
 
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKO 2020 M. KOVO 

27 D. ĮSAKYMO NR. V-11 „DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 

PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO IR 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  

PAKEITIMO 

 

2022 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-28 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir 

rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos pirmininko 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 2 priedą „Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ūkio subjektui suteiktų konsultacijų, 

kontrolinių klausimynų kokybės vertinimo apklausos anketa“ ir jį išdėstau nauja redakcija 

(pridedama). 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                               Rimantas Bagdzevičius                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

 

 

 

 



„Lietuvos radijo ir televizijos komisijos                                         

priežiūros veiklos efektyvumo ir  

                                                                                  rezultatyvumo matavimo ir vertinimo  

                                                                                  tvarkos aprašo 2 priedas 

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

pirmininko 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymo 

Nr. V- 28 redakcija) 

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ŪKIO SUBJEKTUI SUTEIKTŲ 

KONSULTACIJŲ, KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ KOKYBĖS VERTINIMO 

APKLAUSOS ANKETA 

 

 

1. Kokioje Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) prižiūrimoje veiklos 

srityje Jums buvo suteikta konsultacija ir (ar) pateiktas kontrolinis klausimynas?  

 

o Radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo paslaugų teikimo;  

o Radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo paslaugų teikimo;  

o Televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos 

vartotojams paslaugų teikimo;  

o Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo;  

o Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo. 

 

2. Ar Komisijos konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis?            

o Taip  

o Ne  

Prašytume Jūsų nurodyti vertinimo argumentus:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Kokia konsultavimo forma Jums yra priimtiniausia?  

o Telefonu  

o Elektroniniu paštu  

o DUK  

o Žodžiu, atvykus į Komisijos būstinę  

o Kita 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Ar aiški ir naudinga Komisijos konsultacija, pateikiama Komisijos interneto svetainės 

skiltyje DUK?  

o Taip  

o Ne  

Prašytume Jūsų nurodyti Komisijos veiklos sritis, kuriose pageidautumėte gauti daugiau 

konsultacijų ir (ar) pateikti pastabas dėl Komisijos interneto svetainės skiltyje DUK pateiktos 



informacijos turinio kokybės pagerinimo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Ar Komisijos pateikti Jūsų vykdomos veiklos kontroliniai klausimynai padėjo suvokti 

teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?  

o Taip  

o Ne  

Jūsų pasiūlymai dėl Komisijos kontrolinių klausimynų: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Jūsų vertinimu, kurie teisės aktų reikalavimai, reguliuojantys Jūsų vykdomą veiklą, 

yra nepagrįsti, pertekliniai, neproporcingi? Prašome juos nurodyti ir kodėl taip vertinate. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Kiek metų Jūsų įmonė vykdo veiklą? 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje? 

________________________________________________________________________________  

 

9. Ar Jūsų įmonei buvo iš anksto pranešta apie būsimą patikrinimą? 

o Taip  

o Ne  

 

10. Kiek laiko (valandomis) Komisijos administracijos darbuotojai buvo Jūsų įmonėje 

patikrinimo metu? ___________________ 

 

11. Kiek Jūsų įmonės darbuotojų dalyvavo patikrinimo veikloje ir laikinai negalėjo 

vykdyti savo tiesioginių funkcijų? ___________________________________________________ 

 

12. Kokios buvo Komisijos atlikto patikrinimo pasekmės? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Ar Komisijos administracijos darbuotojai informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą 

Jums buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip Jūs turėtumėte ištaisyti neatitiktį tiems 

reikalavimams?  

o Taip  



o Ne 

o Kita  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Ar sutinkate, kad veiklos patikrinimas prisidėjo prie Jūsų įmonės veiklos tobulinimo?  

o Taip  

o Ne  

o Kita 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. Ar sutinkate, kad kontrolinis klausimynas padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir 

geriau juos įgyvendinti?  

o Taip  

o Ne  

o Kita 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16. Ar Komisijos administracijos darbuotojai tiesiogiai arba netiesiogiai prašė atlygio?  

o Taip  

o Ne  

 

17. Užrašykite savo komentarus arba pasiūlymus dėl Komisijos administarcijos 

darbuotojųdarbo ir veiklos patikrinimo (laisvos formos tekstas). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dėkojame Jums už atsakymus. Kilus klausimų dėl konsultacijų ar kontrolinių klausimynų, 

maloniai prašome kreiptis į Komisiją konsultacijų telefonu Nr. (8 5) 207 8322 arba elektroniniu paštu 

lrtk@rtk.lt Ši anketa yra anoniminė ir jos duomenys išimtinai naudojami tik matuojant Komisijos 

priežiūros veiklos efektyvumą.“ 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 


