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      Lietuvos radijo ir televizijos  
    komisijos pirmininko 2018 m. gegužės 21 d. 

įsakymu Nr. V-11 
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA 
2019-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

Asignavimų valdytojo kodas 188741498 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) misija – užtikrinti kokybiškų ir 
visuomenės poreikius atitinkančių radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos 
programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą, apsaugant vartotojus nuo 
žalingo turinio1, ir skatinti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos plėtrą. 
 
VEIKLOS PRIORITETAI 
Komisijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą 2019 m. siejame su šiais Komisijos veiklos 
prioritetai:  
I. Apsaugoti vartotojus nuo žalingo informacijos turinio 
Informacijos, kuria raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, 
skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę 
nepriklausomybę, skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, 
niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai 
priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, 
tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos 
pagrindu, sklaida per įvairias visuomenės informavimo priemones turi įtakos Lietuvos informacinės 
erdvės ir nacionaliniam saugumui, visuomenės nuomonės formavimuisi. Tokio pobūdžio 
informaciją draudžiama skelbti  visuomenės informavimo priemonėse. 
 
Komisija yra viena iš priežiūros institucijų atsakingų už neskelbtinos informacijos kontrolę ir yra  
įgalinta taikyti poveikio priemones viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams pagal savo 
kompetenciją. Komisija yra kompetentinga institucija, konstatuojanti Lietuvos Respublikos 
visuomenės informavimo (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 1, 2 
ir 3 punkte nurodytos neskelbtinos informacijos paskleidimo radijo ir (ar) televizijos programose 
faktą ir jai nustatyta pareiga inicijuoti iš Europos Sąjungos valstybių narių retransliuojamų 
televizijos programų laisvo priėmimo laikino sustabdymo procedūrą Lietuvos Respublikoje. 
Komisija tyrimą dėl neskelbtinos informacijos skleidimo radijo ir televizijos programose gali 
vykdyti savo iniciatyva arba pagal vartotojų skundus. Visuomenės informavimo įstatymo 19 
straipsnio 5 dalį, asmuo, manydamas, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas paskelbė 
ir (ar) paskleidė galimai neskelbtiną informaciją, turi teisę kreiptis į už neskelbtinos informacijos 
kontrolę atsakingą instituciją su motyvuotu prašymu atlikti tyrimą, priimti sprendimą ir taikyti 
objektyviai būtinas poveikio priemones neskelbtinos informacijos paskelbimo ir (ar) skleidimo 
atveju. 
 
Tai, kad šis Komisijos veiklos prioritetas yra svarbus, patvirtina Nacionalinio saugumo strategijoje, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl 
Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ (toliau – Strategija) numatytos priemonės, skirtos 
informacinio saugumo užtikrinimui valstybėje. Pažymėtina, kad atsižvelgus į pasikeitusią 
                                                 
1 Neskelbtinos, neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos ir kitos informacijos, neatitinkančios 
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatyto skleidimo tvarkos. 



 
 

geopolitinę situaciją Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) 2017 m. sausio 17 d. nutarimu 
Nr. XIII-202 priėmė Strategijos pakeitimus. Valstybė kurdama saugią informacinę erdvę siekia 
teisinėmis priemonėmis užkirsti kelią informacijos, kuria raginama prievarta keisti Lietuvos 
Respublikos konstitucinę santvarką ir kėsintis į jos suverenitetą, teritorijos vientisumą ir politinę 
nepriklausomybę ir kuria skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, platinimui 
(Strategijos 18.13.3. papunktis). 
 
Komisija, atsižvelgdama į didėjančius neskelbtinos informacijos skleidimo atvejus Lietuvos 
gyventojams ir siekdama užtikrinti vartotojams galimybę gauti kokybiškas ir teisės aktų 
reikalavimus atitinkančias paslaugas, teisingą ir nešališką informaciją, 2019 m. savo veikloje taikys 
šį veiklos prioritetą ir vykdys radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 
televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, užsakomųjų visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos 
vartotojams, stebėseną ir priežiūrą, užtikrindama, kad šie paslaugų teikėjai laikytųsi Visuomenės 
informavimo įstatymo reikalavimų dėl neskelbtinos informacijos. 
 
II. Užkardyti neteisėtai vykdomą veiklą  
Komisija ir 2019 m. planuoja tęsti savo veiklą, skirtą neteisėtos veiklos vykdymo užkardymui. 
Visuomenės informavimo įstatymu Komisijai suteikta teisė kreiptis į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą dėl neteisėtai vykdomos transliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo arba televizijos programų ir (ar) atskirų programų 
platinimo internete veiklos, taip pat neteisėtai vykdomo radijo ir (ar) televizijos programų 
retransliavimo nutraukimo. Komisijai įgyvendinant šią funkciją tapo akivaizdu, kad ši poveikio 
priemonė nėra efektyvi siekiant greitai nutraukti televizijos programų platinimo internete neteisėtai 
vykdomą veiklą, kadangi kol vyksta teisminiai ginčai neteisėtos veiklos vykdymas tęsiamas. Toks 
teisinis reguliavimas neatitiko ir teisėtai veiklą vykdančių ūkio subjektų interesų, todėl Komisija 
ėmėsi iniciatyvos, kad įstatymu būtų nustatytos papildomos poveikio priemonės, skirtos skubiam 
tokios neteisėtos veiklos vykdymo nutraukimui.  
 
Komisijai nuo 2018 m. sausio 1 d. suteikta teisė duoti privalomus nurodymus informacijos 
prieglobos paslaugų teikėjams ir (ar) tinklo paslaugų teikėjams. Ši poveikio priemonė leidžia 
efektyviau laiko požiūriu riboti paslaugų, apie kurių pradžią teisės aktų nustatyta tvarka nėra 
pranešta Komisijai, prieinamumą, kadangi tais atvejais, kai subjektas vykdo neteisėtą veiklą, 
nebendradarbiauja su Komisija dėl tokios veiklos tinkamo vykdymo ir tol, kol vyksta teisminis 
ginčas dėl neteisėtos veiklos nutraukimo, gali imtis aktyvių veiksmų, kuriais neteisėtai vykdoma 
veikla būtų nedelsiant sustabdyta. 
 
Komisija taikydama, šias poveikio priemones subjektams, nepranešusiems apie vykdomą veiklą, 
apie kurios pradžią privaloma pranešti Komisijai, siekia sudaryti vienodas teisines sąlygas tam 
tikras paslaugas Lietuvos vartotojams teikiantiems ūkio subjektams ir užkirsti kelią neteisėtos 
veiklos vykdymui, kuri daro žalą atitinkamas paslaugas teisėtai teikiantiems ūkio subjektams, 
pažeidžia sąžiningos konkurencijos principus.  
 
