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ĮŽANGA 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) – nepriklausoma Seimui atskaitinga 

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, 

užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos 

paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti, 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. 

LRTK, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais 

klausimais, yra nepriklausoma ir nešališka, vadovaujasi žiniasklaidos pliuralizmo, kultūrų ir kalbų 

įvairovės, vartotojų apsaugos, prieinamumo, nediskriminavimo, tinkamo vidaus rinkos veikimo ir 

sąžiningos konkurencijos skatinimo principais. 

Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavo įstatymą (toliau – VIĮ) LRTK sudaro 11 

narių, kurie skiriami ketverių metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

Du narius į LRTK skiria Lietuvos  Respublikos Prezidentas, tris narius (vieną – iš opozicinių frakcijų) 

– Seimas Kultūros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno kūrėjų asociacija, po vieną narį – 

Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, Lietuvos žurnalistų sąjunga, ir Lietuvos 

žurnalistų draugija (žr.1 lentelę). 

 

1 lentelė. LRTK nariai 2019-2020 m. 

Vardas, pavardė Pareigos 
Delegavusi institucija / 

organizacija 
Paskyrimo nariu data 

Mantas 

Martišius 
Pirmininkas 

Nuo 2018-10-10  

Lietuvos Respublikos 

Prezidentas 

2013 01 21  

2017 03 28 

Laurynas 

Jonavičius  
Narys  

Lietuvos Respublikos 

Prezidentas 
2017 01 21 

Antanas Jonynas Narys 
Lietuvos meno kūrėjų 

asociacija 

2013 01 15  

2017 01 15 

Vidmantas 

Mačiulis 
Narys Lietuvos žurnalistų sąjunga 

2013 01 21  

2017 01 21 

Algis Matulionis Narys 
Lietuvos meno kūrėjų 

asociacija 

2013 01 15  

2017 01 15 

Liudvika 

Pociūnienė 
Narė Lietuvos žurnalistų draugija 

2013 10 17  

2017 03 25 
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Dainius 

Radzevičius 
 Narys 

Lietuvos meno kūrėjų 

asociacija 

2013 05 22  

2017 01 15 

Ričardas Slapšys Narys 
Lietuvos Respublikos 

Seimas 
2017 03 21 

Dalia 

Teišerskytė 
Narė 

Lietuvos Respublikos 

Seimas 
2017 03 21 

Vincentas 

Vobolevičius Narys 

Lietuvos katalikų bažnyčios 

Vyskupų konferencija 

2013 07 16  

2017 01 09 

LRTK finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka LRTK administracija, ji taip pat padeda 

LRTK atlikti jai pavestas funkcijas. LRTK administracijai vadovauja LRTK pirmininkas.  

LRTK administracijoje įsteigti 3 skyriai – Teisės, Visuomenės informavimo ir Ūkio subjektų 

veiklos priežiūros, kuris atlieka nuolatinę ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei radijo ir televizijos 

programų stebėseną. LRTK administracijoje numatytos 25 pareigybės. 

VIĮ nustatyta LRTK pareiga - kas 2 metus parengti ir teikti Seimui analitinę apžvalgą apie 

Lietuvos audiovizualinės politikos įgyvendinimą, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų raidą, 

pateikti statistinius duomenis apie visų Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikėjų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos 

vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, ir dalijimosi 

vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų veiklą įgyvendinant šio įstatymo nuostatas, taip pat 

nurodyti priežastis, trukdančias įgyvendinti konkrečias nuostatas, ir priemones, kurių imtasi ar 

numatoma imtis trūkumams pašalinti. 

LRTK čia pateikia trumpą dvejų – 2019-2020 m. – Lietuvos audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų raidos ir jų reguliavimo pokyčių Lietuvoje apžvalgą. Joje pateikiama informacija apie 

Lietuvos transliuotojus ir retransliuotojus, jų programas, nelicencijuojamos radijo ir televizijos 

programų transliavimo ir retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų 

platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos bei užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikimo pokyčius ir kitą aktualią informaciją. 

2020 m. pabaigoje LRTK vykdė 108 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir 

nelicencijuojama veikla, priežiūrą.  

2019-2020 m. teko susidurti su įvairiais reguliavimo iššūkiais dėl COVID-19 viruso 

pandemijos paskelbtos ekstremalios padėties ir įvesto karantino Lietuvoje. Tai sukėlė tam tikrų 

iššūkių, tačiau LRTK dirbo nuotoliniu būdu ir toliau sklandžiai tęsė veiklą.  

2019-2020 m. buvo siekiama kuo didesnį dėmesį sutelkti į Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos (toliau – AŽPD) nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę veiklą. 

2019-2020 m. LRTK pasiekė labai gerų rezultatų gindama autorių teises internete. Pagal 

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (toliau – ATGĮ) LRTK tapus autorių 

teises internete prižiūrinčia ir saugančia institucija, jai buvo suteikta teisė blokuoti interneto svetaines 

ir jų kopijas, kuriose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas turinys. Pradėjus taikyti 

ATGĮ numatytas priemones, apsilankymų skaičius jose ženkliai sumažėjo, kai kuriose iš jų – net iki 
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60 ir daugiau procentų, kai kurios užsidarė. Tai reiškia, kad nuolatinėmisLRTK pastangomis  

neteisėta veikla yra užkardoma ir autorių teisės internete yra apginamos. 

Siekdama išvengti grėsmės nacionalinio saugumo interesams ir vadovaudamasi VIĮ, 2020 

metais LRTK sustabdė Dmitrijaus Kiseliovo kontroliuojamų Lietuvoje retransliuojamų ar platinamų 

internete televizijos programų „RT“, „RT HD“, „RT SPANISH“, „RT DOCUMENTARY“ ir „RT 

DOCUMENTARY HD“ laisvą priėmimą.  

Be to, 2020 m. buvo pradėta procedūra dėl dezinformacijos skleidimo ir neapykantos 

kurstymo Lietuvoje rusų kalba retransliuojamoje televizijos programoje „RTR Planeta“. Tačiau per 

metus šioje programoje daugiau pažeidimų nebuvo nustatyta, todėl, atsižvelgiant į tarptautinių ir 

nacionalinių teisės aktų nuostatas, procedūra dėl laisvo retransliavimo sustabdymo nebuvo pratęsta.  

Vienas iš svarbiausių LRTK veiklos tikslų, kurį ji sėkmingai įgyvendina ir kiekvienais metais 

siekia tobulinti – vienodų reguliavimo sąlygų visiems analogišką veiklą vykdantiems LRTK 

prižiūrimiems ūkio subjektams užtikrinimas; patogių ir operatyvių konsultavimo ir bendradarbiavimo 

priemonių bei metodinės pagalbos ūkio subjektams diegimas bei grįžtamojo ryšio su jais 

užtikrinimas. 

Labai reikšmingas ir svarbus yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliktas įvertinimas, 

kurį ji parengė pagal Pažangumo vertinimo (švieslentės) metodiką – įrankį, kuris leidžia įvertinti, 

kaip ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos įgyvendina pažangias verslo priežiūros 

priemones ir kaip diegia kitas moderniąsias veiklos praktikas, susijusias su verslo priežiūra. Pagal šio 

vertinimo rodiklius LRTK yra viena iš didžiausią pažangą padariusių priežiūros institucijų. Tai rodo, 

kad vienas iš prioritetinių LRTK, kaip reguliuojančios institucijos, veiklos tikslų – tikslus 

konsultavimas, kokybiškas metodinės pagalbos teikimas – yra tinkamai įgyvendinamas.  

 

 

TRANSLIAVIMO VEIKLOS IR RETRANSLIUOJAMO 

TURINIO LICENCIJAVIMAS, NELICENCIJUOJAMOS 

VEIKLOS REGULIAVIMAS 

 

LRTK 2019-2020 m. vykdė radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo 

veiklos licencijavimą, organizavo konkursus licencijoms gauti radijo, televizijos programoms 

transliuoti ir retransliuoti, transliuotojų ir retransliuotojų prašymu keitė licencijų sąlygas, naikino 

licencijų, leidimų galiojimą, registravo pranešimus apie nelicencijuojamos veiklos vykdymą 

pateikusius ūkio subjektus ir kt. 

Per 2019-2020 m. LRTK priėmė 248 sprendimus, susijusius su licencijavimu, konkursų 

skelbimu bei vykdymu ir kitais LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos 

klausimais (žr. 2 lentelę). 
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2 lentelė. LRTK 2019-2020 m. priimti su licencijavimu, konkursų skelbimu bei vykdymu ir kitais LRTK 

reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos klausimais susiję sprendimai. 

Eil. 

Nr. 
Sprendimo rūšis 

Priimta 

sprendimų 

2019 m. 

Priimta 

sprendimų  

2020 m. 

1.  Dėl licencijų sąlygų pakeitimo  17 17 

2.  Dėl licencijų galiojimo panaikinimo  5 6 

3.  Dėl konkursų paskelbimo  9 7 

4.  Dėl konkursų rezultatų  5 11 

5.  Dėl leidimų išdavimo - 5 

6. Dėl leidimų galiojimo panaikinimo 1 - 

7. Dėl leidimų sąlygų pakeitimo  2 3 

8. Dėl sutikimo perleisti ir įsigyti akcijas 2 4 

9. Dėl licencijos išdavimo be konkurso 1 1 

10. Dėl laikino veiklos sustabdymo 5 3 

11. Norminiai aktai 12 6 

12 Kiti sprendimai 24 102 

 

Konkursų licencijoms gauti skelbimas ir vykdymas 

Per 2019 m. LRTK priėmė 9 sprendimus dėl konkursų rezultatų susumavimo (žr. 3 lentelę), 

o 2020 m. – 11 tokių sprendimų (žr. 4 lentelę) 

3 lentelė. LRTK 2019 m. paskelbti konkursai ir konkursų rezultatai. 

Eil. 

Nr. 
Konkurso tikslas 

Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis/ 

TV 

kanalas 

Konkurso dalyviai 

Nugalėtojas 

1. 

