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įsakymu Nr. V-26
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJOS RADIJO, TELEVIZIJOS
PROGRAMAI (PROGRAMOMS) RETRANSLIUOTI SĄLYGŲ KEITIMAS
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos
kodas

2.

Administracinės paslaugos
versija

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

4.

Administracinės paslaugos
aprašymas

5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas (tipas)

7.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina

11
pirminė

Retransliuojamo turinio licencijos radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti sąlygų keitimas
Retransliuojamo turinio licencijos turėtojas, norėdamas pakeisti
licencijos sąlygas, turi pateikti Komisijai motyvuotą prašymą.
Retransliuojamo turinio licencijos radijo, televizijos programai
(programoms) retransliuoti turėtojai
Neelektroninė paslauga
Už retransliuojamo turinio licencijos pakeitimą, patikslinimą
mokama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės
rinkliavų dydžių 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.
Konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo 3.151 punkte nustatyta
28 eurų valstybės rinkliava už retransliuojamo turinio licencijos
pakeitimą, patikslinimą.

8.

Administracinės paslaugos
rezultatas

9.

Teisės aktai,
reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

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).
Pakeista retransliuojamo turinio licencija radijo, 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);

Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

10.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

11.

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

12.

Administracinės paslaugos
teikėjas

13.

Administracinės paslaugos
vadovas

14.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

4. Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. KS-101;
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“.
Retransliuojamo turinio licencijos turėtojas, norėdamas pakeisti
licencijos sąlygas, turi pateikti Komisijai motyvuotą prašymą,
kuriame turi būti nurodyta:
1. prašomos pakeisti licencijos numeris;
2. licencijos punktas ar sąlygos, kurias prašoma pakeisti;
3. licencijos sąlygos, į kurias prašoma pakeisti galiojančias
licencijos sąlygas. Jeigu licencijos turėtojas prašo pakeiti licencijoje
nurodytą retransliuojamą televizijos programą, apie numatomą
retransliuoti televizijos programą ir retransliuojamos programos
pakeitimą kita turi pateikti šią informaciją:
3.1. televizijos programos pavadinimą, pobūdį;
3.2. televizijos programos transliuotojo pavadinimą;
3.3. valstybę, kurios jurisdikcijai priklauso televizijos
programos transliuotojas;
3.4. kalbas, kuriomis transliuojama televizijos programa,
pirminę ir papildomas kalbas, kuriomis bus retransliuojama
(subtitruojama) televizijos programa;
3.5. duomenis (procentine ar skaitine išraiška),
atspindinčius, kaip pasikeis retransliuojamų televizijos programų
kalbų balansas (priskiriant retransliuojamas televizijos programas
oficialia Europos Sąjungos kalba ir neoficialia Europos Sąjungos
kalba retransliuojamų televizijos programų kategorijoms, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
34 straipsnio 5 ir 6 dalyse);
3.6. paaiškinimus, kokios įtakos turės licencijos sąlygų
pakeitimas retransliuojamų televizijos programų žanrų įvairovei;
3.7. televizijos programos retransliavimo trukmę per parą.
Jeigu televizijos programa bus retransliuojama ne visą parą, būtina
nurodyti konkretų paros laiką (valandas), kuriuo ji bus
retransliuojama;
3.8. informaciją, ar televizijos programa bus
retransliuojama naudojant sąlyginę prieigą.
Žiūrėti 10 punktą.

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.
Komisija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pakeisti
licencijos sąlygas gavimo Komisijoje dienos išnagrinėja jį ir priima

Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

sprendimą tenkinti prašymą ir pakeisti licencijos sąlygas arba
netenkinti prašymo.
Kai licencijos turėtojas nurodo konkrečią datą, nuo kurios prašo
pakeisti licencijos sąlygas, Komisija šį prašymą nagrinėja likus
vienam mėnesiui iki prašomos licencijos sąlygų pakeitimo dienos.
Kai per 20 darbo dienų terminą Komisija negali priimti sprendimo
dėl objektyvių priežasčių, Komisija gali pratęsti šį prašymo
nagrinėjimo terminą, bet ne ilgiau nei 10 darbo dienų.
Licencijos turėtojui apie termino pratęsimą pranešama raštu arba
elektroniniu paštu (kai prašymas gautas elektroniniu paštu) ir
nurodomos pratęsimo priežastys.
15.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

Žiūrėti 10 punktą.

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

Retransliuojamo turinio licencijų, išduotų konkurso būdu, sąlygos
keičiamos ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams nuo
licencijoje nurodytos licencijuojamos veiklos pradžios.
Patenkinus retransliuojamo turinio licencijos turėtojo prašymą
pakeisti licencijos sąlygas, kitas licencijos turėtojo prašymas
pakeisti licencijos sąlygas svarstomas ne anksčiau kaip po 6
mėnesių nuo licencijos sąlygų paskutinio pakeitimo dienos.

18.

Administracinės paslaugos
teikėjo veiksmų
(neveikimo) apskundimo
tvarka

19.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Komisija, atsižvelgdama į retransliuojamo turinio licencijos
turėtojo prašyme nurodytas objektyvias priežastis ir pripažinusi jas
svarbiomis, gali nuspręsti svarstyti licencijos turėtojo prašymą
pakeisti licencijos sąlygas anksčiau nei po 6 mėnesių.
Komisijos sprendimas dėl retransliuojamo turinio licencijos sąlygų
pakeitimo ar atsisakymo pakeisti retransliuojamo turinio licencijos
sąlygas per 30 dienų nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas
dokumentacijos plane nurodytoje byloje.

_______________________

Komisijos

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
„Retransliuojamo turinio licencijos radijo,
televizijos
programai
(programoms)
retransliuoti sąlygų keitimas“ priedas

BŪTINŲ VEIKSMŲ, KEIČIANT RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJOS
RADIJO, TELEVIZIJOS PROGRAMAI (PROGRAMOMS) RETRANSLIUOTI
SĄLYGAS, SEKOS SCHEMA

Komisijos
pirmininkas arba
Komisijos
pirmininko
pavaduotojas
Paslaugos vadovas
Retransliuoja
mo turinio
licencijos
turėtojas

Komisijos
administracijos
sekretorėreferentė

Komisijos
pirmininkas

Komisijos administracijos
darbuotojai pagal
kompetenciją

Komisijos nariai

