tinklais (Lietuvos 

gyventojų dalis, proc.)  

 

 

 
70 

 

 

 
70 

 

 

 
80 

 

 

 
90 

E-01-03 3. 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. 

 

 
11 

 

 
<11 

 

 
<11 

 

 
<11 

 

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, 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.171-6336; 2011, Nr.155-7362) aprašo nuostatas.  
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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  – pradėta vykdyti 2012 m. ir bus tęsiama 2014 m.  

Programos vykdytojas – Lietuvos radijo ir televizijos komisija. 

Programos vykdymui Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2013 m. gegužės 10 d. 

sprendimu Nr. SV-S-20 patvirtinta 18  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, pareigybių.  

Programos koordinatorius – Komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. 
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2 lentelė. 2014-2016-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

(tūkst. litų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2013-ųjų metų 

asignavimai 
2014-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2015-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2016-ųjų metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš 

viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01 Tikslas: transliavimo ir 

retransliavimo veiklos 

licencijavimo 

užtikrinimas ir 

veiksminga visuomenės 

informavimo 

audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų 

kontrolė. 

1406 1370 850 36 1000 960 700 40 1000 960 700 40 1000 960 700 40  

01-01 Uždavinys: užtikrinti 

sklandų  naujų, 

pažangesnių skaitmeninių 

televizijos transliavimo 

technologijų, diegimą bei 

užtikrinti, kad  

visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų  

turinys atitiktų teisės aktų 

reikalavimus ir būtų  

užtikrinta vartotojų teisių 

apsauga. 

1406 1370 850 36 1000 960 700 40 1000 960 700 40 1000 960 700 40  

01-01-01 Priemonė: Konkursų 

transliavimo ir 

retransliavimo licencijoms 

išduoti organizavimas ir 

vykdymas. Visuomenės 

informavimo 

audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų  

turinio stebėsena, 

rezultatų analizė, vartotojų 

skundų nagrinėjimas. 

1406 1370 850 26 1000 960 700 40 1000 960 700 40 1000 960 700 40  
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02 Tikslas: Efektyvi 

Komisijos veikla 

1060 1026 640 34 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40  

02-02 Uždavinys: Efektyvus 

Komisijos veiklos 

organizavimas, veiklos 

viešumas ir kontrolė. 

1060 1026 640 34 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40  

02-02-01 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. 

1060 1026 640 34 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40  

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

                 

 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo 

lėšos 

                 

 1.2. Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės finan-

sinės paramos lėšos 

                 

 1.3. tikslinės paskirties 

lėšos ir pajamų įmokos 

2466 2396 1490 70 2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80  

 2. Kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė 

parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai 

gautos lėšos) 

                 

 Iš viso programai 

finansuoti (1+2) 

2466 2396 1490 70 2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80 2500 2420 1500 80  
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 

Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 

 1 tikslas: transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo užtikrinimas ir 

veiksminga visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

kontrolė 

    

R-01-01-01-01 Išduotų transliavimo, retransliavimo  licencijų kiekis, proc. (palyginus su 
Komisijos organizuotais konkursais transliavimo licencijai išduoti; palyginus su 

Komisijai pateiktais prašymais (paraiškomis) išduoti retransliavimo licenciją ) 

100 100 100 100 

R-01-01-01-02 Atliktų patikrinimų, kaip laikomasi licencijose numatytų įsipareigojimų, skaičius 

(proc. nuo visų planuotų) 
100 100 100 100 

 1 tikslo 1 uždavinys - užtikrinti sklandų  naujų, pažangesnių skaitmeninių televizijos 

transliavimo technologijų, diegimą bei užtikrinti, kad  visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų  turinys atitiktų teisės aktų reikalavimus ir 

būtų užtikrinta vartotojų teisių apsauga. 

    

P-01-01-01-01-01 Išduotų licencijų transliuoti, retransliuoti naudojant skaitmeninės televizijos 

transliavimo technologija skaičius, proc. nuo visų išduotų 
10 15 20 20 

P-01-01-01-01-02 Atliktų patikrinimų skaičius 84 88 90 90 

P-01-01-01-01-03 Išnagrinėtų vartotojų skundų skaičius (proc. nuo visų gautų skundų) 100 100 100 100 

 2 tikslas: Efektyvi Komisijos veikla     

R-02-01-01-01 Pranešimų, teisės aktų projektų, išvadų teikimas audiovizualinės politikos 

įgyvendinimo srityje skaičius 
15 10 10 10 

 2 tikslo uždavinys: Efektyvus Komisijos veiklos organizavimas, veiklos viešumas ir 

kontrolė. 
    

P-02-01-01-01-01 Vartotojų (paslaugų gavėjų), žinančių, kur kreiptis dėl pažeistų teisių visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais, dalis, proc.  
 

78 80 80 80 

P-02-01-01-01-02 Administracijos  darbuotojų, per ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, dalis (proc.)  

>65 70 75 80 
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SUVESTINĖ INFORMACIJA 

4 lentelė. 2014-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes 

 

Eil. 

Nr. 
Institucijos / įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, 

tūkst. litų 

institucijos / įstaigos 

vadovai ir pavaduotojai 

kitų padalinių vadovai ir 

pavaduotojai 

specialistai / pareigūnai, neturintys 

pavaldžių asmenų, ir kiti 
iš viso 

iš jų 

valstybės 

tarnautojai iš viso 
iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisija 4 - 4 - 23 - 29 -  

 Kiti biudžeto lėšas gaunantys 

subjektai* 

         

Iš viso pareigybių 4 - 4 - 23 - 29 -  

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui          

 

 

 

 

 


