
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS  

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2023-2025 METŲ 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2023 m. sausio 5 d. Nr. V- 1 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 3 

dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 

2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų 

patvirtinimo“, 49.8 papunkčiu, 

t v i r t i n u Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2023 − 2025 metų strateginį veiklos planą 

(pridedama).  
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Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

pirmininko 2023 m. sausio 5 d. 

įsakymu Nr. V-1 

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA 

Kodas 188741498 

 

2023 -2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 
 

I SKYRIUS 

MISIJA 
 

Kurti naudą visuomenei saugant valstybę, visuomenės dorovę ir užtikrinant patikimos ir 

kokybiškos informacijos sklaidą.   
 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI 
 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija veikia kultūros valstybės veiklos srityje. 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija tiesiogiai neprisideda prie Nacionaliniame pažangos 

plane nustatytų strateginių tikslų pasiekimo ir pažangos įgyvendinimo, ji siekia tik savo veiklos 

tikslų. 

 

1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai 

Veiklos tikslas ir jo poveikio rodiklis 

Pradinė veiklos 

tikslo poveikio 

rodiklio reikšmė 

Veiklos tikslo rodiklio 

reikšmės 

2023 

metai 

2024 

metai 

2025 

metai 

1 2 3 4 5 

1. Užtikrinti valstybės, visuomenės dorovės apsaugą ir patikimos ir 

kokybiškos informacijos sklaidą visuomenei radijo, televizijos 

programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos 

paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete paslaugų teikimo veiklos srityse, siekiant optimalios 

patikrinimų naštos ūkio subjektams. 

    

1.1. Asmenų, kurie turėjo prieigą prie draudžiamos skelbti ir (ar) 

ribojamos skelbti viešosios informacijos radijo ir televizijos 

programose, skaičius (asmenų galimai patyrusių žalą skaičius, 

procentais). 

80 proc. (2021)  80 

proc.  

80 

proc. 

80 

proc.  

1.2. Komisijos gautų skundų dėl žalingo turinio radijo, televizijos 

programose, dalis (proc. nuo visų Komisijos gautų skundų)  

 

63 proc. (2021) 62 

proc. 

61 

proc. 

60 

proc. 

1.3. Vidutinė vieno ūkio subjekto veiklos planinio patikrinimo 

trukmė (kalendorinėmis dienomis) 

 

30 (2021) 

 

30 25 20 

2. Sumažinti autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių 

subjektų teisių pažeidimų skaičių  internete. 

    

2.1. Komisijos sprendimų, priimtų dėl privalomų nurodymų 

panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių 

saugomą turinį interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo, dalis 

(proc.) 

100 proc.  98 

proc.  

99 

proc. 

100 

proc. 

2.2. Vidutinis interneto svetainių vartotojų srauto pokytis po 

Komisijos sprendimo blokuoti interneto svetainės domeno vardą 

(proc.)  

60,4 proc.  61 

proc.  

62 

proc.  

65 

proc. 



 

III SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 
 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) 2023 metais numato šiuos veiklos 

prioritetus: 

1. Komisija 2023 m. ir toliau planuoja aktyviai veikti, siekdama užkirsti kelią Lietuvos 

Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose numatytos 

draudžiamos skelbti visuomenės informavimo priemonėse informacijos sklaidai. Komisija, 

nustačiusi draudžiamos skelbti informacijos faktą, ir 2023 m. atitinkamai taikys Visuomenės 

informavimo įstatyme nustatytas poveikio priemones dėl laikino užsienio valstybių audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų  teikėjų parengtų paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

2. Ir 2023 m. bus tęsiamas 2022 m. nusistatytas veiklos prioritetas: dalijimosi vaizdo 

medžiaga platformų paslaugų  priežiūra.  