Komisijos veiklos siekis yra užtikrinti, kad asmenys, vykdantys nelicencijuojamą radijo ir (ar) 
televizijos programų transliavimo veiklą, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos 
programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, taip pat retransliuotojai, kurie 
radijo ir (ar) televizijos programoms retransliuoti nenaudoja radijo dažnių skyrimo radijo ir 
televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytų radijo dažnių (kanalų), vykdytų šią 
veiklą Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, t. y. tik pranešę Komisijai.  
 
III. Efektyviai vykdyti priežiūros funkcijas. 



 
 

Ūkio subjektų veiklos priežiūros tobulinimas yra vienas iš svarbiausių Komisijos veiklos prioritetų. 
Šio veiklos prioriteto tikslas – užtikrinti, kad Komisijos vykdoma priežiūros funkcija būtų atliekama 
efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų ūkio subjektų 
veiklą ir veiksmingai apsaugant įstatymų bei kitų teisės aktų ginamas teises ir teisėtus interesus.  
Komisija siekia ūkio subjektų veiklos priežiūrą organizuoti vadovaudamasi pažangiais ūkio 
subjektų priežiūros metodais.  
 
Komisija 2019 m. planuoja imtis aktyvių veiksmų Komisijos vykdomos ūkio subjektų veiklos 
priežiūros procesui tobulinti ir siekdama šio tikslo planuoja tobulinti arba įdiegti šias Komisijos 
veiklos nuostatas: orientuoti priežiūros veiklą į pagrindinio veiklos tikslo siekimą; naudoti 
kontrolinius klausimynus visų be išimties ūkio subjektų veiklos tikrinimų metu; užtikrinti ūkio 
subjektų konsultavimą, vienodą konsultavimo praktiką; vykdyti rinkos vertinimu paremtus 
priežiūros veiksmus; suteikti specialų statusą ūkio subjektams pirmuosius metus vykdantiems 
veiklą; viešinti priežiūros rezultatus visuomenei ir kita. 
 
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 
2019 m. Komisija planuoja ir toliau aktyviai dalyvauti tobulinant jos veiklos sričiai priskirtų ūkio 
subjektų veiklos teisinį reguliavimą. Teisėkūros iniciatyvas 2019 m. lems ne tik Komisijos siekis 
paprastinti ir aiškiau reglamentuoti ūkio subjektų veiklos priežiūros vykdymo procesą, bet ir 
Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srityje.  
 
Kaip žinia, yra baigtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias 
rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
teikimu, derinimo (toliau – AŽPD pakeitimas), priėmimo procedūros. Planuojama, kad AŽPD 
pakeitimas bus priimtas 2018 m. birželio mėnesį Europos Sąjungos Taryboje ir Europos 
Parlamente.  
AŽPD pakeitimo naujovės susijusios su audiovizualinių paslaugų ribojimo pagrindų išplėtimu, 
įtraukiant visuomenės saugumo, nacionalinio saugumo kriterijų, kuris bus taikomas tiek 
televizijos programų transliavimo, tiek ir užsakomosioms, internetu pasiekiamoms 
audiovizualinėms paslaugoms. Planuojamais priimti pakeitimais bus įtvirtinta audiovizualinių 
paslaugų ribojimo skubos procedūra, kurios dėka valstybės narės galės greičiau reaguoti siekiant 
apriboti laisvą programų priėmimą, taip pat ypatingos skubos procedūra – iškilus grėsmei 
visuomenės saugumui, įskaitant ir nacionalinį saugumą bei gynybą. Taip pat įgyvendinus priemones 
bus sukurta ES audiovizualinio sektoriaus dalyviams tinkamesnė aplinka ir sudarytos vienodos 
sąlygos, užtikrinta geresnė Europos kūrinių sklaida bei audiovizualinio sektoriaus reguliavimo 
institucijų nepriklausomumas. Be to, bus griežčiau kovojama su neapykantos kurstymu, labiau 
saugomi nepilnamečių interesai bei suteiktos lankstesnės sąlygos televizijos reklamos klausimais. 
Pažymėtina, kad Komisija aktyviai dalyvavo AŽPD pakeitimo procese, teikdama pasiūlymus 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.  
 
Komisija planuojamu laikotarpiu numato: 
- teikti siūlymus dėl radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, 
teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 
internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų šias veiklas reglamentuojančių teisės 
aktų tobulinimo, atsižvelgdama į praktikoje iškilusias teisinio reguliavimo spragas, besikeičiantį 
visuomenės informavimo paslaugų pobūdį, technologijų vystymąsi bei visuomenės poreikius; 
 
- parengti ir patvirtinti Komisijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodiką, 
taip pat kitus Komisijos pagal kompetenciją tvirtinamus teisės aktus, kuriais būtų siekiama didinti 



 
 

ūkio subjektų priežiūros aiškumą ir objektyvumą, atsisakyti perteklinio reguliavimo ir mažinti 
administracinę naštą; 
- Komisijos tvirtinamu teisės aktu nustatyti Komisijos veiklos vertinimo rodiklius (vertinimo 
kriterijus), kurie padėtų įvertinti Komisijos veiklos pokyčius siekiant nustatyto priežiūros veiklos 
tikslo, mažinant administracinę naštą ūkio subjektams ir didinant išteklių sąnaudų efektyvumą; 
 
- parengti ir patvirtinti Komisijos prižiūrimų ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir atnaujinimo tvarką; 
 
- parengti ir patvirtinti Komisijos vykdomų ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo tvarkos 
aprašą, jame reglamentuojant konkrečius Komisijos administracijos darbuotojų patikrinimo metu 
atliekamus veiksmus ir kita; 
 
- parengti ir patvirtinti poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams taisykles. 
 
Suprantama, kad Komisija per visą 2019-2021 m. laikotarpį, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų pakeitimus, kitus poreikius ir vykstančius 
pokyčius reguliuojamos rinkos srityje, rengs ir tvirtins ir kitus būtinus teisės aktus arba jų 
pakeitimus ar papildymus.  
 
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 
Siekdami Komisijos veiklos efektyvumo didinimo planuojame tęsti darbus šiomis kryptimis: 
 
Vidaus administravimo ir turimų žmogiškųjų išteklių efektyvesnis panaudojimas.  
Komisija 2015 m. įdiegė Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), kurios sukūrimo ir įdiegimo 
tikslas – siekti didesnio Komisijos vidaus administravimo efektyvumo, užtikrinti efektyvų veiklos 
planavimą ir kontrolę, užtikrinti efektyvų dokumentų bei informacijos valdymą. DVS yra skirta 
Komisijos dokumentų valdymo procesams automatizuoti ir darbuotojams efektyviau tarpusavyje 
keistis informacija. Atsižvelgiant į naujai iškilusius Komisijos veiklos procesų efektyvesnio 
valdymo poreikius, planuojama tęsti DVS priežiūros ir modifikavimo darbus.  
 
