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Šios studijos  tikslas  –  nustatyti  valstybės  biudžeto lėšų įtaką ir  jos  mastą Lietuvos

žiniasklaidos rinkai.

Valstybės lėšų,  patenkančių į žiniasklaidą, mastas yra svarbus dėl  keleto priežasčių.

Pirmasis  yra  korupcinis  dėmuo:  vienas  iš  politinės  galios  svertų daryti  įtaką

žiniasklaidai  yra  viešieji  finansai  ir  jų neskaidrus  panaudojimas.  Kita  vertus,  per

pastaruosius du dešimtmečius pakitusi žiniasklaidos ekosistema1 sutraukė įprastinius

pajamų srautus ir susilpnino žiniasklaidos finansinę nepriklausomybę. Tai paskatino

diskusijas apie poreikį remti nepriklausomą žiniasklaidą viešaisiais pinigais, siekiant

padėti jai atsispirti nuo potencialiai pražūtingų priešiškų užsienio jėgų ar stambiųjų

komercinių struktūrų įtakoms.2

Nepaisant  šių faktorių,  Lietuvoje  nesama  konsoliduotų duomenų apie  žiniasklaidai

skirtas  lėšas  iš  valstybės  biudžeto.  Nei  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė,  nei  jai

pavaldžios  įstaigos  (Statistikos  departamentas,  Finansų ministerija,  Kultūros

ministerija  ar  pan.)  nekaupia  sisteminių duomenų apie  valstybės  biudžeto  lėšas,

patenkančias  į žiniasklaidą,  bei  tų lėšų mastą.  Nors  nuo  2018  m.  Visuomenės

informavimo  įstatymas  numato  Viešosios  informacijos  rengėjų ir  skleidėjų

informacinėje  sistemoje  kaupti  tokius  duomenis,  tačiau  pati  sistema  dar  nėra

veikianti,  duomenis  sistemai  teikti  įpareigotos  žiniasklaidos  priemonės,  o  ne

valstybės ir savivaldybių institucijos institucijos, jie nebus kaupiami atgaline data. 

1Tarp esminių  pokyčių  minėtini  du  –  jie  abu  susiję  su  didžiosios  žiniasklaidos  dalies  persikėlimu  į
internetą. Už internetinę žiniasklaidą, skirtingai nei spausdintinę, vartotojai patys nemoka. O taip pat
didžiąją dalį reklamos pinigų internete (iki 60 %) susirenka turinio nekuriančios platformos: paieškos
sistemos ir socialiniai tinklai.
2Lietuvoje šios abi rizikos taip pat fiksuojamos. Priešiškų šalių siekio daryti įtaką Lietuvos žiniasklaidai
ir  viešajai  erdvei  pavyzdys  yra  Rusija,  kurios  pastangos  nuolat  minimos  Valstybės  saugumo
departamento ataskaitose bei nepriklausomuose tyrimuose. Stambiojo kapitalo pastangas daryti įtaką
nepriklausomai  žiniasklaidai  pavyzdys  galėtų  būti  VP  Market  sprendimas  atšaukti  visus  reklamos
užsakymus iš 15min.lt, po šio portalo publikacijų apie VP Market akcininkų nesutarimus.
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Ši  studija  –  tai  bandymas  užpildyti  tokių duomenų vakuumą ir  pateikti  bendrą

paveikslą.

Studijai pasirinktas laiko iškarpos metodas – tirtas 24 mėnesių periodas nuo 2018 m.

sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tyrimo metu siekta nustatyti, kokios pinigų lėšos

ir kokiais būdais pasiekė žiniasklaidos priemones.3

Tyrimo  eigoje  pasitelkti  šie  šaltiniai:  įvykdyta  ministerijų apklausa,  naudotasi

atitinkamų metų Valstybės  biudžetų ir  savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo  įstatymais, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenų

baze,  Lietuvos  kultūros  tarybos  atitinkamų metų ataskaitomis,  AB  Lietuvos  paštas

atitinkamų metų ataskaitomis,  atitinkamų metų Valstybinio  visuomenės  sveikatos

stiprinimo  fondo  tarybos  veiklos  ataskaitomis,  kitais  viešai  prieinamais  šaltiniais.

Pilnas šaltinių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 2.

