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P a k e i č i u Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko 2020 m. kovo 27 d. įsakymą 

Nr. V-11 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo 

matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS  

ĮSAKYMAS 

 

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skirsnio 

nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl 

institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 5.1, 5.2 ir 5.5 papunkčiais bei šiuo nutarimu 

patvirtinto Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo 9-17 punktais: 

1. T v i r t i n u Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir 

rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) 

administracijos vyriausiąją patarėją Jurgitą Iešmantaitę bendradarbiauti priežiūros funkcijų 

optimizavimo klausimais su kitomis institucijomis, ekspertų komisija, priežiūros funkcijų 

optimizavimą koordinuojančiomis Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. 

3. Į p a r ei g o j u: 

3.1. Komisijos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėją pildyti 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir 

vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 14.1 – 14.12 papunkčiuose nurodytiems rodikliams 

nustatyti būtiną informaciją ir užtikrinti Aprašo 12 punkte nurodytas apklausų anketas tikrintiems 

ūkio subjektams Aprašo nustatyta tvarka ir terminais; 

3.2. Komisijos administracijos Teisės skyriaus vedėją pildyti Aprašo 14.13 papunktyje 

nurodyto rodiklio nustatymui būtiną informaciją Aprašo nustatyta tvarka ir terminais; 

3.3. Komisijos administracijos vyriausiąją patarėją pildyti Aprašo 14.14 – 14.17 papunktyje 

nurodyto rodiklio nustatymui būtiną informaciją Aprašo nustatyta tvarka ir terminais; 

3.4. Komisijos administracijos Visuomenės informavimo skyriaus rinkos tyrimo analitiką 
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analizuoti ir parengti apibendrintas Aprašo 12 punkte nurodytų apklausų ataskaitas Aprašo 9, 10 

punktuose nustatytais terminais. 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                       Rimantas Bagdzevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:



    PATVIRTINTA  

    Lietuvos radijo ir televizijos komisijos  

    pirmininko 2020 m. kovo 27 d. 

    įsakymu Nr. V- 11 

    (Lietuvos radijo ir televizijos 

    komisijos pirmininko 2021 m. balandžio 27 d.  

    įsakymo Nr. V-6 redakcija) 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISISJOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) priežiūros veiklos efektyvumo 

ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Komisijos  

priežiūros veiklos matavimo sistemą, nustato priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo 

vertinimo rodiklius ir jų skaičiavimo būdus. 

2. Komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodikliai suprantami kaip 

planavimo, vadybos ir gero viešojo valdymo įrankis, padedantis siekti pagrindinio Komisijos  veiklos 

tikslo ir veiklos uždavinių, vykdyti efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius, nuolatos stebint, matuojant ir vertinant veiklos rezultatus, laiku priimti 

teisingus valdymo sprendimus Komisijos veiklai gerinti. 

3. Pagrindinis Komisijos veiklos tikslas – kurti naudą visuomenei saugant valstybę, 

visuomenės dorovę ir užtikrinant patikimos ir kokybiškos informacijos sklaidą.   

4. Ūkio subjektų priežiūra vykdoma vadovaujantis rizikos vertinimu, kaip tai numatyta 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos 

apraše, patvirtiname Komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo 

gairių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 

511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, ir Teisės aktų, reguliuojančių 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos 

radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąraše, patvirtintame 

Komisijos 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu 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“, nurodytuose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PRIEŽIŪROS VEIKLOS SRITYS 

 

6. Komisija priežiūrą atlieka ir ūkio subjektų patikrinimus vykdo šiose veiklos srityse: 

6.1. radijo, televizijos programų transliavimo;  

6.2. radijo, televizijos programų retransliavimo; 

6.3. televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo; 

6.4. užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo. 

 

III SKYRIUS 

PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMAS 
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7. Komisijos priežiūros veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas matuojamas ir vertinamas 

pagal Komisijos vykdomos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklius 

(toliau – Rodikliai). 