Planuojama, kad 2019 m. liepos mėn. bus įdiegta informacinė sistema, leisianti rinkti, kaupti, 
apdoroti, saugoti ir archyvuoti iš ūkio subjektų elektroniniu būdu gaunamus duomenis (informacija 
apie veiklos pradžią, retransliuojamų programų sąrašus ir kita informacija), kurti konsoliduotas 
ataskaitas (apibendrintas pagal veiklos sritis, pajamų apimtis ir t. t.). Ši sistema turės integracines 
sąsajas su aukščiau minėta DVS. Šios sistemos įdiegimas sudarys sąlygas ūkio subjektams 
elektroniniu būdu teikti tik tuos duomenis, kurie pasikeitė per nustatytą laikotarpį, taip bus išvengta 
perteklinio duomenų teikimo, sutrumpės duomenų apdorojimo laikas. Jos įdiegimu siekiama 
mažinti administracinę naštą Komisijos prižiūrimiems ūkio subjektams bei sutrumpinti gaunamos 
informacijos apdorojimo Komisijoje laiką.  
 
2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 31, 33, 341, 47 ir 48 
straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnis, nustatantis, kad Komisijos administracijai vadovauja 
Komisijos pirmininkas. Atsisakius Komisijos administracijos direktoriaus pareigybės bus 
sumažintas vadovaujančių pareigybių skaičius bei užtikrintas efektyvesnis Komisijos 
administracijos valdymas, išvengiant užduočių skyrimo dubliavimo. Be to, bus suteikta teisė 
Komisijos pirmininkui, valstybės biudžeto asignavimų valdytojui, tvirtinti Komisijos 
administracijos struktūrą. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius atitinkamai bus pertvarkoma Komisijos 
administracijos struktūra, keičiamas darbuotojų pavaldumas bei pareigybių aprašymai, kartu 
peržiūrimos darbuotojų vykdomos funkcijos, jų apimtis ir pobūdis. Be to, bus siekiama skirstyti 
užduotis Komisijos administracijos darbuotojams taip, kad darbuotojai būtų  skatinami tobulinti 
savo žinias, darbo pobūdis neįgautų monotonijos, bet skatintų darbuotojus mokytis vienus iš kitų, 



 
 

dalintis įgyta nauja patirtimi ir gerąja praktika. Šie procesai bus vykdomi 100 procentų DVS 
priemonėmis. 
 
 
Informacinių technologijų išteklių valdymo efektyvumo didinimas. 
Siekiant efektyvesnio visų Komisijos turimų informacinių išteklių valdymo ir lėšų, reikalingų 
informaciniams ištekliams įsigyti, išlaikyti ir atnaujinti, panaudojimo, užtikrinant informacinių 
srautų efektyvų valdymą, Komisijos funkcijų kokybinių rodiklių gerinimą, teikiamų paslaugų 
prieinamumą, nepertraukiamumą, patikimumą ir saugumą, 2019 m. planuojama tęsti ankstesniais 
metais pradėtus darbus – kompleksinį kompiuterinės įrangos ir kompiuterinių tarnybinių stočių 
atnaujinimą bei plėtrą siekiant sukurti racionalią Komisijos informacinių technologijų (toliau – IT) 
sistemą, užtikrinant jos veikimo greitaveiką, duomenų ilgalaikio saugojimo galimybes, saugumą, 
patikimumą bei suderinamumą, naudojant įprastas ir virtualios kompiuterijos technologijas, 
orientuotas į IT išteklių racionalaus panaudojimo optimizavimą. Siekiant efektyviai valdyti 
Komisijos informacines sistemas, 2019 m. numatoma tęsti Komisijos vidaus veiklai administruoti 
skirtų informacinių sistemų ir programinės įrangos konsolidavimą, kurio tikslas – sudaryti galimybę 
Komisijos informacinių sistemų funkcijas vykdyti naudojantis debesijos paslaugomis. Didėjant 
centralizuotų valstybės informacinių sistemų, skirtų įvairioms valstybės funkcijoms konsoliduoti, 
kiekiui, Komisija papildomą dėmesį skirs turimų informacinių sistemų pritaikymui ir integravimui 
su kitų institucijų informacinėmis sistemomis. 
 
Komisijos vykdomų viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas  
2019 m. Komisija planuoja ne mažiau kaip 80 proc. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 
(skaičiuojant pagal planuojamą pirkimų vertę) vykdyti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės 
sistemos (toliau – CVP IS) elektroninėmis priemonėmis (tik išimtiniais atvejais pirkimai būtų 
vykdomi ne per CVP IS). Komisija sieks, kad ne mažiau kaip 10 proc. pirkimų būtų taikomi  
aplinkos apsaugos kriterijai, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra prekių, neteikiamos paslaugos ar 
neatliekami darbai, atitinkantys pirkimams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, taip pat tais 
atvejais, kai jų taikymo išimtys numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose.  
 
Siekdama efektyvesnių viešųjų pirkimų, Komisija privalo prekes, paslaugas ir darbus įsigyti iš 
Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai Centrinės perkančiosios organizacijos 
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Komisijos poreikius. Siekdama viešuosiuose 
pirkimuose plačiau taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, Komisija 2019 
m. planuoja ne mažiau kaip 30 proc. (skaičiuojant pagal planuojamą pirkimų vertę) supaprastintų 
pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, pasiūlymus vertinti vadovaujantis ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. 
 
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA  
Komisijos strateginis tikslas – apsaugoti vartotojus nuo žalingo turinio, užtikrinant kokybiškų ir 
visuomenės poreikius atitinkančių radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos 
programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą Lietuvos vartotojams. 
 
Programa – Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų 
transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų 
teikėjų veiklos priežiūra.  
 
Asignavimai strateginiam tikslui ir programai įgyvendinti 2019 m. – planuojama 900 tūkst. eurų, iš 
jų darbo užmokesčiui – 585 tūkst. eurų, turtui įsigyti – 70 tūkst. eurų. 



 
 

 
2019 m. Komisija planuoja pervesti į valstybės biudžetą 900 tūkst. eurų pajamų, gautų iš radijo ir 
(ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos 
vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, įmokų. 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  
Komisija yra kolegialus organas, susidedantis iš 11 narių, kurie skiriami Visuomenės informavimo 
įstatymo 47 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka ketverių metų kadencijai. Komisijos pirmininkas, jo 
pavaduotojas bei nariai yra valstybės pareigūnai, jiems taikomos Lietuvos Respublikos valstybės 
politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 
 
Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kurį ketverių metų laikotarpiui skiria ir atleidžia 
Seimas. Edmundas Vaitekūnas šiose pareigose dirba nuo 2017 m. kovo 28 d.(antra kadencija).  
Komisijos pirmininkas turi pavaduotoją, kurį ketverių metų laikotarpiui taip pats skiria ir atleidžia 
Seimas. Mantas Martišius šiose pareigose dirba nuo 2017 m. kovo 28 d.(pirma kadencija).  
 
