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Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 ( Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-
5279), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 
2006, Nr. 82-3254; 2012, Nr.76-3924) 47 straipsnio 3 dalimi bei Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 
XII-189 (Žin., 2013, Nr. 28-1319), 42.8. punktu:  

 
1. Tvirtinu Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015-2017-ųjų metų strateginį 
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LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA 
Asignavimų valdytojo kodas 188741498 

2015-2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 
MISIJA 

Užtikrinti technologiškai pažangių, įvairius visuomenės poreikius tenkinančių 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų 
įvairovę, kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams. 

 
VEIKLOS PRIORITETAI  
I. Reguliacinės transliavimo, retransliavimo veiklos harmonizavimas, užtikrinant 
vienodas veiklos ir konkurencijos sąlygas atitinkamoje rinkoje   

Komisija nustatydama savo veiklos prioritetus siekia išlaikyti visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo apimtį bei paskatinti šių paslaugų teikėjus 
siekti, kad teikiamų paslaugų turinys, pateikiamas tiek tradicinėmis, tiek naujosiomis 
technologijomis, būtų kuo įvairesnis, saugus ir lengvai pasiektų vartotoją. Komisijos 
uždavinys yra savo kompetencijos ribose ieškoti ir pasiūlyti visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjams kokybiško turinio perdavimui naudoti 
raiškiosios televizijos technologiją (HD TV), tokiu būdu užtikrinat gyvesnę konkurenciją 
transliavimo rinkoje, skatinančią gerinti ne tik pačių paslaugų turinį, bet ir jo pateikimą 
vartotojui bei plečiančią pačių paslaugų įvairovę.  

Sklandus naujų, pažangesnių skaitmeninių televizijos transliavimo technologijų, 
leidžiančių teikti ir pasiūlyti visuomenei daugiau, įvairesnių ir kokybiškai naujų visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, diegimas, kiek tai susiję su 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio reguliavimu, ir 
toliau lieka Komisijos veiklos prioritetu.  

Kadangi retransliavimo veiklos licencijavimas yra vienas iš būdų įgyvendinti valstybės 
politiką visuomenės informavimo srityje, todėl yra svarbu užtikrinti vienodas veiklos ir 
konkurencijos sąlygas visiems šioje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams nepriklausomai nuo 
jų naudojamų technologijų paslaugų teikimui bei nuo to, kokioje jurisdikcijoje jie yra.  

Retransliavimo veiklai, vykdomai Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti nustatyta ir 
taikoma vieninga reguliavimo ir kontrolės sistema. Be to, siekiant retransliavimo veiklos 
harmonizavimo turi būti įvertinta ir atsižvelgta į Europos Sąjungos teisinio reguliavimo 
pokyčius bei Lietuvos informacinės aplinkos kontekstą.  

 
II. Visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio kontrolė 

Visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio kontrolė  
apima programų turinio reguliavimą, 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. 
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Komisija visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio 
kontrolę vykdo dinamiškai, sparčiai besivystančioje skaitmeninių technologijų aplinkoje ir dėl 
to susiduria su visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio 
reguliavimo iššūkiais ir problemomis, kurių  sprendimas yra nuolatinis Komisijos veiklos 
objektas. 
 
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 
Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. litų 

Reguliacinės transliavimo, retransliavimo veiklos 
harmonizavimas, užtikrinant vienodas veiklos ir 
konkurencijos sąlygas atitinkamoje rinkoje   

 
1250 

Visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų turinio kontrolė 

 
1250 

 
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

Komisija yra pasirengusi aktyviai dalyvauti Visuomenės informavimo, Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymų ir kitų teisės aktų, tiesiogiai 
arba netiesiogiai susijusių su Komisijos vykdoma veiklos sritimi, pakeitimų svarstymo 
procedūrose bei teikiant ekspertinę, metodinę pagalbą, rengiant įstatymų pakeitimų įstatymų 
projektus bei jų įgyvendinamuosius teisės aktus.  

Planuojama parengti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų 
pakeitimų projektus, kuriais būtų užtikrintas vienodų priežiūros reikalavimų taikymas visiems 
ūkio subjektams, kurie teikia retransliavimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Siekiant suvienodinti verslo sąlygas visiems Lietuvoje veikiantiems mokamos 
(abonentinės) televizijos paslaugų teikėjams ir užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą, 
nepriklausomai nuo programų retransliavimui (skleidimui) naudojamų technologijų, būtina 
parengti ir priimti Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pakeitimą, tikslinantį 
„retransliavimo“ sąvoką ir nustatant, jog retransliavimu laikytinas ne tik  fizinis transliuojamų 
programų priėmimas ir paskirstymas abonentams, bet ir suteikimas abonentams galimybės 
priimti elektroninių ryšių tinklais (internetu, per Žemės palydovą ir pan.) skleidžiamas 
sąlyginės prieigos sistemomis apsaugotas (užkoduotas) programas. Atitinkamai turės būti 
peržiūrimos ir kitos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, susijusios su retransliavimo 
veiklos reguliavimu ir priežiūra. 

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo teismo formuojamą praktiką 
retransliavimo veiklos reguliavime, turės būti apsispręsta dėl Lietuvos Respublikoje taikomo 
retransliavimo veiklos reguliavimo modelio. Galimi du šio reguliavimo variantai: 1) 
retransliavimo veikla yra laikoma išimtinai tik elektroninių ryšių veikla ir jai galioja tik 
elektroninių ryšių reguliavimo normos, ar 2) nors retransliavimo veikla ir  laikytina 
elektroninių ryšių veikla, tačiau siekiant bendros svarbos tikslų, susijusių su turinio 
reguliavimu ir audiovizualine politika, atitinkamai nustatomas šių paslaugų turinio 
reguliavimas. Pažymėtina, kad tiek pagal Direktyvos 2002/21/EB nuostatas, tiek  ir pagal 
Europos Sąjungos Teisingumo teismo formuojamą praktiką bazinio kabelinių radijo ir 
televizijos programų paketo platinimo paslaugai gali būti taikomas atitinkamos turinio 
kontrolės priemonės, užtikrinančios konstitucinių vertybių apsaugą audiovizualinės politikos 
priemonėmis.  

Komisija siekdama geresnės vartotojų teisių apsaugos visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo srityje, planuoja parengti Visuomenės 
informavimo įstatymo nuostatų pakeitimą, kuriuo būtų sustiprinti jos įgaliojimai, suteikiant 
Komisijai teisę išankstine ne teismo tvarka nagrinėti vartotojų skundus, teisę skirti finansines 
nuobaudas tiesiogiai ūkio subjektams už draudžiamos informacijos platinimą bei teisę kreiptis 
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į teismą dėl neteisėtos ir (ar) pažeidžiant teisės aktų reikalavimus vykdomos transliavimo ar 
retransliavimo veiklos nutraukimo ar laikino sustabdymo.  

Atsižvelgiant į 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos administracinės 
naštos mažinimo įstatymą, kurio tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo 
procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis 
sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų, Komisijos rengiamuose ir planuojamuose 
parengti teisės aktuose bus optimizuojama Komisijos prižiūrimų asmenų administracinė našta. 

 
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Komisiją sudaro valstybės pareigūnai, t. y. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ir 
Komisijos nariai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Komisijos funkcijoms 
įgyvendinti sudaroma Komisijos administracija, susidedanti iš savarankiškų skyrių bei 
pareigybių, nepriklausančių skyriams, kuriems vadovauja Administracijos direktorius. 
Komisija atvira organizacija ir nuolat prisitaiko prie besikeičiančios aplinkos, darbuotojams 
nustatomos siektinos užduotys.  

Užtikrinant Komisijos priimamų sprendimų nepriklausomumą bei siekiant didinti 
Komisijos veiklos nuoseklumą ir skaidrumą, Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 
14 d. įstatymu Nr. XI-2071 (įsigaliojusiu 2013 m. sausio 1 d.) pakeitė Lietuvos Respublikos 
visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnį, kuriuo buvo nustatytas naujas Komisijos 
teisinis statusas, pakeista Komisijos formavimo tvarka, valdymo struktūra. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 patvirtino 
Komisijos nuostatus (iki 2013 m. sausio 1 d. Komisijos nuostatus tvirtindavo pati Komisija) ir 
nustatė, kad Komisija kiekvienais metais iki balandžio 1 d. pateikia Seimui praėjusių metų 
Komisijos veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus 
išvada ir audito ataskaita. Nepriklausomas auditorius patikrins Komisijos praėjusių metų 
finansinių ataskaitų rinkinį. Be to, nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita 
skelbiama viešai Komisijos interneto svetainėje.  

