
PATVIRTINTA 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

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

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos  

2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-

46 

redakcija) 

 

ŪKIO SUBJEKTO, VYKDANČIO RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ 

RETRANSLIAVIMO VEIKLĄ IR (AR) TEIKIANČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VARTOTOJAMS TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR (AR) ATSKIRŲ PROGRAMŲ 

PLATINIMO INTERNETE PASLAUGAS, PLANINIO PATIKRINIMO KONTROLINIS 

KLAUSIMYNAS 

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

___ priedas) 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 

1. Retransliuotojo ar asmens, teikiančio Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) 

atskirų programų platinimo internete paslaugas, 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 yra laikomasi įpareigojimo retransliuoti, 

platinti internete visas nekoduotas 

nacionalines Lietuvos nacionalinio radijo ir 

televizijos (toliau – LRT) programas? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Ar yra laikomasi draudimo keisti 

retransliuojamas ir (ar) platinamas internete 

radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras 

programas ar įterpti į jas bet kokią kitą 

informaciją? 

 

*Retransliuojamos ir (ar) platinamos 

internete televizijos programos pakeitimu 

nelaikomas specialių techninių priemonių 

naudojimas, siekiant užtikrinti nepilnamečių 

apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos 

poveikio jų psichikos sveikatai, fiziniam, 

protiniam ir doroviniam vystymuisi, 

pritaikyti neįgaliesiems ar užtikrinti kitų 

radijo ir (ar) televizijos programų 

transliuotojų išimtines teises į televizijos 

programas ar atskiras programas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.  Ar yra vykdomi Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos (toliau – Komisija) sprendimai 

laikinai sustabdyti televizijos programų, 

kuriose buvo paskleista neskelbtina 

informacija,  retransliavimą ir (ar) platinimą 

internete Lietuvos Respublikoje tokio 

Komisijos sprendimo galiojimo laikotarpiu? 

 

* Televizijos programa (programos), dėl 

kurios (kurių) priimtas Komisijos 

sprendimas, negali būti retransliuojama ir 

platinama internete nei pagrindiniame, nei už 

papildomą mokestį platinamuose televizijos 

programų paketuose, taip pat negali būti 

sudaryta galimybė vartotojui įtraukti tokią 

televizijos programą į individualų televizijos 

programų paketą. 

    

4. Ar pagrindinis ir papildomas televizijos 

programų paketai atitinka jiems keliamus 

reikalavimus: 

    

4.1. Pagrindinis televizijos programų paketas 

teikiamas visiems televizijos programų 

retransliuotojo ir (ar) televizijos programų 

platintojo internete vartotojams; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4.2. Pagrindiniame televizijos programų pakete 

yra retransliuojamos ir platinamos internete 

visos nekoduotos nacionalinės LRT 

transliuojamos televizijos programos ir kitos 

televizijos programos, kurioms Komisija 

suteikė privalomai retransliuojamos ir (ar) 

platinamos internete programos statusą. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. Ar yra laikomasi reikalavimo, kad televizijos 

programos oficialiomis Europos Sąjungos 

kalbomis, sudarytų ne mažiau kaip 90 

procentų programų kiekio teikiant Lietuvos 

Respublikos vartotojams televizijos 

programų ar atskirų programų platinimo 

internete paslaugas ir (ar) ne mažiau kaip 90 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



procentų retransliuojamų televizijos 

programų kiekio kiekviename jų vartotojams 

siūlomame pagrindiniame televizijos 

programų pakete? 

 

*Šis reikalavimas netaikomas už papildomą 

mokestį platinamiems televizijos programų 

paketams. 

6. Ar sudarydami galimybę pasirinkti, kuria 

kalba retransliuoti ir (ar) platinti internete 

tokią pačią televizijos programą – oficialia 

Europos Sąjungos ar kita kalba, 

retransliuotojai ir (ar) asmenys, teikiantys 

Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos 

programų ar atskirų programų platinimo 

internete paslaugas, užtikrina, kad televizijos 

programa ar atskira programa būtų 

retransliuojama ir (ar) platinama internete 

oficialia Europos Sąjungos kalba? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7. Ar savo interneto svetainėje (jei tokią turi) 

viešai skelbia išsamų, teisingą ir nuolat 

atnaujinamą televizijos programų paketus 

sudarančių televizijos programų sąrašą? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8. Ar laikomasi licencijos sąlygų? 

 

*Taikoma tik turintiems retransliuojamo 

turinio licenciją.  

    

9.  Ar ketvirtinės ataskaitos apie finansinius 

rezultatus yra teikiamos laikantis nustatytų 

terminų?  

    

10. Ar teikiama Komisijai išsami, teisinga ir tiksli 

informacija apie retransliuojamas ir (ar) 

platinamas televizijos programas ir (ar) 

atskiras programas? Ar informacija apie 

retransliuojamų ir (ar) platinamų internete 

televizijos ir (ar) atskirų programų 

pasikeitimus teikiama Komisijai laikantis 

nustatytų terminų ? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

III.TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas 

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

 

2. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KS-171 „Dėl 

televizijos programų paketų sudarymo taisyklių patvirtinimo“   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1026b70065ca11e58e1ab2c84776483b 

 

3. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl 

informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

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

Nr. KS-32, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04988 

 

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-16 „Dėl 

įpareigojimo retransliuoti televizijos programas, pirmenybę teikiant oficialioms Europos Sąjungos 

kalboms“  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/wRduXQRGBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1026b70065ca11e58e1ab2c84776483b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4627b805c4511e589fccd6fa118e11c/gTSGQyeChM
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d029f850818f11eb9601893677bfd7d8


https://www.rtk.lt/uploads/solutions/docs/1119_ks-16-2016.pdf 
Punkto pakeitimai: 

Nr. KS-32, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04988 

 
 

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

redakcijomis. 

 

 

     

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigų 

pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. KS-46, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13869 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d029f850818f11eb9601893677bfd7d8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=74b61030cd4f11e9929af1b9eea48566

