LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA
Kodas 188741498, Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius, įregistruota Juridinių asmenų registre Vilniaus filiale,
Tel. (8-5) 2330 660 Faks. (8-5) 2647 125 El.p. lrtk@rtk.lt

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS
2005-ŲJŲ METŲ ATASKAITA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 48 str. 17 p. Lietuvos radijo ir
televizijos komisijos pirmininkas už Komisijos veiklą kartą per metus atsiskaito Seimo
plenariniame posėdyje ir pateikia Komisijos finansinės veiklos ataskaitą. Komisijos
finansinės veiklos 2005 metais ataskaita yra paskelbta “Valstybės žiniose”. Ši Lietuvos
radijo ir televizijos komisijos ataskaita Seimui yra paskelbta LRTK tinklapyje.
Pernai Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs 2004 metų veiklos ataskaitą ir jai
pritaręs, 2005 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. X-349 pavedė Komisijai pateikti Seimui
pasiūlymus dėl Visuomenės informavimo įstatymo ir Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimo, kad būtų
veiksmingiau įgyvendinamos Komisijai įstatymų deleguotos funkcijos.
LRTK REGULIAVIMO SRITIS – FAKTAI IR SKAIČIAI

Radijo transliuotojų
skaičius
Televizijos
transliuotojų
skaičius
Kabelinių televizijų
skaičius
MDTV skaičius
Priimta sprendimų
Paskelbta konkursų
Suteikta licencijų
Išduota leidimų
Taikyta nuobaudų

2003
41
27

55
4
123
19
21
6

2004
2005
46
49
(iš jų – 10 nacionalinių (iš jų – 10 nacionalinių tinklų,
tinklų)
6 regioniniai, 35 vietiniai)
31
31
(iš jų – 4 nacionaliniai (iš jų – 4 nacionaliniai tinklai,
tinklai)
1 regioninis, 27 vietiniai)
55
55
4
115
11
26
1 (LRT)
8 įspėjimai, 6 baudos

4
141
13
10
2 (LRT)
10 įspėjimų, 6 baudos
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2005 METAIS IŠDUOTŲ (PAPILDYTŲ) LICENCIJŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Transliuotojas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UAB „Viltuva“
VšĮ „Kvartolė“
UAB “Žinių radijas“
UAB “Eglės leidykla”
UAB “M-1”
VšĮ “Marijos radijas”
UAB “Baltijos TV”
Vilniaus Baltupių vid.m-kla
UAB „TELE-3“
UAB „TV1“
UAB „Aerodream“
UAB „Pūkas“

13.
14.
15.
16.

UAB „Palsatas“
VšĮ „Kvartolė“
UAB „Interbanga“
UAB „Garždų
telekomunikacijų tinklai“
UAB „Laisvas ir
nepriklausomas kanalas“
UAB „Socius“
UAB „Socius“

17.
18.
19.

Naujos
Licencijos
Nr.
K267
R268
R269
R270
R271
T272
R273

K274
R287
R286
K290

KTV
KTV

Lic. pakeit. Nr.
(papild.nauj.dažn.)

Sprendimo
data, Nr.

Nauja licencija
Nauja licencija
Papildyta lic. R104t
Nauja licencija
Papildyta lic. R040t
Nauja licencija
Papildyta lic. T191t
Nauja licencija
Papildyta lic.T064st
Nauja licencija
Nauja licencija
Papildyta lic. Nr.
R049t
Nauja licencija
Nauja licencija
Nauja licencija
Nauja licencija

2005 01 12 / Nr. 4
2005 01 19 / Nr. 9
2005 01 19 / Nr. 10
2005 02 02 / Nr. 17
2005 02 23 / Nr. 23
2005 03 02 / Nr. 30
2005 03 02 / Nr. 31
2005 03 16 / Nr. 40
2005 03 16 / Nr. 41
2005 03 16 / Nr. 42
2005 04 13 / Nr. 48
2005 04 13 / Nr. 49

Papildyta lic. T027st

2005 11 19 / Nr.113

Nauja licencija
Nauja licencija

2005 12 14 / Nr.136
2005 12 14 / Nr.137

2005 06 22 / Nr. 71
2005 09 07 / Nr. 96
2005 09 07 / Nr. 97
2005 09 14 / Nr. 99

LRTK VEIKLA, SIEKIANT UŽTIKRINTI PROGRAMŲ ĮVAIROVĘ
Lietuvos radijo ir televizijos komisija didelį dėmesį skyrė vietinių radijo ir televizijos
stočių įsisteigimui bei programų, kurių turinys ir formatas iš esmės skirtųsi nuo jau
transliuojamų, atsiradimui. Pagal stebėjimo rezultatus bei klausytojų atsiliepimus
pasiteisino “Marijos radijo” programos atsiradimas, kurios transliacijos buvo girdimos
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, o 2005 metais “Marijos radijas” pradėjo transliuoti
programą jau ir Vilniuje. Per šį laikotarpį toliau plėtėsi ir kitos nekormecinės radijo stoties
“Relax FM” programos tinklas.
Audiovizualinės rinkos įvairovę liudija žemiau pateikiamos lentelės, iš kurių galima
daryti išvadą, kad radijo programų įvairovė gali patenkinti bet kokio amžiaus ar muzikos
stiliaus mėgėjo skonį. Vienas iš svarbių Komisijos uždavinių buvo ir yra išlaikyti, ginti bei
plėsti radijo stočių formatų savitumą ir unikalumą.
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RADIJO PROGRAMOS VILNIUJE
Programa
Baltijos bangų radijas
Pūkas
Marijos radijas
Vilniaus Universiteto
radijas "Start FM"
Užupio radijas
BBC
Power Hit Radio
A2
Stereo FM
Žinių radijas
RFI
Baltupių radijas
JAZZ FM
Super FM
RC2
Pūkas - 2
Radiocentras
Geras FM
LR 1
Lietus
Znad Wilii
Relax FM
Europos Hitų Radijas
KLASIKA
Russkoje Radio Baltija
M-1 plius
M-1
Pūkas
Kelyje

Transliuotojas
VšĮ "Baltijos bangų radijas"
UAB "Pūkas"
VšĮ "Marijos radijas"
Vilniaus Universitetas

Dažnis
0,612 MHz
67,25 MHZ
93,1MHz
94,2 MHz

VšĮ "Užupio vaizdelis"
Retransliuoja VšĮ LRT
UAB “TELE–3”
V.Ivanausko IF "Vydas"
UAB "Focus media"