Komisija, vykdydama savo veiklą ir siekdama pagrindinių savo veiklos tikslų, įdiegs 
veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. gegužės 4 d. nutarime Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų 
optimizavimo“. Rodikliai suprantami kaip planavimo, vadybos ir gero viešojo valdymo 
įrankis, padedantis siekti pagrindinio institucijos veiklos tikslo ir veiklos uždavinių, vykdyti 
efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, 
nuolatos stebint, matuojant ir vertinant veiklos rezultatus, laiku priimti teisingus valdymo 
sprendimus veiklai gerinti.  

Komisija, vykdydama turinio reguliavimą ir siekdama užtikrinti atliekamos priežiūros 
skaidrumą bei kuo mažiau trikdyti reguliuojamos veiklos subjektų veiklą, jau nuo  2011 m. 
rugsėjo mėnesio, prisijungusi prie Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo 
ekspertų komisijos viešai paskelbtos „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“ ėmėsi 
priemonių, kad ji būtų įgyvendinta, tai yra įsipareigojo pirmus metus veiklą vykdantiems ūkio 
subjektams netaikyti poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kt.), bet kuo daugiau juos 
konsultuoti, teikti metodinę pagalbą.   

Komisija, siekdama efektyviau ir operatyviau vykdyti visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų turinio stebėseną, organizuoja ir 
planuoja vykdyti visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo 
programų turinio stebėsenos optimizavimo projektą, t.y. atnaujinti stebėsenai vykdyti 
naudojamą techninę bazę bei įsigyti atitinkamą programinę įrangą (stebėsenos vykdymo 
programas), kurios leistų efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius bei sudarytų 
sąlygas vienu metu vykdyti kelių radijo, televizijos programų stebėseną.  

Įdiegus minėtą visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, 
radijo programų turinio stebėsenos sistemą, efektyviai paskirsčius Komisijos išteklius, 
įvertinus ir aprašius stebėsenos procesus, pagerinus vidinę komunikaciją ir bendradarbiavimą 
su suinteresuotomis institucijomis, vartotojais bei reguliuojamais ūkio subjektais bus 
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užtikrinamas veiksmingas Komisijos nuostatuose nustatytos stebėsenos funkcijos paskirties ir 
keliamų uždavinių įgyvendinimas.  

Įgyvendinus stebėsenos optimizavimo projektą Komisijoje bus užtikrintas 
kokybiškesnis ir operatyvesnis stebėsenos procesas, numatyti stebėsenos vykdymo etapai bei 
kriterijai, apibrėžti ir formalizuoti stebėsenos procesai, darbuotojams mokymais suteikta 
reikiama kompetencija ir gebėjimai. Stebėsenos optimizavimo projektas prisidės prie 
Komisijos veiklos stabilumo, skaidrumo, efektyvesnio ūkio subjektų reguliavimo, geresnio 
bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis, aukštesnės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės 
bei didesnio Komisijos veiklos efektyvumo. Stebėsenos optimizavimo projektas bus 
finansuojamas iš Komisijos turimų lėšų.    

Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 16 dalimi, įsigaliojusia 
2013 metų sausio 1 d., Komisijos programos, vykdant Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 
priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą,  
finansuojamos iš Komisijos pajamų, gautų iš radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, 
retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų teikėjų, išskyrus LRT, pervedamų įmokų. Įmokų dydis yra 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. 

Skaičiuojant pagal prognozuojamas radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, 
retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų teikėjų galimas pajamas 2015–2017 metams, Komisijos metinės pajamos turėtų 
sudaryti kasmet po 2,5 mln. Lt.  

Šios lėšos bus naudojamos Komisijos strateginiams veiklos tikslams pasiekti bei veiklos 
efektyvumui didinti: verslo priežiūros srityje diegiant rizikos valdymo mechanizmus, 
panaudojant informacines technologijas, mažinant verslui administracinę naštą.  

Komisija, atsižvelgdama į Komisijos strateginius tikslus bei remdamasi atsiradusiu 
poreikiu, rengs Komisijos administracijos darbuotojų mokymų planus. Nuolat besikeičianti 
Komisijos veiklą reglamentuojanti teisinė bazė, nuolat besivystančios technologijos, 
atsirandantys nauji  visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 
prieinamumo modeliai ir būdai reikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų. 
 
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 
Strateginis tikslas (01)  
Komisijos strateginis tikslas – užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią radijo ir (ar) televizijos 

programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų nepriklausomo reguliavimo sistemą.  

Komisija strateginį tikslą įgyvendina vykdydama radijo ir (ar) televizijos programų 
transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimo ir kontrolės programą (toliau – Programa), 
kuri yra tęstinė – pradėta vykdyti 2012 m. ir bus tęsiama 2015 m. 

 
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

Programos įgyvendinimui 2015 m. planuojami asignavimai – 2500 tūkst. Lt, iš jų darbo 
užmokesčiui – 1600 tūkst. Lt, Komisijos pajamų įmokos į valstybės biudžetą 2015 m. – 2500 
tūkst. Lt.  
 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  

Komisiją sudaro 11 narių, iš kurių Lietuvos Respublikos Seimas skiria Komisijos 
pirmininką, valstybės biudžetinės įstaigos vadovą ir valstybės biudžeto asignavimų valdytoją, 
ir Komisijos pirmininko pavaduotoją.  
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Komisijos funkcijoms atlikti sudaroma Komisijos administracija. Jai vadovauja 
administracijos direktorius.  

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. SV-S-486 
„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 – 21. Šis pareigybių skaičius nustatytas nuo 2014 metų 
sausio 1 d. 

2014 m. sausio 1 d. buvo užimta 18 pareigybių; 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis.  

Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir nariams taikomos Valstybės politikų 
ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 

2015-2017 metais strateginiam tikslui siekti planuojami tokie žmogiškieji ištekliai ir 
atitinkamai darbo užmokesčio fondas:   

 
 2014 2015 2016 2017 
Pareigybių skaičius. vnt. 32 32 32 32 
Išlaidos darbo užmokesčiui, 
tūkst. litų 

1500 1600 1600 1600 
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VALDYMO IŠLAIDOS 
 

1 lentelė. 2015-2017-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 
(tūkst. Litų) 

Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas 

2015-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2016-ųjų 
metų asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 iš jų 

iš 
viso 

iš jų  iš jų 

iš 
viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyt

i 

iš 
viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyt

i iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo
kesči

ui 

iš 
viso 

iš jų 
darbo 
užmo
kesči

ui 

iš 
viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiu

i 
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 2380 1600 120 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 80 

 iš jų valdymo 
išlaidos* 

            

Iš viso asignavimų 
programoms 

2500 2380 1600 120 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 80 

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

Valdymo išlaidų dalis, 
procentais 

30% 8% 16%  18% 8% 16%  18% 8% 16%  

 
 

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

VEIKLOS KONTEKSTAS  
Komisija įkurta 1996 m. įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas 

(Žin., 1996, Nr.71-1706). Komisija nuo 2013 m. gegužės 2 d. veikia kaip biudžetinė įstaiga, 
kurios vadovas ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojas yra Komisijos pirmininkas. 
Visuomenės informavimo įstatymas yra pagrindinis teisės aktas, kuris apibrėžia Komisijos 
funkcijas.  

Komisija yra viešojo administravimo institucija, prižiūrinti ir kontroliuojanti radijo, 
televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą. Komisijos veikla nukreipta į radijo, 
televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos licencijavimą ir kontrolę. Komisijos 
veiklos uždavinys yra veiksmingos ir skaidrios konkurencijos radijo ir televizijos rinkoje 
užtikrinimas, efektyvių konkurencijos sąlygų sudarymas, vartotojų interesų gynimas bei 
programų įvairovės ir kokybės užtikrinimas. 
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Komisija veiklą vykdo dinamiškoje technologinėje aplinkoje, kurios kaita lemia 
Komisijos vykdomos veiklos pokyčius. Įtaką Komisijos veiklos pokyčiams taip pat lemia ir 
įstatymų leidžiamosios valdžios priimami sprendimai, besikeičiančios ES direktyvų ir kitų 
teisės aktų nuostatos audiovizualinės žiniasklaidos reguliavimo klausimais, kitų Europos 
Sąjungos valstybių narių sukaupta „geroji praktika“ ir diegiamos naujovės reguliuojant ir 
užtikrinant vieningą reguliavimo sistemą atitinkamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams 
visoje Europos Sąjungos erdvėje.  