Tyrimo metu išnagrinėtos tiesioginės ir netiesioginės šių įstaigų išlaidos žiniasklaidos

priemonėms:  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  kanceliarija,  Lietuvos  Respublikos

Seimas ir jam atskaitingos  įstaigos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir

jai  atskaitingos  įstaigos,  ministerijos  bei  joms  atskaitingos  įstaigos.  Tyrimo  metu

netirtos  valstybinės  mokslo  bei  švietimo  institucijos  bei  teismų sistemos  įstaigos.

Tyrimo  metu  taip  pat  nenagrinėti  savivaldybių bei  joms  pavaldžių įstaigų ir

žiniasklaidos  priemonių finansiniai  ryšiai.  Išsamus  nagrinėtų įstaigų sąrašas

pateikiamas Priede Nr. 3.

Tyrimo prielaidos

Žiniasklaidos  nepriklausomybė yra  vienas  kertinių stiprios  žiniasklaidos  principų.

Pagrindinė šios  nepriklausomybės  išraiška  yra  redakcinė nepriklausomybė.  Ši  yra

3Čia ir toliau žiniasklaidos priemonėmis vadinamos įmonės ir organizacijos, kurios atitinka viešosios
informacijos skleidėjo apibrėžimą Visuomenės informavimo įstatyme.
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tiesiogiai  susijusi  su  finansine  nepriklausomybe.  Siekiant  apriboti  politinės  galios

įtaką žiniasklaidai,  demokratinėse  visuomenėse  yra  įprasti  saugikliai  teisiniame

reguliavime.  Lietuvoje  tokių saugiklių pavyzdžiais  laikytinos  Lietuvos  nacionalinio

radijo ir  televizijos  įstatymo normos,  numatančios,  kad visuomeninio transliuotojo

valdyme  negali  dalyvauti  politikai  ir  politinių partijų nariai,  bei  Visuomenės

informavimo  įstatymo normos,  numatančios,  kad žiniasklaidos rėmimas viešaisiais

finansais gali būti vykdomas tik per specialiai įsteigtą ir depolitizuotą Spaudos, radijo

ir televizijos rėmimo fondą.4

Nepaisant  šių saugiklių,  valstybės  institucijos  išlaiko  galimybę pirkti  žiniasklaidos

paslaugas,  taip  sudarydamos  politinės  valdžios  įtakos  žiniasklaidai  riziką.  Nors

Vyriausybės  nutarimu  numatyta,  jog  Lietuvoje  visuomenės  informavimo  politiką

koordinuoja  Kultūros  ministerija,5 įvairioms  ministerijoms  ir  joms  pavaldžioms

įstaigoms  įprasta  turėti  savų iniciatyvų žiniasklaidos  politikos,  rėmimo  ir  kito

finansavimo  srityse  (pvz.,  inicijuojamos  ir/ar  perkamos  laidos,  straipsniai  ir  kitas

žurnalistinis  turinys  žiniasklaidoje,  skiriama  parama  ir  pan.).  Nuolat  skandalais

lydimos  „viešinimo“  kampanijos  kai  kurių analitikų laikomos  įtakos  žiniasklaidai

instrumentais, o kai kurių politikų ir atvirai tokiais vadinamos.6 Susidaro paradoksali

situacija,  kur  srityje,  visuotinai  laikomoje  itin  jautria  ir  svarbia  demokratinei

visuomenei,  valstybė nėra  pajėgi  nei  turėti  koordinuotos,  nuoseklios  visuomenės

informavimo politikos, nei suskaičiuoti savo finansinio indėlio į žiniasklaidos rinką ir

to indėlio poveikio jai.

Nors  naujoji  Visuomenės  informavimo  redakcija  numato,  kad  žiniasklaidos

priemonės  yra  įpareigotos  skelbti  visus  sandėrius  su  valstybės  ar  savivaldybės

4Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 10 straipsnis ir Visuomenės informavimo įstatymo
27 straipsnis.
52001 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 342.
6Pvz., 2020 m. kovo mėnesį koronaviruso pandemijos metu premjeras Saulius Skvernelis koronaviruso
komunikacijos kampanijos įsigijimą įvardijo kaip paramą sunkumų patiriančiai žiniasklaidai.
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institucijomis  bei  įstaigomis,  kuriose  valstybė ar  savivaldybės  turi  sprendžiamąjį

balsą,  ši  sistema  neveikia,  nes  valstybė nepajėgė parengti  deklaravimo

infrastruktūros.