94,9MHz
95,5 MHz
95,9 MHz
96,4 MHz
96,8 MHz
(pradės transliuoti 2006 05 01)
UAB “Žinių radijas”
97,3 MHz
Retransliuoja VŠĮ LRT
98,3 MHz
Vilniaus Baltupių vidurinė
98,8 MHz
mokykla
(pradės transliuoti 2006 09 01)
UAB „Proarsa”
99,3 MHz
UAB “Radiola”
99,7 MHz
UAB “Muzikos topai”
100,1 MHz
UAB “Pūkas”
100,9 MHz
UAB “Radiocentras”
101,5 MHz
UAB “Geruda”
101,9 MHz
LRT
102,6 MHz
UAB radijo stotis „Ultra vires”
103,1 MHz
UAB “Znad Wilii radijo stotis”
103,8 MHz
VšĮ “Kvartolė”
104,3 MHz
UAB „Laisvoji banga”
104,7 MHz
LRT
105,1 MHz
UAB“Radiocentras"
105,6 MHz
(retr.)
UAB “M-1”
106,2 MHz
UAB “M-1”
106,8 MHz
UAB “Pūkas”
107,3 MHz
UAB “Radijas kelyje”
107,7 MHz

RADIJO PROGRAMOS KAUNE
Programa
Transliuotojas
Tarptautinis Baltijos UAB "Tarptautinis Baltijos bangų
Bangų Radijas
radijas"
Ratekona
S.Žilionio personalinė radijo ir

Dažnis
1,386 MHz
9, 710 MHz
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Pūkas
Pūkas - 2
Tavo balsas
Marijos radijas
KLASIKA
Extra FM
M-1 plius
Relax FM
Parabolė FM
Russkoje Radio
Baltija
LR 1
Power Hit Radio
Tau
Lietus
ZIP FM
Europos Hitų
Radijas
Žinių radijas
KF 105,4
Kelyje
M-1
Radiocentras
Pūkas

televizijos konsultacinė agentūra
UAB "Pūkas"
UAB “Pūkas”
Kauno silpnaregių internatinė mokykla
VšĮ "Marijos radijas"
LRT
UAB "Interbanga"
UAB “M-1”
VšĮ "Kvartolė"
UAB "Kauno jaunimo ir laisvalaikio
centras"
UAB “Rimtas radijas”

100,4 MHz

LRT
UAB “TELE–3” radijas
UAB "Artvydas"
UAB radijo stotis „Ultra vires”
UAB “Muzikos topai”
UAB „Laisvoji banga”

102,1
102,5
102,9
103,5
104,1
104,5

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

UAB “Žinių radijas”
UAB "Kauno fonas"
UAB “Radijas kelyje”
UAB “M-1”
UAB “Radiocentras”
UAB “Pūkas”

104,9
105,4
105,9
106,6
107,1
107,6

MHZ
MHZ
MHz
MHz
MHz
MHz

70,22 MHz
92,4 MHz
94,4 MHz
95,7 MHz
96,2 MHz
97,1 MHz
97,6 MHz
98,5 MHz
99,2 MHz

RADIJO PROGRAMOS KLAIPĖDOJE
Programa
Transliuotojas
Tarptautinis Baltijos UAB "Tarptautinis Baltijos bangų
Bangų Radijas
radijas"
Ratekona
S.Žilionio personalinė radijo ir
televizijos konsultacinė agentūra
Pūkas
UAB "Pūkas"
Pūkas - 2
UAB “Pūkas”
Tavo balsas
Kauno silpnaregių internatinė mokykla
Marijos radijas
VšĮ "Marijos radijas"
KLASIKA
LRT
Extra FM
UAB "Interbanga"
M-1 plius
UAB “M-1”
Relax FM
VšĮ "Kvartolė"
Parabolė FM
UAB "Kauno jaunimo ir laisvalaikio
centras"
Russkoje Radio
UAB “Rimtas radijas”
Baltija

Dažnis
1,386 MHz
9, 710 MHz
70,22 MHz
92,4 MHz
94,4 MHz
95,7 MHz
96,2 MHz
97,1 MHz
97,6 MHz
98,5 MHz
99,2 MHz
100,4 MHz
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LR 1
Power Hit Radio
Tau
Lietus
ZIP FM
Europos Hitų
Radijas
Žinių radijas
KF 105,4
Kelyje
M-1
Radiocentras
Pūkas

LRT
UAB “TELE–3” radijas
UAB "Artvydas"
UAB radijo stotis „Ultra vires”
UAB “Muzikos topai”
UAB „Laisvoji banga”

102,1
102,5
102,9
103,5
104,1
104,5

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

UAB “Žinių radijas”
UAB "Kauno fonas"
UAB “Radijas kelyje”
UAB “M-1”
UAB “Radiocentras”
UAB “Pūkas”

104,9
105,4
105,9
106,6
107,1
107,6

MHZ
MHZ
MHz
MHz
MHz
MHz

RADIJO PROGRAMOS ŠIAULIUOSE
Programa
ZIP FM
Radijo klubas
Marijos radijas
Relax FM
Pūkas
Žinių radijas
Pūkas - 2
M-1 plius
LR 1
Radiocentras
Saulės radijas
KLASIKA
Lietus
Europos Hitų Radijas
Russkoje Radio
Baltija
M-1

Transliuotojas
UAB “Muzikos topai”
Šiaulių Didždvario gimnazija
VšĮ "Marijos radijas"
VšĮ “Kvartolė”
UAB “Pūkas”
UAB “Žinių radijas”
UAB “Pūkas”
UAB “M-1”
LRT
UAB “Radiocentras”
UAB “Saulės radijas”
LRT
UAB radijo stotis „Ultra vires”
UAB „Laisvoji banga”
UAB “Rimtas radijas”
UAB “M-1”

Dažnis
88,2 MHz
89,7 MHz
91,8 MHZ
92,2 MHz
95,7 MHz
97,0 MHZ
97,4 MHz
100,5 MHz
100,9 MHz
101,7 MHz
102,5 MHZ
103,4 MHz
103,9 MHz
104,3 MHz
105,8 MHz
106,3 MHz

RADIJO PROGRAMOS PANEVĖŽYJE
Programa
RELAX FM
Pulsas
RC2
M-1 plius
Radiocentras
Pūkas
Lietus
Russkoje radio Baltija