8. Aprašo 14.1 – 14.14 papunkčiuose nurodyti Rodikliai matuojami kas mėnesį, pildant 

Aprašo 1 priede nustatytos formos lentelę Komisijos vidinio kompiuterių tinklo srityje „Efektyvumo 

ir rezultatyvumo matavimas“.  

9. Aprašo 14.15 – 14.17 papunkčiuose nurodyti Rodikliai matuojami kas ketvirtį. 

10. Komisija matuoja savo vykdomos priežiūros veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą ir, 

mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos atitinkamai užpildo Aprašo 1 priede 

nustatytos formos lentelę Komisijos vidinio kompiuterių tinklo srityje „Efektyvumo ir rezultatyvumo 

matavimas“.  

11. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 

dienos, metams, iki kitų metų antrojo mėnesio 1 dienos), Komisija atlieka priežiūros veiklos 

efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklių reikšmių pokyčio analizę, palyginant ankstesnių 

ataskaitinių laikotarpių rezultatus, ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų apibendrintus ataskaitinių 

laikotarpių analizės rezultatus skelbia Komisijos interneto svetainėje http://www.rtk.lt. 

12. Tikrintų ūkio subjektų apklausos ir nuomonių (grįžtamojo ryšio) tyrimai vykdomi 

apklausos būdu: 

12.1. Komisijos administracijos darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo planinio 

patikrinimo pabaigos elektroniniu paštu išsiunčia tikrintam ūkio subjektui Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijos ūkio subjektui suteiktų konsultacijų, kontrolinių klausimynų kokybės vertinimo 

apklausos anketą, nurodytą Aprašo 2 priede, arba nuorodą į ją. 

12.2. Pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams 12.1 papunktyje nustatytais 

terminais ir tvarka išsiunčiama Komisijos sprendimu patvirtinta Lietuvos radijo ir televizijos 

komisijos ūkio subjektui suteiktos metodinės pagalbos ir konsultavimo pirmaisiais jo veiklos metais 

vertinimo ir poveikio priemonių (ne) taikymo apklausos anketa. 

13. Aprašo 12 punkte nurodytų apklausų rezultatai kaupiami Komisijos duomenų bazėje. 

Komisija periodiškai analizuoja tikrintų ūkio subjektų apklausų atsakymus ir reaguoja į pateiktas 

pastabas ir komentarus. 

 

IV SKYRIUS 

KOMISIJOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR  

REZULTATYVUMO VERTINIMO RODIKLIAI IR  

JŲ SKAIČIAVIMO METODAI 

 

14. Komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodikliai: 

14.1. Pagrindinio veiklos (paskirties) tikslo pasiekimo lygis. 
Rodiklio (R) skaičiavimas: 

R=X/Yx100, kur: 

R – rodiklis, nurodantis, kiek iš viso asmenų (kokia auditorija) turėjo prieigą prie draudžiamos 

skelbti ir (ar) ribojamos skelbti viešosios informacijos pagal Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos įstatymo nuostatas, skaičių (asmenų galimai patyrusių žalą skaičius) .  

X – bendras asmenų (bendra auditorija), kurie visuomenės informavimo priemonėje turėjo 

prieigą prie draudžiamos skelbti ir (ar) ribojamos skelbti viešosios informacijos pagal Lietuvos 

Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos įstatymo nuostatas, skaičius per ataskaitinį periodą; 

Y – patikrinimų, kurių metu nustatyta pažeidimų radijo, televizijos programose, kurių 

pagrindu būtų galima inicijuoti laikiną transliuojamų, retransliuojamų arba internete platinamų 

televizijos programų ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose esančių 
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programų laisvo priėmimo sustabdymą, ir kurių metu nustatyta pažeidimų nepilnamečių apsaugos 

srityje, skaičius per ataskaitinį laikotarpį.  