Retransliuojamo 

turinio licencijai 

televizijos programai 

retransliuoti 

Vilnius 

Šalčininkai 

 

31 TV 

kanalas 

 

33 TV 

kanalas 

AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras 

Švenčionys 

2. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti 

Raseiniai 89,5 MHz VšĮ „KVARTOLĖ“ 
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Eil. 

Nr. 
Konkurso tikslas 

Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis/ 

TV 

kanalas 

Konkurso dalyviai 

Nugalėtojas 

3. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti 

Klaipėda 93,3 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

4. 

Transliavimo 

licencijai televizijos 

programai transliuoti 

Vilnius 

Šalčininkai 

 

31 TV 

kanalas 

 

33 TV 

kanalas 

UAB „Inno LT“ 

Švenčionys 

5. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti 

Marijampolė 87,6 MHz 

UAB All Media Radijas  

VšĮ „KVARTOLĖ“  

UAB RADIJO STOTIS 

„ULTRA VIRES“  

UAB „Solfega“ 

UAB All Media Radijas 

6. 

Transliavimo 

licencijai televizijos 

programai transliuoti* 

Lietuvos 

Respublika 

AB LRTC I 

SATT** 

DELFI, UAB 

Kids Network Television OÜ 

TELEWIZJA POLSKA S.A. 

DELFI, UAB 

7. 

Transliavimo 

licencijai radijo 

programai transliuoti* 

Klaipėda 93,3 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

8. 

Transliavimo 

licencijai televizijos 

programai transliuoti* 

Kėdainiai, 

Panevėžys  

Ukmergė 

46 TV 

kanalas 
UAB „Inno LT“ 

9. 

Retransliuojamo 

turinio licencijai 

televizijos programai 

retransliuoti* 

Kėdainiai 

Panevėžys  

Ukmergė 

46 TV 

kanalas 

VšĮ Regioninė televizija 

„Aidas“ 

 

* Sprendimas dėl konkurso rezultatų priimtas 2020 m. 

** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 
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4 lentelė. LRTK 2020 m. paskelbti konkursai ir konkursų rezultatai. 

Eil.

Nr. 

Konkurso tikslas Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis/ 

TV kanalas 

Konkurso dalyviai 

Nugalėtojas 

1.  Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti* 

Lietuvos 

Respublika 

 

AB LRTC I 

SATT** 

 

DELFI, UAB 

Kids Network Television OÜ 

TELEWIZJA POLSKA S.A. 

DELFI, UAB 

2.   Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti* 

Klaipėda 93,3 MHz UAB „RADIOCENTRAS“ 

UAB „Solfega“ 

UAB „RADIOCENTRAS“  

3.  Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti* 

Kėdainiai 

Panevėžys 

Ukmergė 

46 TV 

kanalas 

UAB „Inno LT“ 

4.  Retransliuojamo turinio 

licencijai televizijos 

programai retransliuoti* 

Kėdainiai 

Panevėžys 

Ukmergė 

46 TV 

kanalas  

VšĮ Regioninė televizija 

„Aidas“ 

5.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Plungė 97,3  MHz  UAB „Interbanga“  

VšĮ „Radijo naujienos“ 

 UAB „Interbanga“ 

6.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Vilnius 13A radijo 

kanalas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu, nes nepateikta nė 

viena paraiška dalyvauti 

konkurse 

7.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Vilnius 13A radijo 

kanalas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu, nes nepateikta nė 

viena paraiška dalyvauti 

konkurse 

8.  Transliavimo licencijai 

radijo programai 

transliuoti 

Vilnius 13A radijo 

kanalas 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu, nes nepateikta nė 

viena paraiška dalyvauti 

konkurse 
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Eil.

Nr. 

Konkurso tikslas Stoties vieta, 

licencijuojama 

teritorija 

Radijo 

dažnis/ 

TV kanalas 

Konkurso dalyviai 

Nugalėtojas 

9.  Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti 

Trakai ir 

Papliauškų k., 

Elektrėnų sav. 

24 TV 

kanalas 

 

 

 

46 TV 

kanalas 

UAB „Bridge media“ 

Kėdainiai 

Panevėžys 

Ukmergė 

10.  Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti 

Lietuvos 

Respublika 

 

AB LRTC II 

SATT*** 

TELEWIZJA POLSKA S.A. 

11.  Transliavimo licencijai 

televizijos programai 

transliuoti 

Lietuvos 

Respublika 

 

AB LRTC II 

SATT*** 

Konkursas pripažintas 

neįvykusiu, nes nepateikta nė 

viena paraiška dalyvauti 

konkurse 

* Konkursas paskelbtas 2019 m. 

** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 

*** AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas. 

 

LRTK 2020 m. gruodžio 31 d. yra išdavusi 134 transliavimo ir retransliuojamo turinio 

licencijas radijo ar televizijos programų transliuotojams ir retransliuotojams, kurių veikla 

licencijuojama, ir 9 leidimus VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“. 

 

Radijas 

2020 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 42 radijo programų transliuotojai (2019 m. – 41), kurie 

transliavo 52 (2019 m. – 51) radijo programas. Lietuvoje buvo transliuojama daugiausia muzikinio 

informacinio pobūdžio radijo programų. 

Didžiausia transliuojamų radijo programų įvairovė buvo didžiuosiuose Lietuvos miestuose: 

2020 m. Vilniuje transliuota 31 radijo programa (2019 m. – 30), Kaune – 25 (2019 -   ), Klaipėdoje – 

24 (2019 m. – 23),  Šiauliuose – 22   (2019 m. – 22) ir Panevėžyje – 19 radijo programų (2019 m. – 

19) (žr. 1 ir 2 paveikslėlius).  

Pagal transliuojamų radijo programų aprėptį 2019 m. ir 2020 m. Lietuvoje buvo tiek pat - 13 

nacionalinių radijo programų (žr. 5 lentelę), 8 regioniniai radijo programų transliuotojai (žr. 6 lentelę) 

ir 27 transliuotojai, transliuojantys vietines radijo programas (žr. 7 lentelę).  
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1 paveikslėlis. Radijo programų skaičius didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2019 m. 

 
 

 

 

 

2 paveikslėlis. Radijo programų skaičius didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2020 m. 
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5 lentelė. Nacionalinės radijo programos. 

Eil. Nr. Transliuotojas Programos pavadinimas 

1. UAB „M-1“ „M-1“ 

2. UAB „M-1“ „M-1 plius“ 

3. UAB „Pūkas“ „Pūkas“ 

4. UAB „RADIOCENTRAS“ „Radiocentras“ 

5. UAB „RADIOCENTRAS“ ,,ZIP FM“ 

6.  UAB „RADIOCENTRAS“ „RUSRADIO LT“ 

7. UAB RADIJO STOTIS „ULTRA VIRES“ „Lietus“ 

8. 
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 
„LRT RADIJAS“ 

9. 
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 
„LRT KLASIKA“ 

10.  
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 
„LRT OPUS“ 

11. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „Žinių radijas“ 

12. UAB „LAISVOJI BANGA“ „Gold FM“ 

13.  UAB All Media Radijas „Power Hit Radio“ 

 

 

Pagal klausyto laiko dalį keturios populiariausios nacionalinės radijo programos: „Lietus“, 

„M-1“, „LRT RADIJAS“ ir „RADIOCENTRAS“ 2020 m. sudarė 58 proc. viso apklaustos auditorijos 

klausyto laiko, o 2019 metais ši auditorija siekė 59 proc. (žr. 3 ir 4 paveikslėlius). 
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3 paveikslėlis. Nacionalinių radijo programų  auditorijos dalys 2019 m.  

 
Šaltinis – TNS LT 

 

 

 

4 paveikslėlis. Nacionalinių radijo programų  auditorijos dalys, 2020 m.  
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6 lentelė. Regioniniai radijo programų transliuotojai. 

Eil. 

Nr. 

Transliuotojas Radijo programos 

pavadinimas 

Vietovės 

1. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Druskininkai, Ignalina, 

Mažeikiai, Nida, Plunksniai, 

Raseiniai, Skuodas, Visaginas  

2. UAB „Alytaus radijas“ „FM 99“ Alytus, Druskininkai 

3. UAB „GERUDA“ „Geras FM“ Vilnius, Kaunas 

4. UAB „Info XXL“ „XXL FM“ Plungė, Telšiai, Šiauliai 

5. VšĮ „KVARTOLĖ“ „RELAX FM“ Vilnius, Šiauliai, Klaipėda, 

Panevėžys, Kaunas, Utena, 

Plungė, Biržai, Mažeikiai, 

Rokiškis, Šilutė, Jurbarkas, 

Ignalina, Joniškis, Raseiniai 

6. UAB „Pūkas“ „Pūkas-2“ Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, 

Kaunas, Panevėžys, Telšiai, 

Tauragė, Rokiškis, Raseiniai 

7. UAB „RADIOCENTRAS“ „ROCK FM“ Vilnius, Kaunas, Panevėžys, 

Klaipėda 

8. UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ „EASY FM“ Vilnius, Kaunas 

 

 

7 lentelė. Transliuotojai, transliuojantys vietines radijo programas. 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas 

Radijo programos 

pavadinimas 
Vietovė 

1. UAB Antroji reklamos ateljė ,,RS 2“ Šiauliai 

2. UAB „Artvydas“ ,,Tau“ Kaunas 

3. UAB „ATVIRAI“ Radijo stotis „Nykščiai“ Anykščiai 

4. UAB „ATVIRAI“ Radijo stotis „Nykščiai“ Druskininkai 

5. UAB „AUKŠTAITIJOS RADIJAS“ „XFM“ Panevėžys 

6. UAB „Centro medija“ „XFM“ Kėdainiai 

7. UAB „Garso klipai“ ,,MANO FM“ Kaunas 

8. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Kaunas 

9. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Klaipėda 

10. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Šiauliai 

11. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Vilnius 
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12. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Marijampolė 

13. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Panevėžys 

14. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Raseiniai 

15. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Ukmergė 

16. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Utena 

17. UAB „Interbanga“ ,,EXTRA FM“ Plungė 

18. UAB „VYDAS“ „A2“ Vilnius 

19. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Klaipėda 

20. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Kaunas 

21. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Vilnius 

22. UAB „Labas, Klaipėda“ „XFM“ Biržai 

23. UAB „Lamantas“ „Mažeikiai.FM“ Mažeikiai 

24. UAB „Lamantas“ „Kapsai“ Marijampolė 

25. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šiauliai 

26. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Klaipėda 

27. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Kaunas 

28. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Vilnius 

29. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Viešintos 

30. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Alytus 

31. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Telšiai 

32. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Marijampolė 

33. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Biržai 

34. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Utena 

35. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Varėna 

36. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Jurbarkas 

37. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Rokiškis 

38. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Joniškis 

39. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Šilutė 

40. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Plungė 

41. VšĮ „Marijos radijas“ „Marijos radijas“ Tauragė 

42. UAB „Mažeikių aidas“ „Mažeikių aidas“ Mažeikiai 

43. UAB „PLUNSTA“ „Spindulys“ Plungė 
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44. UAB „PROARSA“ „JAZZ FM“ Vilnius 

45. UAB „PROARSA“ „Vaikų radijas“ Vilnius 

46. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Kaunas 

47. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Klaipėda 

48. UAB „Radijas kelyje“ „Kelyje“ Vilnius 

49. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Vilnius 

50. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Klaipėda 

51. UAB „RADIOLA“ „Europos Hitų Radijas“ Kaunas 

52. UAB „RADIOLA“ „SUPER FM“ Vilnius 

53. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Biržai 

54. UAB „RADIJO PULSAS“ „Pulsas“ Panevėžys 

55. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ „Laluna“ Klaipėda 

56. UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ „Raduga“ Klaipėda 

57. UAB „REKLAMOS GAMA“ „Radijogama“ Klaipėda 

58. UAB „SAULĖS RADIJAS“ „Saulės radijas“ Šiauliai 

59. Šiaulių Didždvario gimnazija „Radijo klubas“ Šiauliai 

60. VšĮ „Šou imperija“ „Tauragės radijas“ Tauragė 

61. UAB „TARPTAUTINIS BALTIJOS 

BANGŲ RADIJAS“ 

„TARPTAUTINIS 

BALTIJOS BANGŲ 

RADIJAS“ 

Anykščiai 

(Viešintos) 

62. VšĮ Utenos radijas „Utenos radijas“ Utena 

63. Vilniaus Baltupių progimnazija „Baltupių radijas“ Vilnius 

64. Vilniaus universitetas  „Start FM“  Vilnius 

65. UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ „Znad Wilii“ Vilnius 

 

Populiariausia radijo programa pagal pasiektą dienos auditoriją ir pagal klausyto laiko dalį 

Lietuvoje 2020 m. išlieka „M-1“, antroje vietoje – „Lietus“. „LRT RADIJAS“ tiek pagal pasiektą 

dienos auditoriją, tiek pagal klausyto laiko dalį užima trečiąją vietą (žr. 5 ir 6 paveikslėlius).  

Pažymėtina, kad „M-1“ radijo stočių grupės („M-1“, „M-1 plius“, „Lietus“, „Laluna“ ir „Raduga)  

auditorija 2020 m. sudarė 44,1 proc.visos radijo auditorijos (2019 m. – 43,2 proc.). 

Trys radijo programos transliuojamos tik internetu – VšĮ „Zorza“ transliuoja radijo programą 

„RADIOWILNO“, VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ – radijo programą „FIX FM“ , o 

UAB „Solfega“ – radijo programą „SOL FM“ . 
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5 paveikslėlis. Pasiekta radijo stočių dienos auditorija, 2020 m.  

 
Šaltinis - TNS LT 
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6 paveikslėlis. Radijo auditorija pagal klausyto laiko dalį, 2020 m. 

 
Šaltinis – TNS LT 

 

 

Televizija 

 

Skaitmeninė antžeminė televizija 

Televizijos programų transliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus) 

2020 m. per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus Lietuvos Respublikos gyventojai 

galėjo priimti 12 nemokamų (nekoduotų) nacionalinių televizijos programų (žr. 8 lentelę).  
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8 lentelė. Nekoduotos nacionalinės skaitmeninės antžeminės televizijos programos. 

Eil. 

Nr. 
Transliuotojas 

Televizijos 

programos 

pavadinimas 

Elektroninių 

ryšių tinklas 

1. 
VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 

„LRT TELEVIZIJA“ LRT 

skaitmeninės 

antžeminės 

televizijos 

tinklas 
2. 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“ 

„LRT PLIUS“ 

3. UAB All Media Lithuania „TV3“ 

Pirmasis LRTC 

skaitmeninės 

antžeminės 

televizijos 

tinklas 

4. UAB All Media Lithuania „TV6“ 

5. UAB All Media Lithuania „TV8“ 

6. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„BTV“ 

7. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„LNK“ 

8. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„Info TV“ 

9. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„2TV“ 0F

1 

10. 
UAB „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS 

KANALAS“ 
„TV1“ 

11.  UAB „Lietuvos ryto“ televizija „Lietuvos rytas.tv“ 

12.  DELFI, UAB „Delfi TV“  

 

2020 m. pabaigoje per skaitmenines antžemines televizijos stotis buvo transliuojamos 7 

nekoduotos vietinės televizijos programos (žr. 9 lentelę). 

 

9 lentelė. Vietinės televizijos programos, transliuojamos per skaitmenines antžemines televizijos 

stotis. 

Eil. Nr. Transliuotojas Televizijos programos pavadinimas Vietovė 

1. UAB „Pūkas“ ,,Pūkas-TV“ Kaunas 

2. UAB „Šiaulių apskrities 

televizija“ 

,,Šiaulių televizija“ Šiauliai 

3. UAB „Roventa“ ,,Roventos TV“ Mažeikiai 

                                                 
1 2020 m. kovo 4 d. LRTK sprendimu pavadinimas pakeistas iš „LIUKS!  
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4. VšĮ Marijampolės 

televizija 

,,Marijampolės televizija“ 
Marijampolė 

5. UAB „Ilora“ ,,Ventos regioninė televizija“ Venta 

6. UAB „TV7“ „TV7“ Jonava 

7. VšĮ Alytaus regioninė 

televizija 

,,Dzūkijos televizija“ 
Alytus 

 

Per skaitmeninių antžeminių televizijos stočių tinklus televizijos programų transliavimo 

veiklą 2019-2020 m. vykdė du regioniniai televizijos programų transliuotojai: VšĮ Regioninė 

televizija „Aidas“ 24 TV kanalu Trakuose ir 24 TV kanalu Papliauškų k., Elektrėnų sav. transliavo 

televizijos programą „Regioninė televizija „Aidas“ ir UAB „Bridge media“ 24 TV kanalu Trakuose, 

24 TV kanalu Papliauškų k., Elektrėnų sav., 46 TV kanalu Ukmergėje ir 46 TV kanalu Panevėžyje – 

televizijos programą „BM TV“.  

 

 

Televizijos programų retransliavimas per skaitmenines antžemines televizijos stotis 

2020 m. Lietuvoje per skaitmenines antžemines televizijos stotis televizijos programas 

retransliavo 5 retransliuotojai – VšĮ Alytaus regioninė televizija, UAB „BALTICUM TV“, UAB 

„TARPTAUTINIS BALTIJOS BANGŲ RADIJAS“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir VšĮ 

Regioninė televizija „Aidas“.VšĮ Alytaus regioninė televizija per 55 TV kanalo skaitmeninės 

antžeminės televizijos stotį Alytuje retransliavo televizijos programą „Pūkas-TV“.UAB 

„BALTICUM TV“ per 40 TV kanalo skaitmeninės antžeminės televizijos stotį Plungėje retransliavo 

9 televizijos programų paketą (iki 2021 m. sausio 11 d. per 45 TV kanalo skaitmeninės antžeminės 

televizijos stotį Klaipėdoje retransliavo 10 televizijos programų paketą)UAB „TARPTAUTINIS 

BALTIJOS BANGŲ RADIJAS“ per pirmąjį AB Lietuvos radijo ir televizijos centro skaitmeninės 

antžeminės televizijos tinklą retransliavo televizijos programą „Nastojaščeje vremia“.AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centras per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 31 TV kanalu Vilniuje, 

Šalčininkuose bei 33 TV kanalu Švenčionyse retransliavo 6 Lenkijos Respublikos televizijos 

programų transliuotojų transliuojamas televizijos programas. 

 

Televizijos programų transliavimas  

Lietuvoje televizijos programos transliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus); 

- kabelinės televizijos tinklais;  

- laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais (IPTV);  

- internete; 

- per dirbtinį Žemės palydovą. 
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Lietuvoje 2020 m. pabaigoje 29 televizijos programų transliuotojai transliavo 42 televizijos 

programas (žr. 7 paveikslėlį):  

- 18 televizijos programų per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus ar stotis; 

- 18 televizijos programų kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio (IPTV) 

tinklais; 

- 3 televizijos programas internete; 

- 3 televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą.  

 

 

7 paveikslėlis. 2020 m. televizijos programos buvo transliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais. 

 
 

Šaltinis – LRTK 

 

2020 m. sausio 29 d. LRTK išdavė transliavimo licenciją DELFI, UAB televizijos programai 

„Delfi TV“ transliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą. Ši programa tapo dvyliktąja 

nacionaline televizijos programa Lietuvoje. Nacionalinių televizijos programų auditorija atsispindi 

žemiau pateikiamame paveikslėlyje (žr. 8 paveikslėlį): 
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20 

 

 

8 paveikslėlis. Nacionalinių televizijos programų auditorijos struktūra 2020 m. pagal žiūrėtą laiką 

2020 m. sausio-gruodžio mėn. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą 

žiūrėjimą). 

 
 

Šaltinis – TNS LT 

 

Išskirtiniu ataskaitinių metų bruožu buvo tai, kad po daugiau kaip kelių dešimtmečių 

nacionalinio transliuotojo televizijos programa „LRT TELEVIZIJA“ ėmė varžytis dėl žiūrovų su 

populiariausiomis „TV3“ ir „LNK“ televizijos programomis ir jos auditorija pirmą kartą 2020 m. 

kelis mėnesius buvo didesnė už „LNK“ televizijos programos auditoriją (žr. 9 paveikslėlį). 

