
PATVIRTINTA  

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos  

2018 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. KS-37 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO, TEIKIANČIO UŽSAKOMĄSIAS VISUOMENĖS INFORMAVIMO 

AUDIOVIZUALINĖMIS PRIEMONĖMIS PASLAUGAS, PLANINIO PATIKRINIMO 

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS 

 
(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos 20__  m. ____________  d. patikrinimo akto Nr. ___ 

priedas) 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

1. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjo pavadinimas: 

________________________________________________________________________________________ 

2. Įmonės kodas: __________________________________________________________________________ 

3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____________________________________________________________ 

4. Adresas:_______________________________________________________________________________ 

5. Ūkio subjektą atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė):___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. Patikrinimo pradžios ir pabaigos datos: ______________________________________________________ 

7. Patikrinimo teisinis pagrindas: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

II. KONTROLINIAI KLAUSIMAI 

 

Eil. 

Nr. 

 

Klausimas 

Atitiktis teisės aktų 

reikalavimams 

Pastabos 

Taip Ne Neaktualu 

(nevertinta) 

 

1. Ar laikomasi draudimo programose skelbti 

informaciją, kurioje: 

   

 

 

1.1. raginama prievarta keisti Lietuvos 

Respublikos konstitucinę santvarką; 

    

1.2. 

 

skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos 

suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, 

politinę nepriklausomybę; 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 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, negalios, 

tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos 

pagrindu; 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. platinama, propaguojama ar reklamuojama 

pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) 
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reklamuojamos seksualinės paslaugos, 

lytiniai iškrypimai ar skatinama 

nepilnamečių seksualinė prievarta ar jų 

išnaudojimas; 

   

1.5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi 

įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės 

medžiagos; 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. tyčiojamasi iš žmogaus ar žmonių grupės 

arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl 

tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, 

seksualinės orientacijos, socialinės padėties, 

kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar 

kitais panašiais pagrindais; 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. pateikiamas savitikslis smurtas.     

2. Ar laikomasi draudimo platinti 

dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, 

įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir 

orumą? 

    

3. Ar laikomasi draudimo skleisti neigiamą 

poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią 

informaciją, susijusią su asmens 

duomenimis: 

    

3.1. kai siejant su nusikalstama veika ar kitais 

teisės pažeidimais skelbiami nuo teisėsaugos 

institucijų ar teismo nesislapstančio 

įtariamojo padarius nusikalstamą veiką, 

kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos 

veikos arba kitų teisės pažeidimų 

nukentėjusio nepilnamečio (aukos) asmens 

duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo 

asmens tapatybę; 

    

3.2.  kai skelbiami save sužalojusio ar mėginusio 

tai padaryti, nusižudžiusio ar mėginusio 

nusižudyti nepilnamečio asmens duomenys, 

pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens 

tapatybę; 

    

3.3. kuria, pateikiant duomenis apie nepilnametį, 

žeminamas jo orumas ir (ar) pažeidžiami jo 

interesai; 

    

3.4. kai piktnaudžiaujant nepilnamečių 

pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų 

socialinių reiškinių kontekste pateikiamos 

nepilnamečių nuomonės ir vertinimai; 

    

3.5. kai neigiamų socialinių reiškinių kontekste 

pateikiamos nepilnamečių nuotraukos ar 

filmuota medžiaga apie juos, jei pagal tai 

galima nustatyti jo asmens tapatybę. 

    

4. Užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjai užtikrina, kad audiovizualiniai 

kūriniai, kurie galėtų daryti neigiamą 

poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, 
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fiziniam, protiniam ar doroviniam 

vystymuisi programos žiūrėjimo lange ir 

kataloge yra pažymėti atitinkamais 

indeksais:  

4.1. audiovizualiniai kūriniai yra pažymėti 

indeksu „S“, kai juose skleidžiama 

informacija daro neigiamą poveikį 

nepilnamečiams; 

 

 

   

4.2. audiovizualiniai kūriniai yra pažymėti 

indeksu „N-14“, kai juose skleidžiama 

informacija daro neigiamą poveikį 

jaunesniems negu 14 metų nepilnamečiams; 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. audiovizualiniai kūriniai yra  pažymėti 

indeksu „N-7“, kai juose skleidžiama 

informacija daro neigiamą poveikį 

jaunesniems negu 7 metų nepilnamečiams. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjas sudaro galimybę paslaugų gavėjams 

tiesiogiai ir nuolat gauti informaciją apie 

savo pavadinimą, buveinės adresą, 

elektroninio pašto adresą ar interneto 

svetainės adresą, pagal kuriuos į jį galima 

greitai, tiesiogiai ir veiksmingai kreiptis, 

veiklos reglamentavimo ir savitvarkos 

institucijų pavadinimą, adresą ir telefoną. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Audiovizualinių kūrinių įrašai saugomi ne 

trumpiau kaip vienus metus nuo tos dienos, 

kai jie buvo įtraukti į užsakomųjų 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų teikėjo siūlomą 

katalogą.  

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ar ketvirtinės ataskaitos apie finansinius 

rezultatus yra teikiamos laikantis nustatytų 

terminų? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Užsakomųjų visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 

teikėjai užtikrina, kad ne mažiau kaip pusė 

programų užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugų kataloge būtų 

Europos kūriniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/wRduXQRGBc 

 

2. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/wRduXQRGBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367
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3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį 

nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.66BE5E9704D1/MXWEGKogjk 

 

4. Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės 

informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo 

internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-167   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c/gTSGQyeChM 
 

Pastaba. Taikant kontrolinį klausimyną turi būti  vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų 

redakcijomis. 

 

 

 

 

     

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigų 

pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.66BE5E9704D1/MXWEGKogjk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c/gTSGQyeChM

