PATVIRTINTA
Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos pirmininko
2020 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. V-26
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
RETRANSLIOJAMO TURINIO LICENCIJOS RADIJO, TELEVIZIJOS PROGRAMAI
(PROGRAMOMS) RETRANSLIUOTI KONKURSO BŪDU IŠDAVIMAS
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
10

1.

Administracinės paslaugos
kodas

2.

Administracinės paslaugos
versija

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Retransliuojamo turinio licencijos radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti konkurso būdu išdavimas

4.

Administracinės paslaugos
aprašymas

Asmenys, norintys Lietuvos Respublikoje verstis licencijuojama
radijo, televizijos programų retransliavimo veikla, privalo gauti
retransliuojamo turinio licenciją.

pirminė

Lietuvos Respublikoje licencijuojama tik ta radijo, televizijos
programų retransliavimo veikla, jeigu radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti bus naudojami radijo dažnių skyrimo
radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau –
Planas) numatyti radijo dažniai (kanalai).
Retransliuojamo turinio licencija radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti išduodama konkurso būdu.

5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas (tipas)

7.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina

Retransliuojamo turinio licencija radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti išduodama neterminuotam laikui.
Retransliuojamo turinio licencijos radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti sąlygos yra viešos.
Retransliuojamo turinio licencija radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti išduodama tik juridiniams asmenims,
Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams
asmenims ir organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso,
taip pat Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos ekonominės erdvės
valstybėse įsteigtų tokių juridinių asmenų ir organizacijų,
neturinčių juridinio asmens statuso, filialams, jeigu nėra Įstatyme
nustatytų aplinkybių, kurioms esant Komisija privalo atsisakyti
išduoti transliavimo licenciją televizijos programai transliuoti.
Neelektroninė paslauga
Už retransliuojamo turinio licencijos išdavimą, nustatyta Konkrečių
valstybės rinkliavų dydžio sąraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.
1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, į
valstybės biudžetą.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
Už retransliuojamo turinio licencijos išdavimą konkurso būdu
nustatyta 521 eurų valstybės rinkliava.
Rinkliava mokama į valstybės biudžetą, mokant į Valstybinės
mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą –
įmokos kodas 5710 (už kitų institucijų atliekamas paslaugas,
įskaitomas į valstybės biudžetą).

8.

Administracinės paslaugos
rezultatas

9.

Teisės aktai,
reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

10.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Rinkliavą už retransliuojamo turinio licencijos išdavimą turi
sumokėti tik konkurso laimėtojas.
Išduota retransliuojamo turinio licencija televizijos programai
(programoms) retransliuoti.
1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (toliau
– Įstatymas);
2. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;
3. Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011
m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir
retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau
– Taisyklės);
4. Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų
transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis
paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m.
balandžio 21 d. įsakymu Nr. Įv-318 „Dėl Metinės įmokos už radijo
ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo
internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
5. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamentas,
patvirtintas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. sausio
22 d. sprendimu Nr. KS-25 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
Asmuo, norintis gauti retransliuojamo turinio licenciją radijo,
televizijos programai (programoms) retransliuoti, privalo pateikti
Komisijai paraišką.
1. Paraiškoje turi būti nurodyta:
1.1. pilnas pareiškėjo pavadinimas, kodas, buveinė, telefono
numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos
rekvizitai;
1.2. pareiškėjo įgaliotas atstovas, adresas korespondencijai,
telefono numeris;
1.3. duomenys apie pareiškėjo dalyvius, kitus asmenis,
galinčius tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti pareiškėją, turinčius
įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis ar galinčius skirti stebėtojų
tarybos, valdybos narius:
1.3.1. vardas, pavardė (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo,
pateikiamas juridinio asmens pavadinimas ir šio juridinio asmens
dalyviai – fiziniai asmenys, nurodant jų vardus ir pavardes);
1.3.2. asmens kodas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo,
pateikiamas juridinio asmens kodas; jeigu dalyvis yra užsienio
valstybės fizinis asmuo, kuriam pagal užsienio valstybės teisės
aktus asmens kodas nesuteikiamas, pateikiama jo gimimo data ir
valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; jeigu