Atsižvelgiant į tai, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas naudojantis dalijimosi 

vaizdo medžiagos platformomis nelicencijuojama veikla, tačiau apie šios veiklos vykdymą turi būti 

pranešama Komisijai Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, Komisija ir toliau sieks, 

kad visi šios paslaugos teikėjai būtų pateikę pranešimus Komisijai. Tuo tikslu, Komisija 2022 m. 

kovo 30 d. priėmė sprendimą Nr. KS-42 „Dėl Dairių dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėjų, teikiančių paslaugas naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma, kvalifikavimo ir jiems 

taikomų reikalavimų patvirtinimo“, kuriuo nustatė atitinkamus reikalavimus šios paslaugos teikėjams, 

kriterijus, kuriems esant, asmuo laikomas paslaugos teikėju, reklamos talpinimo klausimus ir kita. 

Komisija ir toliau tęs aktyvią konsultacinę veiklą, siekdama, kad minėtas paslaugas teikiantiems 

asmenims būtų pateiktos kokybiškos ir išsamios konsultacijos, kad šie paslaugų teikėjai pateiktų 

pranešimus Komisijai ir tokiu būdu Komisija galės užtikrinti teikiamų paslaugų turinio atitiktį teisės 

aktų reikalavimas. 

3. Suprantama, kad Komisija visą savo veiklos laikotarpį ypatingą dėmesį skiria ir toliau skirs 

nepilnamečių apsaugai nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio. Atsižvelgiant į tai, kad ūkio 

subjektams praktikoje vis dar kyla daug problemų dėl konkrečios jų ketinamos rengti ir (ar) skleisti 

viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos 

kategorijai, jos žymėjimo ir skleidimo apribojimų taikymo, Komisija nuolat teikia pagal savo 

kompetenciją konsultacijas šiais klausimais. Atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, pasibaigus 

COVID-19 pandemijai, 2023 m. planuojama vėl atnaujinti susitikimus su paslaugų teikėjais, kad 

būtų galima be tarpiškai spręsti kylančias problemas ir klausimus, susijusius su nepilnamečiams 

jautraus turinio sklaida. Taigi, Komisija planuoja ir toliau gerinti savo veiklą ūkio subjektų 

konsultavimo srityje, ypatingai atsižvelgiant į Visuomenės informavimo įstatymo pakeitime 

nustatytus naujus reikalavimus ir naują teisinį tam tikrų paslaugų teikimo reguliavimą. Komisijos 

prioritetas ūkio subjektų konsultavimo veikloje išlaikyti ne mažesnį kaip 9,50 balų pagal Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2020 m. atliktą ūkio subjektų veiklos pažangumo 

vertinimą už konsultavimo veiklą, bet  2023 m. pasiekti 10 balų ir vykdyti aukštus kokybiškam 

konsultavimui keliamus reikalavimus konsultavimo veiklą. 

4. Privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimas, siekiant kad būtų 

panaikintos galimybės pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį internete. 

Privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimas vykdomas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių ir 1, 

2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1612, Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos 

paslaugų teikėjams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. 

lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771, ir Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus 

interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2019 m. 

kovo 27 d. sprendimu Nr. KS-14, nuostatomis. Šiuo reguliavimu  įtvirtinama Komisijos pareiga 

pagal teisių subjektų prašymus duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus 

panaikinti galimybę pasiekti viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto 



 

domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol nepašalinamas autorių teisių saugomo 

turinio pažeidimas.  

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija vykdo dvi programas:  

 1) Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų 

transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi 

vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūros; 

 Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų 

transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo 

medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete 

paslaugų teikėjų veiklos priežiūros programos vykdymą sąlygoja Komisijai Visuomenės 

informavimo įstatymo nuostatomis pavestos vykdyti funkcijos. 

 2) galimybių pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį 

internete ribojimo programa. 

Programa yra skirta įgyvendinti Komisijai Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 

straipsnio 3 dalyje nustatytą funkciją. Galimybių pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių 

saugomą turinį internete ribojimo programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių 

teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 

Nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1612, Privalomų 

nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771, ir Teisių turėtojų 

prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. KS-14, nuostatomis, kuriomis 

įtvirtinama Komisijos pareiga pagal teisių subjektų prašymus duoti interneto prieigos paslaugų 

teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti viešai paskelbtą autorių teisių 

saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol 

nepašalinamas autorių teisių saugomo turinio pažeidimas.  