Transliuotojas
VšĮ "Kvartolė"
UAB “Radijo pulsas”
UAB “Muzikos topai”
UAB “M-1”
UAB “Radiocentras”
UAB “Pūkas”
UAB radijo stotis „Ultra vires”
UAB "Rimtas radijas"

Dažnis
94,3 MHz
96,6 MHz
99,1 MHz
100,2 MHz
101,4 MHz
102,3 MHz
103,0 MHz
103,7 MHz
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Europos Hitų Radijas
KLASIKA
M-1
Aukštaitijos radijas
LR 1
Žinių radijas

UAB „Laisvoji banga”
LRT
UAB “M-1”
UAB “Aukštaitijos radijas”
LRT
UAB “Žinių radijas”

104,8
105,3
106,0
106,9
107,5
107,9

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHZ

RADIJO, TELEVIZIJOS IR RETRANSLIUOJAMŲ PROGRAMŲ
STEBĖSENA (MONITORINGAS)
Lietuvos radijo ir televizijos komisija daug dėmesio skyrė transliuotojų ir
retransliuotojų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrai, kad konkurencinėje kovoje būtų
užtikrintos sąžiningos, objektyvios ir visiems aiškios taisyklės. Todėl iškilo būtinybė
paspartinti programų stebėjimo mechanizmų rengimą.
Priėmus Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymą ir Komisijai parengus Stebėsenos (monitoringo) taisykles, prasidėjo konkretus ir
kur kas dalykiškesnis Komisijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
bendradarbiavimas, kurio rezultatai nustatant transliuotojų pažeidimus tapo objektyvūs,
pagrįsti ir neginčijami.
2005 metais Komisijos Monitoringo ir tyrimų skyriuje dirbo penki specialistai,
kurie parengė ir pateikė Komisijos svarstymui 114 transliuotojų ir retransliuotojų
programų patikrinimo aktų.
Peržiūrėtos LTV, LNK, TV3, BTV, LTV2, 5 kanalo, TV11 savaitės programos,
vakaro programos, savaitės ryto ir vakaro programų anonsai ir savaitės programos dalys atskiros laidos, pvz.: “Policijos nuovada. Naujieji metai”, “Ragai”, Vakaras su Marijonu”,
“Baltojo katino svetainė”, “Roberto pusryčiai”, “Mano didelis, storas ir bjaurus bosas”,
“Pinigų karta”, “Formulė 1”, Kauno radijo ir televizijos centro programa, “Šeštadienio
rytas”, “Ekstremali dokumentika – gyvybės kaina”, “TV pagalba” ir kitos.
Buvo stebima, kaip transliuotojai ir retransliuotojai laikosi Nepilnamečių
apsaugos nuo neigiamos informacijos poveikio įstatymo, Visuomenės informavimo
įstatyme nustatytų reikalavimų reklamai televizijos programose. Buvo nustatyti 27 galimi
minėtų įstatymų pažeidimo atvejai. Apie tai buvo informuota Komisija, transliuotojai,
kreiptasi į Žurnalistų etikos inspektorių, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, Nacionalinę
vartotojų teisių apsaugos tarybą, Valstybinę vaistų kontrolės tarybą, kitas institucijas.
Gavusi šių institucijų išvadas, komisija sprendė, kokių priemonių reikėjo imtis.
Buvo peržiūrėti 94 vaidybiniai filmai, transliuoti per LTV, LNK, TV3, BTV, 5
kanalo, TV11, Tango TV, TV1 televizijų programas.
Daugiausia pažeidimų buvo užfiksuota TV3 ir BTV transliuojamuose filmuose.
Po maždaug 5 mėnesių prevencinio darbo pažeidimai dėl reklamos intarpų sumažėjo arba
visai išnyko.
Buvo atlikti radijo stočių “Power Hit Radio”, “Znad Willii”, “Radiocentras”,
“Jazz FM”, “Geras FM”, “Pūkas”, “Pūkas-2”, “Russkoje radjo”, “Užupio radijas”, “A2”,
“Europos Hitų Radijas”, “LR 1”, “Radijas kelyje”, “Relax FM”, “Žinių radijas”, “ZIP
FM”, “M1”, M1 plius”, “Lietus” 3 dienų ir “Kauno fonas”, “Extra FM”, “Marijos
radijas”, “Radijas 9”, “Raduga”, “Užupio radijas”, “JAZZ FM” savaitės trukmės radijo
programų patikrinimas.
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Patikrinimo tikslas buvo nustatyti kaip radijo transliuotojai laikosi reklamos
įstatymo 8 str. reikalavimo dėl reklamos atpažįstamumo ir kaip laikosi licencijos sąlygų.ir
prisiimtų įsipareigojimų. Patikrinimas parodė, kad didesnė dalis radijo stočių laikosi
įstatymo reikalavimų.
Transliuotojai, kurių programose buvo nustatyti pažeidimai, buvo įspėti arba
jiems buvo skirtos baudos.
2005 METAIS TRANSLIUOTOJAMS IR RETRANSLIUOTOJAMS
TAIKYTA ATSAKOMYBĖ:
Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 49 str. 10 p. transliuotojams ir
retransliuotojams, pažeidusiems šio įstatymo reikalavimus ar licencijų sąlygas,
nevykdantiems Komisijos priimtų sprendimų, įstatymų nustatyta tvarka Komisija taiko
šias nuobaudas: įspėjimus, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekse numatytas pinigines baudas, ne ilgiau kaip 3 mėnesiams sustabdyti licencijos
galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą.
2005-05-25 sprendimu Nr. 60 už televizijos programoje padarytus Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio 11 dalies 7 punkto,
nustatančio reklamos intarpų dažnumą vaidybiniuose filmuose, pažeidimus įspėjimas
skirtas UAB “TELE-3”.
2005-08-31 sprendimu Nr. 91 už Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 39 straipsnio 11 dalies 3 punkto, nustatančio, jog bendra reklamos ir
teleparduotuvės trukmė televizijos programose neturi viršyti 20 procentų dienos
transliavimo laiko, pažeidimus įspėjimas skirtas uždarajai akcinei bendrovei “TV 11”.
2005-08-31 sprendimu Nr. 92 už licencijos Nr.T222 Priede Nr.2 prisiimtų
įsipareigojimų dėl transliuojamos programos struktūros ir turinio nevykdymą įspėjimas
skirtas viešajai įstaigai “Raseinių televizijos ir radijo centras”.
2005-08-31 sprendimu Nr. 93 už Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 33 straipsnio 4 dalies, 39 straipsnio 11 dalies 9 punkto reikalavimų, nustatančių,
jog draudžiama įterpti reklamą į retransliuojamas programas ar jų dalis ar kaip nors kitaip
jas keisti, pažeidimus ir licencijos Nr.T069s III skyriuje nustatytų reikalavimų
transliuojamos programos sandarai ir turiniui nevykdymą įspėjimas skirtas uždarajai
akcinei bendrovei “Penktas kanalas”.
2005-09-14 sprendimu Nr. 100 už Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo 33 straipsnio 4 dalies, 39 straipsnio 11 dalies 9 punkto
reikalavimų, nustatančių, jog draudžiama įterpti reklamą į retransliuojamas programas ar