Komisijos veiklą užtikrina Komisijos administracija. Komisijos pirmininkas nuo 2019 m. sausio 1 
d. vadovaus Komisijos administracijai. Iki šios datos jai vadovauja Komisijos administracijos 
direktorius. 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 Seimo valdyba. Šiuo metu yra nustatyta 21 pareigybė.   
 

Komisijos struktūra  

 
 

 

 
2018-ieji 
metai 
(patvirtintas) 

2019-ieji 
metai 2020-ieji metai 2021-ieji metai 

Pareigybių skaičius. vnt. 32* 32* 32* 32* 
Išlaidos darbo 
užmokesčiui, tūkst. eurų 

464 585 585 585 

* Iš jų – 11 valstybės pareigūnų. 
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3/99/17% 

3/63/11% 

26/423/72% 

2019 m.  išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal pareigybių grupes  

Vadovai ir jų pavaduotojai Kitų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai Kiti



 
 

 
 

VALDYMO IŠLAIDOS 
 

1 lentelė. 2019-2021 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos (tūkst. eurų) 
 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas 

2019-ųjų metų asignavimai Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai Numatomi 2021-ųjų metų 
asignavimai 

 iš jų 

 
iš viso 

iš jų  iš jų 

iš viso 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti iš viso 

išlaidoms 
turtui 
įsigyt

i iš viso iš jų darbo 
užmokesčiui iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui iš viso 
iš jų darbo 
užmokesč

iui 
1. Lietuvos Respublikos 

jurisdikcijai priklausančių radijo 
ir (ar) televizijos programų 
transliuotojų, užsakomųjų 
visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų teikėjų, Lietuvos 
Respublikos teritorijoje veiklą 
vykdančių retransliuotojų, 
televizijos programų ir (ar) 
atskirų programų platinimo 
internete paslaugų teikėjų veiklos 
priežiūra 

900 830 585 70 900 830 585 70 900 830 585 70 

 iš jų valdymo išlaidos*             
Iš viso asignavimų programoms 900 830 585 70 900 830 585 70 900 830 585 70 
iš jų valdymo išlaidos 162 162 162 - 162 162 162 - 162 162 162 - 
Valdymo išlaidų dalis, procentais 18 % 20 % 28 %  18 % 20 % 28 %  18 % 20 % 28 %  



 
 

II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 
VEIKLOS KONTEKSTAS  
Komisija – nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių 
radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų,  Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą 
vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos 
programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti 
institucija. Komisija, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai 
priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma. Visuomenės informavimo įstatymas yra pagrindinis 
teisės aktas apibrėžiantis Komisijos kompetenciją. Komisijos veiklos aplinką sąlygoja 
reguliuojamos rinkos pokyčiai, įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimai bei kiti veiksniai.  
 
Išoriniai ir teisiniai veiksniai  
Komisijos vykdoma priežiūra apima radijo, televizijos programų transliavimo; radijo, televizijos 
programų retransliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo 
veiklas. Šios veiklos skirstomos į licencijuojamas ir į nelicencijuojamas. 
1. Licencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veikla yra: 1) radijo programų 
transliavimas per antžeminę radijo stotį ar tokių stočių tinklą; 2) televizijos programų transliavimas 
per antžeminę televizijos stotį ar tokių stočių tinklą; 3) televizijos programų transliavimas kabelinės 
televizijos tinklais; 4) televizijos programų transliavimas MDTV tinklais; 5) televizijos programų 
transliavimas elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos 
programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, išskyrus televizijos programų 
transliavimą per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, 
tinklalapius); 6) televizijos programų transliavimas per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus). 
Asmenys, norintys verstis licencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veikla, 
privalo gauti Komisijos išduodamą transliavimo licenciją. 
 
Retransliavimo veikla yra licencijuojama tik vienu atveju, kai radijo ir (ar) televizijos programoms 
retransliuoti naudojami radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti 
plane numatyti radijo dažniai (kanalai). Šiuo atveju Komisija išduoda retransliuojamo turinio 
licenciją. 
  
2018 m. pradžioje Lietuvoje veikė 42 radijo transliuotojai, transliuojantys 54 radijo programas. 
Atsižvelgiant radijo programų aprėptį buvo 13 nacionalinių2 radijo programų, 8 regioniniai radijo 
programų transliuotojai ir 28 radijo programų transliuotojai, transliuojantys 64 vietines3 radijo 
programas. Lietuvoje vyrauja muzikinio – informacinio pobūdžio radijo programos. Didžiausia 
transliuojamų radijo programų įvairovė klausytojams yra užtikrinama didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje transliuota 30 radijo programų, Kaune – 25, Klaipėdoje – 24, Šiauliuose – 20 ir 
Panevėžyje – 19 radijo programų.  
 
2018 m. pradžioje Lietuvoje veiklą vykdė 35 televizijos programų transliuotojai, transliuojantys 45 
televizijos programas: 20 televizijos programų per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar 
stotis; 20 televizijos programas kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio (IPTV) tinklais; 
8 televizijos programas internete; 3 televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą (televizijos 
programa „LRT LITUANICA“ transliuojama nekoduota).  

                                                 
2 Nacionalinė radijo ir (ar) televizijos programa – radijo ir (ar) televizijos programa, kuri transliuojama antžeminiu 
radijo ir (ar) televizijos tinklu ir priimama teritorijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų 
Lietuvos Respublikos gyventojų. 
3 Vietinė radijo ir (ar) televizijos programa – radijo ir (ar) televizijos programa, transliuojama per vieną antžeminę 
radijo ir (ar) televizijos stotį, kabelinės televizijos tinklais ir (ar) laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais. 



 
 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje televizijos programos yra transliuojamos naudojant skirtingas 
technologijas, vartotojui yra sudarytos palankios sąlygos gauti televizijos programų transliavimo 
paslaugas įvairiais būdais ir įvairiomis technologijomis. Taigi vartotojas (žiūrovas) televizijos 
programas gali matyti skaitmeninės antžeminės televizijos būdu, kabelinės televizijos tinklais, 
laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV) ar per dirbtinius Žemės palydovus. 2018 m. pradžioje 
Lietuvos vartotojai turėjo galimybę matyti 11 nemokamų (nekoduotų) nacionalinių televizijos 
programų. 
 
Televizijos programų transliavimo rinkos vystymasis yra nusistovėjęs ir pakankamai stabilus, 
Komisijos stebimi pokyčiai nežymūs. 
 