Atlikus aplinkos analizę, pateikiamos išvados, pagrindinės identifikuotos problemos ir 
veiksniai, lemiantys planuojamus Komisijos veiklos pokyčius: 

 
1. Radijo, televizijos programų transliavimo ir retransliavimo rinkos priežiūra.  
Visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnis nustato, kad Lietuvos Respublikoje 

radijo, 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, suteikiančias teisę įrengti ir eksploatuoti savo 
elektroninių ryšių tinklus, teisę naudoti savo elektroninių ryšių tinklus radijo, televizijos 
programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti arba teisę naudotis trečiosios šalies teikiama 
siuntimo paslauga, išduoda Komisija.  

Transliavimo ir retransliavimo licencijos išduodamos konkurso būdu, išskyrus įstatyme 
nustatytus atvejus. Transliavimo ir retransliavimo licencijas Komisija be konkurso išduoda 
šiais atvejais: 1) mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms – šviečiamosioms ir 
kultūrinėms radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti iki 20 W galios antžeminėmis 
radijo ir (ar) televizijos stotimis;  2) radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti ir (ar) 
retransliuoti kabelinės televizijos, radijo tinklais; 3) televizijos programoms transliuoti ir (ar) 
retransliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos 
programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas; 4) radijo ir (ar) televizijos 
programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus); 5) kitais 
atvejais, kai tai numatyta radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir 
siųsti plane. 

Lietuvai 2012 m. spalio mėn. sėkmingai įdiegus skaitmeninę televiziją, jau kuris laikas 
transliavimo rinkos reguliavimas yra nusistovėjęs ir pakankamai stabilus. Šiuo metu 
pagrindinis Komisijos dėmesys televizijos rinkoje fokusuojamas  į raiškiosios televizijos (HD 
TV) skatinimą.  

Atsižvelgiant į tai, kad 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 į tai, kad raiškiosios televizijos programų transliavimas turėtų prasidėti 
ne vėliau nei 2014 m. liepos 1 d., Komisija 2012 m. ir 2013 m. buvo paskelbusi 4 konkursus 6 
raiškiosios televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti per 2 naujus nacionalinius 
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus, tačiau konkursai buvo pripažinti neįvykusiais, 
kadangi konkursams nebuvo pateikta nė viena paraiška.  

Komisija, atsižvelgusi į susiklosčiusią situaciją, 2013 m. balandžio mėn. surengė 
pasitarimą skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros klausimams aptarti, kuriame dalyvavo 
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Susisiekimo ministerijos, Kultūros 
ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, nacionalinių transliuotojų bei siuntėjų atstovai. 
Pasitarime dalyvavę transliuotojai minėjo, kad raiškiosios televizijos (HDTV) programų jie 
dabar negali transliuoti dėl neaiškios reklamos rinkos padėties ir aukštų HDTV kaštų.  

Radijo ir televizijos transliavimo rinkoje, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, svarbų 
vaidmenį vaidina įvairūs socialiniai veiksniai bei šalies ekonominė padėtis, kuri iš dalies ir 
lemia lėtus ir nedrąsius transliuotojų veiksmus pereiti prie raiškiosios televizijos (HDTV) 
transliavimo standarto, kuris jau plačiai yra diegiamas Europoje.  
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Raiškiosios televizijos (HDTV) transliavimo standartas nėra naujiena Lietuvoje, 
kadangi naudojant šį standartą jau buvo vykdomos kai kurios LRT televizijos programų 
tarptautinės transliacijos (pirmąją HD transliaciją LRT vykdė 2008 m. transliuodama Vilniaus 
teritorijoje „Eurovizijos“ dainų konkurso finalą, vėliau HD formatu kabeliniuose tinkluose 
transliavo Londono olimpines žaidynes, Pasaulio futbolo čempionatą, Pasaulio ir Europos 
plaukimo čempionatus bei kitus svarbius tarptautinius renginius), taip pat 2011 metų gruodžio 
31 dieną komercinis transliuotojas UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ vykdė 
bandomąją transliaciją šiuo standartu, kai dalis LNK televizijos programos buvo 
transliuojama ir raiškiosios televizijos (HD) formatu.  

Reikia pažymėti, kad 2014 m. sausio 20 d. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 
pradėjo transliuoti savo televizijos programą raiškiąja geba (HD) savo naująją programą LRT 
HD, kurią galima matyti per daugiau nei dešimt kabelinių televizijų.  

Raiškioji televizija, lyginat su įprastine skaitmenine televizija, pasižymi ypač gera 
vaizdo ir garso kokybe, be to, žiūrovai gali naudotis ir kitomis inovatyviomis paslaugomis, 
kurios paprastai būna integruotos į transliuojamą programą, pvz., galimybė pasirinkti 
televizijos programos kalbą ir subtitrus ir kt.  

Komisijos interesas skatinat HDTV televizijos standarto diegimą ir plėtrą yra 
kokybiškas, šiuolaikines technologijas  atitinkantis visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio pateikimas vartotojui, kuriam technologijų 
pažangos dėka sudaromos sąlygos gauti ne tik patrauklią televizijos programų transliavimo 
paslaugą, bet ir kitas su šiomis paslaugomis susijusias ir jas papildančias interaktyvias 
paslaugas.   

Taigi Komisija ir toliau ieškos būdų ir priemonių, kurios galėtų motyvuoti transliuotojus  
pereiti prie naujų, aukštos kokybės ir raiškos standartus atitinkančių televizijos programų 
transliavimo būdų.  

Tuo tarpu, retransliavimo rinkos reguliavimas, veikiamas įvairių veiksnių, lyginat su 
televizijos rinka, nuolat kinta ir matomos tendencijos, kad ir ateityje šios rinkos reguliavimas 
gali iš esmės keistis. Pokyčius lemia ne tik technologijų pažanga, bet ir kintantis 
retransliavimo veiklos traktavimas ir jos reguliavimo aplinka Europos Sąjungos valstybėse 
narėse, todėl supranta, kad ir Lietuva negali likti nuošalyje nuo vykstančių pokyčių.  

Lietuvoje retransliavimo veiklos reguliavimo apimtys jau ne kartą buvo keičiamos, 
atitinkamai keičiant Visuomenės informavimo įstatymą. Paskutinis pakeitimas, turėjęs įtakos 
retransliavimo rinkos reguliavimui, buvo padarytas 2010 metais, Lietuvos Respublikos 
Seimui pakeitus Visuomenės informavimo įstatymo 33 straipsnį, kuriuo buvo sugriežtintas 
radijo, televizijos programų retransliavimo veiklos reguliavimas nustatant, kad Komisija 
retransliavimo licencijose nustato konkrečias retransliuojamas televizijos programas, kalbas, 
kuriomis retransliuojamos ir (ar) rodomos su subtitrais televizijos programos, kitas 
retransliavimo sąlygas.   

Taigi, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią retransliavimo veiklos aplinką, tiek 
technologijų pažangos prasme, tiek konkurencinės kovos aspektus, iškyla vis naujų problemų 
ir iššūkių vykdant šios veiklos priežiūrą. Retransliavimo rinka yra labai jautri, naujų veiklos 
subjektų atsiradimas sparčiai įtakoja ir keičia veiklos sąlygas bei rinkodaros sprendimus, todėl 
yra labai svarbu nustatyti ir užtikrinti vienodų priežiūros reikalavimų taikymą visiems ūkio 
subjektams, veikiantiems retransliavimo rinkoje, nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigią ir 
kokias technologijas naudoja teikdami visuomenei radijo, televizijos programų retransliavimo 
paslaugą.  

Nors Visuomenės informavimo įstatymas ir nustato, kad Lietuvos Respublikoje 
retransliavimo veikla yra licencijuojama ir ja verstis gali tik asmenys, turintys Komisijos 
išduotą retransliavimo licenciją, tačiau jau kuris laikas Lietuvoje stebima tendencija, kad, 
pasinaudojant esamo teisinio reguliavimo spragomis Lietuvos Respublikos teritorijoje, imta 
teikti televizijos programų retransliavimo paslaugas visuomenei, kurios yra analogiškos ir 
prilygintinos  retransliavimo paslaugomos, neturint retransliavimo licencijos.  

Lietuvoje vis atsiranda naujų ūkio subjektų, kurie yra įsisteigę kitose Europos Sąjungos 
narėse valstybėse, bet teikia mokamas palydovinės, internetinės televizijos paslaugas Lietuvos 
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Respublikos gyventojams, neturėdami šios veiklos vykdymui privalomos retransliavimo 
licencijos.  

Minėti ūkio subjektai suskirsto paketais kitų juridinių asmenų transliuojamas televizijos 
programas ir per dirbtinį Žemės palydovą arba internetu perduoda jas nepakeistas savo 
abonentams Lietuvoje už užmokestį. Tokia veikla laikytina televizijos programų 
retransliavimu, nes televizijos programos vartotojui perduodamos elektroninių ryšių tinklu, 
prie kurio vartotojas gali prisijungti tik atitinkamo paslaugos teikėjo kontroliuojamu ir 
sutartimi su juo nustatomu būdu, t. y. tik tapęs atitinkamo paslaugos teikėjo abonentu. 