jų dalis ar kaip nors kitaip jas keisti, pažeidimus įspėjimas skirtas uždarajai akcinei
bendrovei “Pūkas”.
2005-11-16 sprendimu Nr. 121 už televizijos programoje “5 kanalas” 2005 m.
rugsėjo 12 d. transliuotoje informacinėje televizijos laidoje “Žinios” padarytus Lietuvos
Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimo, draudžiančio viešai skelbti informaciją, kurioje
neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių nuotraukos ar filmuota
medžiaga apie juos, pažeidimą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
18 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
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viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nustatančių,
kad laidos, atitinkančios Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte (sukelia baimę ar siaubą), 6 punkte
(skatina savęs žalojimą ar savižudybę) numatytus kriterijus ir priskirtos viešajai
informacijai, kuri ribojama skelbti ar platinti, kategorijai, transliuojamos tik nuo 23 iki 6
valandos arba naudojamos techninės priemonės, sudarančios sąlygas atsakingiems už
vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti galimybę riboti tokių laidų pasiūlą
nepilnamečiams, pažeidimą įspėjimas skirtas uždarajai akcinei bendrovei “Penktas
kanalas”.
2005-11-16 sprendimu Nr. 122 už televizijos programoje “TV3” 2005 m. rugsėjo
11 d. 18 val. 45 min. transliuotoje informacinėje televizijos laidoje “TV3 Žinios”
padarytus Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimo, draudžiančio viešai
skelbti informaciją, kurioje siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais
skelbiami nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius
nusikalstamą veiką, kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės
pažeidimų nukentėjusio nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti
jo asmens tapatybę, kurioje pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas
ir (ar) pažeidžiami jo interesai, pažeidimą, Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies
reikalavimų, nustatančių, kad laidos, atitinkančios Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio įstatymo 1 dalies 6 punkte (skatina savęs žalojimą ar
savižudybę) numatytą kriterijų ir priskirtos viešajai informacijai, kuri ribojama skelbti ar
platinti, kategorijai, transliuojamos tik nuo 23 iki 6 valandos arba naudojamos techninės
priemonės, sudarančios sąlygas atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims
užtikrinti galimybę riboti tokių laidų pasiūlą nepilnamečiams, pažeidimą įspėjimas skirtas
uždarajai akcinei bendrovei “TELE-3”.
2005-11-16 sprendimu Nr. 123 už televizijos programoje “LNK” 2005 m. rugsėjo
11 d. 18 val. 45 min. transliuotoje informacinėje televizijos laidoje “Žinios” padarytus
Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimo, draudžiančio viešai skelbti
informaciją, kurioje siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skelbiami
nuo teisėsaugos institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikalstamą
veiką, kaltinamojo, nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų
nukentėjusio nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens
tapatybę, kurioje pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir (ar)
pažeidžiami jo interesai bei kurioje neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos
nepilnamečių nuotraukos ar filmuota medžiaga apie juos, pažeidimą, Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos
Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nustatančių, kad laidos, atitinkančios
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1 dalies 4
(sukelia baimę ar siaubą), 6 (skatina savęs žalojimą ar savižudybę) punktuose numatytus
kriterijus ir priskirtos viešajai informacijai, kuri ribojama skelbti ar platinti, kategorijai,
transliuojamos tik nuo 23 iki 6 valandos arba naudojamos techninės priemonės,
sudarančios sąlygas atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą asmenims užtikrinti
galimybę riboti tokių laidų pasiūlą nepilnamečiams, pažeidimą įspėjimas skirtas uždarajai
akcinei bendrovei “Laisvas ir nepriklausomas kanalas”.
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2005-11-16 sprendimu Nr.124 už televizijos programoje “BTV” 2005 m. rugsėjo
11 d. transliuotoje informacinėje televizijos laidoje “Žinios” padarytus Lietuvos
Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimo, draudžiančio viešai skelbti informaciją, kurioje
siejant su nusikalstama veika ar kitais teisės pažeidimais skelbiami nuo teisėsaugos
institucijų ar teismo nesislapstančio įtariamojo padarius nusikalstamą veiką, kaltinamojo,
nuteistojo ar nuo nusikalstamos veikos arba kitų teisės pažeidimų nukentėjusio
nepilnamečio asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę,
kurioje pateikiant duomenis apie nepilnametį, žeminamas jo orumas ir (ar) pažeidžiami jo
interesai bei kurioje neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikiamos nepilnamečių
nuotraukos ar filmuota medžiaga apie juos, pažeidimą, Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies
reikalavimų, nustatančių, kad laidos, atitinkančios Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte (skatina savęs
žalojimą ar savižudybę) numatytą kriterijų ir priskirtos viešajai informacijai, kuri ribojama
skelbti ar platinti, kategorijai, transliuojamos tik nuo 23 iki 6 valandos arba naudojamos
techninės priemonės, sudarančios sąlygas atsakingiems už vaikų auklėjimą ir priežiūrą
asmenims užtikrinti galimybę riboti tokių laidų pasiūlą nepilnamečiams, pažeidimą
įspėjimas skirtas uždarajai akcinei bendrovei “Baltijos TV” .
2005-11-30 sprendimu Nr. 134 data už transliavimo licencijos Nr.T069s III
skyriuje nustatytų reikalavimų transliuojamos programos sandarai ir turiniui nevykdymą
įspėjimas skirtas uždarajai akcinei bendrovei “Penktas kanalas”.