2. Nelicencijuojama veikla yra: 1) televizijos programų transliavimas Lietuvos Respublikoje per 
informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, kt.); 2) radijo 
programų transliavimas nenaudojant radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms 
transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytų radijo dažnių (kanalų), skirtų radijo 
programoms transliuoti ar retransliuoti; 3) radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimas 
Lietuvos Respublikoje nenaudojant Plane numatytų radijo dažnių (kanalų); 4) televizijos programų 
ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos vartotojams; 5) 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimas Lietuvos 
Respublikos vartotojams. 
 
Asmenys, norintys Lietuvos Respublikoje verstis nurodyta nelicencijuojama veikla prieš pradėdami 
šią veiklą privalo teisės aktų nustatyta tvarka pranešti apie tai Komisijai. Pradėti nelicencijuojamą 
veiklą šie asmenys gali kitą dieną nuo atitinkamo pranešimo pateikimo Komisijai dienos arba nuo 
pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo pateikimo Komisijai diena. 
 
2018 m. pradžioje nelicencijuojamą radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo 
veiklą vykdė, televizijos programas ir (ar) atskiras programas platino internete ir užsakomąsias 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas teikė 62 ūkio subjektai, iš jų 
45 teikė radijo, televizijos programų retransliavimo paslaugas, 20 ūkio subjektų – užsakomųjų 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas ir 7 ūkio subjektai – televizijos 
programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas. 
 
Analizuojant pateiktus duomenis, svarbu, pažymėti, kad vienas Komisijos prižiūrimas ūkio 
subjektas skirtingomis technologijomis gali vykdyti vieną arba kelias licencijuojamas ir (ar) 
nelicencijuojamas veiklas vienu metu. Be to, ūkio subjektas, vykdydamas radijo, televizijos 
programų transliavimo veiklą, gali rengti ir transliuoti kelias radijo ir (ar) televizijos programas. Dėl 
šių priežasčių bendras Komisijos prižiūrimų ūkio subjektų skaičius neatspindi Komisijos vykdomos 
priežiūros apimties ir masto.  
 
Nuo 2015 m spalio 1 d. Komisijos administracinės galios prižiūrimų ūkio subjektų atžvilgiu buvo 
sustiprintos, išplečiant atvejus, kada Komisija turi pareigą sustabdyti radijo ir televizijos programų 
transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų galiojimą, taip pat suteikiant Komisijai teisę priimti 
sprendimus uždrausti vykdyti nelicencijuojamą transliavimo ir retransliavimo veiklą, teikti 
televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir užsakomąsias visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas; vykdyti transliuotojo ir retransliuotojo, 
taip pat jų dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrinimo procedūras Visuomenės 
informavimo įstatymo numatytais atvejais pagal šiuo metu asmeniui, ketinančiam pradėti ūkinę 
veiklą nacionaliniam saugumui svarbiuose ūkio sektoriuose, taikomą atitikties nacionaliniam 
saugumui įvertinimo procedūrą; pareiga atsisakyti išduoti licenciją, duoti sutikimą dėl transliuotojo 
ar retransliuotojo kontrolinio akcijų paketo ar valdymo perleidimo arba nutraukti nelicencijuojamą 
radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo ar platinimo veiklą tais atvejais, kai 



 
 

gaunama informacija apie asmenų, ketinančių užsiimti transliavimo ar retransliavimo radijo 
dažniais veikla ar jų dalyvių, taip pat nelicencijuojamą transliavimo ir retransliavimo veiklą 
vykdančių asmenų ar jų dalyvių ir asmenų, ketinančių įsigyti transliuotojo ar retransliuotojo 
kontrolinio akcijų paketo ar valdymo teises, padarytus nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ar 
nacionaliniam saugumui grėsmę turinčius ryšius su atitinkamomis organizacijomis; pareiga 
pašalinti viešojo intereso visuomenės informavimo pažeidimą ir imtis įstatyme nustatytų poveikio 
priemonių tais atvejais, kai prokuroras ir visuomenės informavimo srityje veikiančios asociacijos 
kreipsis į Komisiją dėl jos netinkamo veikimo arba neveikimo galimai grėsmę Lietuvos 
valstybingumui keliančios informacijos išplatinimo atveju su motyvuotu prašymu imtis būtinų 
veiksmų viešojo intereso pažeidimui pašalinti. 
 
Lietuva jau eilę metų patiria informacinio karo atakas: visuomenės informavimo priemonėse 
Lietuvos gyventojams yra kryptingai skleidžiama dezinformacija apie Lietuvos vykdomą užsienio ir 
vidaus politiką, manipuliuojama faktais, siekiama menkinti Lietuvos valstybę ir jos pasiekimus, 
skatinamas nepasitikėjimas naryste Europos Sąjungoje ir NATO, kuriamas Lietuvos, kaip 
nebrandžios demokratijos šalies įvaizdis. Informacija, kuria raginama prievarta keisti Lietuvos 
Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos 
teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar 
neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su 
žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės 
priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, yra draudžiama skelbti visuomenės informavimo 
priemonėse. Tokio pobūdžio informacijos sklaida per įvairias visuomenės informavimo priemones 
turi įtakos Lietuvos informacinės erdvės ir nacionaliniam saugumui, visuomenės nuomonės 
formavimuisi. 
 
Komisija 2018 m. vasario 14 d. priėmė sprendimą Nr. KS-16 „Dėl televizijos programos „RTR 
Planeta“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo“4 (toliau – Komisijos 2018 m. vasario 14 d. 
sprendimas), kuriuo Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdantys retransliuotojai, taip pat kiti 
asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų 
platinimo internete paslaugas, platinantys televizijos programą „RTR Planeta“, įvardijamą ir 
„Rossija RTR“, „Россия РТР“ (toliau – „RTR Planeta“ , įpareigoti 12 mėnesių nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2019 m. vasario 23 d. (imtinai) sustabdyti televizijos programos „RTR 
Planeta“, retransliavimą (platinimą) Lietuvos Respublikos teritorijoje. Komisijos sprendimas 
priimtas šioje televizijos programoje nustačius pasikartojančius visuomenės informavimo 
priemonėse draudžiamos skelbti informacijos – karo ir tautinės neapykantos kurstymo – skleidimo 
atvejus (pažeidimai išsamiai aprašyti ir įvertinti Komisijos 2018 m. vasario 14 d. sprendime). 
Pažymėtina, kad analogiškus draudžiamos skelbti informacijos platinimo atvejus Komisija buvo 
nustačiusi daugelį kartų, dėl kurių jau du kartus iki 2018 m. vasario 14 d. sprendimo priėmimo 
Komisija buvo priėmusi sprendimus dėl televizijos programos „RTR Planeta“ laisvo priėmimo 
laikino apribojimo Lietuvos Respublikoje (Komisijos 2015 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KS-78 
kartu su vėlesniu jo pakeitimu Komisijos 2015 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. KS-127, patvirtinti 
kaip atitinkantys Europos Sąjungos teisę Europos Komisijos 2015 m. liepos 10 d. sprendimu 
C(2015) 4609 galutinis, ir Komisijos 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimas, patvirtintas kaip 
atitinkantis Europos Sąjungos teisę Europos Komisijos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu C(2017) 
814 galutinis).  
 