14.2. Padėties Aprašo 6.1 - 6.2, 6.4 papunkčiuose nurodytose priežiūros veiklos srityse, 

kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai 

atsiradimo rizika, pokytis (siekiama perspektyvinio gerėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – per ataskaitinį periodą atliktų Aprašo 6.1 - 6.2, 6.4 papunkčiuose nurodytose priežiūros srities 

ūkio subjektų patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, už kuriuos ūkio subjektams skirtos administracinės 

nuobaudos, skaičius; 

Y – per ataskaitinį periodą atliktų Aprašo 6.1 - 6.2, 6.4 papunkčiuose nurodytose priežiūros srities 

ūkio subjektų patikrinimų skaičius.  

14.3. Rizikingiausių ūkio subjektų (Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytose priežiūros 

veiklos srityse) patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio 

didėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – per ataskaitinį periodą atliktų rizikingiausiai grupei priskirtų ūkio subjektų patikrinimų skaičius; 

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų skaičius (įskaitant patikrinimus pagal skundus 

ir neplaninius patikrinimus). 

14.4. Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų (Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose 

nurodytose priežiūros veiklos srityse) patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama 

perspektyvinio mažėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – per ataskaitinį periodą atliktų vidutinės ar mažos rizikos grupei priskirtų ūkio subjektų  

patikrinimų skaičius; 

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų skaičius (įskaitant patikrinimus pagal skundus 

ir neplaninius patikrinimus).  

14.5. Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais 

patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo) 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų skaičius, kurių metu buvo naudojami kontroliniai 

klausimynai, skaičius; 

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių) skaičius. 

14.6. Atliktų planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio 

subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas:  

R=X/Yx100, kur: 

X – per ataskaitinį periodą atliktų planinių ir neplaninių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešta 

tikrinamam ūkio subjektui, skaičius; 

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių) skaičius. 

14.7. Viešai skelbta informacija apie planinius patikrinimus. 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

Konstatuotinas faktas, ar Komisijos interneto svetainėje patalpintas aktualus planinių patikrinimų 

planas/informacija apie planinius patikrinimus. 

14.8. Patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar 

aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis, palyginti su visais neplaniniais 

patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – per ataskaitinį periodą atliktų neplaninių patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, už kuriuos 

ūkio subjektams skirtos administracinės nuobaudos, skaičius; 

Y – per ataskaitinį periodą atliktų neplaninių patikrinimų skaičius. 
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14.9. Išteklių dalis konsultavimui, informavimui ir prevencijai (siekiama perspektyvinio 

didėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų konsultavimo funkcijas, skaičius; 

Y – bendras Komisijos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūros funkcijas, skaičius. 

14.10. Išteklių dalis rizikos vertinimui, planavimui ir analizei (siekiama perspektyvinio 

didėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimą ir su tuo susijusias planavimo ir 

analizės veiklas,  skaičius; 

Y – bendras Komisijos administracijos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūros funkcijas, 

skaičius. 

14.11. Išteklių dalis fiziniams patikrinimams. 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – Komisijos administracijos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų fizinius patikrinimus, skaičius; 

Y – bendras Komisijos administracijos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūros funkcijas, 

skaičius. 

14.12. Planinių patikrinimų trukmė (siekiama perspektyvinio mažėjimo iki nustatytos 

minimalios patikrinimo trukmės). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Y, kur: 

X – per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų ūkio subjektų veiklos vidutinė trukmė dienomis;  

Y – per ataskaitinį periodą atliktų ūkio subjektų patikrinimų skaičius. 

14.13. Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, 

skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X; R=Y, kur:  

X – per ataskaitinį periodą Komisijos Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijai ir kt.  pateiktų pasiūlymų naikinti ar pakeisti nepagrįstą teisinį reguliavimą 

arba pašalinti teisės aktų spragas skaičius;  

Y – per ataskaitinį periodą Komisijos priimtų sprendimų, šalinančių teisinio reglamentavimo spragas, 

mažinančių priežiūros naštą ūkio subjektams ir optimizuojančių ūkio subjektų priežiūros veiklą skaičius. 