Žiniasklaidos teisinio reglamentavimo principai

Lietuvoje  žiniasklaidos  ir  valstybės  santykius  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos

Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos  visuomenės  informavimo  įstatymas,  Lietuvos

Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 44 straipsnis skelbia, kad masinės informacijos

priemonių  cenzūra  yra  draudžiama,  o  valstybė,  politinės  partijos,  politinės  ir

visuomeninės  organizacijos,  kitos  institucijos  ar  asmenys  negali  monopolizuoti

masinės informacijos priemonių.

Visuomenės  informavimo  įstatymo  3  straipsnyje  pabrėžia,  jog  viešoji  informacija

visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama nešališkai. 7 šio įstatymo

straipsnis teigia, jog siekiant užtikrinti informacijos laisvę, draudžiama daryti įtaką

viešosios  informacijos  rengėjui,  skleidėjui,  jų  dalyviui  ar  žurnalistui,  verčiant  juos

visuomenės informavimo priemonėse neteisingai ir šališkai pateikti informaciją.

Visuomenės informavimo įstatymo 27 straipsnis teigia, kad valstybė remia viešosios

informacijos rengėjų kultūrinius ir šviečiamuosius projektus. Ši parama teikiama per

viešąją  įstaigą  Spaudos,  radijo  ir  televizijos  rėmimo  fondą.  Kitoms  valstybės

institucijoms ir įstaigoms teikti finansinę ar jai iš esmės lygiavertę paramą viešosios

informacijos rengėjams yra draudžiama.

Įstatymo 28 straipsnyje skelbiama, kad Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo

tikslas – konkurso tvarka teikti paramą viešosios informacijos rengėjų kultūriniams,

visuomenės saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams.
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29  straipsnis  reikalauja,  kad  valstybė  sudarytų  vienodas  teisines  ir  ekonomines

sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąžiningai konkurencijai. Įstatymas

reikalauja, kad valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuotų, jog būtų išsaugotas

visuomenės informavimo pliuralizmas ir  sąžininga  konkurencija,  nė  vienas asmuo

nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar)

skleidėjų  arba  kurios  nors  atskiros  visuomenės  informavimo  priemonių  rūšies

rinkoje.

39 straipsnis reikalauja,  kad reklama, komerciniai  audiovizualiniai  pranešimai turi

būti padorūs, teisingi ir aiškiai atpažįstami.

Lietuvos  nacionalinio  radijo  ir  televizijos  įstatymas  numato  visuomeninio

transliuotojo veikimo principus, tarp kurių svarbiausi – LRT yra pilnai išlaikomas iš

biudžeto, jo valdymas yra depolitizuotas.

Bendra informacija

Studijos  metu  nustatyta,  jog  2018-2019  metų  laikotarpiu  bendra  tirtų  valstybės

institucijų ir žiniasklaidos priemonių finansinių ryšių suma sudarė ne mažiau kaip

120,66 mln. EUR.

80,49 mln. EUR šios sumos sudarė tiesioginiai asignavimai Lietuvos nacionaliniam

radijui  ir  televizijai.  Likusi  suma  (40,17  mln.  EUR)  buvo  išleista  skirtingoms

žiniasklaidos priemonėms.

Tyrimo  metu  identifikuoti  šie  finansinių  ryšių  tarp  valstybės  institucijų  ir

žiniasklaidos  priemonių  tipai:  a)  tiesioginiai  asignavimai;  b)  rėmimas;  c)

prenumeratos ir pan. pirkimas; d) eterio ir pan. pirkimas.

Pagal finansų srautus šie keturi tipai pasiskirstė šitaip:
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Tiesioginiai asignavimai sudarė 80,49 mln. EUR (66,7 %)

Rėmimas sudarė 15,37 mln. EUR (12,73 %)

Prenumeratos ir pan. pirkimas sudarė 1,04 mln. EUR (0,86 %)

Eterio ir pan. pirkimas sudarė 23,59 mln. EUR (19,55 %)

Tiesioginiai asignavimai

Tiesioginiai asignavimai iš biudžeto žiniasklaidai Lietuvoje numatyti tik vienu atveju

– visuomeniniam transliuotojui finansuoti. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos

įstatymas  numato,  kad  visuomeninis  transliuotojas  gauna  finansavimą  tiesiai  iš

valstybės biudžeto. 2018 m. tiesioginius asignavimus LRT sudarė 38,84 mln. EUR, tuo

tarpu 2019 m. finansavimas paaugo beveik 3 mln. EUR iki 41,64 mln. EUR. Bendra

tiesioginių asignavimų suma tirtuoju laikotarpiu sudarė 80,49 mln. EUR.  Nors LRT

gauna tiesioginį finansavimą iš biudžeto, jam taip pat palikta teisė užsidirbti pinigų

8

Paveikslas  SEQ Paveikslas \* ARABIC 1 – finansinių ryšių tarp valstybės institucijų ir žiniasklaidos priemonių tipai Lietuvoje 
2019-ais



VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ŽINIASKLAIDOS FINANSINIŲ SANTYKIŲ 2018-2019 M. STUDIJA

parduodant eterį kaip rėmimo paketą. LRT iš šių paslaugų papildomai uždirbo 2,01

mln. EUR 2018 m. ir 1,6 mln. EUR 2019 m., iš viso 3,61 mln. EUR.7

Rėmimas

Skirtinas žiniasklaidos turinio ir žiniasklaidos transliacijų arba platinimo rėmimas.

Kalbant  apie  turinio  rėmimą,  pagal  Visuomenės  informavimo  įstatymą  (3  ir  7

straipsniai)  draudžiama  daryti  įtaką  žiniasklaidos  priemonėms,  verčiant  juos

informavimo priemonėse neteisingai ir šališkai pateikti informaciją.

Kaip  numato  Visuomenės  informavimo  įstatymas,  valstybė  gali  dalyvauti

žiniasklaidos priemonių kultūriniuose ir šviečiamuosiuose projektuose, tačiau tik kaip

rėmėjas ir tik per specialiai įsteigtą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą (27

straipsnis). 

Tirtuoju laikotarpiu Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo asignavimai sudarė

5,48 mln. EUR.

Tačiau Lietuvoje viešaisiais finansais taip pat remiamas ir žiniasklaidos transliacijos

bei platinimas.

Kalbant apie platinimo rėmimą, pažymėtina,  jog Lietuvos Respublikos Susisiekimo

ministerija  kiekvienais  metais  kompensuoja  prenumeratos  pristatymo  kaimiškose

vietovėse  nuostolius  AB  „Lietuvos  paštas“  dėl  Vyriausybės  nustatytų  minimalių

įkainių. 2018 m. AB „Lietuvos paštas“ deklaravo 6,52 mln. EUR nuostolį8, o iki 2019 m.

birželio 30 d. – 2,66 mln. EUR nuostolį9. Spėtina, kad bendras 2019 m. rezultatas bus

tapatus 2018 m. rezultatui. Taigi per tiriamąjį laikotarpį valstybė bus parėmusi 13 mln.

7VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d.
duomenis.
8AB „Lietuvos paštas“ 2018 m. konsoliduota finansinė ataskaita ir metinis pranešimas, 88 psl.
9AB „Lietuvos paštas“ 2019 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos, 30 psl.
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EUR parems periodikos prenumeratą. (Pastaba – kadangi AB „Lietuvos paštas“ tyrimo

metu yra paskelbęs kompensacijos poreikį tik iki 2019 m. birželio 30 d., finansinių

ryšių suvestinėje nurodyta tik oficialiai skelbta suma, kuri sudaro 9,8 mln. EUR.)

Tuo  tarpu  kalbant  apie  transliacijų  rėmimą,  pažymėtina  kita,  2018  m.  pradėta

programa: valstybės biudžeto lėšomis yra apmokami Lenkijos nacionalinės televizijos

programos  retransliavimo  antžeminės  televizijos  tinklu  pietryčių  Lietuvos  regione

(Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių miestuose ir rajonuose) kaštai. Ši paslauga valstybei

tirtuoju laikotarpiu kainavo 0,7 mln. EUR.

Prie netiesioginės paramos taip pat priskirtina PVM subsidija, taikoma spausdintiems

leidiniams.  Spausdintos  žiniasklaidos  priemonės  apmokestinamos  lengvatiniu  9%

PVM tarifu.10

10PVM lengvata spausdintiems leidiniams nėra įskaičiuota į bendrą finansinę ataskaitą.
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Prenumeratos ir pan. įsigijimai
Šiam finansinių ryšių tipui priskirti visi įsigijimai, kuriuose valstybinės įstaigos įsigijo

žiniasklaidos paslaugos kaip galutiniai vartotojai. Dažniausi tokių paslaugų atvejai –

naujienų agentūrų teikiamų apžvalgų prenumerata ir periodikos prenumerata. Taip

pat šiam tipui priskirtos konferencijos, mokymai ir pan. Tirtuoju laikotarpiu valstybės

institucijos tokio tipo paslaugų įsigijo už 1,04 mln. EUR. Didžioji dalis paslaugų šioje

srityje yra naujienų agentūrų paslaugos bei periodikos prenumerata.