Komisija, nustatydama televizijos programos „RTR Planeta“ laisvo priėmimo ribojimo terminą 
įvertino tai, kad draudžiamos skelbti karo ir neapykantos kurstymo informacijos skleidimo 
pažeidimai televizijos programoje „RTR Planeta“ identiškais būdais buvo daromi ir po Komisijos 
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priimtų ankstesnių sprendimų, kas rodo, kad televizijos programos transliuotojas nepakeitė savo 
elgesio ir nesiėmė jokių priemonių, kad tokie pažeidimai nesikartotų.  
Nurodytas Komisijos 2018 m. vasario 14 d. sprendimas yra patvirtintas Europos Komisijos 2018 m. 
gegužės 4 d. sprendimu C(2018)2665 galutinis dėl priemonių, kurias Lietuva priėmė pagal 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 3 straipsnio 2 dalį, suderinamumo5 (toliau – Europos Komisijos 
sprendimas) kaip atitinkantis Europos Sąjungos teisę. Europos Komisijos sprendime konstatuota, 
kad atsižvelgiant į tai, kad per televizijos programoje „RTR Planeta“ transliuotas programas išsakyti 
teiginiai iš dalies susiję su šiuo metu vykstančiu kariniu konfliktu, kuriame dalyvauja Rusija, ir 
juose išreiškiami nedviprasmiški grasinimai okupuoti ir (ar) sunaikinti kitas šalis, be kita ko, 
Baltijos valstybes, kad Lietuvoje gyvena didelė rusakalbių gyventojų mažuma, kuri, regis, yra 
televizijos programos „RTR Planeta“ adresatas, ir kad dėl to Lietuvoje, kuri anksčiau buvo Sovietų 
Sąjungos dalis, galėtų kilti įtampa, televizijos programos „RTR Planeta“ atitinkamos programos 
akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia 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 6 straipsnį. 
 
Šios aplinkybės rodo, kad Komisijos veikla neskelbtinos informacijos ribojimo srityje yra pagrįsta 
ir užtikrinanti Lietuvos vartotojų interesus gauti objektyvią informaciją. Lietuvoje gyvenantys 
rusakalbiai asmenys turi plačią pasirinkimo laisvę žiūrėti televizijos programas rusų kalba, kadangi 
daug televizijos programų Lietuvos Respublikoje yra retransliuojama rusų kalba. 
 
Informacijos sklaidos technologijų vystymasis lėmė paslaugų, teikiamų vartotojams, perkėlimą į 
internetinę erdvę, kas neaplenkė ir televizijos programų platinimo. Vis daugiau ūkio subjektų 
pradeda teikti vartotojams televizijos programų platinimo internete paslaugas. Nors šių paslaugų 
teikimas nėra licencijuojamas, kaip nurodėme aukščiau, užtenka Visuomenės informavimo įstatymo 
nustatyta tvarka pranešti Komisijai, tačiau labai daug subjektų vykdo šią veiklą neatlikę įstatymu 
nustatytų veiksmų. Komisija atsižvelgdama į šį išorinį veiksnį organizuoja savo veiklą, jos 
prioritetus, kad būtų užkirstas kelias neteisėtos veiklos vykdymui. Komisija, vykdydama neteisėtai 
vykdomos veiklos užkardymo veiksmus, susidūrė su nustatyto teisinio reguliavimo spragomis, 
neleidžiančiomis greitai pasiekti rezultato, t. y. nutraukti neteisėtai vykdomą veiklą.  
 
Taigi, Komisijai, vykdant ūkio subjektų priežiūrą pagal nuo 2015 m. spalio 1 d. nustatytą 
nelicencijuojamos veiklos teisinį reguliavimą, tapo akivaizdu, kad į Visuomenės informavimo 
įstatymo taikymo sritį patenkantys televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete 
paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams teikiantys subjektai nepaiso jų atžvilgiu nustatytų 
pranešimo apie vykdomą veiklą teikimo pareigų. Nors šiems subjektams buvo nustatytas 
pereinamasis laikotarpis, per kurį jie turėjo galimybę pranešti Komisijai apie vykdomą veiklą, šia 
galimybe pasinaudojo tik labai maža dalis tokias paslaugas teikiančių subjektų, nepaisant aktyvaus 
Komisijos raginimo ir pakartotinių priminimų. Siekiant užtikrinti Visuomenės informavimo 
įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimą bei nustatyti realias poveikio priemones už šių 
reikalavimų nevykdymą, Komisijai nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo suteikta papildoma teisė duoti 
privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui ir (ar) tinklo paslaugų teikėjui dėl 
priėjimo prie nepranešusių apie savo teikiamas paslaugas televizijos programų ir (ar) atskirų 
programų platinimo internete paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams teikiančių subjektų 
teikiamų paslaugų ribojimo. Reikia pažymėti, kad tai yra papildomos priemonės neteisėtos 
televizijos programų platinimo veiklos užkardymui, lyginant su Komisijos teise kreiptis į teismą dėl 
tokios neteisėtai vykdomos veiklos nutraukimo. Tais atvejais, kai subjektas vykdo neteisėtą veiklą, 
nebendradarbiauja su Komisija dėl tokios veiklos tinkamo vykdymo ir tol, kol vyksta teisminis 
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ginčas dėl neteisėtos veiklos nutraukimo, Komisija turi galimybę taikyti papildomas priemones, t. y. 
kreiptis į informacijos prieglobos tiekėjus dėl atitinkamos informacijos pasiekiamumo ribojimo. 
Pažymėtina, kad tokios priemonės taikymas ypač aktualus tais atvejais, kai yra skleidžiama 
Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje įvardinta draudžiama skleisti informacija. 
Bendradarbiavimas  
Komisija, atlikdama jai nustatytas funkcijas ir įgyvendindama savo strateginį tikslą didelį  dėmesį 
skiria bendradarbiavimui. Spręsdama įvairius audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos 
priežiūros klausimus, Komisija bendrauja su transliuotojais, retransliuotojais ir juos vienijančiomis 
organizacijomis: Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA), Lietuvos telekomunikacijų 
operatorių asociacija (LTOA), Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (LRTA). Komisija rengia 
susitikimus su jų atstovais, kuriuose diskutuoja įstatymų nuostatų pažeidimų prevencijos, veiklos 
reglamentavimo tobulinimo, draudžiamos informacijos platinimo prevencijos ir kitais aktualiais 
klausimais, teikia jiems konsultacijas ir metodinę pagalbą.  
 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis priežiūros institucijomis, tokiomis kaip Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnyba, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybine vartotojų 
teisių apsaugos tarnyba, Ryšių reguliavimo tarnyba ir kitomis institucijomis, atsižvelgdama į 
konkrečios  institucijos kompetenciją.  
 