 

 

 

 

 



 

2 lentelė. 2022 -2025 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)  

Eil. 

Nr. 

Valstybės veiklos srities 

pavadinimas, programos 

kodas ir pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 2025 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 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 08 - Kultūra                 

1.1. 

08-001 Lietuvos Respublikos 

jurisdikcijai priklausančių 

radijo, televizijos programų 

transliuotojų, retransliuotojų, 

užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų, 

dalijimosi vaizdo medžiaga 

platformos paslaugų, 

televizijos programų ir (ar) 

atskirų programų platinimo 

internete paslaugų teikėjų 

veiklos priežiūra  

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

876 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

24 

 

900 

 

876 

 

700 

 

24 

 

950 

 

926 

 

750 

 

24 

 

950 

 

926 

 

750 

 

24 

1.2. 

08-002 Galimybių pasiekti 

neteisėtai viešai paskelbtą 

autorių teisių saugomą turinį 

internete ribojimo programa. 

 

 

 

293 

 

 

268 

 

 

180 

 

 

25 

 

250 250   250 235 190 15 250 235 190 15 

IŠ VISO 1193 1144 880 49 1150 1126 700 24 1200 1161 940 39 1200 1161 890 39 

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 

    
            

Iš jų tęstinės veiklos priemonių                 

Iš jų pervedimų priemonių                 

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (įskaitant Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšas) 

    

            

Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos 

lėšos) 

    

            

Asignavimų pokytis, palyginti su 

ankstesniais metais 

    
            

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 

    
            

Iš jų tęstinės veiklos priemonių                 

Iš jų pervedimų priemonių                 



 

1 grafikas. 2022 – 2025 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 

 

 

 
 

 

Kultūros valstybės veiklos srities 1.1 programa  

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų transliuotojų, 

retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga 

platformos paslaugų, televizijos programų ir(ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų 

teikėjų veiklos priežiūros programa.  
 

Komisijos vykdoma Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų 

transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo 

medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų 

teikėjų veiklos priežiūros programa (toliau – Programa) yra tęstinė (vykdoma nuo 2012 m.) ir bus tęsiama 

2023-2025 metais. 

Programa yra skirta įgyvendinti Komisijai Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu 

pavestas funkcijas. Programa parengta, atsižvelgiant į tikslus ir uždavinius, numatytus Valstybinės 

vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2019 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų 

programos patvirtinimo“. 

Programos vykdytojas – Komisija. 

Programą įgyvendins visi Komisijos nariai (11 ) ir Komisijos administracijos darbuotojai (25).  

Programos koordinatorius – Komisijos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius. 

 

Kita svarbi informacija 

Programa yra finansuojama iš į valstybes biudžetą̨ įmokamų̨ Komisijos pajamų, gaunamų iš radijo ir (ar) 

televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams 

televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų, išskyrus Lietuvos 

nacionalinį radiją ir televiziją, gaunančių pajamas iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, 

retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, ir (ar) užsakomųjų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo veiklos, 

įmokų. 
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2022-2025 metų asignavimų pasiskirstymas pagal 

programas

1. Kultūros valstybės veiklos srityje, tūkst. eurų

1.1 programa 1.2 programa



 

2 grafikas. Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų transliuotojų, 

retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga 

platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų 

veiklos priežiūros programa ir jos uždaviniai  

 

 

 
 

 
 

08 Kultūros valstybės veiklos sritis

08-001 Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų 
transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, 

dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų 
programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūros programa.