Šių subjektų be licencijos vykdoma veikla pažeidžia televizijos programų 
retransliavimo rinkoje teisėtai veikiančių ir paslaugas teikiančių subjektų, turinčių Komisijos 
išduotas retransliavimo licencijas, interesus ir teises.  

Komisija savo kompetencijos ribose ne kartą kreipėsi į minėtų paslaugų teikėjus, tačiau 
jai nepavyko pasiekti, kad minėtas paslaugas teikiantys subjektai atliktų veiksmus būtinus 
retransliavimo licencijos išdavimui.  

Komisija yra gavusi atsakymus, kad minėtų subjektų vykdoma veikla pagal esamą 
teisinį reguliavimą negali būti traktuotina kaip retransliavimo veikla ir dėl to jų atžvilgiu 
negali būti taikomos Visuomenės informavimo nuostatos, reglamentuojančios retransliavimo 
veiklos licencijavimą.  

Komisija įvairioms institucijoms teikė pasiūlymus dėl galiojančios teisinės bazės 
tobulinimo, siekiant išspręsti paminėtas problemas bei suvienodinti verslo sąlygas visiems 
Lietuvos Respublikoje veikiantiems mokamos (abonentinės) televizijos paslaugų teikėjams ir 
užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą, nepriklausomai nuo programų retransliavimui ( 
skleidimui) naudojamų technologijų. 

Kitas veiksnys, galintis paveikti Lietuvos retransliavimo rinkos reguliavimą yra 2013 
metų lapkričio 7 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau- Teisingumo teismas) 
priimtas sprendimas byloje C-518/11 UPC Nederland BV prieš Gemeente Hilversum, kuriuo 
konstatuota, kad bazinio kabelinių radijo ir televizijos programų paketo platinimo paslauga, 
kuomet nekeičiamas turinys, yra elektroninių ryšių paslauga.  

Šis teismo sprendimas sukėlė diskusijas ir abejones, ar  Lietuvoje galiojantis 
retransliavimo veiklos reguliavimas atitinka Europos Sąjungos teisę atsižvelgiant į minėtą 
Teisingumo teismo sprendimą.  

Priklausomai nuo to, kaip bus nuspręsta įgyvendinti minėtą Teisingumo teismo 
sprendimą Lietuvoje, atitinkamai gali būti įtakota ir Komisijos veikla. Viena vertus, jeigu bus 
pasirinka pozicija, kad retransliavimo veikla yra išimtinai tik elektroninių ryšių paslauga, jos 
priežiūra atitinkamai turės būti perduota Ryšių reguliavimo tarnybai, vykdančiai elektroninių 
ryšių priežiūrą. Tuo atveju, jeigu būtų pasirinkta pozicija, kad bazinio kabelinių radijo ir 
televizijos programų paketo platinimo paslauga yra elektroninių ryšių paslauga, tačiau teikiant 
tokią paslaugą turi būti taikomos turinio ir kontrolės priemonės, kaip valstybės narės 
audiovizualinės politikos nacionalinės priemonės, ir tuo remiantis bazinio kabelinių radijo ir 
televizijos programų paketo platinimo paslaugai turėtų būti taikomas licencijavimas, 
retransliavimo veiklos reguliavimas išliktų Komisijos dispozicijoje.      

Bazinio kabelinių radijo ir televizijos programų paketo platinimo paslaugai taikomas 
licencijavimas turėtų būti laikomas valstybės narės audiovizualinės politikos nacionaline 
priemone, kadangi tokiu licencijavimu būtų siekiama kontroliuoti tik retransliuojamų 
programų turinį. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai turėtų būti pakeistas Visuomenės 
informavimo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios retransliavimo veiklą paliekant 
Komisijai teisę reguliuoti tik retransliavimo paslaugos turinį, o ne tinklų įrengimą, 
eksploatavimą ir naudojimą. Tokio rezultato siekimas yra Komisijos prioritetas.  

Užtikrinant laisvą paslaugų judėjimą bei nustatant aiškų „perdavimo reguliavimą nuo 
turinio reguliavimo“, kaip to reikalauja 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos, svarbu išlaikyti teikiamų visuomenei audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 
turinio kontrolę, kad būtų įgyvendinta Lietuvos audiovizualinė politika ir užtikrinta vartotojų 
teisių apsauga.  
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ES teisės normomis nustatyta elektroninių ryšių paslaugų reguliavimo sistema neužkerta 
kelio valstybių narių priemonių įvedimui, kuriomis siekiama bendros svarbos tikslų, susijusių 
su turinio reguliavimu ir audiovizualine politika. Valstybė turi teisę imtis tam tikrų turinio 
reguliavimo priemonių, įgyvendinat audiovizualinę politiką. Audiovizualinė politika ir turinio 
reguliavimas atliekamas siekiant bendriausių interesų, tokių kaip žodžio laisvė, žiniasklaidos 
pliuralizmas, nešališkumas, kultūrų ir kalbų įvairovę, socialinės atskirties mažinimas, 
vartotojų apsauga ir nepilnamečių apsauga. Taigi, aplinkybė, kad bazinio kabelinių radijo ir 
televizijos programų paketo platinimo paslaugai taip pat taikomos ir valstybės narės 
nacionalinės audiovizualinės politikos turinio kontrolės priemonės, neprieštarauja Direktyvos 
2002/21/EB nuostatoms ir tame tarpe Teisingumo teismo sprendime pateiktam išaiškinimui 
bei Komisijos vykdomai turinio priežiūrai.  

Be to, 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl 
valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų direktyva) pažymima, kad valstybė narė išlaiko teisę turėti atitinkamas nacionalinio 
lygio poveikio priemones, siekiant bendros svarbos tikslų ir konstitucinių vertybių apsaugos 
audiovizualinės politikos priemonėmis.  

Retransliavimo veiklos licencijavimas yra vienas iš būdų, kuriuo Lietuvoje 
įgyvendinama valstybės politika visuomenės informavimo srityje. Retransliavimo licencijose 
nustatomos konkrečios retransliuojamos televizijos programos, kalbos, kuriomis 
retransliuojamos ir (ar) rodomos su subtitrais televizijos programos, kitos retransliavimo 
sąlygas. Išduodant retransliavimo licencijas, pirmenybė teikiama asmenims, kurie įsipareigoja 
rengti originalios kūrybos kultūrines, informacines ir šveičiamąsias 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. Be to,  informacinis saugumas yra vienas iš pirmaeilių 
nacionalinio saugumo interesų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatyme bei Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-
2131 patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje.  

2013-2014 metais stebimos dažnėjančios informacinės atakos, keliančios grėsmę 
nacionaliniam saugumui. Komisija, vykdydama retransliuojamų televizijos programų 
stebėseną, nustatė net tris atvejus, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje retransliuojamose 
televizijos programose buvo skelbiama Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje 
numatyta draudžiama skelbti informacija, kurioje buvo paskleista neapykantą kurstanti ir 
tikrovės neatitinkanti informacija (dezinformacija).   

Komisija, vykdydama elektroninių ryšių tinklais retransliuojamų televizijos programų 
stebėseną, nustatė, jog 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje retransliuojamoje 
televizijos programoje „PBK Lithuania“ buvo parodyta programa „Žmogus ir įstatymas“, 
kurioje buvo paskleista neapykantą kurstanti ir tikrovės neatitinkanti informacija 
(dezinformacija) apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Lietuvoje, tyčiojamasi iš Lietuvos žmonių, 
niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas. Reaguojant į tai, Komisija 2013 m. spalio 
9 d. priėmė sprendimą Nr. KS-168, kuriuo įpareigojo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 
priklausančius televizijos programų retransliuotojus laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos 
ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų 
ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „PBK Lithuania“, 
retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

Vykdydama retransliuojamų televizijos programų stebėseną, Komisija nustatė, kad 
2014 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje retransliuojamoje televizijos programoje 
„NTV Mir Lithuania“ buvo parodyta programa „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“, kurioje 
buvo tyčia paskleista melaginga informacija (dezinformacija) apie 1991 m. sausio 13 d. 
įvykius Lietuvoje, užgauliai ir žeidžiančiai neigiamas ir šiurkščiai menkinamas įsiteisėjusiais 
Lietuvos Respublikos teismų sprendimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais pripažintas 
1991 metų SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktas, jos metu SSRS įvykdyti labai 
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sunkūs ir sunkūs nusikaltimai prieš Lietuvos Respublikos gyventojus, tyčiojamasi iš Lietuvos 
žmonių, niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas.  

Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes Komisija 2014 m. kovo 19 d. priėmė 
sprendimą Nr. KS-46, kuriuo įpareigojo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius 
televizijos programų retransliuotojus laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės 
erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių 
Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, retransliavimą 
Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

Komisija nustatė, jog 2014 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje 
retransliuojamoje televizijos programoje „RTR Planeta“ buvo parodyta programa „Vesti 
nedeli“, kurioje buvo tendencingai ir vienašališkai skleidžiama atstatydintojo Ukrainos 
prezidento kontroliuojamų jėgos struktūrų smurtinius veiksmus prieš taikius gyventojus 
pateisinanti informacija, kurstoma nesantaika tarp rusų ir ukrainiečių bei neapykanta naujajai 
Ukrainos valdžiai, JAV ir jos sąjungininkams, kurstomos karinės nuotaikos bei pateisinama 
karinė intervencija į suverenią valstybę bei dalies jos teritorijos aneksija ir atitinkamai 2014 
m. balandžio 2 d. priėmė sprendimą Nr. KS-59, kuriuo įpareigojo televizijos programų 
retransliuotojus, skleidžiančius televizijos programą „RTR Planeta“ Lietuvos Respublikos 
vartotojams, laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti 
programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir 
kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, 
sudarančių televizijos programą „RTR Planeta“, retransliavimą Lietuvos Respublikos 
teritorijoje.  

Šie pateikti pavydžiai akivaizdžiai iliustruoja, kad Komisijos vykdoma retransliuotojų 
veiklos priežiūra apima tik retransliuojamų programų turinio kontrolę, kiek tai susiję su 
audiovizualinio paslaugų turinio kontrole ir jokiu būdu neapima elektroninių ryšių paslaugų 
kontrolės ar kokio nors jų teikimo suvaržymo.   

Lietuvos Respublikoje visuomenės informavimo politiką formuojanti institucija yra 
Kultūros ministerija ir ji, įvertinusi informacinę erdvę, taip pat pasisako už retransliavimo 
veiklos licencijavimą kaip nacionalinio saugumo užtikrinimo priemonę. Tuo tarpu, 
retransliavimo rinkos dalyvius vienijanti ir atstovaujanti Lietuvos kabelinės televizijos 
asociacija pasisako už retransliavimo veiklos visišką liberalizavimą, netaikant jokių 
retransliuojamų programų turinio kontrolės priemonių.  

Komisija veikdama tokioje dinamiškoje ir pilnoje prieštaravimų aplinkoje, siekia ir 
ateityje sieks, kad vykdydama jai pavestus priežiūros uždavinius,  susijusius su radijo ir 
televizijos programų paketų platinimo paslaugų turinio rinkos Lietuvoje reguliavimu, 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, sudaryti vieningas sąlygas veikti šioje rinkoje tiek 
Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantiems ūkio subjektams, tiek ir kitose ES 
valstybėse narėse įsisteigusiems ir Lietuvos Respublikos visuomenei teikiantiems paslaugas 
ūkio subjektams, kad būtų išvengta veiklos sąlygų skirtumų toje pačioje rinkoje 
konkuruojantiems ūkio subjektams. 

 
2. Radijo, televizijos programų stebėsenos optimizavimas. 
2014 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje buvo 89 radijo, televizijos programų 

transliuotojai, kurie iš viso transliuoja 111 radijo, televizijos programų, ir 53 retransliuotojų. 
Komisija, išdavusi transliavimo ir retransliavimo licencijas, privalo užtikrinti šios rinkos 
priežiūrą ir kontrolę. Komisijos priežiūroje yra 140 transliavimo licencijų ir 73 retransliavimo 
licencijos.  

Atitinkamai Komisija, kontroliuodama kaip laikomasi įstatymų, Komisijos sprendimų, 
reglamentuojančių radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą, ir licencijų 
sąlygų, vykdo elektroninių ryšių tinklais transliuojamų ar retransliuojamų audiovizualinių 
kūrinių, radijo, televizijos programų stebėseną.  
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Komisijai pavestą radijo, televizijos programų stebėsenos funkciją vykdo Komisijos 
administracijos Monitoringo skyrius, kuris pagal savo turimus žmogiškuosius išteklius ir 
techninę įrangą per 2013 m. iš viso atliko 159 radijo ir televizijos programų patikrinimus. 
Dažniausiai programos buvo tikrinamos po kelis kartus pagal planinius stebėjimus arba 
vartotojų skundus, bei siekiant įvertinti, ar ištaisyti anksčiau nustatyti pažeidimai.  

2013 m. Monitoringo skyrius vykdė tikslinę stebėseną šiose srityse: 1) Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų laikymosi, 
televizijos programų indeksavimo ir suaugusiesiems skirtų programų transliavimo atitinkamu 
laiku kontrolė;  2) Reikalavimų programų rėmimui kontrolė; 3) Reikalavimų reklamai 
(reklamos išskyrimas, paslėpta reklama, reklama filmuose ir laidose, reklamos kiekis per 1 
astronominę valandą) kontrolė; 4) Reikalavimų prekių rodymui kontrolė; 5) Reikalavimų 
televitrinai laikymosi kontrolė; 6) Licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi, transliavimo 
laiko, programos struktūros ir turinio išlaikymo kontrolė; 7) Užsakomųjų visuomenės 
informavimo paslaugų teikėjų kontrolė; 8) Neteisėtas ar nelegalus transliavimas ar 
retransliavimas; 9) Neskelbtinos informacijos kontrolė.  

2013 m. iš 159 patikrinimų buvo užfiksuoti 97 pažeidimai, iš jų – 82 televizijos ir 15 
radijo programose. Dažniausiai buvo nesilaikoma Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatyme numatytų reikalavimų, Visuomenės informavimo 
įstatyme numatytų reikalavimų reklamos išskyrimui ir jos rodymui programose, programų 
rėmimui, prekių rodymui bei licencinių įsipareigojimų programos struktūrai ir turiniui. 

Atsižvelgiant į tokią dinamišką Komisijos reguliuojamos rinkos specifiką ir siekiant 
efektyvios vykstančių pokyčių priežiūros, būtina užtikrinti, kad stebėsenos funkciją 
įgyvendinantys Komisijos administracijos darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, turėtų 
tam gebėjimų bei būtų aprūpinti efektyvia, šiuolaikiška, nuo technologinių naujovių 
neatsiliekančia kompiuterine bei programine įranga, kuri yra pagrindinis stebėsenos vykdymo 
įrankis, bei stebėsenos operatyvumą užtikrinančia programine įranga. Tuo tikslu, Komisija 
turi skirti ypatingą dėmesį prioritetinių funkcijų įgyvendinimui būtinoms priemonėms įsigyti, 
jas nuolat atnaujinti bei sekti technologijų pažangą reguliuojamos rinkos srityje.  

Atsižvelgiant į tai, kad 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, todėl 
Komisija turi turėti technines galimybes ir prieigą prie skirtingomis technologijomis teikiamų 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio ir  skirti tam 
pakankamai savo biudžeto lėšų.  

Taigi Komisija 2013 m.- 2014 m. didžiausią dėmesį skyrė ir toliau planuoja skirti 
stebėsenos funkcijos vykdymo užtikrinimui.   

Tuo tikslu, Komisija 2014 m. pradėjo vykdyti stebėsenos vykdymo optimizavimo 
projektą, kurio tikslas atnaujinti naudojamą techninę įrangą bei įsigyti specialiai Komisijos 
poreikiams pritaikytą ir adaptuotą programinę įrangą, skirtą radijo, televizijos programų 
stebėsenai. Minėto projekto užduotis įsigyti programinę įrangą, kurios dėka būtų galimybė 
įrašyti bet kokį radijo, televizijos programų skaičių nepriklausomai nuo jų raiškos kokybės ar 
perdavimo technologijos, viename sprendime būtų užtikrintas turinio archyvavimas ir 
peržiūra, žymės, anotacija, perkodavimas ir pateikimo valdymas, taip pat visos šios funkcijos 
turi būti prieinamos iš bet kurio Komisijos kompiuterio. Minėtos programinės įrangos 
įsigijimu  siekiama gauti patikimą įrankių rinkinį, vertinat tai, kad Komisijos poreikiai dėl 
nuolatinės technologijų pažangos ir konvergencijos dažnai peržengia standartinės įrašymo 
įrangos arba priemonių galimybes. Dėl šių priežasčių rengiant ir įgyvendinant monitoringo 
optimizavo projektą planuojama įsigyti į ateitį kiek įmanoma daugiau orientuotą ir nuolat 
atnaujinamą programinę įrangą, kuri užtikrintų aukštos kokybės skaitmeninę įrašymo sistemą, 
galėtų priimti daugelį signalų rūšių: analoginį/skaitmeninį/SDI/DVB/IP, turėtų „Full HD“ 
transliacijos palaikymą, kelių garso takelių palaikymą, kelių kalbų subtitrų įrašymo galimybė, 
greita prieiga ir paieška prie įrašų turinio, galimybė priskirti metaduomenis prie analizuojamo 
turinio naudojant specialias žymas, galimybė greitai eksportuoti įrašus, naudojant 
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standartinius formatus, nereikalaujant papildomos formatavimo programos norint 
demonstruoti ar dalintis įrašais su trečiosiomis šalimis, patogi įrašų persiuntimo funkcija 
internetu, galimybė stebėti įrašymo proceso kokybę nuotoliniu būdu, Web taikomoji 
aplikacija – nereikia diegti programinės įrangos į Komisijos  kompiuterį (programa 
pasiekiama iš bet kurio kompiuterio naršykles turint prisijungimo duomenis), intuityvus 
vaizdo atkūrimo valdikliai: sulėtinto vaizdo peržiūra, kadras po kadro, pirmyn/atgal, 
spartinimas iki 64 kartų ir kt. 