Komisijos vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas apima dalyvavimą tarptautinių institucijų ir 
organizacijų veikloje bei keitimąsi gerąja praktika su kitų valstybių reguliuojančiomis 
institucijomis. Komisija ir toliau planuoja tęsti savo dalyvavimą Europos reguliuojančių institucijų 
organizacijos (toliau – EPRA) veikloje.  
 
Vidaus veiksniai  
Komisijos organizacinė struktūra užtikrina ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijos įgyvendinimą. 
Ūkio subjektų veiklos priežiūra Komisijoje vykdoma vadovaujantis minimalios ir proporcingos 
priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo ir funkcijų 
atskyrimo principais. 
 
2018 m. pradžioje veikė 106 ūkio subjektai, vykdantys licencijuojamą ir nelicencijuojamą veiklą.  
Komisija vykdo ūkio subjektų veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus, taip pat vykdo ir 
atskirų programų stebėseną. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai paprastai neapsiriboja tik radijo ir 
televizijos programų, atskirų programų, katalogų, ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos 
(pvz., ūkio subjektų interneto svetainėse) stebėsena ir vertinimu, bet yra vertinami ir ūkio subjektų 
Komisijai teikiami pranešimai, ataskaitos, duomenys ir kita informacija. 
 
Per 2017 m. Komisijos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius, kuriame dirba 8 
darbuotojai, atliko 55 planinius ir 179 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus, iš jų – 58 
atskirų programų stebėsenas vartotojų skundų pagrindu.  
 
Ūkio subjektų veiklos patikrinimų planai bei detalūs priežiūros rezultatai yra periodiškai skelbiami 
Komisijos interneto svetainėje, siekiant viešinti Komisijos veiklos rezultatus.  
 
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatą, pagal kurią – 
vienas svarbiausių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos rezultatyvumo ir 
efektyvumo vertinimo kriterijų yra ūkio subjektų konsultavimo veikla, Komisija 2017 m. suteikė 
456 konsultacijas prižiūrimiems ūkio subjektams. Konsultacijų teikimas yra nuolatinė Komisijos 
veikla.  
 
Veiklos viešumas  



 
 

Pagrindinė Komisijos veiklos viešinimo priemonė yra Komisijos interneto svetainė www.rtk.lt. 
Svetainėje teikiama aktuali informacija apie Komisijos veiklą, funkcijas, jos priimamus sprendimus, 
administracines paslaugas ir kt. 
 
Komisijos veiklos efektyvumo vertinimui yra 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.  
 
Skundų statistikos analizė rodo, kad Komisija 2017 m. gavo 28 skundus, kurie buvo dėl netinkamo 
radijo ir (ar) televizijos programų turinio, ypač vaidybinių filmų, serialų ir atskirų programų 
indeksavimo ir transliacijos laiko, draudžiamos ar ribojamos neigiamą poveikį nepilnamečių 
vystymuisi darančios viešosios informacijos. Dauguma skundų buvo pateikti užpildžius specialią 
elektroninę skundų formą Komisijos internetinėje svetainėje. Kiekvienas gautas skundas buvo 
analizuojamas, įvertintas jo pagrįstumas, atliktas tyrimas. Baigus tyrimą, suinteresuotas asmuo buvo 
informuojamas apie Komisijos priimtą sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo ar skundo 
nepagrįstumo. 
 
Svarbiu išūkiu Komisijai ir toliau išlieka vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimas, nes tai 
reikalinga tiek vartotojams, tiek pačiai Komisijai. Siekdama, kad vartotojai gautų objektyvią ir 
nešališką informaciją, Komisija didins savo žinomumą, taikydama modernius komunikacijos būdus. 
 
STRATEGINIS TIKSLAS  
Strateginis tikslas – apsaugoti vartotojus nuo žalingo turinio, užtikrinant kokybiškų ir visuomenės 
poreikius atitinkančių radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų 
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir (ar) 
atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą Lietuvos vartotojams. 
 
Komisijos strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais: 
Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas 

2018-ųjų 
metų 

2019-ųjų 
metų 

2020-ųjų 
metų 

2021-ųjų 
metų 

 E-01-01 Vartotojų apsauga nuo žalingo 
turinio. Vartotojų skundų dėl 
žalingo turinio santykis su kitais   
Komisijos gaunamais skundais. 

10:4 
 
 
 

10:4 
 
 
 

10:3 
 
 
 

10:3 
 
 

 
E-01-02  Konsultacijų, metodinės pagalbos 

suteikimas ūkio subjektams dėl 
planuojamos vykdyti ar 
vykdomos veiklos. Procentai nuo 
visų suteiktų konsultacijų, 
metodinės pagalbos.  

30 32 35 40 

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

70 70 70 70 

 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 
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Komisijos strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta vienintelė programa. 
 
Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, Lietuvos 
Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų, televizijos programų ir (ar) atskirų 
programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūra (01). 
 

Bendroji informacija apie programą  
Komisijos vykdoma Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) 

televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikėjų, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų, 
televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos 
priežiūra (toliau – Programa) yra tęstinė (vykdoma nuo 2012 m.) ir bus tęsiama 2019-2021 
metais.   

Programa yra skirta įgyvendinti komisijai Visuomenės informavimo įstatymu pavestas 
funkcijas.  

Programos vykdytojas – Lietuvos radijo ir televizijos komisija. 
Programą įgyvendins visi Komisijos nariai (11 ) ir administracijos darbuotojai (21).  
Programos koordinatorius – Komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. 
 



 
 

2 lentelė. 2018-2020-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 
(tūkst. eurų) 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2018 metų asignavimai Numatomi 2019  metų asignavimai Numatomi 2020 metų asignavimai Numatomi 2021 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: pagal Komisijos kompetenciją užtikrinti, 
kad ūkio subjektų vykdoma licencijuojama ir 
nelicencijuojama veikla būtų vykdoma laikantis 
Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų, 
sudarant sąlygas vartotojams gauti kokybiškas ir jų 
poreikius atitinkančias paslaugas. 

362 362 278  450 450 345  450 450 345  450 450 345  

01-01 Uždavinys: vykdyti licencijuojamos ir 
nelicencijuojamos veiklos priežiūrą.  