2005 METAIS TRANSLIUOTOJAMS SKIRTOS BAUDOS
(PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ):

KAM IŠKELTA
1. UAB “TELE-3”
gen. direktorei
Vilmai
Marciulevičiūtei

PAŽEIDIMAS

BAUDOS
DYDIS

BYLOS
NAGR.
DATA

Už Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo 5 str. 2 d.
laidoje “TV pagalba”

6500 Lt
(Teismo
nutarimu
bauda
sumažinta iki
4000 Lt)

2005-03-30

Už Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos
2-3. UAB “Baltijos
poveikio įstatymo 7 str. 2
TV” gen. direktoriui
d.filmo “Skruzdžių karalius”
Michailui Garberiui
anonse ir laidoje “Vietos laiku”
4. UAB “TELE-3” Už LR Visuomenės
gen. direktoriui
informavimo 39 str. 11 d. 8 p.
Ramūnui Šaučikovui (Už reklamos transliavimo

1000 Lt

2005-07-20

1000 Lt

1000 Lt

2005-08-31
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tvarkos pažeidimus)

5. UAB “Penktas
kanalas” direktoriui
Linui Ryškui
6. UAB “Artvydas”
direktoriui Giedriui
Gipui

Už Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo 7 str. 2 d.
laidoje “Ekstremali
žurnalistika”
LR Visuomenės informavimo
35 str. (Už programos įrašų
nesaugojimą)

1000 Lt

2005-11-30

500 Lt

2005-12-21

AUDIOVIZUALINĖ RINKA
Pokyčiai audiovizualinėje rinkoje, jos kitimo tendencijos sukelia didelį spaudos,
reklamos ir naujienų agentūrų, užsienio partnerių susidomėjimą. Pasibaigus kiekvienam
metų ketvirčiui LRTK skelbia transliuotojų komercinių pajamų duomenis. Šie
duomenys yra naudingi įvairių rinkos sektorių (radijo, televizijos, KTV, MDTV)
pajamų dinamikos analizei. Pagal tai LRTK gali optimaliau vertinti, kiek ir kokių
transliuotojų gali išgyventi rinkoje. Transliuotojų komercines pajamas, remdamasi
transliuotojų įmokomis Komisijos veiklai finansuoti, Lietuvoje gali suskaičiuoti ir
pateikti tik LRTK. Ji taip pat suskaičiuoja, kokią reklamos rinkos dalį užima, pvz.,
grupė radijo stočių, priklausančių vienam savininkui, dvi televizijos programas ir vieną
radijo programą transliuojanti savininkų grupė ir panašiai. LRTK yra įstatymu
įpareigota sekti koncentracijos procesus audiovizualiniame sektoriuje. Jau pasitaikė
atvejų, kaip Komisija teikė duomenis Konkurencijos tarybai, šiai tiriant vienus ar kitus
galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje atvejus.
Remiantis transliuotojų įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai
finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų
pajamos pinigine išraiška (litais) 2003 - 2005 metais buvo tokios:

KOMERCINIŲ TRANSLIUOTOJŲ IR RETRANSLIUOTOJŲ PAJAMOS
2003- 2005 METAIS (LITAIS)
Televizijos
Radijo stotys
Kabelinės TV
MDTV
Iš viso:

2003 metai
108 096 980
19 223 244
50 074 287
8 556 674
185 951 185

2004 metai
133 508 125
24 498 625
53 281 125
8 590 000
219 877 875

2005 metai
146 940 250
23 250 125
55 967 250
8 950 625
235 108 250
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VISŲ TRANSLIUOTOJŲ IR RETRANSLIUOTOJŲ PAJAMOS
2003- 2005 METAIS (LITAIS)*

Televizijos
Radijo stotys
Kabelinės TV
MDTV
Iš viso:

2003 metai
119 896 240
20 823 244
50 074 287
8 556 674
199 350 445

2004 metai
151 226 700
26 735 526
53 281 125
8 590 000
239 833 351

2005 metai
163 902 068
25 534 211
55 967 250
8 950 625
254 354 153

* Visų transliuotojų pajamos apskaičiuotos sumuojant komercinių transliuotojų
pajamas su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos bei Latvijos Respublikos
jurisdikcijoje esančio transliuotojo ,,Pervyj Baltijskij Kanal” reklamos pajamomis.

PAJAMŲ DALIS PAGAL ŽINIASKLAIDOS KANALUS
Visos šalies reklamos rinkos tyrimą atlikusi UAB “TNS Gallup”,
bendradarbiaudama su Lietuvos radijo ir televizijos komisija, žiniasklaidos planavimo
agentūromis, šalies komercinėmis televizijomis bei Lietuvos nacionaliniu radiju ir
televizija, paskelbė žemiau nurodytas realias žiniasklaidos kanalų pajamas. Jos
skaičiuojamos, atmetus vidutinės apimties nuolaidas ir agentūrų nuolaidas. Realios
žiniasklaidos pajamos/NET apima visą žiniasklaidos rinką.
Pažymėtina, kad televizijos reklamos užimama dalis bendroje reklamos rinkoje
yra didžiausia Baltijos valstybėse, nors per paskutinius metus kiek sumažėjo:

Televizija
Laikraščiai
Žurnalai
Radijas
Lauko reklama
Internetas
Kinas

2003
41.6
30.6
12.6
7.3
6.5
1.4
0.04

2004
43,6
25,0
15,2
7,5
6,3
4,6
0,1

2005
42,63
29,15
12,10
7,01
6,88
2,20
0,03
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PAJAMŲ DALIS PAGAL ŽINIASKLAIDOS KANALUS – 2005 M.

(TNS Gallup)

ŽURNALAI
12,10%
LAIKRAŠČIAI
29,15%

RADIJAS
7,01%
LAUKO REKLAMA
6,88%
INTERNETAS 2,20%
KINAS 0,03%

TV
42,63%

NACIONALINIŲ TELEVIZIJŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL
ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ IR DIENOS PASIEKIMAS (%)
Kanalas

2004

2005

2004

Auditorijos struktūra
pagal žiūrėtą laiką
LNK
TV 3
LRT
Baltijos TV

TNS Gallup

26,2
27,5
12,5
8,8

24,8
25,7
13
9,8

2005

Dienos pasiekimas
59,5
59,2
41,5
48,5

56,9
56,2
46,7
41,5
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TELEVIZIJOS KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA 2005 METAIS

TV kanalų auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką (Share)
2005 m.
Video ir video
žaidimai
0,8%
LTV2
0,6%

Kiti kanalai
15,7%

BTV
9,8%

Tango TV TV1
1,6%
1,7%
PBK
4,7%

LNK
24,8%

5 kanalas
1,5%
LTV
13,0%

TNS Gallup

TV3
25,7%
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RADIJO STOČIŲ AUDITORIJA PAGAL KLAUSYTĄ LAIKĄ 2005 M.