14.14. Komisijos administracijos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo). 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X, kur:  

X – Komisijos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, per ataskaitinį periodą dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius. 

14.15. Ūkio subjektų, teigiančių, kad Komisijos konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti 

teisės aktus ir jų laikytis, procentas 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – ūkio subjektų (respondentų), teigiamai įvertinusių teiginį, kad Komisijos konsultacija buvo 

naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, skaičius; 

Y – visų apklausoje dalyvavusių ūkio subjektų (respondentų) skaičius.  

14.16. Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų 

reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, procentas 
Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 

R=X/Yx100, kur: 

X – ūkio subjektų (respondentų), teigiamai įvertinusių teiginį, kad Komisijos kontroliniai klausimynai 

padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, skaičius; 

Y – visų apklausoje dalyvavusių ūkio subjektų (respondentų) skaičius.  
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14.17. Ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų 

ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, 

siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai 

atsiradimui, procentas. 

Rodiklio (R) skaičiavimo būdas: 
R=X/Yx100, kur: 

X – ūkio subjektų (respondentų), teigiamai įvertinusių teiginį, kad pirmaisiais veiklos metais gavo 

naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, skaičius; 

Y – visų apklausoje dalyvavusių ūkio subjektų (respondentų) skaičius.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Komisija, atlikdama ūkio subjektų priežiūros funkciją ir priimdama valdymo 

sprendimus dėl Komisijos priežiūros veiklos procedūrų tobulinimo ir optimizavimo, vadovaujasi 

Rodikliais.  

16. Rengdama atitinkamų metų Komisijos veiklos planavimo dokumentus, Komisija nustato 

vertinimo kriterijus pagal Aprašo 13 punktą ir atsižvelgdama į perspektyvinius siekius, nustato šių 

vertinimo kriterijų siektinas reikšmes planavimo periodui. 

17. Metinės veiklos ataskaitoje Komisija pateikia per metus pasiektus ūkio subjektų priežiūros 

veiklos rezultatus.  

18. Komisija, atsižvelgdama į vertinimo kriterijų reikšmes, kiekvienais metais peržiūri 

Rodiklius ir jų skaičiavimo metodus ir, esant poreikiui, juos keičia.    

___________________ 
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 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priežiūros veiklos 

 efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo  tvarkos  

 aprašo 1 priedas  

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS _________ M. _____________ MĖN. PRIEŽIŪROS VEIKLOS  

EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO LENTELĖ 

 

___ m. ________________ ___ d. 
(lentelės užpildymo data) 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo rodikliai 

Rodiklių reikšmės 

Rodiklių reikšmių 

pokyti(su 

praėjusiu 

laikotarpiu) 

Pastabos ir paaiškinimai 

sk. proc. proc. išraiška 

1. 

Pagrindinio veiklos tikslo pasiekimo lygis: 

kiek iš viso asmenų (kokia auditorija) turėjo 

prieigą prie draudžiamos skelbti ir (ar) 

ribojamos skelbti viešosios informacijos 

pagal Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos įstatymo 

nuostatas, skaičių (asmenų galimai patyrusių 

žalą skaičius).  

 

 

 

___/___ 

   

 

(kiekis išreiškiamas skaičiais ir procentais; 

siekiama perspektyvinio didėjimo) 

 

 

 

 

 

 

2. 

Padėties, priežiūros veiklos srityse, kuriose 

yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus 

visuomenei, kitų asmenų interesams ar 

aplinkai atsiradimo rizika, pokytis (lyginant 

su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu): 

- radijo, televizijos programų 

transliavimo; 

 

 

 

 

 

__/___ 

 

__/___ 

  (per ataskaitinį periodą atliktų pasirinktos 

priežiūros srities ūkio subjektų patikrinimų, 

kurių metu nenustatyta pažeidimų -  

siekiama perspektyvinio gerėjimo) 
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- radijo, televizijos programų 

retransliavimo; 

-    užsakomųjų audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikimo. 