362 362 278  450 450 345  450 450 345  450 450 345  

01-01-01 
 
 

Priemonė: išduoti transliavimo, retransliuojamo 
turinio licencijas; vykdyti licencijuojamos ir 
nelicencijuojamos veiklos patikrinimus; nagrinėti 
paslaugų naudotojų (vartotojų) skundus dėl paslaugų 
turinio atitikties teisės aktų reikalavimams. 

362 362 278  450 450 345  450 450 345  450 450 345  

02 Tikslas: Efektyvi Komisijos veikla. 362 338 186 24 450 380 240 70 450 380 240 70 450 380 240 70 
02-02 Uždavinys: Efektyvus Komisijos veiklos 

organizavimas, veiklos viešumas ir kontrolė. 
362 338 186 24 450 380 240 70 450 380 240 70 450 380 240 70 

02-02-01 
 

Priemonė: Planuoti, valdyti ir efektyviai naudoti 
finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius; 
viešinti Komisijos veiklą; plėtoti ir tobulinti 
Komisijos informacines sistemas, kitus 
informacinius išteklius.   

362 338 186 24 450 380 240 70 450 380 240 70 450 380 240 70 

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  
 

724 700 464 24 900 830 585 70 900 830 585 70 900 830 585 70 

 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 724 700 464 24 900 830 585 70 900 830 585 70 900 830 585 70 
 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 
                

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 724 700 464 24 900 830 585 70 900 830 585 70 900 830 585 70 
    



 
 

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 
 

Vertinimo kriterijaus 
kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų 
pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų 2021-ųjų 

 1 tikslas: pagal Komisijos kompetenciją 
užtikrinti, kad ūkio subjektų vykdoma 
licencijuojama ir nelicencijuojama veikla 
būtų vykdoma laikantis Visuomenės 
informavimo įstatymo reikalavimų, 
sudarant sąlygas vartotojams gauti 
kokybiškas ir jų poreikius atitinkančias 
paslaugas. 

    

R-01-01-01-01 Ūkio subjektų, vykdančių licencijuojamą ir 
nelicencijuojamą veiklą, patikrinimų 
skaičius (proc. nuo visų Komisijos 
planuotų patikrinimų) 

100 100 100 100 

R-01-01-01-01 Komisijos priimtų sprendimų dėl neteisėtai 
vykdomos veiklos nutraukimo skaičius 
(procentais nuo visų Komisijos priimamų 
sprendimų) 

3 5 8 9 

 1 tikslo uždavinys – stiprinti turinio, 
skleidžiamo vykdant radijo, televizijos 
programų transliavimo,  retransliavimo 
veiklą, teikiant televizijos programų ir (ar) 
atskirų programų platinimo internete 
paslaugas bei užsakomąsias visuomenės 
informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugas, atitikties teisės aktų 
reikalavimams priežiūrą.   
vykdyti licencijuojamos ir 
nelicencijuojamos veiklos priežiūrą 

    

P-01-01-01-01-01 Radijo, televizijos programų turinio  
atitikties teisės aktų reikalavimams 
patikrinimų skaičius (proc. nuo visų 
planuotų) 

98 98 98 98 

P-01-01-01-01-02 Ištirtų pranešimų apie televizijos 
programas, platinančias neskelbtiną 
informaciją arba pažeidžiančias ribojamos 

100 100 100 100 



 
 

informacijos platinimo tvarką, skaičius 
(proc. nuo gautų skundų). 

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, pozicijų ir 

išvadų teikimas audiovizualinės politikos 
įgyvendinimo srityje skaičius 

10 10 12 12 

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

    

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

70 70 70 70 

P-02-01-01-01-02 Komisijos informacinių sistemų 
pasiekiamumas per metus, proc.  

 

80 80 80 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUVESTINĖ INFORMACIJA 
4 lentelė. 2019-ųjų metų pareigybių skaičius pagal pareigybių grupes 

 

Eil. 
Nr. Institucijos/įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 
Išlaidos darbo 
užmokesčiui, 
tūkst. Eurų 

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 3 - 3 - 26 - 32 11  
 Kiti biudžeto lėšas gaunantys 

subjektai* 
         

Iš viso pareigybių 3 - 3 - 26 - 32 11  
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui (tūkst. 
Eurų) 

162 - 63 - 423 - 585 156 585 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS (2018 metai) 

 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 
Apsaugoti vartotojus nuo žalingo turinio, užtikrinant kokybiškų ir visuomenės 
poreikius atitinkančių radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete 
paslaugų teikimą Lietuvos vartotojams. 

01 

Vartotojų apsauga nuo žalingo turinio. Vartotojų skundų dėl žalingo turinio 
santykis su kitais Komisijos gaunamais skundais. 
 

E-01-01 

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

veiklos poveikį apsaugant vartotojus nuo žalingos 
informacijos 
 

4. Skaičiavimo metodas  x:y, kur 
x – bendras Komisijos gautų skundų skaičius  
y – vartotojų skundų dėl žalingos informacijos 
skaičius 

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

kontaktinis asmuo 
Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas 
Martynas Lukoševičius, 
el. p.: martynas.lukosevicius@rtk.lt, tel. (8 5) 233 
06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:martynas.lukosevicius@rtk.lt


 
 

 
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS (2018 metai) 

 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 
Apsaugoti vartotojus nuo žalingo turinio, užtikrinant kokybiškų ir visuomenės 
poreikius atitinkančių radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete 
paslaugų teikimą Lietuvos vartotojams. 

01 

Konsultacijų, metodinės pagalbos suteikimas ūkio subjektams dėl planuojamos 
vykdyti ar vykdomos veiklos skaičius.  

E-01-02 

 
1. Apibrėžimas  
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus taip 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia įvertinti Komisijos pagalbos mastą 

ūkio subjektams.  
4. Skaičiavimo metodas  Suteiktų konsultacijų skaičius 
5. Duomenų šaltinis Institucijos duomenys 
6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Administracijos direktorius Nerijus Maliukevičius,        
el. p.: nerijus.maliukevičius@rtk.lt ,   
tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nerijus.maliukevi%C4%8Dius@rtk.lt


 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS (2018 metai) 
 

 
Pavadinimas Kodas 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 188741498 
Apsaugoti vartotojus nuo žalingo turinio, užtikrinant kokybiškų ir visuomenės 
poreikius atitinkančių radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, 
užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis 
paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete 
paslaugų teikimą Lietuvos vartotojams. 

01 

Komisijos sprendimų, priimtų išnagrinėjus skundus ar atlikus patikrinimus, 
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 Ne 
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 
Administracijos direktorius Nerijus Maliukevičius, el. 
p.: nerijus.maliukevičius@rtk.lt ,   
tel. (8 5) 233 06 60 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:nerijus.maliukevi%C4%8Dius@rtk.lt