Nacionalinių transliuotojų programų suminė auditorija 2020 m. siekė 64,1proc., o 2019 m. šis 

skaičius buvo  66,4 proc. 
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9 paveikslėlis. TV programų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką 2020 m. sausio-gruodžio mėn. 

Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą).  

 
Šaltinis – TNS LT 
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Visų nacionalinių Lietuvos televizijos programų auditorija 2020 m. siekė 63,9 proc.. 36,1 proc. 

auditorijos žiūrėjo ir kitas programas (žr. 10 paveikslėlį). 2020 m. penkių „LNK“  grupės televizijos 

programų suminė auditorijos dalis siekė 24,4proc., (2019 m. buvo 25,2 proc.), „All Media Lithuania“  

grupės trijų programų suminė auditorijos dalis buvo 21,2 proc. (2019 m. – 22,6 proc.).  

 

10 paveikslėlis. Žiūrimiausių televizijos programų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką 2020 m.  

Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą).  

 
Šaltinis – TNS LT 

 

 

Televizijos programų retransliavimas  

 

Lietuvoje televizijos ir radijo programos retransliuojamos šiais elektroninių ryšių tinklais: 

- kabelinės televizijos tinklais; 

- mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais; 

- per skaitmenines antžemines televizijos stotis (tinklus); 

- laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ar televizijos 

programų transliavimas ir (ar) retransliavimas;  

- internete; 

- per dirbtinį Žemės palydovą. 

2020 m. pabaigoje televizijos programas retransliavo 44 ūkio subjektai (2 ūkio subjektai 
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- 5 ūkio subjektai turėjo 7 licencijas retransliuoti televizijos programas per skaitmenines 

antžemines televizijos stotis ar stočių tinklą;  

- 2 ūkio subjektai turėjo 2 licencijas retransliuoti televizijos programas mikrobangų 

daugiakanalės televizijos (MDTV) tinklais;  

- 16 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas kabelinės televizijos tinklais; 

- 10 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas kabelinės televizijos tinklais ir 

laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) 

televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas; 

- 15 ūkio subjektų, retransliuojančių televizijos programas laidiniais plačiajuosčio ryšio 

tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų 

transliavimas ir (ar) retransliavimas; 

- 1 ūkio subjektas, retransliuojantis televizijos programas per dirbtinį Žemės palydovą. 

 

Analizuojant televizijos programų retransliavimo paslaugas matyti, kad nuosekliai mažėja 

kabelinės televizijos, MDTV ir skaitmeninės antžeminės televizijos vartotojų skaičius, nors bendras 

mokamos televizijos vartotojų skaičius išlieka stabilus dėl didėjančio vartotojų, žiūrinčių televizijos 

programas internete (įskaitant ir IPTV technologijas), skaičiaus. Tokių vartotojų skaičius jau beveik 

susilygino su kabelinės televizijos vartotojų skaičiumi. (žr. 11 paveikslėlį). 

11 paveikslėlis. Mokamų televizijos paslaugų abonentų struktūra pagal paslaugos gavimo būdus 

2020 m. 

 
Šaltinis - LRTK 

 

Kabelinė televizija
47%

DVB-T
0%

Palydovinė televizija
8%

MDTV
1%

IPTV
44%
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Mokamos televizijos vartotojų skaičiaus dinamika (žr. 12 paveikslėlį) rodo, kad vartotojų, 

žiūrinčių televizijos programas internete, skaičiaus per metus didėja apie 9 proc., o kabelinės 

televizijos vartotojų skaičius mažėja apie 5 proc. per metus.  

12 paveikslėlis. Mokamos televizijos abonentų struktūra pagal paslaugos gavimo būdus dinamika, 

tūkst. vnt. 2018 – 2020 m. III ketvirčiais 

 Šaltinis – LRTK 

2020 m. penkios stambiausios bendrovės, teikiančios televizijos programų retransliavimo 

paslaugas kabelinės televizijos tinklais: UAB „Cgates“, UAB „Init“, UAB „BALTICUM TV“, 

SPLIUS, UAB bei UAB „Parabolė“ teikė paslaugas 87,7 proc. visų šalies kabelinės televizijos 

abonentų (žr. 13 paveikslėlį).  
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13 paveikslėlis. Kabelinės televizijos abonentų skaičiaus (iš viso – 316,7 tūkst.) pasiskirstymas pagal 

teikėjus, 2020 m.  

 

Šaltinis – LRTK 

 

Sparčiai augant televizijos programų retransliavimo paslaugai, naudojant IPTV technologijas 

(per 2020 m. tokių abonentų skaičius padidėjo 8,8 proc.) visos mokamos retransliavimo rinkos lyderiu 

išlieka Telia Lietuva, AB, teikianti mokamos televizijos retransliavimo paslaugą 37 proc. šalies 

mokamos televizijos abonentų (žr. 14 paveikslėlį). 

14 paveikslėlis. Mokamų televizijos paslaugų abonentų (iš viso – 680 tūkst.) struktūra pagal teikėjus 

2020 m.  

 

Šaltinis – LRTK  

UAB ,,Cgates“ 
37%

UAB ,,Parabolė“
2%

UAB ,,Init“ 
17%

SPLIUS, UAB 
15%

UAB ,,BALTICUM TV“
17%

Kiti
12%

UAB ,,Cgates“ 
19%

UAB ,,Init“ 
8%

SPLIUS, UAB 
7%

UAB ,,BALTICUM TV“
9%

Telia Lietuva, AB
37%

AS TV Play Baltics
8%

Kiti 
12%
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VŠĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ turi 9 galiojančius leidimus: 

5 leidimus radijo programoms transliuoti, 1 leidimą radijo programai retransliuoti ir 3 leidimus 

televizijos programoms transliuoti. 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ transliuojamos radijo ir 

televizijos programos pateiktos 10 lentelėje. 

 

10 lentelė. VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ transliuojamos radijo ir 

televizijos programos 

Eil. Nr. Pavadinimas Elektroninių ryšių tinklų rūšys 

1. Radijo programa 

„LRT RADIJAS“ 

Antžeminių analoginių radijo stočių tinklas, dirbtinis Žemės 

palydovas, internetas 

2. Radijo programa 

„LRT KLASIKA“ 

Antžeminių analoginių radijo stočių tinklas, dirbtinis Žemės 

palydovas, internetas 

3. Radijo programa 

„LRT OPUS“ 

Antžeminių analoginių radijo stočių tinklas, internetas 

4. Televizijos programa 

 „LRT TELEVIZIJA“ 

Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas (standartinės 

raiškos (SD) ir raiškiuoju (HD) formatu), internetas  

5. Televizijos programa 

„LRT PLIUS“ 

Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas (standartinės 

raiškos (SD) ir raiškiuoju (HD) formatu), internetas 

6. Televizijos programa 

„LRT LITUANICA“ 

Skaitmeninės antžeminės televizijos stotis, internetas 

 

VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ per antžeminę analoginę 

radijo stotį Vilniuje retransliuoja radijo programą „BBC WORLD SERVICE“ bei teikia 

užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas internete. 

 

 

Nelicencijuojama veikla 

2020 m. pabaigoje LRTK buvo pateikti 104 pranešimai apie nelicencijuojamos radijo ir 

televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų 

programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos ir užsakomųjų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos vykdymą (2019 m. buvo pateikti 103 tokie 

pranešimai).   

2020 m. pabaigoje Lietuvoje 19 ūkio subjektų teikė užsakomąsias audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugas, 7 ūkio subjektai platino televizijos programas ir (ar) atskiras programas 

internete. (2019 m. pabaigoje Lietuvoje 19 ūkio subjektų teikė užsakomąsias audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugas, 6 platino televizijos programas ir (ar) atskiras programas internete).  

http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Radijas
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Klasika
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Opus
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_televizija
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Kult%C5%ABra
http://lt.wikipedia.org/wiki/LRT_Lituanica
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2020 m. 2 ūkio subjektai nutraukė nelicencijuojamą užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos vykdymą, 5 ūkio subjektai – televizijos programų 

transliavimo internete veiklos vykdymą, 2 ūkio subjektai – televizijos programų platinimo internete 

veiklos vykdymą. (2019 m. 2 ūkio subjektai nutraukė nelicencijuojamą  užsakomųjų 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos vykdymą, 1 ūkio subjektas – radijo 

programos transliavimo internete veiklos vykdymą, 2 ūkio subjektai – televizijos programų 

transliavimo internete veiklos vykdymą ir 1 ūkio subjektas – retransliavimo veiklą).   

 

 

Radijo, televizijos transliuotojų, televizijos programų retransliuotojų pajamų dinamika  

 

Remdamasi LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų teikiamomis ketvirtinėmis 

ataskaitomis apie finansinius rezultatus, LRTK kiekvienais metais apskaičiuoja jų pajamas, gaunamas 

iš audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos (žr. 15 paveikslėlį). 

 

15 paveikslėlis. Ūkio subjektų pajamos 2019 – 2020 metais (mln. EUR). 

 
 

Šaltinis – LRTK 

Ūkio subjektų pajamų dinamiką ilgalaikiu laikotarpiu, įskaitant 2008 m. ekonominės krizės 

padarinius, 2019 - 2020 m. paskelbtos pasaulinės pandemijos laikotarpį atspindi 16 paveikslėlis.   

1,90
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11,85 11,69
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20,92
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Radijo programų transliuotojai TV programų transliuotojai

Televizijos programų retransliuotojai
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16 paveikslėlis. Ūkio subjektų pajamų dinamika 2006 – 2020 metais (mln. EUR)  

 

 

Šaltinis – LRTK 
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Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) 

pardavimas ar kitoks perleidimas 

LRTK, vykdydama VIĮ 22 straipsnio nuostatų reikalavimus, 2019 - 2020 m. svarstė 

transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų prašymus dėl LRTK sutikimo gavimo 

dėl jų akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir juos tenkino priimdama 4 

sprendimus (žr. 11 lentelę). 

11 lentelė. Akcijų (dalių, pajų) pardavimas ar kitoks perleidimas 2019 -2020 m. 