 

__/___ 

 

3. 
Didelės rizikos ūkio subjektų patikrinimų 

dalis, palyginti su visais patikrinimais. 

 

___/___ 

  
(siekiama perspektyvinio didėjimo) 

4. 

Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio 

subjektų patikrinimų dalis, palyginti su 

visais patikrinimais. 

 

___/___ 

  

(siekiama perspektyvinio mažėjimo) 

5. 

Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius 

klausimynus, dalis, palyginti su visais 

patikrinimais. 

 

___/___ 

  

(siekiama perspektyvinio didėjimo) 

6. 

Atliktų planinių patikrinimų, įspėjant ūkio 

subjektą, dalis, palyginti su visais 

patikrinimais. 

 

___/___ 

  (per ataskaitinį periodą atliktų planinių ir 

neplaninių patikrinimų, apie kuriuos iš 

anksto pranešta tikrinamam ūkio subjektui 

- siekiama perspektyvinio didėjimo) 

7. 
Viešai skelbta informacija apie planinius 

patikrinimus. 

   (Konstatuotinas faktas, ar priežiūros 

Komisijos interneto svetainėje patalpintas 

aktualus planinių patikrinimų 

planas/informacija apie planinius 

patikrinimus) 

8. 

Atliktų neplaninių patikrinimų, padėjusių 

užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų 

interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši 

žala ar pavojus reikšmingi dalis, palyginti su 

visais neplaniniais patikrinimais. 

 

 

___/___ 

  (per ataskaitinį periodą atliktų neplaninių 

patikrinimų, kurių metu nustatyti 

pažeidimai, už kuriuos ūkio subjektams 

taikytos poveikio priemonės -  siekiama 

perspektyvinio didėjimo) 

9. 

Žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas pagal 

priežiūros veiklos sritis: 

- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio 

subjektų rizikos vertinimui, planavimui ir 

analizei; 

- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio 

subjektų konsultavimui, informavimui ir 

prevencijai; 

 

 

 

 

___/___ 

 

___/___ 

 

   

 

 

 

(siekiama perspektyvinio didėjimo) 
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- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio 

subjektų fiziniams patikrinimams. 

 

___/___ 

(siekiama perspektyvinio didėjimo) 

(siekiama perspektyvinio mažėjimo) 

10. Planinių patikrinimų trukmė (dienomis)   
  (siekiama perspektyvinio mažėjimo iki 

nustatytos minimalios patikrinimo trukmės) 

11.  

Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, 

neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, 

skaičius  

____ 

  (siekiama perspektyvinio didėjimo). 

12. 

Darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų 

priežiūrą, dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose ir mokymuose, 

skaičius.  

 

___ 

   

(siekiama perspektyvinio didėjimo) 

13. 

Ūkio subjektų, teigiančių, kad Komisijos 

konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti 

teisės aktus ir jų laikytis, procentas 

 

 

 

___ 

  

(siekiama perspektyvinio didėjimo) 

14. 

Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai 

klausimynai padėjo suvokti teisės aktų 

reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, 

procentas 

 ___  (siekiama perspektyvinio didėjimo) 

15. 

Ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais 

veiklos metais gavo naudingų konsultacijų ir 

jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, 

išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir 

neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią 

reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, 

kitų asmenų interesams ar aplinkai 

atsiradimui, procentas. 

 ____  (siekiama perspektyvinio didėjimo) 

 

 

_________ 
(pareigos) 

 

 

___________ 
(parašas) 

 

 

_______________ 
(vardas, pavardė) 

________________________ 
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Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 

priežiūros veiklos efektyvumo ir 

rezultatyvumo matavimo ir vertinimo 

tvarkos aprašo 2 priedas 

 

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. 

 

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: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 

 

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.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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.  

 

___________________________ 

  