08-001-11-01 Užtikrinti objektyvų visuomenės informavimą, veiksmingą 
licencijuojamos ir nelicencijuojamos veiklos priežiūrą, siekiant optimalios patikrinimų 

naštos ūkio subjektams

08-001-11-02 Užtikrinti efektyvų Komisijos veiklos organizavimą, veiklos viešumą ir 
kontrolę



 

3 lentelė. 2022-2025 metų programos (08-001 Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų transliuotojų, 

retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų 

programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūros programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) 

Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų 

asignavimai 
2023 metų asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Numatomi 2025 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

08-001-11-

01  

Užtikrinti objektyvų visuomenės 

informavimą, veiksmingą 

licencijuojamos ir nelicencijuojamos 

veiklos priežiūrą, siekiant optimalios 

patikrinimų naštos ūkio subjektams 

571 559 500 12 571 559 500 12 596 584 500 12 596 584 525 12  

08-001-11-

01-01 (TP) 

tobulinti audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų sektoriaus reguliavimo aplinką 

ir teisinę bazę, siekiant sudaryti palankias 

sąlygas šio sektoriaus plėtrai. 

571 559 500 12 571 559 500 12 596 584 500 12 596 584 525 12  

08-001-11-

01-02 (TP) 

vykdyti licencijuojamos ir 

nelicencijuojamos veiklos paslaugų 

teikėjų patikrinimus, viešai skelbti 

informaciją apie pagrindinius veiklos 

priežiūros reikalavimus ir patikrinimų 

rezultatus. 

                 

08-001-11-

01-03 (TP) 

nagrinėti paslaugų naudotojų (vartotojų) 

skundus dėl paslaugų turinio atitikties 

teisės aktų reikalavimams. 

                 

08-001-11-

02  

Užtikrinti efektyvų Komisijos veiklos 

organizavimą, veiklos viešumą ir 

kontrolę. 

329 317 200 12 329 317 200 12 354 342 225 12 354 342 225 12  

08-001-11-

02-01 (TP) 

planuoti, valdyti ir efektyviai naudoti 

finansinius, materialinius ir 

žmogiškuosius išteklius. Formuoti 

efektyviam valdymui reikalingas 

kompetencijas ir įgūdžius turintį 

personalą 

329 317 200 12 329 317 200 12 354 342 225 12 354 342 225 12  

08-001-11-

02-02 (TP) 

Viešinti informaciją apie Komisijos 

vykdomą veiklą ir jos rezultatus. 
                 

08-001-11-

02-03 (TP) 

vystyti ir palaikyti priemones, skirtas 

sužinoti vartotojų nuomonę ir vertinimus 

apie Komisijos teikiamos informacijos ir 

paslaugų kokybę. 

                 



 

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas, iš viso 
                 

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
                 

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos                  
 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
                 

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
                 

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams                  
 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti 

ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant 

atskirus šaltinius) 

                 

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 

                 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
                 

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms finansuoti 
                 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės 

veiklos ir pervedimų priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms 
                 

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 900 876 700 24 900 876 700 24 950 926 750 24 950 926 750 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planas, NPP, 

PP) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 uždavinys: Užtikrinti objektyvų visuomenės 

informavimą, veiksmingą licencijuojamos ir 

nelicencijuojamos veiklos priežiūrą, siekiant 

optimalios patikrinimų naštos ūkio subjektams 

     

E-08-001-01-11-01 Asmenų (kokia auditorija) turėjo prieigą prie 

draudžiamos skelbti ir (ar) ribojamos skelbti viešosios 

informacijos pagal Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos įstatymo nuostatas, skaičių (asmenų 

galimai patyrusių žalą skaičius, procentais)  

Atliktų licencijuojamos ir nelicencijuojamos veiklos 

planinių patikrinimų, siekiant užtikrinti tinkamą teisės 

aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinti galimus 

pažeidimus, skaičius (vnt.) 

80 (2021) 80 80 78  

E-08-001-01-11-02  Išnagrinėtų pranešimų (skundų) apie televizijos 

programas, platinančias neskelbtiną informaciją arba 

pažeidžiančias ribojamos informacijos platinimo 

tvarką, skaičius (proc. nuo gautų skundų). 