Vykdomo stebėsenos optimizavimo metu įsigyta programinė įranga iš esmės palengvins 
stebėsenos funkcijos vykdymą, leis efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius, 
automatizuos dalį vykdomų tyrimų, kas sudarys sąlygas vienu metu kontroliuoti keletą radijo, 
televizijos programų, be to, Komisijos vykdoma turinio priežiūros funkcija bus sąlyginai 
decentralizuota, t.y. bus vykdoma ne tik iš centrinės Komisijos būstinės pasiekiamų radijo, 
televizijos programų bet ir regionuose transliuojamų programų kontrolė.  

Stebėsenos optimizavimo vienu iš tikslų yra ne tik Lietuvos Respublikos jurisdikcijai 
priskirtinų transliuotojų, retransliuotų televizijos programų turinio kontrolės vykdymas, bet ir 
užsienio subjektų (transliuotojų, retransliuotojų) teikiamų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų turinio kontrolė užtikrinat vieningą visų ūkio 
subjektų veiklos kontekstą audiovizualinių paslaugų teikimo rinkoje bei sudarant sąžiningos 
konkurencijos sąlygas.  

Komisijos stebėsenos funkcijos stiprinimas yra ypatingai savalaikis ir būtinas 
pastaraisiais metais ypatingai suaktyvėjus įvairioms informacinėms atakoms iš kitų šalių. 
Įrankių turėjimas, kurie sudaro sąlygas vykdyti kuo platesnę ir operatyvesnę transliuojamų, 
retransliuojamų televizijos programų turinio kontrolę, įgalina Komisiją greitai priimti 
atitinkamus sprendimus ar poveikio priemones, kurių pagalba yra užkertamas kelias 
draudžiamos skelbti, nepilnamečiams neigiamą poveikį darančios  informacijos platinimui ar 
grubiems įstatymų pažeidimams.  

 
3. Integracija į ES reguliavimo aplinką 
Komisija aktyviai seka televizijos technologinių bei audiovizualinės rinkos reguliavimo 

pokyčių eigą Europoje ir už jos ribų bei teikia didelį dėmesį tarptautiniam bendradarbiavimui.  
Komisija nuo 1999 m. yra Europos reguliuojančių institucijų platformos (EPRA) narė.  

Nuo tada Komisijos atstovai pastoviai dalyvauja EPRA veikloje ir du kartus metuose renkasi į 
konferencijas audiovizualinės žiniasklaidos problemoms aptarti. EPRA buvo įkurta 1995 m. 
atsiradus poreikiui glaudžiau bendradarbiauti tarp institucijų vykstant šios srities verslo 
sparčiai globalizacijai bei technologijų konvergencijai ir iškilus naujiems reguliavimo 
iššūkiams. EPRA pagrindinis tikslas ir veikos forma – neformalios diskusijos, nuomonių ir 
informacijos apsikeitimas, praktiniai problemų sprendimai dėl Europos teisės normų 
transliavimo srityje nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus bei efektyvesnio jų 
įgyvendinimo būdų. Šiuo metu ši platforma vienija 53 audiovizualinį sektorių reguliuojančias 
Europos ir kitų šalių institucijas, jos nuolatiniai atstovai yra Europos komisija, Europos 
taryba, Europos audiovizualinė observatorija ir ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija).  

2013 m. rudenį Komisija buvo atsakinga ir pagrindinė 38-osios EPRA konferencijos 
rengėja. Tai pirmoji tokio masto Europos komercinę audiovizualinę žiniasklaidą 
reguliuojančių institucijų konferencija kada nors surengta Lietuvoje ir pati gausiausia EPRA 
istorijoje.  

Pasisiūliusi surengti 38-ąją konferenciją Lietuvoje, Komisija manė, kad toks renginys 
būtų labai aktualus ir puikus akcentas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje 
programoje - LR Vyriausybė pritarė įtraukti EPRA konferenciją į Lietuvos pirmininkavimo 
ES Tarybai renginių tvarkaraštį - ypač suvokiant žiniasklaidos svarbą bei atsižvelgiant į spartų 
naujų technologijų vystymąsi ir dėl to kylančius iššūkius audiovizualinio turinio reguliavimui 
visoje Europoje bei Lietuvoje.  

Vykstant sparčiai audiovizualinės srities verslo globalizacijai bei technologijų 
konvergencijai, iššūkiai su kuriais susiduria Europos reguliuojančios institucijos dažnai yra 
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labai panašūs, tai viena iš priežasčių kodėl atsirado poreikis glaudžiau bendradarbiauti tarp 
institucijų. Tai skatina modernizuotis bei suteikia idėjų kaip efektyviai įgyvendinti įstatymus 
ar juos patobulinti, atsižvelgiant į nuolat besivystančias technologijas bei spręsti iškilusius 
reguliavimo klausimus. Nors konferencijos yra organizuojamos du kartus per metus, bet 
temos joms yra parengiamos vieneriems metams visų 53 institucijų siūlymu ir sutarimu. 
Tokiu būdu yra išrenkama visiems aktualiausia tematika, kuria pranešimus rengia ne tik patys 
EPRA nariai, bet ir kviesti svečiai, dirbantys susijusioje su audiovizualine žiniasklaida srityje 
ar jos verslo atstovai. Toks bešališkas ir įvairiapusis problemų aptarimas leidžia labiau 
įsigilinti ne tik į reguliavimo, bet ir į verslo iššūkius ir drauge įgyvendinti visų suinteresuotų 
pusių (reguliuotojų, rinkos, vartotojų) lūkesčius. 

38-osios EPRA konferencijos, vykusios Vilniuje,  pagrindinės temos buvo užsakomųjų 
žiniasklaidos priemonių reguliavimo įgyvendinimas bei nuomonių pliuralizmo transliuojant 
internetu problemos.  

Buvo aptarta ir diskutuota apie vietinių ir bendruomenių radijo stočių veiklos aspektus 
įvairiose šalyse. Suprantama, kad mažieji transliuotojai, atspindintys įvairių bendruomenės 
mažumų interesus yra labai svarbūs skatinant nuomonių įvairovę, savo identiteto suvokimą ir 
puoselėjimą, tačiau šių visuotinos globalizacijos laikų aplinkybės įvairiose šalyse aiškiai rodo 
vietinių transliuotojų skaičiaus mažėjimo tendenciją dėl nepalankios ekonominės situacijos 
bei reklamos rinkos apimčių. Iškyla klausimas kokios strategijos šiuo klausimu turėtų laikytis 
reguliuojančios institucijos, kad būtų užtikrinta galimybė įvairių bendruomenės narių ir 
sluoksnių nuomonėms visapusiškai atsiskleisti žiniasklaidoje.  

Konferencijos metu taip pat buvo paliesti atsilaisvinusio radijo dažnių spektro, išjungus 
analoginę televiziją, panaudojimo aspektai. Pastaroji tema yra labai aktuali ir Lietuvos 
audiovizualinei rinkai. Europos Komisijai priėmus sprendimus, kad po analoginės televizijos 
išjungimo dalis radijo dažnių spektro skirto transliavimui bus panaudota judriajam ryšiui, I-
ojo skaitmeninio dividendo (800 MHz) radijo dažnių juosta Europos Sąjungos šalyse, taip pat 
ir Lietuvoje, jau skiriama judriajam ryšiui. Šiuo metu Europos Komisija svarsto galimybes 
panaudoti II-ojo skaitmeninio dividendo (700 MHz) radijo dažnių juostą judriajam ryšiui. 
Šioje radijo dažnių juostoje Lietuvoje kaip ir kitose Europos Sąjungos bei kaimyninėse šalyse 
jau veikia ir diegiami nauji skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai ir skuboti sprendimai 
gali pristabdyti skaitmeninės televizijos paslaugų plėtrą, ar net sumažinti dabar transliuojamų 
televizijos programų skaičių, todėl labai svarbu žinoti, kaip šią problemą sprendžia kitų ES 
valstybių narių reguliuojančios institucijos.  