Extra FM
0,3%
Geras FM Vox Maris
0,2%
0,3%
Kapsai
0,3%

Tau
1,2%
Saulės radijas
0,7%

Znad Wilii
1,2%

Super FM
0,7%

Russkoje radio
Baltija
9,2%

AR (Aukštaitijos
radijas)
Relax FM
0,2%
0,3%

ZIP FM
2,0%

Žemaitijos radijas
0,2%
Žinių radijas
1,6%
A2
Klasika (LR2)
2,7% European Hit Radio
0,6%
2,3%
Kelyje
2,3%
KF 105.4 (Kauno
fonas)
Kita
0,2%
1,5%
Laluna
1,4%

Raduga
1,0%

FM 99
0,3%

Lietus
11,1%

Radiocentras
8,6%
Pūkas 2
0,5%
Pulsas
0,6%

Pūkas
9,7%
LR1
22,0%
Magnetofonas, CD
1,0%
M-1
Power Hit Radio
9,9%
M-1 Plius
3,2%
2,9%

TNS Gallup

TRANSLIUOTOJŲ IR RETRANSLIUOTOJŲ SAVININKŲ PASIKEITIMAS
Jeigu per 2004 metus net du nacionalinio masto transliuotojai – UAB “Laisvas ir
nepriklausomas kanalas” ir UAB “Baltijos TV” - pakeitė savo šeimininkus – užsienio
investuotojai perleido jiems priklausiusias akcijas Lietuvos kompanijoms, tai 2005 metais
tokių stambių sandorių neįvyko. Savininkus Komisijai leidus pakeitė UAB “TELE-3”
radijas, UAB “Žinių radijas, UAB “Vakarų Lietuvos televizija”, UAB “Šiaulių apskrities
televizija”, UAB “Lamantas”, UAB “Teletronika”, UAB “Salmija”, UAB “ Rygveda”,
UAB “Socius Tuus”.
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NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS PROGRAMŲ
TRANSLIAVIMUI
2005 m. gruodžio 20 d. AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” (LRTC)
Lietuvos Respublikos Seime surengė naujųjų televizijos technologijų pristatymą, kuriame
demonstravo skaitmeninių televizijos technologijų vystymosi perspektyvas. Šio
pristatymo metu LRTC informavo Lietuvos Respublikos Seimo narius bei Seimo
darbuotojus, kad AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” pradėjo pagrindinių Lietuvos
televizijų programų retransliavimą internete, kai kiekvienas interneto vartotojas gali
realiame laike žiūrėti “LTV”, “LTV2”, “LNK”, “TV3” ir “Tango TV” televizijos
programas.
Lietuvos radijo ir televizijos komisija, sužinojusi apie LRTC pradėtą Lietuvos
televizijų programų retransliavimą internete, š.m. gruodžio 21 d. raštu kreipėsi į LRTC
generalinį direktorių p. A.Vydmontą, prašydama LRTC paaiškinti, kokiu pagrindu
vykdomas nurodytų televizijos programų retransliavimas internete.
Tačiau, nepaisant Komisijos kreipimosi, kurį laiką ir toliau buvo vykdomas
nurodytų televizijos programų retransliavimas internete adresu http//erdves.lt/TVonline.
Komisija apie televizijos programų retransliavimą internete be licencijos
nedelsdama informavo transliuotojus, kurių programos buvo retransliuojamos. Be to,
informavo Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą (LATGA-A) bei Lietuvos
gretutinių teisių asociaciją (AGATA) dėl galimų autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų
turtinių teisių pažeidimų, kadangi transliuotojai turi įsigiję teises transliuoti kūrinius tik
Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau jie neturi išpirkę teisių minėtus kūrinius
retransliuoti internete, tai yra visame pasaulyje. Dėl šių priežasčių minėtų televizijos
programų retransliacija internete negalima ir jos buvo sustabdytos.
Lietuvos radijo ir televizijos komisija domisi, kaip panašūs procesai
reglamentuojami kitose valstybėse, aktyviai dalyvauja įstatyminės šios problemos
sprendimo bazės kūrime.
BENDRADARBIAVIMAS
2005 m. gruodžio 16 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutu.
Komisija ir Žurnalistikos institutas susitarė aktyviai dalyvauti abiejų institucijų
veikloje, supažindinant žurnalistikos studentus su audiovizualinį sektorių reguliuojančiais
teisės aktais bei praktišku jų taikymu, keistis informacija bei leidybine medžiaga, kartu
išleisti rekomendacinio pobūdžio leidinių. Numatyta rengti bendrus seminarus, apskrito
stalo diskusijas aktualiais žiniasklaidos klausimais bei parengti bendrą projektą –
diskusijų ciklą apie žiniasklaidą bei jos misiją. Ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo
laidų propagavimui, suplanuota surengti geriausios laidos vaikams ir jaunimui konkursą.
Tikimasi, kad sėkminga abiejų institucijų bendra veikla padės išvengti
pasitaikančių radijo ir televizijos sritį reguliuojančių įstatymų pažeidimų televizijos ir
radijo laidose, prisidės prie televizijos ir radijo žurnalistikos profesionalėjimo.
Pagal šią sutartį jau 2006 m. pirmame ketvirtyje planuojamas susitikimas-diskusija
su Žurnalistikos instituto studentais tema “Kur riba tarp noro informuoti visuomenę ir
įstatymo pažeidimo”.
Toliau buvo vykdomos bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis valstybinėmis
reguliuojančiomis institucijomis, o 2005 metų pabaigoje pradėta rengti bendradarbiavimo
sutartis su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba.
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GERIAUSIŲ TELEVIZIJOS KULTŪROS LAIDŲ KONKURSAS
Komisija, skatindama kultūros vertybių puoselėjimą, populiarinimą bei kultūros
laidų kūrimą, 2005-aisiais jau trečią kartą organizavo geriausios metų televizijos kultūros
laidos konkursą. Geriausios 2004-ųjų metų laidos konkursui buvo pateikta 20 laidų.
LRTK sudaryta Vertinimo komisija iš pateiktų laidų išrinko geriausią 2004 m. TV
kultūros laidą bei nustatė septynis laureatus. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais
(premijomis), kurias įsteigė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Konkursui vis labiau populiarėjant ir įgaunant vis platesnį mastą, Komisija
konkursą nusprendė praplėsti įtraukdama radijo kultūros laidas bei laidas vaikams. Šių
metų konkurse buvo išrinktos geriausios praėjusiais metais transliuotos televizijos ir
radijo kultūros laidos, taip pat geriausios televizijos ir radijo laidos vaikams, įsteigti