Eil. Nr.  Ūkio subjekto, 

kurio akcijos 

perleidžiamos, 

pavadinimas 

Subjekto, kuris 

perleidžia akcijas,  

pavadinimas (vardas, 

pavardė) 

Subjekto, kuris įgyja 

perleidžiamas akcijas, 

pavadinimas (vardas, pavardė) 

1. UAB „ŽINIŲ 

RADIJAS“ 

UAB „SSPC“ UAB „Litvalda“ – 65,8 proc. 

akcijų 

2. UAB „Lietuvos 

ryto“ televizija 

UAB „LIETUVOS 

RYTAS“ 

UAB „Singing fish“ – 100 proc. 

3. UAB „Inno LT“ Anira Joanna Wojan Alexis Christian Gorecki-

Mickiewicz, Ignas Lukoševičius, 

Zygmunt Klonovski  

4. UAB „M-1“ Ramunė Grušnytė-

Mikalauskienė 

Giedrė Grušnytė 

5. UAB RADIJO 

STOTIS „ULTRA 

VIRES“ 

Rūta Grušnienė Ramunė Grušnytė-Milalauskienė, 

Giedrė Grušnytė 

6. UAB „RADIJO 

STOTIS LALUNA“ 

Rūta Grušnienė Ramunė Grušnytė-Milalauskienė, 

Giedrė Grušnytė 

 

 

TEISĖKŪRA IR TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

2019 - 2020 m. LRTK daug dėmesio skyrė efektyvesniam ir paprastesniam prižiūrimų ūkio 

subjektų veiklos reglamentavimui bei praktinių problemų, su kuriomis susiduria tiek ūkio subjektai, 

tiek ir LRTK, sprendimui vykdant ūkio subjektų priežiūrą.  

Įvertinus besikeičiantį teisinį reguliavimą, naujų teisės aktų priėmimą bei LRTK priskirtas 

funkcijas LRTK  2019 m. priėmė 7 sprendimus dėl norminių teisės aktų patvirtinimo (žr. 12 lentelę). 
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2020 m. LRTK priėmė 5 sprendimus dėl norminių teisės aktų patvirtinimo žr. 13 lentelę). 

 

12 lentelė. 2019 m. LRTK sprendimai dėl norminių teisės aktų patvirtinimo. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

1. 
2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-43 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2. 
2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

3. 
2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-45 „Dėl asmenų konsultavimo Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

4. 

2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. KS-46 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų 

kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo 

5. 
2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ 

6. 

2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-73 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 

m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-166 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų 

nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

7. 

2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KS-74 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl 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 aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

 
13 lentelė. 2020 m. LRTK sprendimai dėl norminių teisės aktų patvirtinimo. 

Eil. Nr. Pavadinimas 

1.  2020 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. KS-26  „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. KS-67 „Dėl Teisės aktų, 

reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų 

priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos 

priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2.  2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KS-43 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl Teisių turėtojų prašymų 

taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

3.  2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KS-57 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-45 „Dėl Asmenų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6e46920cd4d11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6e46920cd4d11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b83401b0cd4e11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b83401b0cd4e11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/16fe5d30cd4f11e9929af1b9eea48566
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c179830592611ea931dbf3357b5b1c0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c179830592611ea931dbf3357b5b1c0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c179830592611ea931dbf3357b5b1c0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c179830592611ea931dbf3357b5b1c0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c179830592611ea931dbf3357b5b1c0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/111e49a08ab611eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/111e49a08ab611eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/111e49a08ab611eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/111e49a08ab611eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07a78d809a9411ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07a78d809a9411ea9515f752ff221ec9
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konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“  

4.  2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KS-58 „Dėl metodinės pagalbos pirmuosius 

metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

5.  2020 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr. KS-150 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl teisių turėtojų prašymų 

taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR PROGRAMŲ 

STEBĖSENA 

 

2020 m. LRTK atliko 18 planinių ir 5 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Be to, 

vartotojų skundų pagrindu buvo atlikta 52 atskirų programų stebėsena. Taip pat 2020 m. LRTK 

dėmesio skyrė galimai nelegalių televizijos programų, teikiamų interneto svetainėse, veiklos ir atskirų 

programų platinimo internete paslaugų stebėsenai – atliko 8 tyrimus dėl galimai neteisėto televizijos 

programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos 

vartotojams. 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymo 78 straipsnio pakeitimams 1F

2 LRTK atliko 18 tyrimų dėl interneto svetainių, kuriose neteisėtai 

viešais skelbiamas autorių teisių saugomas turinys. Taip pat nuo 2019 m. lapkričio 27 d., įsigaliojus 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymui Nr. ĮV-771 „Dėl Privalomų nurodymų taikymo 

interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2F

3, LRTK atliko 73 tyrimus dėl 

minėtų svetainių kopijų3F

4.  

 

Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai 2019 – 2020 m. 

LRTK 2019 m. atliko 29 planinius ūkio subjektų veiklos patikrinimus (žr. 14 lentelę), 

numatytus LRTK 2019 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plane, patvirtintame 

LRTK pirmininko 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

2019 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“ 4F

5. 

LRTK 2020 m. atliko 18 planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų (žr. 15 lentelę) numatytų 

LRTK 2020 m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plane, patvirtintame LRTK 

                                                 
2 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/266ad790836211e89188e16a6495e98c?jfwid=-g0zrz5o6m   

3 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eb6513f3108b11eaa1dda5669c1a32a1?jfwid=-yg9dsl8qt  
4 angl. mirror sites 

5 https://www.rtk.lt/content/uploads/2019/01/Del-2019-planiniu-patikrinimu_.pdf  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07a78d809a9411ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07a78d809a9411ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82e340709a9411ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82e340709a9411ea9515f752ff221ec9
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51df79202a3711eb932eb1ed7f923910
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51df79202a3711eb932eb1ed7f923910
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51df79202a3711eb932eb1ed7f923910
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51df79202a3711eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb8d9430ebc611e88568e724760eeafa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eb6513f3108b11eaa1dda5669c1a32a1?jfwid=-yg9dsl8qt
https://www.rtk.lt/content/uploads/2019/01/Del-2019-planiniu-patikrinimu_.pdf
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pirmininko 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2020 

m. planuojamų atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimų plano patvirtinimo“ 5F

6.  

 

14 lentelė. Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai. 
 

Patikrinimo tikslas 

Tikrintos ūkio 

subjektų programos 

pagal suplanuoto 

patikrinimo tikslą 

Pažeidimai 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo neskelbtinai 

informacijai 
25 - 

Dėl VIĮ ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo 

turinio licencijavimo taisyklėse nustatyto reikalavimo 

pranešti LRTK apie pradedamą vykdyti 

nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų 

transliavimo, retransliavimo veiklą 

23 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų kalbai, kuria skleidžiama 

viešoji informacija 23 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų retransliuotojams 

pirmenybę teikti oficialioms ES kalboms 5 - 

Dėl VIĮ ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. 

KS-117 nustatytų reikalavimų informacijai apie 

visuomenės informavimo audiovizualinėmis 

priemonėmis paslaugos teikėją 

15 13 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų paskelbtos informacijos 

saugojimui 
25 1 

Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklėse 

nustatytų reikalavimų ir VIĮ nustatyto reikalavimo 

retransliuoti, platinti internete visas nekoduotas 

nacionalines LRT televizijos programas 

5 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos kūriniams 15 1 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų skelbti programos 

pavadinimą 22 1 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo, draudžiančio keisti 

retransliuojamas ir (ar) platinamas internete programas 

ar įterpti į jas bet kokią kitą informaciją 

5 - 

Dėl VIĮ ir Reikalavimų komerciniams 

audiovizualiniams pranešimams ir reklamos 

transliavimui, radijo programų ir atskirų programų 

rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose 

įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), 

patvirtintame LRTK 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu 

24 10 

                                                 
6 https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/teisine-informacija/2020-01-15_V-

5_%20planuojamu_tikrinti%20ukio%20subjektu%20sarasas.pdf  

https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/teisine-informacija/2020-01-15_V-5_%20planuojamu_tikrinti%20ukio%20subjektu%20sarasas.pdf
https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/teisine-informacija/2020-01-15_V-5_%20planuojamu_tikrinti%20ukio%20subjektu%20sarasas.pdf
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Nr. KS-58, nustatytų reikalavimų reklamai, 

komerciniams audiovizualiniams pranešimams 

laikymosi 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams 

apie rėmimą laikymosi 24 7 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių rodymui 

laikymosi 14 4 

Dėl VIĮ, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos 

nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme 

ir Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios 

viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos 

apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  

Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, 

nustatytų reikalavimų nepilnamečių apsaugai 

25 3 

Dėl LRTK sprendimų laikymosi 26 16 

Dėl transliavimo licencijose, retransliuojamo turinio 

licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi 23 10 

 

Ūkio subjektams padarius šiurkščius ir pasikartojančius teisės aktų reikalavimų pažeidimus 

2019 m. LRTK skyrė 25 administracines nuobaudas, iš kurių – 23 įspėjimai ir 2 baudos. 

 15 lentelė. Planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai.  

Pažeidimo pobūdis  Pažeidimai  

Dėl VIĮ 342 straipsnyje ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. KS-117 

nustatyto reikalavimo teikti informaciją apie audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėją, veiklos reglamentavimo  ir savitvarkos institucijas laikymosi 

5 

Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2015 m. rugsėjo 

9 d. sprendimu Nr. KS-167, nustatytų reikalavimų laikymosi 
7 

Dėl VIĮ 39 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų reklamai, komerciniams 

audiovizualiniams pranešimams laikymosi 
2 

Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, retransliuojamo turinio licencijose 

ir LRT leidimuose nustatytų įsipareigojimų laikymosi 
4 

Dėl VIĮ 40 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų programų rėmimui 

laikymosi 
5 

Dėl VIĮ 401 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių rodymui laikymosi 
2 

 

Iš 2020 m. LRTK atliktų planinių patikrinimų rezultatų matyti, kad daugiausia pažeidimų 

buvo susijusių su Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos apraše, patvirtintame 2015 m. rugsėjo 9 d. 