Komisija ir toliau aktyviai dalyvaus EPRA veikloje, nes tai leidžia keistis „gerąją 
praktika“ su kitų ES valstybių narių reguliuojančiomis institucijomis, spręsti įvairius 
audiovizualinio sektoriaus reguliavimo aspektus bei problemas.   

Komisija aktyviai dalyvauja ir siekia užtikrinti, kad Lietuvoje visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų reguliavimas atitiktų Europos Sąjungos teisės aktus 
ir tendencijas. Tuo tikslu Komisija dalyvauja Europos komisijos aukšto lygio reguliuotojų 
darbo grupės posėdžiuose, kurie vyksta Briuselyje. Juose, kaip įprasta, dalyvauja 10-12 
Europos Komisijos pareigūnų, atsakingų už įvairius Audiovizualinės žiniasklaidos direktyvos 
įgyvendinimo klausimus ir atsakingus už jos įgyvendinimą konkrečiose valstybėse narėse. 
Jiems yra svarbu išklausyti reguliuojančių institucijų veiklos problematiką ir suprasti 
audiovizualinio sektoriaus reguliavimo tendencijas, tam, kad ruošiant rekomendacijas, 
reglamentus ir direktyvų projektus, jie turėtų visai Bendrijai aktualią informaciją.  

2013 m. buvo nutarta, kad ši darbo grupė būtų transformuota į savarankiškai dirbančią ir 
sprendžiančią, o ne tik diskutuojančią organizaciją. Planuojama, kad ji spręs tik 
reguliuojančioms institucijoms aktualius klausimus ir turės šias funkcijas: teikti pagalbą 
Europos Komisijai tinkamai įgyvendinant Audiovizualinių paslaugų direktyvos nuostatas, taip 
pat bet kuriuo su Direktyva susijusiu savo kompetencijoje esančiu klausimu; keistis patyrimu 
ir geriausiais pavyzdžiais, praktikoje taikant Direktyvos reikalavimus; bendradarbiauti ir 
keistis informacija, reikalinga taikant Direktyvos nuostatas (ypač jurisdikcijos nustatymo 
srityje). Komisijai dalyvauti minėtose ES audiovizualinės žiniasklaidos grupėje ypatingai 
aktualu, kadangi ji planuoja nagrinėti ir konsultuoti televizijos programų kilmės,  t.y. jų 
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jurisdikcijos klausimais, kas Lietuvai yra gana aktualu, vertinant tai, kad pastaraisiais metais 
padaugėjo televizijos programų, kurios nepatenka į Lietuvos Respublikos jurisdikciją 
(televizijos programos licencijuotos kitose valstybėse), tačiau televizijos programos yra 
pasiekiamos Lietuvos vartotojams, ir dėl to iškyla Komisijai teisinių aspektų dėl tokių 
televizijos programų turinio priežiūros įstatymų nuostatų  laikymosi kontekste ir tuo pačiu 
vienodų verslo sąlygų užtikrinimo tą pačią veiklą vykdančių ūkio subjektų atžvilgiu.   

4. Veiklos skaidrumas ir vartotojų teisių apsauga.  
Komisija, įgyvendindama įstatymu jai suteiktas funkcijas, vykdo vartotojų teisių 

apsaugą visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų srityje. 
Komisijos veikloje labai svarbus grįžtamasis ryšys su vartotojais (žiūrovais), todėl yra 
sudaryta galimybė išvengiant sudėtingų biurokratinių procedūrų pateikti skundą Komisijos 
svetainėje tiesiogiai per joje esančią e-skundo rubriką.  

2013 metais buvo gauti 26 skundai, iš jų daugiausiai – susijusių su nepilnamečių 
apsauga. Dažniausiai buvo skundžiamasi dėl netinkamo programų, ypač, vaidybinių filmų, 
indeksavimo ir transliacijos laiko, draudžiamos ar ribojamos neigiamą poveikį nepilnamečių 
vystymuisi darančios viešosios informacijos. Taip pat sulaukta skundų dėl informacijos, 
susijusios su tiesioginiu ir (ar) netiesioginiu nepilnamečių asmenų duomenų paskelbimu, 
ypatingai kai šie duomenys būdavo pateikiami neigiamų socialinių reiškinių kontekste. 

Komisija siekdama savo veiklos skaidrumo bei tinkamos vartotojų teisių apsaugos deda 
pastangas, kad taptų plačiau žinoma ir pažįstama visuomenei, ir, kad kaip galima glaudžiau 
bendradarbiautų su rinkos dalyviais, gilinantis ir sprendžiant jų problemas. 
Bendradarbiavimas ir dialogas su verslo atstovais yra vienas iš svarbių akcentų Komisijos 
veikloje. Kasdienėje veikloje spręsdama įvairius audiovizualinės rinkos priežiūros klausimus 
Komisija nuolat bendrauja su transliuotojais, retransliuotojais bei juos vienijančiomis 
organizacijomis: Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA), Lietuvos telekomunikacijų 
operatorių asociacija (LTOA), Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (LRTA).  

Didelę dėmesio dalį Komisija skiria veiklos išaiškinimui platesnei visuomenei, 
norėdama, kad visuomenė aiškiai suprastų, kodėl tokia Komisija buvo įsteigta, ką ji 
konkrečiai veikia ir kokią naudą ji duoda kiekvienam visuomenės atstovui – televizijos 
žiūrovui ar radijo klausytojui. 

2013 m. Komisija atnaujino savo interneto svetainę www.rtk.lt, atsižvelgdama į LR 
Vyriausybės patvirtintus valstybės institucijų interneto svetainėms keliamus reikalavimus. 
Šiuo metu Komisijos svetainė yra rengiama lietuvių ir anglų kalbomis, ji prieinama 
neįgaliesiems.  

Svetainėje yra teikiama daugiau ir įvairesnės informacijos apie Komisijos veiklą, 
funkcijas, jos priimamus sprendimus, administracines paslaugas ir kt., tai daro Komisijos 
veiklą vieša ir žinoma visuomenei. Svetainėje yra skelbiami naujausi duomenys apie 
audiovizualinę rinką, kas leidžia vartotojams rasti visą informaciją apie jiems rūpimas 
programas, transliuotojus, retransliuotojus ar užsakomųjų audiovizualinių paslaugų teikėjus, o 
tiesioginė galimybė teikti skundus ir prašymus padeda Komisijai geriau pažinti vartotojams 
rūpimas problemas. Buvo patobulinta svetainės turinio valdymo sistema, todėl yra greičiau ir 
patogiau rasti ieškomą informaciją. 

Vidinės komunikacijos sustiprinimui ir patobulinimui yra sukurta svetainės intraneto 
paskyra. Visa aktuali medžiaga, reikalinga vidinei informacijai pateikti ar posėdžiams bei 
pasitarimams pasirengti yra talpinama intraneto paskyrose.  

Komisija, siekdama savo veiklos skaidrumo, neatsiejamai bendrauja su reguliuojamos  
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, mažinti administracinę naštą  bei pateikti kokybiškas paslaugas vartotojui. 
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Apibendrinant veiklos kontekstą, svarbu, kad Komisijai būtų skiriami jos poreikius 
atitinkantys asignavimai, kurie padėtų sudaryti sąlygas efektyviai Komisijos veiklai bei jos 
funkcijoms atlikti. 

 
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas) 

Strateginis tikslas (01)  
Komisijos strateginis tikslas – užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią radijo, televizijos 

programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų nepriklausomo reguliavimo sistemą.  

 
Komisijos strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais: 
 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas 

2014-ųjų 
metų 

2015-ųjų 
metų 

2016-ųjų 
metų 

2017-ųjų 
metų 

E-01-01 1. Komisijos pateiktų pasiūlymų ir 
parengtų projektų dėl radijo, 
televizijos programų  transliavimo, 
retransliavimo veiklos, visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų turinio 
kontrolės teisinio reglamentavimo 
tobulinimo svarstymas ir 
nagrinėjimas kompetentingose 
institucijose, išreikštas procentine 
išraiška   

 
 
 

70 

 
 
 

75 

 
 
 

75 

 
 
 
80 

E-01-02 2. Komisijos iniciatyva atliktų ir 
pagal gautus vartotojų (žiūrovų) 
skundus atliktų tyrimų (stebėsenos) 
procentinis santykis lyginat su visais 
per metus atliekamais tyrimais.  