specialieji prizai už geriausias kultūros-švietimo informacines, analitines laidas.
ATNAUJINTA LRTK INTERNETO SVETAINĖ
2005 m. Lietuvos radijo ir televizijos komisija atnaujino savo interneto svetainę
www.rtk.lt - ji tapo išsamesnė, patogesnė bei operatyviau pateikianti informaciją.
Svetainėje aiškiau pateikiama išsami informacija apie Lietuvoje transliuojamas
programas, jas suskirstant pagal rūšis, perdavimo tipus ir teritorijas, taip pat pateikiami
išsamūs duomenys apie transliuotojų bei retransliuotojų
įmones: nurodomi jų
kontaktiniai duomenys, savininkai, vadovai ir kt., taip pat vartotojai gali rasti stočių
priėmimo zonų žemėlapį. Vartotojai, pasirinkę konkrečią Lietuvos vietovę, gali matyti,
kokie transliuotojai joje veikia.
LRTK svetainėje, kaip ir anksčiau, bus nuolat skelbiama naujausia informacija
apie Komisijos posėdžius, priimtus sprendimus bei
paskelbtus konkursus,
informuojama apie Komisijos veiklos bei visos audiovizualinės srities aktualijas.
Svetainėje galima rasti visus su audiovizualinės srities reguliavimu susijusius teisės aktus
bei Komisijos priimtus sprendimus, surūšiuotus pagal priėmimo metus bei tematiką.
Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, svetainėje įvesta rubrika „Dažniausiai
užduodami klausimai“, kuri bus vis pildoma.
Taip pat atnaujinta ir papildyta svetainės versija anglų kalba.
Europos Komisijos komisarės Vivian Reding iniciatyva visos audiovizualinį turinį
reguliuojančios institucijos sutarė, kad jos užtikrins, kad kitų ES valstybių atstovai galėtų
žinoti apie visus kitoje valstybėje licencijuotus transliuotojus. LRTK tinklapyje galima
rasti bet kurio Lietuvos jurisdikcijoje esančio transliuotojo ar retransliuotojo duomenis ir
jo kontaktus tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Todėl laikytina, kad minėtasis Europos
Komisijos tikslas Lietuvoje jau yra įgyvendintas.
TARPTAUTINĖ VEIKLA
2005 m. LRTK atstovai dalyvavo Europos Tarybos konvencijos dėl televizijos be
sienų Nuolatinio komiteto posėdžiuose Strasbūre. 2005 m. įvyko du Nuolatinio komiteto
posėdžiai, kuriuose šalia kitų probleminių temų buvo svarstomas ypač svarbus Lietuvai
klausimas dėl transliuotojų jurisdikcijos, kur Lietuvos - LRTK atstovai palaikė latvių
delegacijos inicijuotą Konvencijos “Televizija be sienų” 19 str. pataisą dėl
bendradarbiavimo tarp konvencijos šalių išduodant licenciją programai transliuoti į kitas
šalis bei Europos mastu retransliuojamų programų duomenų bazės sukūrimą.
Aktyviai dalyvavome Europos Komisijos darbo grupės ir kontaktinio komiteto
veikloje (Viena, Liverpulis, Briuselis), kur pagrindinis darbas vyko dėl direktyvos
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“Televizija be sienų” nuostatų pataisų. Pateikėme pataisų projektų dėl Europos kūrinių
sąrašo peržiūrėjimo, reklamos laiko bei produkto pateikimo laidose tvarkos.
LRTK kaip ir anksčiau yra aktyvi Europos reguliuojančių institucijų platformos –
EPRA narė. Per praėjusius metus įvyko du jos, vienijančios 51 audiovizualinį sektorių
reguliuojančią instituciją, susitikimai. Viename iš jų LRTK atstovai pristatė produkto
pateikimo TV laidose problemas Lietuvoje bei pateikė pasiūlymus dėl jo reglamentavimo
televizijos laidose. EPRA susitikimai yra ypač naudingi visiems juose dalyvaujantiems,
kadangi jų metu galima praktiškai susipažinti su analogiškomis problemomis,
egzistuojančiomis kitose šalyse, išgirsti jų sprendimo būdus arba klaidas jas sprendžiant
bei gauti informacijos ir ja pasikeisti su kolegomis. Praėjusiais metais didžiausias dėmesys
buvo skiriamas direktyvos “Televizija be sienų” peržiūros klausimams, visuomeninio
transliuotojo finansavimo išklotinės/skaidraus finansavimo ir misijos apibrėžimo
problemai, transliuojamų laidų stebėsenos metodikos pasirinkimui, naujų technologijų
vystymosi klausimams, rasinę diskriminaciją bei nesantaiką kurstančių laidų kontrolei,
skaitmeninės televizijos diegimui ir kt. LRTK atstovas dalyvauja Europos Komisijos
Kontaktinio komiteto ir Audiovizualinės darbo grupės darbe, kur diskutuojama dėl
Europos Komisijos direktyvos “Televizija be sienų” pataisų ir analizuojami klausymų
rezultatai.
LRTK savo darbe stengiasi pritaikyti ir kitų šalių patyrimą, todėl nemažą dėmesį
skiria tarptautiniam bendradarbiavimui, kas skatina apsikeitimą nuomonėmis bei
informacija.
2005 m. balandžio mėnesį pasirašėme trišalę bendradarbiavimo sutartį
transliavimo reguliavimo srityje su Latvija ir Estija, priėmėme Čekų Transliuotojų tarybos
delegaciją, kuri norėjo pasisemti iš mūsų patyrimo realybės šou tipo laidų reglamentavimo
bei skaitmeninės televizijos diegimo klausimais, patys buvome nuvykę darbo vizito pas
kolegas į Lenkiją.
Visų susitikimų, konferencijų, vizitų metu buvo domimasi Lietuvai aktualiomis
problemomis: kultūrinio ir kalbinio pliuralizmo užtikrinimas retransliuojamose
programose, televizijos programų retransliavimo internetu, mobiliaisiais telefonais,
reguliavimo ir savireguliacijos santykiais.
Visiems mums ypač svarbus Direktyvos “Televizija be sienų” peržiūros procesas,
kuris 2005 metais pasiekė baigiamąją stadiją. Jau 2006 metų birželio pradžioje Direktyvos
tekstą planuojama pateikti Europos Parlamentui.
LRTK ir Kultūros ministerijos atstovai aktyviai dalyvavo visose šios direktyvos
peržiūros stadijose ir mano, kad ji iš esmės atitiks Lietuvos audiovizualinės rinkos ir šalies
visuomenės poreikius, nors kelios rengiamos Direktyvos nuostatos (jurisdikcijos
nustatymo bei produkto rodymo televizijos laidose) mūsų dar negali pilnai tenkinti.
TEISĖS AKTŲ RENGIMAS
2005 m. vasario mėn. buvo sudaryta darbo grupė Visuomenės informavimo