63 (2021) 62 61 60  

 1 uždavinio 1 priemonė 

vykdyti licencijuojamos ir nelicencijuojamos veiklos 

paslaugų teikėjų patikrinimus, viešai skelbti 

informaciją apie pagrindinius veiklos priežiūros 

reikalavimus ir patikrinimų rezultatus.  

     

R-08-001-01-11-01-01 Pagal Komisijos kompetenciją išnagrinėtų 

licencijuojamos ir nelicencijuojamos veiklos paslaugų 

gavėjų, įskaitant vartotojus, skundų teisės aktuose 

nustatytais terminais dalis (proc. nuo visų išnagrinėtų 

skundų) 

100 (2021) 100 100 100  

P-08-001-01-11-01-02 Planinių patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius 

klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais  

100 (2021) 100 100 100  



 

 1 uždavinio 2 priemonė 

tobulinti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

sektoriaus reguliavimo aplinką ir teisinę bazę, siekiant 

sudaryti palankias sąlygas šio sektoriaus plėtrai. 

     

P-08-001-01-11-01-03 Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai 

klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir 

geriau juos įgyvendinti, procentas 

100 (2021)  100 100 100  

 2 uždavinys: Užtikrinti efektyvų Komisijos veiklos 

organizavimą, veiklos viešumą ir kontrolę. 

     

 2 uždavinio 1 priemonė  

planuoti, valdyti ir efektyviai naudoti finansinius, 

materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Formuoti 

efektyviam valdymui reikalingas kompetencijas ir 

įgūdžius turintį personalą.  

     

V-08-001-11-02-02-01 Komisijos administracijos darbuotojų, per 

ataskaitinius metus dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, dalis (proc. nuo bendro 

Komisijos administracijos darbuotojų skaičiaus). 

55 (2021) 55 58 60  

 2 uždavinio 2 priemonė  

Viešinti informaciją apie Komisijos vykdomą veiklą 

ir jos rezultatus. 

     

V-08-001-11-02-02-01 Asmenims (paslaugų vartotojams) suorganizuotų 

renginių (konsultacijų, diskusijų ir pan.) skaičius, per 

metus 

4 (2021) 4 4 4  

V-08-001-11-02-02-02 Žiniasklaidos priemonėms išplatintų pranešimų apie 

Komisijos veiklą skaičius (vnt.) 
45 (2021) 48 50 50  

 2 uždavinio 3 priemonė 

Vystyti ir palaikyti priemones, skirtas sužinoti 

vartotojų nuomonę ir vertinimus apie Komisijos 

teikiamos informacijos ir paslaugų kokybę. 

     

V-08-001-11-02-02-01 Asmenų (paslaugų vartotojų) nuomonės apie 

Komisijos skelbiamos informacijos ir apie teikiamų 

paslaugų kokybę, prieinamumą, tyrimo rezultatas, 

teigiamas įvertinimas procentais 

100 (2021) 100 100 100  

 

 



 

Kultūros valstybės veiklos srities 1.2 programa 

Galimybių pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį internete ribojimo 

programa   

 

Komisijos vykdoma galimybių pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį 

internete ribojimo programa pradėta vykdyti 2019 metais ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 

Nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1612, Privalomų 

nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771, ir Teisių turėtojų prašymų taikyti 

privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. KS-14, nuostatomis, kuriomis įtvirtinama Komisijos 

pareiga pagal teisių subjektų prašymus duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus 

panaikinti galimybę pasiekti viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno 

vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol nepašalinamas autorių teisių saugomo turinio 

pažeidimas.  

Programa yra skirta įgyvendinti Komisijai Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 3 

dalyje nustatytą funkciją.  

Programos vykdytojas – Komisija.  

Programos vykdymui numatytos 3 pareigybės. Programa finansuojama iš kompensacinio 

atlyginimo dalies, skirtos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatytoms 

teisių gynimo priemonėms įgyvendinti. 