3:2 
 
 

70 

4:2 
 
 

70 

5:2 
 
 

75 

6:2 
 
 

80 

E-01-03 Komisijos sprendimų, priimtų 
išnagrinėjus skundus ar atlikus 
tyrimus, įgyvendinimo koeficientas 
(t.y. Komisijos sprendimai, kurie 
nebuvo skundžiami teisme), 
procentai nuo visų Komisijos priimtų 
sprendimų per metus.  

70 75 80 90 

 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

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.  

 
Bendroji informacija apie programą  

Komisijos vykdoma Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) 
televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė programa 
(toliau – Programa) yra tęstinė (vykdoma nuo 2012 m.) ir bus tęsiama 2015-2017 metais.   

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 
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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.  

 
Vykdydama Programą Komisija dalyvauja Valstybės vartotojų teisių apsaugos 2011-

2014 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. 
nutarimu Nr. 848 ( Žin., 2010, Nr. 89-4274), įgyvendinime.   
 

Programos vykdytojas – Lietuvos radijo ir televizijos komisija. 
 
Programos vykdymui Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2013 m. gruodžio 11 d. 

sprendimu Nr. SV-S-486 nuo 2014 m. sausio 1 d. patvirtinta 21 valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybė.  

 
Programos koordinatorius – Komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. 
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2 lentelė. 2015-2017-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 
(tūkst. litų) 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2014 metų asignavimai Numatomi 2015  metų asignavimai Numatomi 2016 metų asignavimai Numatomi 2017 metų asignavimai 

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 

DU iš viso iš jų 
DU iš viso iš jų 

DU iš viso iš jų 
DU 

01 Tikslas: užtikrinti harmoningą  transliavimo ir 
retransliavimo veiklos reguliavimo įgyvendinimą  

1455 1369 850 86 1000 960 800 40 1000 960 800 40 1000 960 800 40 

01-01 Uždavinys:  vykdyti transliavimo, retransliavimo 
veiklos licencijavimą,  visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų  turinio  
stebėseną bei  vartotojų teisių apsaugą.  

1455 1369 850 86 1000 960 800 40 1000 960 800 40 1000 960 800 40 

01-01-01 
 
 

Priemonė: išduoti  transliavimo ir retransliavimo 
licencijas, vykdyti jų bei  visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų  turinio 
kontrolę, taikyti poveikio priemones;   nagrinėti 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų  teikėjų ir vartotojų ginčus, 
skundus bei atsakyti į paklausimus. 

1455 1369 850 86 1000 960 800 40 1000 960 800 40 1000 960 800 40 

02 Tikslas: Padidinti  Komisijos veiklos efektyvumą 1045 1011 650 34 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40 
02-02 Uždavinys: Efektyvios Komisijos veiklos  ir jos 

viešumo didinimas. 
1045 1011 650 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; 
informuoti visuomenę apie priimamus sprendimus, 
rengiant oficialią informaciją žiniasklaidai,  
organizuojant renginius ir konferencijas Komisijos 
kompetencijos klausimais. 

1045 1011 650 34 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40 1500 1460 800 40 

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  
 

2500 2380 1500 120 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 80 

 iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

                

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 
paramos lėšos 

                

 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2500 2380 1500 120 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 80 
 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 
                

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 2500 2380 1500 120 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 80 2500 2420 1600 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 

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 
 1 tikslas: užtikrinti harmoningą  transliavimo ir retransliavimo veiklos 

reguliavimo įgyvendinimą  
    

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 įstatymuose ir Komisijos licencijose numatytų 
įsipareigojimų, skaičius (proc. nuo visų planuotų) 

100 100 100 100 

 1 tikslo 1 uždavinys - vykdyti transliavimo, retransliavimo veiklos licencijavimą,  
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų  turinio  stebėseną 
bei  vartotojų teisių apsaugą.  

    

P-01-01-01-01-01 Išduotų transliavimo, retransliavimo licencijų skaičius, proc.  98 98 98 98 
P-01-01-01-01-02 Atliktų patikrinimų skaičius 100 120 140 160 
P-01-01-01-01-03 Išnagrinėtų vartotojų skundų skaičius (proc. nuo visų gautų skundų) 98 100 100 100 
 2 tikslas: Padidinti  Komisijos veiklos efektyvumą      
R-02-01-01-01 Pranešimų, teisės aktų projektų, išvadų teikimas audiovizualinės politikos 

įgyvendinimo srityje skaičius 
10 8 8 8 

 2 tikslo uždavinys: Efektyvios Komisijos veiklos ir jos viešumo didinimas.     
P-02-01-01-01-01 Parengta ir viešai paskelbta Komisijos veiklos ataskaita 1 1 1 1 
P-02-01-01-01-02  Vartotojų (paslaugų gavėjų), žinančių, kur kreiptis dėl pažeistų teisių visuomenės 

  informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais, dalis, proc.  
 

78 80 80 80 

P-02-01-01-01-03 Administracijos  darbuotojų, per ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose, dalis (proc.)  

70 75 80 90 
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SUVESTINĖ INFORMACIJA 

4 lentelė. 2015-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 2 - 5 - 25 - 32 -  
 Kiti biudžeto lėšas gaunantys 

subjektai* 
         

Iš viso pareigybių 2 - 5 - 25 - 32 -  
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui (tūkst.lt) 140 - 320 - 1140 - 1600 - 1600 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS (2015 metai) 

 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 
Užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią radijo, televizijos programų transliuotojų, 
retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikėjų nepriklausomo reguliavimo sistemą.  

01 

Komisijos pateiktų pasiūlymų ir parengtų projektų dėl radijo, televizijos programų  
transliavimo, retransliavimo veiklos, visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų turinio kontrolės teisinio reglamentavimo tobulinimo  
svarstymas ir nagrinėjimas  kompetentingose institucijose, išreikštas procentine 
išraiška   

E-01-01 

 
1. Apibrėžimas  
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Komisijos veiklos 

efektyvumą tobulinant radijo, televizijos programų  
transliavimo, retransliavimo veiklos, visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų turinio kontrolės teisinį reglamentavimą. 

4. Skaičiavimo metodas  (x/y) x 100, kur 
x – Komisijos pateiktų pasiūlymų, projektų skaičius 
per metus 
y – priimtų pasiūlymų, projektų skaičius per metus  

5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys 
6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Patarėjas teisės klausimams Viktoras Popandopula, 
el.p.: viktoras.popandopula@rtk.lt,   
tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS (2015 metai) 

 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 
Užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią radijo, televizijos programų transliuotojų, 
retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikėjų nepriklausomo reguliavimo sistemą. 

01 

Komisijos iniciatyva atliktų ir pagal gautus vartotojų (žiūrovų) skundus atliktų tyrimų 
(stebėsenos) procentinis santykis lyginat su visais per metus atliekamais tyrimais. 

E-01-02 

 
1. Apibrėžimas  
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Komisijos veiklos efektyvumą 

vykdant visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų turinio kontrolę ir vartotojų 
apsaugą.   

4. Skaičiavimo metodas  Komisijos iniciatyva atliktų patikrinimų skaičius 
Pagal vartotojų skundus atliktų patikrinimų skaičius  
Bendras atliktų 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 
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos Monitoringo 
skyriaus vedėja Gilmantė Stanelytė  el.p.: 
gilmante.stanelyte@rtk.lt,  tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS (2015 metai) 
 

 
Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 
Užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią radijo, televizijos programų transliuotojų, 
retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikėjų nepriklausomo reguliavimo sistemą.  

01 

Komisijos sprendimų, priimtų išnagrinėjus skundus ar atlikus tyrimus, įgyvendinimo 
koeficientas (t.y. Komisijos sprendimai, kurie nebuvo skundžiami teisme), procentai 
nuo visų Komisijos priimtų sprendimų per metus. 

E-01-03 

 
1. Apibrėžimas  
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Komisijos priimamų sprendimų 

pagrįstumą ir teisėtumą, išryškina tas reguliavimo sritis, 
kuriose dažniausiai daromi pažeidimai, o tai įgalina 
efektyviau organizuoti ir vykdyti turinio reguliavimo 
pažeidimų prevencinį darbą. 

4. Skaičiavimo metodas  Komisijos per ataskaitinius metus atliktų patikrinimų ir 
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 
Patarėjas teisės klausimams Viktoras Popandopula, el.p.: 
viktoras.popandopula@rtk.lt,   
tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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