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NUTARIMAS 

DĖL RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SIGNALŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ 

TINKLAIS PERDAVIMO VISUOMENEI PASLAUGŲ IR PASLAUGŲ, KURIŲ REIKIA 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS 

RADIJO IR TELEVIZIJOS TINKLAMS TEIKTI IR EKSPLOATUOTI, KAINŲ 

PAGRĮSTUMO SĄNAUDOMIS 

 

2022 m. spalio 28 d. Nr. 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) patikrino radijo ir 

televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, 

kurių reikia viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) radijo ir 

televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti (toliau kartu – Paslaugos), kainų pagrįstumą sąnaudomis.  

  

Taryba nustatė:  

 

(1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) gavo akcinės bendrovės 

Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentras)  2022 m. birželio 1 d. raštu Nr. 4A-38 „Dėl 

2021 m. metinės ataskaitos pateikimo“ pateiktą informaciją apie 2021 m. taikytą sąnaudų apskaitą ir 

apskaitos atskyrimą (toliau – Metinė ataskaita). 

(2) RRT, vadovaudamasi Sąnaudų apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą 

taisyklių, patvirtintų RRT direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1164 „Dėl Sąnaudų 

apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo“, (toliau – SAT) 55 punktu 

ir Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų, patvirtintų RRT 

direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su 

apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų patvirtinimo“, (toliau – AAT) 49 punktu ir siekdama 

įvertinti, ar Telecentro Metinė ataskaita ir sąnaudų apskaitos sistemos aprašas atitinka SAT ir AAT 

reikalavimus, inicijavo Telecentro duomenų (pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų) perkėlimo iš 

finansinės atskaitomybės į sąnaudų ir apskaitos atskyrimo sistemas išsamumo ir teisingumo bei 

suteiktų paslaugų statistikos atitikties SAT ir AAT reikalavimams auditą. Auditą atliko 

nepriklausomas auditorius UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ (toliau – Auditorius). 

(3) Auditorius 2022 m. spalio 20 d. pateikė išvadą RRT, kad Metinė ataskaita visais 

reikšmingais atžvilgiais parengta pagal SAT ir AAT reikalavimus. 

(4) RRT, vadovaudamasi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos 

programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo 

ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. liepos l d. nutarimu Nr. 686 „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 

radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir 

paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir 

eksploatuoti, teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašo 
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patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 13 punktu, atsižvelgdama į Auditoriaus pateiktą išvadą, atliko 

Paslaugų kainų pagrįstumo sąnaudomis patikrinimą. 

 

Taryba konstatuoja:  

 

(5) Vadovaujantis Aprašo 13 punktu, RRT patikrina Paslaugų kainos pagrįstumą sąnaudomis 

ir pateikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai išvadą. 

(6) Pagal Aprašo 10 punktą, Paslaugų kaina turi būti pagrįsta Telecentro patirtomis paslaugų 

teikimo LRT sąnaudomis, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, kurios turi būti 

priskirtos Paslaugoms taip, kad atitiktų SAT ir AAT nustatytus sąnaudų apskaitos ir apskaitos 

atskyrimo reikalavimus. 

(7) Atlikus teikiamoms Paslaugoms priskirtų sąnaudų patikrinimą, konstatuotina, 

kad Paslaugų kainos nėra pagrįstos Telecentro patirtomis Paslaugų teikimo LRT sąnaudomis, kaip 

nustatyta Aprašo 10 punkte. 

(8) Vadovaujantis Aprašo 9 punktu, Telecentrui už Paslaugas kompensuojama iš LRT 

gaunamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, kai Paslaugų kaina neviršija 15 mln. 

Eur (penkiolikos milijonų eurų) per metus. Pagal Aprašo 16 punktą, RRT nustačius, kad Telecentrui 

sumokėta kaina už Paslaugas, suteiktas per praėjusius kalendorinius metus, buvo mažesnė nei 

Telecentro patirtos šių paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią 

investicijų grąžą, LRT privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo šių aplinkybių nustatymo dienos 

sumokėti susidariusią nepriemoką Telecentrui. 

(9) Taryba, įvertinusi Metinėje ataskaitoje pateiktą informaciją, konstatuoja, kad Telecentro 

pajamos už Paslaugas 2021 m. buvo 2 377 894 Eur (du milijonai trys šimtai septyniasdešimt septyni 

tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai) be PVM ir neviršijo 15 mln. Eur (penkiolikos 

milijonų eurų), kaip nustatyta Aprašo 9 punkte. Telecentro sąnaudos, įskaitant protingumo kriterijų 

atitinkančią investicijų grąžą, sudarė 2 853 401 Eur (du milijonus aštuonis šimtus penkiasdešimt tris 

tūkstančius keturis šimtus vieną eurą) be PVM. Taigi,  Telecentro gautos pajamos buvo 17 procentų 

mažesnės už patirtas Paslaugų teikimo sąnaudas, kas sudaro 475 507 Eur (keturių šimtų 

septyniasdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų septynių eurų) be PVM skirtumą.  

 

Vadovaudamasi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos programų 

signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia Lietuvos 

nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo ir 

kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. liepos l d. nutarimu Nr. 686 „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 

radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir 

paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir 

eksploatuoti, teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“, 9, 10 ir 13 punktais,  

 

Taryba nutaria:  

 

1. Radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei 

paslaugų ir paslaugų, kurių reikia viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo 

ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, kainos už 2021 m. nėra pagrįstos akcinės bendrovės 

Lietuvos radijo ir televizijos centro patirtomis radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių 

tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia viešosios įstaigos Lietuvos 

nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo viešosios 

įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos sąnaudomis, įskaitant protingumo kriterijų 

atitinkančią investicijų grąžą. 
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2. Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro pajamos už radijo ir televizijos 

programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia 

viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir 

eksploatuoti, 2021 m. buvo 17 procentų, t. y. 475 507 Eur (keturiais šimtais septyniasdešimt penkiais 

tūkstančiais penkiais šimtais septyniais eurais) be PVM, mažesnės už patirtas radijo ir televizijos 

programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia 

viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir 

eksploatuoti, teikimo sąnaudas. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

pavaduojantis Tarybos pirmininką 

Darius Kuliešius 
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