Eterio ir pan. pirkimas
Prie  šių  finansinių  ryšių  priskirtos  visos  valstybės  institucijų  įsigytos  paslaugos  iš

žiniasklaidos,  kurios  nėra  pirktos  kaip  galutinio  vartotojo.  Kitaip  tariant,  šiam

finansinių ryšių tipui priskirtos eterio pirkimo, talpinimo, viešinimo, turinio kūrimo

ir pan. paslaugos, siekiant jas atskirti nuo žiniasklaidos galutinio produkto įsigijimų –

prenumeratos ir pan.

Pabrėžtina,  kad  valstybės institucijos  itin  netolygiai  perka  tokio  tipo  žiniasklaidos

paslaugas. Įsigijimai varijuoja nuo 0 iki kelių milijonų ir daugiau eurų per metus. Kai

kuriais  atvejais  tai  paaiškintina  įstaigos  specifika.  Pavyzdžiui,  viešosios  įstaigos

„Keliauk  Lietuvoje“,  nuo  2019  m.  perėmusios  Valstybės  turizmo  departamento

funkcijas,  viena  iš  pagrindinių  užduočių  –  keliavimo  ir  turizmo  Lietuvoje

propagavimas.  Ši  įstaiga  tirtuoju  laikotarpiu  su  žiniasklaidos  priemonėmis  sudarė

viešinimo paslaugų sutarčių už 0,86 mln. EUR. 

Tačiau  kitas  atvejais  tokie  įsigijimai  neatrodo  pagrįsti  įstaigos  funkcijomis.

Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija įgyvendino kelis pirkimus

kibernetinį  ir  informacinį  atsparumą  skatinančiai  visuomenės  informavimo

kampanijai  už  bendrą  2,47  mln.  EUR  sumą.  Toks  pirkimas  nėra  pagrįstas  šios

institucijos  funkcijomis,  ženkli  pirkimų  suma  vertintina  kaip  papildomos  rizikos

veiksnys.  Kalbant  apie  šiuos  konkrečius  pirkimus,  atkreiptinas  dėmesys  į  tai,  kad

11



VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ŽINIASKLAIDOS FINANSINIŲ SANTYKIŲ 2018-2019 M. STUDIJA

vienu  pirkimu  perkamas ir  eteris,  ir  turinys,  o  tai  suponuoja,  kad nebus išlaikytas

redakcinės nepriklausomybės principas.  Žiniasklaidos priemonės šių pirkimų metu

rengs žurnalistinį turinį, kurio redakcinis nepriklausomumas nebus užtikrintas. Tuo

pačiu nesilaikoma Visuomenės informavimo įstatymo, kuris numato, jog šviečiamojo

pobūdžio projektai yra remiami per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą.

Turinio  pirkimas  iš  žiniasklaidos  priemonių  būdingas  ne  tik  Vyriausybės

kanceliarijai. Neretai valstybės įmonės ir įstaigos perka laidas, straipsnius ar panašius

žiniasklaidos  turinius,  taip  grubiai  nesilaikydamos  redakcinės  nepriklausomybės

principo. Pavyzdžiui, Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra 2018 m. iš VšĮ Laisvės

TV įsigijo laidų parengimo ir transliavimo paslaugų už 56 tūkst.  EUR.,  iš UAB  „All

Media Lithuania“  televizijos  laidų  sukūrimo ir  transliavimo paslaugų  už 192 tūkst.

EUR,  iš  UAB  „Verslo  žinios“  straipsnių  parengimo  ir  publikavimo  paslaugų  už  15

tūkst. EUR.

Laidų ir straipsnių parengimą iš žiniasklaidos pirko Valstybinė mokesčių inspekcija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnyba, Tautinių mažumų departamentas ir kt.