Programą įgyvendins visi Komisijos nariai (11 ) ir 3 Komisijos administracijos darbuotojai.  

Programos koordinatorius – Komisijos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius. 

 

Kita svarbi informacija 

Programa yra finansuojama iš kompensacinio atlyginimo dalies, skiriamos Komisijai Autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 grafikas. Galimybių pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį internete ribojimo 

programa ir jos uždaviniai  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Kultūros valstybės veiklos sritis

08-002 Galimybių pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį internete 
ribojimo programa.

08-002-11-01 Užtikrinti teisių subjektų teisių apsaugą duodant privalomus nurodymus interneto 
prieigos paslaugų teikėjams, kad būtų nutrauktas neteisėtas autorių teisių saugomo turinio viešas 

skelbimas internete



5 lentelė. 2022-2025 metų programos (08-002 Galimybių pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį internete ribojimo programa 

programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) 

Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų 

asignavimai 
2023 metų asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Numatomi 2025 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

08-002-11-

01  

Užtikrinti teisių subjektų teisių apsaugą 

duodant privalomus nurodymus interneto 

prieigos paslaugų teikėjams, kad būtų 

nutrauktas neteisėtas autorių teisių 

saugomo turinio viešas skelbimas 

internete.  

293 268 180 25 250 250   250 235 190 15 250 235 190 15  

08-002-11-

01-01 (TP) 

Nagrinėti teisių subjektų prašymus taikyti 

privalomus nurodymus interneto prieigos 

paslaugų teikėjams. 

                 

08-002-11-

01-02 (TP) 

Surinkti ir kartą per metus paskelbti 

apibendrintą informaciją apie Autorių 

teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 

straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimą 

                 

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas, iš viso 
                 

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
                 

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos                  
 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
                 

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
                 

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams                  
 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti 

ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant 

atskirus šaltinius) 

                 

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 

293 268 180 25 250 250   250 235 190 15 250 235 190 15  

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
                 



 

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms finansuoti 
                 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės 

veiklos ir pervedimų priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms 
                 

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2)                  

 

 

 

6 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planas, NPP, 

PP) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 uždavinys: Užtikrinti teisių subjektų teisių 

apsaugą duodant privalomus nurodymus 

interneto prieigos paslaugų teikėjams, kad būtų 

nutrauktas neteisėtas autorių teisių saugomo 

turinio viešas skelbimas internete.  

     

E-08-002-01-11-01 Vidutinis interneto svetainių vartotojų srauto 

pokytis po Komisijos sprendimo blokuoti 

interneto svetainės domeno vardą (proc.).   

70 70 72 75  

E-08-002-01-11-02  Pagal Komisijos kompetenciją išnagrinėtų 

prašymų dėl privalomų nurodymų panaikinti 

galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą 

autorių teisių saugomą turinį interneto prieigos 

paslaugų teikėjams teisės aktuose nustatytais 

terminais dalis (proc. nuo visų išnagrinėtų 

prašymų) 

100 100 100 100  

 

 

 

 



 

VI SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Komisiją sudaro 11 Komisijos narių, kurie skiriami Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 4 dalies nustatyta 

tvarka ketverių metų kadencijai.  

Komisijos veiklą užtikrina Komisijos administracija. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. SV-S-1024 

„Dėl didžiausio leistino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 

gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus“ patvirtintas didžiausias leistinas Komisijos 

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius yra 25, neįskaitant Komisijos pirmininko, 

Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Komisijos narių pareigybių (Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos nariai yra 

valstybės pareigūnai).  

Komisijai, įskaitant ir Komisijos administraciją, vadovauja Komisijos pirmininkas. 
 

7 lentelė. Informacija apie įstaigos žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų) 

 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

2022 metai 2023 metai 2024 metai 2025 metai 

Pareigybių skaičius 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Lietuvos radijo ir 

televizijos komisija 
36 11  36 11  36 11  36 11  

2.              

3.              

4.              

              

Iš viso  36 11 700 36 11 700 36 11 700 36 11 750 
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