LRTK sprendimu Nr. KS-167, nustatytų reikalavimų laikymusi – šie pažeidimai sudarė 25 proc. visų 
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pažeidimų. VIĮ 40 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų programų rėmimui ir VIĮ 

342 straipsnyje,  LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. KS-117 nustatyto reikalavimo teikti 

informaciją apie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėją, veiklos reglamentavimo ir 

savitvarkos institucijas pažeidimai sudarė po 18 proc.  visų pažeidimų. 

Nors dauguma pažeidimų buvo priskirti mažareikšmiams teisės aktų reikalavimų 

pažeidimams – po planinio patikrinimo ūkio subjektai buvo ne tik informuojami apie nustatytus 

pažeidimus, bet ir konsultuojami, kaip tinkamai įgyvendinti atitinkamų teisės aktų reikalavimus.  

Ūkio subjektams padarius šiurkščius ir pasikartojančius teisės aktų reikalavimų pažeidimus 

2020 m. LRTK skyrė 12 administracinių nuobaudų – įspėjimų. 4 nuobaudos skirtos už Lietuvos 

Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 477 straipsnio pažeidimus 

(transliavimo turinio licencijose ir leidimuose nustatytų reikalavimų pažeidimai), 5 nuobaudos skirtos 

už ANK 146 straipsnio pažeidimus (reikalavimų televizijos reklamai, prekių rodymui, komerciniams 

audiovizualiniams pranešimams ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, radijo programų ir (ar) 

atskirų programų rėmimo reikalavimų pažeidimai), 2 nuobaudos skirtos už ANK 548 straipsnio 

pažeidimą (visuomenės informavimo priemonių paskelbtos informacijos saugojimo tvarkos 

pažeidimas) ir 1 nuobauda skirta už ANK 79 straipsnio pažeidimą (neigiamą poveikį nepilnamečių 

vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas).  

Nuolat konsultuojant bei suteikiant metodinę pagalbą ūkio subjektus teisės aktų reikalavimų 

klausimais buvo pasiekta teigiamų rezultatų - 2020 m. LRTK skyrė net 52 proc. mažiau 

administracinių nuobaudų nei 2019 m. 

 

 

2019 -2020 m. neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai ir atskirų radijo, televizijos 

programų ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos stebėsena 

2019 m. LRTK atliko 15 neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų: neplaniniai 

patikrinimai buvo atlikti siekiant patikrinti, ar ūkio subjektai pašalino planinio patikrinimo metu 

nustatytus pažeidimus, taip pat gautų skundų pagrindu bei turint pagrįstų įtarimų apie programose 

skleidžiamą draudžiamą skleisti informaciją ar neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą (žr. 16 

lentelę). LRTK taip pat atliko 26 ūkio subjektų veiklos patikrinimus, susijusius su galimai nelegaliai 

teikiamomis užsakomosiomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir (ar) nelegalia televizijos 

programų platinimo veikla. 

 
 

16 lentelė. Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai. 
 

Patikrinimo tikslas 

Tikrintos ūkio 

subjektų programos 

pagal suplanuoto 

patikrinimo tikslą 

Pažeidimai 

Dėl VIĮ nustatyto reikalavimo neskelbtinai 

informacijai 
- - 



35 

 

Dėl VIĮ ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio 

licencijavimo taisyklėse nustatyto reikalavimo pranešti 

LRTK apie pradedamą vykdyti nelicencijuojamą radijo ir 

(ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo 

veiklą 

3 - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų kalbai, kuria skleidžiama 

viešoji informacija 
- - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų retransliuotojams 

pirmenybę teikti oficialioms ES kalboms 
1 - 

Dėl VIĮ ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. 

KS-11 nustatytų reikalavimų informacijai apie 

užsakomosios  audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos 

teikėją 

8 4 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų paskelbtos informacijos 

saugojimui 
- - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų Europos kūriniams - - 

Dėl VIĮ nustatytų reikalavimų skelbti programos 

pavadinimą 
3 1 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų reklamai, 

komerciniams audiovizualiniams pranešimams laikymosi 
8 3 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų pranešimams apie 

rėmimą laikymosi 
5 4 

Dėl VIĮ ir Apraše nustatytų reikalavimų prekių rodymui 

laikymosi 
2 2 

Dėl VIĮ, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos 

nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir 

Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios 

informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121, nustatytų reikalavimų 

nepilnamečių apsaugai 

5 - 

Dėl LRTK sprendimų laikymosi 10 2 

Dėl transliavimo licencijose, retransliuojamo turinio 

licencijose nustatytų reikalavimų laikymosi 
8 2 

 

2020 m. LRTK atliko 5 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus: neplaniniai 

patikrinimai buvo atlikti siekiant patikrinti, ar ūkio subjektai pašalino planinio patikrinimo metu 

nustatytus pažeidimus, taip pat gautų skundų pagrindu bei turint pagrįstų įtarimų apie programose 

skleidžiamą draudžiamą skleisti informaciją ar neteisėtai vykdomą LRTK prižiūrimą veiklą (žr. 17 

lentelę). Ataskaitiniais metais LRTK taip pat atliko 8 ūkio subjektų veiklos patikrinimus, susijusius 

su galimai nelegaliai teikiamomis užsakomosiomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis ir (ar) 

nelegalia televizijos programų platinimo veikla.  

17 lentelė. Neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir programų stebėsenos rezultatai.  
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Patikrinimo tikslas  Pažeidimai 

Dėl VIĮ 342 straipsnyje ir LRTK 2010 m. gruodžio 22 d. 

sprendime  Nr. KS-117 nustatyto reikalavimo teikti 

informaciją apie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

teikėją, veiklos reglamentavimo  ir savitvarkos institucijas 

laikymosi 

1 

Dėl radijo, televizijos programų transliavimo, 

retransliuojamo turinio licencijose nustatytų 

įsipareigojimų laikymosi 

2 

Dėl VIĮ 40 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų 

programų rėmimui laikymosi 
3 

Dėl VIĮ 401 straipsnyje ir Apraše nustatytų reikalavimų 

prekių rodymui laikymosi 
3 

 

2020 m. LRTK atlikus neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus buvo nustatyti 9 

pažeidimai. Dažniausiai nustatyti pažeidimai, kurie sudarė 67 procentus visų pažeidimų, buvo susiję 

su reikalavimų pranešimams apie rėmimą ir prekių rodymu laikymusi. 

2020 m. LRTK daug dėmesio skyrė televizijos programų ir atskirų programų platinimo 

internete paslaugų stebėsenai. Dauguma interneto svetainėse teikiamų televizijos programų ir atskirų 

programų platinimo internete paslaugų teikėjų teikė minėtas paslaugas nepranešę LRTK apie tokios 

veiklos pradžią.  

Atkreiptinas dėmesys, kad nustatyta daug atvejų, kai teikiamos galimai neteisėtai televizijos 

programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugos Lietuvos Respublikos vartotojams, 

tačiau LRTK neturi galimybės kreiptis į tokių paslaugų teikėjus, nes atitinkamuose interneto 

tinklalapiuose, kuriuose teikiamos minėtos paslaugos, nėra kontaktinės informacijos apie paslaugų 

teikėją. 

LRTK, nustačiusi, kad atitinkamos interneto svetainės yra Lietuvos Respublikos serveriuose, 

kreipėsi į interneto prieglobos paslaugų teikėjus dėl informacijos apie domeno valdytojus pateikimo. 

2020 m. LRTK 5 kartus kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėto 

televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos 

vartotojams. Visais atvejais Vilniaus apygardos administracinis teismas tenkino LRTK prašymus 

išduoti leidimą duoti privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti 

interneto svetainėse prieinamą informaciją, kuri yra naudojama neteisėtai teikiant televizijos 

programų platinimo internete paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams.  

 

Europos kūrinių kvotų vykdymas  

 

LRTK, siekdama užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys televizijos 

programų transliuotojai ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikosi VIĮ 

reikalavimų, kuriuose yra nustatyta Europos kūrinių kvota, atliko tyrimus, kurių rezultatai atskleidė 

transliuotojų ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų Europos kūrinių kvotų 

įgyvendinimo tendencijas Lietuvoje.   
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Vadovaudamiesi VIĮ 38 straipsnio 8 dalimi, nacionaliniai televizijos programų transliuotojai 

daugiau kaip pusę televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, 

reklamos programoms, teleteksto paslaugoms ir teleparduotuvei, kai tai įmanoma, turi skirti Europos 

kūriniams. Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams buvo taikoma dabar 

pasikeitusi VIĮ 404 straipsnio 2 dalies nuostata – Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys 

užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai užtikrina, kad ne mažiau kaip pusė 

programų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloge būtų Europos kūriniai.  

2019 m. LRTK atliko visų 11 nacionalinių televizijos programų: „LRT TELEVIZIJA“, „LRT 

PLIUS“, „TV3“, „TV6“, „TV8“, „LNK“, „Info TV“, „2TV“, „TV1“, „BTV“ ir „Lietuvos rytas.tv“ 

tyrimą (žr. 18 lentelę)., kurio metu vertino, kokią konkrečios televizijos programos laiko dalį 

(procentais) šių televizijų programų transliuotojai skyrė Europos kūriniams. Tyrimo rezultatai 

atskleidė, kad ne visose televizijos programose buvo laikomasi VIĮ reikalavimų daugiau kaip pusę 

programos laiko skirti Europos kūriniams, tačiau lyginant 2019 m. tyrimų rezultatus su ankstesnių 

metų rezultatais matyti, kad kai kuriose televizijos programose Europos kūrinių dalis išaugo („TV8“, 

„TV1“, „LNK“) arba išliko stabili („2TV“). Atkreiptinas dėmesys, kad VIĮ 38 straipsnio 8 dalyje 

nustatytų reikalavimų laikymasis nėra imperatyvus – t. y. televizijos transliuotojai daugiau kaip pusę 

televizijos programos laiko turi skirti Europos kūriniams „kai tai įmanoma“, todėl televizijos 

programų transliuotojams už Europos kūrinių kvotų transliuojamose televizijos programose 

nesilaikymą LRTK Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytos 

atsakomybės netaikė.  

 

18 lentelė. Europos kūrinių dalis procentais televizijos programose „LRT TELEVIZIJA“, „LRT 

PLIUS“,  „TV3“, TV6“, „TV8“ „LNK“,„Info TV“, „2TV“, „TV1“, „BTV“ ir „Lietuvos rytas.tv“. 