įstatymo naujai redakcijai ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektams
parengti. Šiai grupei vadovavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė p.
Roma Žakaitienė. Darbo grupėje aktyviai dirbo keturi LRTK atstovai. Darbo grupė laiku
– iki 2005 m. liepos 1 d. parengė Visuomenės informavimo įstatymo naujos redakcijos
projektą. Projekte Komisijos siūlymu buvo patikslintas televitrinos, rėmimo, paslėptos
reklamos reglamentavimas, pasiūlyta reglamentuoti licencijų suteikimo be konkurso
transliuoti ir (ar) retransliuoti programas elektroninių ryšių tinklais, neskirtais televizijos
programų transliavimui ir (ar) retransliavimui, tvarką.
Komisijos atstovai taip pat dalyvavo rengiant Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.
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Per 2005 metu Komisija savo narių iniciatyva arba kitų institucijų prašymu
parengė įstatymų projektų pataisas dėl Vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo, dėl
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4, 7
straipsnių pakeitimo ir papildymo (dėl okultizmo, magijos, hipnozės reglamentavimo),
dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. papildymo (dėl alkoholio reklamos
transliacijų prekybos centruose), dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo (dėl LRTK
kompetencijos), dėl 2004-06-02 Vyriausybės nutarimo Nr. 681 “Dėl neigiamą poveikį
nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, priskirtos viešosios informacijos, kuri
ribojama skelbti ir platinti, kategorijai, skelbimo ir platinimo tvarkos aprašo ir neigiamą
poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos žymėjimo, garso ir vaizdo
priemonių sistemos aprašo patvirtinimo” papildymo.
Rengdama naujų teisės aktų projektus, Komisija palaiko vis glaudesnius ryšius su
Seimo komitetais, Kultūros ministerija, Lietuvos misija prie Europos Komisijos,
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, Ryšių
reguliavimo tarnyba, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba. Ypač pagerėjo
bendradarbiavimas su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba, Lietuvos autorių
teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) bei Lietuvos gretutinių teisių asociacijos
agentūra (AGATA), LRT taryba, o taip pat su Komunikacijų agentūrų asociacija
(KOMAA), TNS Gallup rinkos tyrimo kompanija.
SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS PLĖTRA
Per 2005 metus Lietuvos radijo ir televizijos komisija, ruošdamasi Skaitmeninės
antžeminės televizijos konkurso paskelbimui, daug diskutavo, tarėsi, konsultavosi su
rinkos dalyviais bei suinteresuotomis valstybinėmis institucijomis aktualiais skaitmeninės
televizijos diegimo klausimais, buvo surengta daug susitikimų ir diskusijų.
Birželio 7 d. įvyko Lietuvos radijo ir televizijos komisijos surengtas forumasdiskusija skaitmeninės televizijos plėtros bei jos licencijavimo klausimams aptarti. Šiame
forume dalyvavo skaitmeninės televizijos transliuotojai ir retransliuotojai bei siuntėjai,
transliuotojų asociacijų vadovai, suinteresuotos valstybinės institucijos.
Susitikime buvo aptartas Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio
įgyvendinimas, numatomo skelbti konkurso skaitmeninės TV transliuotojams nustatyti
sąlygos bei skaitmeninių TV licencijavimo klausimai, buvo svarstoma, kokie turėtų būti
siuntėjo, transliuotojo ir retransliuotojo santykiai, analizuojamos galimybės, leisiančios
paskatinti bei paspartinti skaitmeninės televizijos diegimą Lietuvoje, valstybės institucijų
vaidmuo bei galima parama siekiant spartesnio perėjimo prie skaitmeninės televizijos bei
kiti aktualūs klausimai.
Forume dalyvavę Lietuvos transliuotojai ir retransliuotojai, kiti audiovizualinės
rinkos dalyviai, reguliuojančių institucijų atstovai, atsižvelgdami į 2005 m. gegužės 24 d.
Europos Komisijos pranešimą Europos Komisijos Tarybai, Europos Parlamentui,
Europos ekonominių, socialinių ir regionų reikalų komitetams „Dėl perėjimo nuo
analoginio prie skaitmeninio transliavimo paspartinimo“, priėmė rezoliuciją, kuria nutarė
kreiptis į Seimą ir Vyriausybę dėl galimų priemonių, taikant finansines lengvatas šio
proceso paspartinimui Lietuvoje.
Apsvarstę valstybės politiką teikiant informacinės visuomenės paslaugas, forumo
dalyviai išreiškė nuomonę, kad privalomas interaktyviųjų paslaugų standarto nustatymas
paskatintų skaitmeninės televizijos diegimą Lietuvoje.
Forumo dalyvių nuomone, pereinant į skaitmeninį formatą valstybė turėtų
užtikrinti pakankamą visuomeninio transliuotojo (LRT) finansavimą, kad jo dalyvavimas
skaitmeninėje rinkoje negultų ant kitų rinkos dalyvių pečių.
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Šiame susitikime išgirstos nuomonės bei pasiūlymai padėjo Komisijai geriau
pasiruošti konkursui skaitmeninės antžeminės televizijos transliuotojams nustatyti.
Po daugelio susitikimų, konsultacijų, aptarimų 2005 m. spalio 26 d. sprendimu
Nr. 118 Lietuvos radijo ir televizijos komisija paskelbė konkursą transliavimo ir (ar)
retransliavimo licencijoms, suteikiančioms teisę panaudoti savo turimus elektroninių ryšių
tinklus ir (ar) naudotis AB “Lietuvos telekomas” ir (ar) AB Lietuvos radijo ir televizijos
centro teikiamomis siuntimo paslaugomis, televizijos programoms transliuoti ir (ar)
retransliuoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. rugpjūčio 31 d.
išduotų leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos
tinkluose pagrindu. Konkurso nugalėtojai buvo nustatyti jau 2006 metais.
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