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, nurodoma valstybė
ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas);
1.3.3. gyvenamoji vieta (buveinė);
1.3.4. telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;
1.3.5. turima ar valdoma turto dalis (akcijų skaičius) ir balsų
dalis procentais;
1.4. patvirtinimas, kad Taisyklių 21.3 papunktyje nurodytų
asmenų atžvilgiu nėra aplinkybių, nurodytų Įstatymo 31 straipsnio
11 dalyje;
1.5. pareiškėjo valdymo organai (įskaitant vadovą), jų nariai
(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);
1.6. pareiškėjo vykdomos veiklos aprašymas;
1.7. Komisijos sprendimas, kuriuo buvo paskelbtas
konkursas;
1.8. norimos gauti licencijos rūšis ir numatoma vykdyti
veikla:
1.8.1. retransliuojamo turinio licencija radijo programai
(programoms) retransliuoti;
1.8.2. retransliuojamo turinio licencija televizijos programai
(programoms) retransliuoti.
1.9. informacija, ar paraiška teikiama jau turimoje
konkrečioje retransliuojamo turinio licencijoje nurodyto
retransliuojamų radijo ar televizijos programų sąrašo papildymui
(jeigu paraišką konkursui retransliuojamo turinio licencijai gauti
teikia asmuo, jau turintis Komisijos išduotą retransliuojamo turinio
licenciją ir numato vykdyti veiklą joje nurodytomis sąlygomis,
papildant retransliuojamų radijo ar televizijos programų sąrašą
naujomis radijo ar televizijos programomis ir jų retransliavimo
sąlygomis);
1.10. elektroninių ryšių tinklų, kuriais bus retransliuojama
radijo, televizijos programa (programos), rūšys ir pagrindiniai
elektroninių ryšių tinklų techniniai parametrai;
1.11. teritorija, kurioje bus vykdoma licencijuojama veikla;
1.12. informacija, ar licencijuojama veikla bus vykdoma
naudojant sąlyginę prieigą (jei taip, kokios konkrečios priemonės
tam bus taikomos);
1.13. licencijuojamos veiklos ekonominis pagrindimas,
finansavimo šaltiniai, taip pat susitarimų su asmenimis,
finansuojančiais ar kitokiu būdu remiančiais pareiškėjo numatomą
vykdyti licencijuojamą veiklą, įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintos kopijos arba pareiškėjo veiklą finansuojančių asmenų
raštiškas patvirtinimas dėl finansavimo, kuriame turi atsispindėti
finansavimo būdas, tikslai, dydis ir terminai (jeigu pareiškėjas yra
sudaręs tokias sutartis);
1.14. numatomos retransliuoti konkrečios radijo, televizijos
programos:
1.14.1. numatomų retransliuoti konkrečių radijo, televizijos
programų pavadinimas, pobūdis (formatas), transliuotojo
pavadinimas, buveinės adresas ir jurisdikcija (valstybė, kurios
kompetentinga institucija prižiūri transliuotojo veiklą);
1.14.2. pirminė ir papildomos kalbos, kuriomis bus
retransliuojama (subtitruojama) kiekviena radijo, televizijos
programa;
1.14.2. numatomi retransliuojamų radijo, televizijos
programų paketai, jų aprašymai ir sąlygos, kuriomis jie bus
platinami;
1.14.4. pagrindinio televizijos programų paketo struktūra;

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
1.14.5. kiti pareiškėjo įsipareigojimai dėl retransliuojamų
radijo, televizijos programų ir (ar) paslaugų teikimo sąlygų;
1.15. numatomos papildomai teikti paslaugos: elektroninis
programų gidas (EPG), galimybė pasirinkti radijo, televizijos
programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.;
1.16. numatomos radijo, televizijos stočių įdiegimo vietos
(naudojantis siuntimo paslauga, nurodomi konkurso sąlygose
(siuntėjo) pateikti duomenys);
1.7. dirbtinių Žemės palydovų, per kuriuos bus
transliuojamos, retransliuojamos radijo, televizijos programos,
pavadinimai ir padėtys orbitoje, palydovų imtuvų-siųstuvų
numeriai, programų siuntimo radijo dažniai, transliavimo
palydovinės tarnybos antžeminės stoties adresas ir operatorius,
fiksuotos palydovinės tarnybos radijo dažniai, adresas ir operatorius
(jei ši technologija bus naudojama televizijos signalams perduoti),
šalys, kuriose būtų priimama radijo, televizijos programa su 60 cm
skersmens antena (esant galimybei, pateikti priėmimo aprėpties
diagramą);
1.18. numatoma licencijuojamos veiklos pradžia;
1.19. kita informacija.
2. Prie paraiškos turi būti pridėta:
2.1. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pareiškėjo
steigimo dokumentų kopijos (steigimo sutartis (aktas), registravimo
pažymėjimas, įstatai (nuostatai);
2.2. įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta finansinės
atsiskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį kopija;
2.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos pažyma apie atsiskaitymą su
biudžetu;
2.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – VSDF) pažyma apie atsiskaitymą su VSDF biudžetu;
2.5. sutarčių ir (ar) ketinimų protokolų dėl apsirūpinimo
programomis ir (ar) televizijos programomis įstatymų nustatyta
tvarka patvirtintos kopijos arba programų rengėjų ir (ar)
transliuotojų ar jų įgaliotų atstovų raštiškas patvirtinimas dėl
leidimo transliuoti ir (ar) retransliuoti programas ir (ar) televizijos
programas, kuriame turi būti įvardytos pareiškėjui suteiktos teisės
ir terminas, kuriam jos suteiktos (jeigu pareiškėjas yra sudaręs
tokias sutartis).
Pareiškėjas, jau turintis Komisijos išduotą transliavimo arba
retransliuojamo turinio licenciją, paraiškoje neprivalo nurodyti ir
pateikti 1.5 – 1.6, 2.1 - 2.4 papunkčiuose reikalaujamos
informacijos ir dokumentų.
Pareiškėjas vietoj 2.3-2.4 papunkčiuose reikalaujamų
dokumentų gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro išduotą
pažymą, kurioje yra informacija apie pareiškėjo atsiskaitymą su
valstybės ir VSDF biudžetais.
Paraiška užpildoma valstybine kalba. Paraiškos dokumentai,
surašyti ne valstybine kalba, turi būti pateikti kartu su įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintu jų vertimu į valstybinę kalbą.
Visi paraiškos lapai turi būti įrišti ir sunumeruoti, paraiškos
turinyje turi būti nurodyti visi paraiškoje pateikiami dokumentai ir
priedai.
Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens,
nurodant vardą, pavardę ir datą.

Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Paraiška priimama Komisijos buveinėje arba gali būti
atsiunčiama Komisijai paštu. Gavusi paraišką Komisija per 3 darbo
dienas išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kuriame nurodo paraiškos
gavimo datą ir registracijos numerį.
11.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti Komisija
(prašymą nagrinėjantis
Komisijos administracijos
darbuotojas)

1. Paraiška;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisijos išvada, kad subjektas neatitinka aplinkybių, nurodytų
Įstatymo 22 straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktuose;
3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys apie
asmenį pagal Įstatymo 22 straipsnio 5 dalies 3 punktą.

12.

Administracinės paslaugos
teikėjas

13.

Administracinės paslaugos
vadovas

14.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Šios administracinės paslaugos teikėjų kontaktai pateikiami
Komisijos interneto svetainėje adresu www.rtk.lt skyriaus
„Struktūra ir kontaktai“ srityse „Nariai“, „Administracijos
kontaktai“.
Komisijos administracijos darbuotojai pagal kompetenciją.
Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas,
Komisijos administracijos struktūrinių padalinių vadovai.
Paraiškas retransliuojamo turinio licencijai radijo, televizijos
programai retransliuoti konkurso būdu Komisija privalo išnagrinėti
ir sprendimą dėl licencijos išdavimo turi priimti ne vėliau kaip per
30 dienų nuo konkurso sąlygose nurodyto paraiškų pateikimo
termino pabaigos.
Komisija konkursą retransliuojamo turinio licencijai gauti
paskelbia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikia Komisijai
informaciją apie sukoordinuotus Plane numatytus radijo dažnius
(kanalus) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos
sąlygomis, reikalingomis retransliuojamo turinio licencijoms
išduoti.
Žiūrėti 10 punktą.

15.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

16.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

Informacija apie Komisijos teikiamas administracines paslaugas
pateikiama interneto svetainėje https://www.rtk.lt ir
Lietuvos paslaugų katalogo interneto svetainėje adresu
www.lietuva.gov.lt.

17.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

18.

Administracinės paslaugos
teikėjo veiksmų
(neveikimo) apskundimo
tvarka

Komisijos sprendimas per 30 dienų nuo įsigaliojimo dienos gali
būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

19.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas
dokumentacijos plane nurodytoje byloje.

Komisijos

_______________________

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
„Retransliuojamo turinio licencijos radijo,
televizijos programai retransliuoti išdavimas
konkurso būdu“ priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, IŠDUODANT RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJĄ
RADIJO, TELEVIZIJOS PROGRAMAI RETRANSLIUOTI KONKURSO BŪDU,
SEKOS SCHEMA

Komisijai nepavaldžios
įstaigos, iš kurių
gaunama informacija ir
dokumentai

Komisijos
pirmininkas arba
Komisijos
pirmininko
pavaduotojas

Asmuo

Komisijos
administracijos
sekretorėreferentė

Komisijos
pirmininkas

Paslaugos
vadovas

Komisijos administracijos
darbuotojai pagal
kompetenciją

Komisijos nariai