Televizijos programa Europos kūrinių dalis programoje Patikrinimo laikotarpis 

„LRT TELEVIZIJA“ 81 proc. 2019 03 04–2019 03 10 

„LRT PLIUS“ 88 proc. 2019 03 04–2019 03 10 

„TV3“ 36 proc.  2019 03 04–2019 03 10 

„TV6“ 17 proc. 2019 03 04–2019 03 10 

„TV8“ 40 proc. 2019 03 04–2019 03 10 

„LNK“ 35 proc. 2019 03 04–2019 03 10 

„Info TV“ 75 proc.  2019 03 04–2019 03 10 

 „2TV“  75 proc.  2019 03 04–2019 03 10 

„TV1“ 51 proc. 2019 03 04–2019 03 10 

„BTV“ 40 proc.  2019 03 04–2019 03 10 

„Lietuvos rytas.tv“ 58 proc. 2019 03 04–2019 03 10 

 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ne visose televizijos programose buvo laikomasi VIĮ 

reikalavimų daugiau kaip pusę programos laiko skirti Europos kūriniams, tačiau lyginant 2019 m. 

tyrimų rezultatus su ankstesnių metų rezultatais matyti, kad kai kuriose televizijos programose 

Europos kūrinių dalis išaugo („TV8“, „TV1“, „LNK“) arba išliko stabili ( „2TV“). 

Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai privalo duomenis apie Europos 

kūrinių procentą savo programose kas du metus pateikti Europos Komisijai. 2019 m. LRTK planinių 

užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos patikrinimų metu paaiškėjo, kad 
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iš 20 LRTK užsiregistravusių ūkio subjektų visi 6 tikrinti ūkio subjektai laikėsi VIĮ 404 straipsnio 2 

dalyje nustatyto reikalavimo dėl Europos kūrinių kvotų. 

2020 m. LRTK atliko visų 11 nacionalinių televizijos programų: „LRT TELEVIZIJA“, „LRT 

PLIUS“, „TV3“, „TV6“, „TV8“, „LNK“, „Info TV“, „2TV“, „TV1“, „BTV“ ir „Lietuvos rytas.tv“ 

tyrimą, kurio metu vertino, kokią konkrečios televizijos programos laiko dalį (procentais) šių 

televizijų programų transliuotojai skyrė Europos kūriniams (žr. 19 lentelę). 

 

19 lentelė. Europos kūrinių dalis procentais televizijos programose „LRT TELEVIZIJA“, „LRT 

PLIUS“, TV3“, TV6“, „TV8“ „LNK“,„Info TV“, „2TV“, „TV1“, „BTV“ ir „Lietuvos rytas.tv“.  

 

Televizijos programa Europos kūrinių dalis 

programoje 

Patikrinimo laikotarpis  

„LRT TELEVIZIJA“  75 proc. 2020 03 02–2020 03 08  

„LRT PLIUS“   83 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

„TV3“  32proc. 2020 03 02–2020 03 08 

„TV6“  17 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

„TV8“  42 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

„LNK“  34 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

„Info TV“  39 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

„2TV“  88 proc. 2020 03 02–2020 03 08 

„TV1“  55 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

„BTV“  25 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

„Lietuvos rytas.tv“  71 proc.  2020 03 02–2020 03 08 

 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad kai kuriose televizijos programose Europos kūrinių dalis 

išaugo („TV8“, „2TV“, „TV1“, „Lietuvos rytas.tv“) arba žymiai sumažėjo („BTV“).  

Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai privalo duomenis apie Europos 

kūrinių procentą savo programose kas du metus pateikti Europos Komisijai. LRTK 2020 m. buvo 

užsiregistravę 20 užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų. 2020 m. planinių 

patikrinimų metu buvo tikrintas tik vienas šią paslaugą teikiantis ūkio subjektas – VšĮ „LIETUVOS 

NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“, kuris, kaip paaiškėjo patikrinimo metu, laikėsi VIĮ 

404 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo dėl Europos kūrinių kvotų (Europos kūrinių dalis 

paslaugų teikėjo kataloge sudarė daugiau nei 99 proc.).  

 

2019 - 2020 m. nagrinėti skundai  

2019 m. LRTK iš viso gavo 77 skundus. Gauti skundai buvo susiję su radijo ir televizijos 

programose transliuojamu turiniu, kuriame galimai buvo skleidžiama draudžiama ar ribojama skleisti 
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neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, transliuojamo turinio 

netinkamu indeksavimu ar transliavimu netinkamu metu. Be to, buvo skundžiamasi dėl televizijos 

programose transliuojamų netinkamai išskirtų ar pažymėtų komercinių audiovizualinių pranešimų 

(televizijos reklamos, rėmimo ir prekių rodymo pranešimų). Taip pat sulaukta skundų dėl visuomenės 

informavimo priemonėse skleidžiamos dezinformacijos ir neapykantos kurstymo, neteisėtos 

televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos ir licencijoje nustatytų 

reikalavimų nesilaikymo (žr. 17 paveikslėlį). 

Svarbu paminėti, kad LRTK nustatė 6 pažeidimus dėl Lietuvoje retransliuojamose televizijos 

programose „Pirmais Baltijais Kanals“, „NTV Mir Lithuania“ „Rossija 24“, „Planeta RTR“ 

paskelbtos informacijos, kuri pagal VIĮ 19 straipsnį yra draudžiama (platinama dezinformacija, 

kurstoma neapykanta). Asmenys, atsakingi už minėtą paskelbtą informaciją, buvo informuoti apie 

padarytus pažeidimus, tačiau nebuvo pradėta nė viena procedūra dėl rusų kalba retransliuojamų 

televizijos programų laisvo priėmimo Lietuvos Respublikoje laikino sustabdymo, nes pažeidimai 

nesikartojo. 

 

17 paveikslėlis. 2019 m. LRTK gauti skundai. 

 

Dauguma skundų buvo pateikti užpildžius elektroninę skundų formą 6F

7, kurią galima rasti 

LRTK interneto svetainėje. Kiekvienas gautas skundas buvo analizuojamas įvertinant skundo 

pagrįstumą, skundo pagrindu buvo atliekamas tyrimas. Vadovaujantis Asmenų prašymų, skundų ir 

pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo, 

patvirtintu LRTK 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-166 7F

8, 33 punktu, skundai turi būti 

išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų užregistravimo LRTK. Baigus tyrimą skundo pareiškėjai ir 

(ar) ūkio subjektai, kurių veikla buvo tikrinta, buvo informuojami apie tyrimo rezultatus, LRTK 

priimtą sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo ar skundo nepagrįstumą. 

                                                 
7 https://www.rtk.lt/lt/formos/pateikite-e-skunda  
8 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2d839d05c3d11e589fccd6fa118e11c  
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2020 m. LRTK gavo 43 skundus. Gauti skundai buvo susiję su radijo ir televizijos programose 

transliuojamu turiniu, kuriame galimai buvo skleidžiama draudžiama ar ribojama skleisti neigiamą 

poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija, transliuojamo turinio netinkamu 

indeksavimu ar transliavimu netinkamu metu. Be to, buvo skundžiamasi dėl televizijos programose 

transliuojamų netinkamai išskirtų ar pažymėtų komercinių audiovizualinių pranešimų (televizijos 

reklamos, rėmimo ir prekių rodymo pranešimų). Taip pat sulaukta skundų dėl visuomenės 

informavimo priemonėse skleidžiamos dezinformacijos ir neapykantos kurstymo, neteisėtos 

televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos ir licencijoje nustatytų 

reikalavimų nesilaikymo (žr. 18 paveikslėlį).  

Svarbu paminėti, kad LRTK nustatė 1 pažeidimą dėl Lietuvoje retransliuojamoje televizijos 

programoje „Planeta RTR“ paskelbtos informacijos, kuri pagal VIĮ 19 straipsnį yra draudžiama 

skelbti (buvo platinama dezinformacija, kurstoma neapykanta). Asmenys, atsakingi už minėtą 

paskelbtą informaciją, buvo informuoti apie padarytą pažeidimą. Taip pat 2020 m. liepos 8 d. LRTK 

priėmė sprendimą 8F

9 sustabdyti Lietuvos Respublikoje retransliuojamų ar platinamų internete 

televizijos programų „RT“, „RT HD“, „RT SPANISH“, „RT DOCUMENTARY“ ir „RT 

DOCUMENTARY HD“ laisvą priėmimą. 

 

18 paveikslėlis. 2020 m. LRTK gauti skundai.   

 

 

 

Autorių teisių apsauga internete  

 

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. įsigaliojo ATĮ 78 straipsnio pakeitimai, kurie teisių turėtojams 

suteikia teisę kreiptis į LRTK su prašymu taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų 

teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi 

vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (autorių teisių 

                                                 
9 https://www.rtk.lt/uploads/solutions/docs/2448_0bd60d37fb3156600a91a5789b2ceca3.pdf  
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saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete). 

Taip pat LRTK suteikta teisė duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus 

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

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

saugomo turinio pažeidimas (toliau – ir blokuoti svetainę). LRTK nuo 2019 m. lapkričio 27 d. taip 

pat turi teisę savo iniciatyva blokuoti interneto svetainių kopijas, kurios suteikia prieigą prie tos pačios 

veiklos, kaip ir pirminė interneto svetainė9F

10. Interneto svetainės kopija nustatoma pagal 5 kriterijus: 

domenų vardus, viešai skelbiamą turinį, vizualinę išraišką, vartotojo sąsajos panašumą bei interneto 

svetainių valdytojų ar administratorių tapatumą 10F

11. 

2020 m. LRTK priėmė 91 sprendimą blokuoti 101 interneto svetainę 11F

12, iš kurių: 

• 1 neteisėtai viešai skelbė muzikos kūrinius;  

• 12 neteisėtai viešai skelbė literatūros kūrinius;  

• 78 neteisėtai viešai skelbė audiovizualinius kūrinius. 

Siekdamas ištirti blokavimo efektyvumą, LRTK Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius 

2020 m. atliko bendro vartotojų lankomumo tyrimą 12F

13 DNS13F

14 būdu užblokuotose interneto svetainėse, 

skirtose Lietuvos vartotojams. Atlikus tyrimą nustatyta, kad nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2020 m. 

gegužės mėn. periodu blokuotų svetainių vartotojų lankomumas vidutiniškai sumažėjo daugiau nei 

60 proc. (žr. 20 lentelę).  

 

20 lentelė. Vartotojų apsilankymų skaičiaus pokytis po DNS blokavimo. 

Interneto svetainė  

Bendro vartotojų 

apsilankymų 

skaičiaus pokytis po 

DNS blokavimo 

(proc.)  

Interneto svetainė  

Bendro vartotojų 

apsilankymų 

skaičiaus pokytis po 

DNS blokavimo 

(proc.)  

filmai.in  -66,7  epubknygos.com  Daugiau nei -37,5  

filmai.tv  -96,4  knygos24.com  Nėra duomenų 

filmux.org   -88,6  el-knygos.eu  Daugiau nei -66,6  

filmux.net   -42,2  pdfknygos.org  Daugiau nei -81,4  

torrent.ai   -71  skaitiniai.org  Daugiau nei -54,5   

                                                 
10 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-771 „Dėl Privalomų nurodymų taikymo 

interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 p. 
11 Ten pat., 5 p. 
12 Interneto svetainių, kuriose neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys, sąrašas 

[https://www.rtk.lt/lt/atviri-duomenys/interneto-svetaines-kuriose-pazeidziamos-autoriu-teises] 

13 Bendra vartotojų lankomumo statistika DNS būdu užblokuotose interneto svetainėse, skirtose Lietuvos vartotojams 

[https://www.rtk.lt/uploads/documents/files/tyrimai/DNS%20blokavimo%20statistika_BK%20galutinis_JD.pd] 
14 liet. srities vardų struktūra (angl. Domain Name System)  
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torrent.lt  -48,4  filmux.online  -72  

pdfknygos.net   -100  filmai.live  -78,5  

knygos.in   Daugiau nei -64   filmai.se  -47  

knygos.net   Daugiau nei -88  filmai.biz  -62,5  

themusiclt.com   -100  gerifilmai.net  -92,2  

themusiclt.net   Daugiau nei -66  ziurek.org  -75,3  

mp3.themusic.lt   Nėra duomenų filmai.co  Daugiau nei -90  

tophitai.com  Daugiau nei -90  filmai.gokas.lt  -33,7  

changebook.net   Daugiau nei -75      
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IŠVADOS 

 

Įvertinus besikeičiantį teisinį reguliavimą, naujų teisės aktų priėmimą bei LRTK priskirtas 

funkcijas LRTK  2019 -  2020 m. priėmė 12 sprendimų dėl jos veiklai būtinų norminių teisės aktų 

patvirtinimo.  

2020 m. pabaigoje LRTK vykdė 108 ūkio subjektų, besiverčiančių licencijuojama ir 

nelicencijuojama veikla, priežiūrą. LRTK 2020 m. gruodžio 31 d. buvo išdavusi 134 transliavimo ir 

retransliuojamo turinio licencijas radijo ar televizijos programų transliuotojams ir retransliuotojams, 

kurių veikla licencijuojama, ir 9 leidimus VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR 

TELEVIZIJA“.  

2019 – 2020 m. LRTK priėmė 248 sprendimus, susijusius su licencijavimu, konkursų 

skelbimu bei vykdymu ir kitais LRTK reguliavimo sričiai priklausančių ūkio subjektų veiklos 

klausimais. 2019 - 2020 m. LRTK daug dėmesio skyrė efektyvesniam ir paprastesniam prižiūrimų 

ūkio subjektų veiklos reglamentavimui bei praktinių problemų, su kuriomis susiduria tiek ūkio 

subjektai, tiek ir LRTK, sprendimui vykdant ūkio subjektų priežiūrą.  

Iš 52 Lietuvoje transliuojamų radijo programų populiariausia radijo programa pagal pasiektą 

dienos auditoriją ir pagal klausyto laiko dalį Lietuvoje 2020 m. išlieka „M-1“, antroje vietoje - 

„Lietus“. „LRT RADIJAS“ tiek pagal pasiektą dienos auditoriją, tiek pagal klausyto laiko dalį užima 

trečiąją vietą.  Pažymėtina, kad „M-1“ radijo stočių grupės („M-1“, „M-1 plius“, „Lietus“, „Laluna“ 

ir „Raduga)  auditorija 2020 m. sudarė 44,1 proc. visos radijo auditorijos (2019 m. šis skaičius buvo 

43,2 proc.). 

Visų nacionalinių Lietuvos televizijos programų auditorija 2020 m. siekė 63,9 proc. 36,1 proc. 

auditorijos žiūrėjo ir kitas programas. 2020 m. penkių „LNK“  grupės televizijos programų suminė 

auditorijos dalis siekė 24,4 proc., (2019 m. buvo 25,2 proc.), „All Media Lithuania“  grupės trijų 

programų suminė auditorijos dalis buvo 21,2 proc. (2019 m. – 22,6 proc.). Lietuvoje iš viso 

transliuojamos 42 televizijos programos. 

Televizijos transliuotojų pajamos 2020 m., palyginus su 2019 m. sumažėjo 9 proc., radijo 

transliuotojų pajamos 2020 m., palyginus su 2019 m. sumažėjo 13 proc.. 

2020 m. penkios stambiausios kabelines paslaugas teikiančios bendrovės: UAB „Cgates“, UAB 

„Init“, UAB „BALTICUM TV“, SPLIUS, UAB bei UAB „Parabolė“ teikė paslaugas 87,7 proc. visų 

šalies kabelinės televizijos abonentų. Sparčiai augant televizijos programų retransliavimo paslaugai, 

naudojant IPTV technologijas (per 2020 m. tokių abonentų skaičius padidėjo 8,8 proc.) visos 

mokamos retransliavimo rinkos lyderiu išlieka Telia Lietuva, AB, teikianti mokamos televizijos 

retransliavimo paslaugą 37 proc.% šalies mokamos televizijos abonentų.  

Vienas iš svarbiausių LRTK veiklos tikslų, kurį ji sėkmingai įgyvendina ir kiekvienais metais 

siekia tobulinti – vienodų reguliavimo sąlygų visiems analogišką veiklą vykdantiems LRTK 

prižiūrimiems ūkio subjektams užtikrinimas, patogių ir operatyvių konsultavimo ir bendradarbiavimo 

priemonių bei metodinės pagalbos ūkio subjektams diegimas bei grįžtamojo ryšio su jais 

užtikrinimas.  

2019-2020 m. LRTK pasiekė labai gerų rezultatų gindama autorių teises internete. Pagal 

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (toliau – ATGĮ) LRTK tapus autorių 

teises internete prižiūrinčia ir saugančia institucija, jai buvo suteikta teisė blokuoti interneto svetaines 

ir jų kopijas, kuriose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas turinys. Pradėjus taikyti 

ATGĮ numatytas priemones, apsilankymų skaičius jose ženkliai sumažėjo, kai kurių iš jų – net iki 60 
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ir daugiau procentų, kai kurios užsidarė. Tai reiškia, kad nuolatinių LRTK pastangų dėka neteisėta 

veikla yra užkardoma ir autorių teisės internete yra apginamos.  

Vis daugiau audiovizualinio turinio yra pasiekiama dalijimosi vaizdo medžiaga platformose 

(Youtube, Facebook). Perkėlus Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas į 

nacionalinę teisę, minėtų platformų atžvilgiu pradėtas taikyti  teisinis reguliavimas, tačiau jis 

taikomas šalyje, kur tokia platforma yra įsisteigusi. Dalijimosi vaizdo medžiaga platformų 

reguliavimas išlieka pakankamai liberalus, palyginus su tradicinių audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikėjų reguliavimu (pvz., televizija), tačiau LRTK nuolat stebi dalijimosi vaizdo medžiaga 

platformų vystymąsi, dalyvauja ERGA darbo grupių, analizuojančių šių paslaugų veiklą, darbe.  

LRTK didelį dėmesį skiria Europos kūrinių kvotų reikalavimams nacionalinių televizijų 

programose užtikrinimui. 2019 m. tyrimo rezultatai atskleidė, kad ne visose televizijos programose 

buvo laikomasi VIĮ reikalavimų daugiau kaip pusę programos laiko skirti Europos kūriniams, tačiau 

lyginant 2019 m. tyrimų rezultatus su ankstesnių metų rezultatais matyti, kad kai kuriose televizijos 

programose Europos kūrinių dalis išaugo („TV8“, „TV1“, „LNK“) arba išliko stabili („2TV“). 2020 

m. tyrimas atskleidė, kad kai kuriose televizijos programose Europos kūrinių dalis išaugo („TV8“, 

„2TV“, „TV1“, „Lietuvos rytas.tv“), o programoje „BTV“ sumažėjo.  LRTK analizuoja  televizijos 

programų transliuotojų paaiškinimus, kodėl dalis jų dar neužtikrina VIĮ reikalavimų daugiau kaip 

pusę programos laiko skirti Europos kūriniams. 

LRTK vykdomų planinių užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų veiklos 

patikrinimų metu paaiškėjo, kad visi tikrinti ūkio subjektai laikėsi nustatyto reikalavimo dėl Europos 

kūrinių kvotų. 

LRTK veiklos prioritetais ir toliau išlieka asmenų, įskaitant nepilnamečius asmenis, apsaugos 

nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio stiprinimas, siekiant užkirsti kelią neskelbtinos ar 

ribojamos skelbti viešosios informacijos radijo ir televizijos programose platinimui teisinėmis 

priemonėmis; vienodų reguliavimo sąlygų užtikrinimas visiems analogišką veiklą vykdantiems 

LRTK prižiūrimiems ūkio subjektams; patogių, operatyvių konsultavimo ir kitų paslaugų teikimo, 

bendradarbiavimo su ūkio subjektais ir tarp institucijų bei ūkio subjektų informavimo priemonių 

diegimas ir naudojimas; taip pat privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimas, 

siekiant panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį 

internete. Viena iš prioritetinių sričių išlieka LRTK veiklos viešinimas. 