Tarp  šių  įstaigų  pažymėtina  Žemės ūkio  ministerija,  kuri  2018 m.  televizijos  laidų

sukūrimo  ir  transliavimo  paslaugas  pirko  iš  visuomeninio  transliuotojo  „Lietuvos

nacionalinis  radijas  ir  televizija“  už  250  tūkst.  EUR.  Tokią  pačią  paslaugą  iš

visuomeninio transliuotojo įsigijo Nacionalinė mokėjimo agentūra, Valstybinė maisto

ir  veterinarijos  tarnyba  ir  kt.  Tokie  įsigijimai  ne  tik  pažeidžia  redakcinio

nepriklausomumo principą, bet visuomeninio transliuotojo atveju ir rodo dvigubą tos

pačios viešosios paslaugos finansavimą.

Laidų,  straipsnių  ir  kito  žurnalistinio  turinio  įsigijimai  visais  atvejais  tiesiogiai

pažeidžia  redakcinę  nepriklausomybę  bei  žurnalistinę  etiką.  Valstybės  institucijų

atveju tai  taip  pat ir  korupcinės rizikos veiksnys,  kompromituojantis  žiniasklaidos

priemones ir mažinantis pasitikėjimą jų nepriklausomumu ir nešališkumu.
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Kita ženkli tokio tipo paslaugų dalis – reklama. Prie šių įsigijimų priskirti skelbimai

(privalomi  institucijų  skelbimai,  užuojautos,  kita  informacija),  tačiau  taip  pat  ir

„viešinimo“  kampanijos,  „socialinė  reklama“  ir  pan.  Valstybės  institucijų  sutarčių

analizė  parodė,  kad  valstybės  institucijos  menkai  supranta  masinių  medijų  eterio

paslaugų rinką, turi menką supratimą apie tai, kokių tikslų siekia, neretai perka ne

kampaniją,  o  atskiras  medijas,  taip  išskaidydamos  ir  savo  perkamąją  galią,  ir

menkindamos  pasieksimą  rezultatą.  Didžioji  dalis  sudarytų  pirkimo  sutarčių

nesinaudoja  žiniasklaidos  planavimo  rinkoje  įprastais  standartizuotais  rezultatų

matavimo vienetais (GRP, peržiūrų skaičius ir pan.), o remiasi iš anksto numatytais

kanalais bei tų kanalų veikla (publikacijų skaičius, parodymų skaičius ir pan.).

Pavyzdžiui,  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcija  neperka  žiniasklaidos  kanalų

planavimo paslaugų,  tačiau perka transliavimo ir publikavimo paslaugas,  iš  anksto

išskirsčiusi  biudžetus  ir  laimėtojus.  Taip  2019  m.  vasarį  buvo  sudarytos  atskiros

vaizdo klipų transliavimo sutartys su trimis didžiausiais TV kanalais Lietuvoje: VšĮ

„Lietuvos  nacionalinis  radijas  ir  televizija“  (274  tūkst.  EUR),  UAB  „All  Media

Lithuania“  (345  tūkst.  EUR),  UAB  „Laisvas  ir  nepriklausomas  kanalas“  (347  tūkst.

EUR). Lygiai tokiu pačiu išskaidytų sutarčių principu įsigyjamas eteris radijo stotyse.

2019 m. balandį, tą pačią dieną Direkcija sudarė atskiras sutartis su penkiomis radijo

stotimis už bendrą 845 tūkst.  EUR sumą. Tokia įsigijimo strategija  pateisinama tik

turint  kompetencijų  įstaigos  viduje  savarankiškai  suplanuoti  kanalus,  remiantis

tikslinėmis auditorijomis, įsivertinti kontakto kainą, palyginti ją su rinkoje esančią.

Tokia praktika būdinga ir kitoms valstybės institucijoms.

Atskirai  paminėtinas  Valstybinis  visuomenės  sveikatos  stiprinimo  fondas  prie

Sveikatos  apsaugos  ministerijos,  kuris  tirtuoju  laikotarpiu  išskirstė  paramos

žiniasklaidai  už  bendrą  1,87  mln.  EUR  sumą,  taip  pažeisdamas  Visuomenės

informavimo įstatymą.
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Išvados ir rekomendacijos
Tyrimo metu paaiškėjo, kad ir valstybės institucijoms, ir žiniasklaidos priemonėms

yra įprasta prekiauti žurnalistiniu turiniu (kartais pridengiant jį „turinio rinkodaros“

ir  pan.  terminais,  o  kartais  ir  tiesiai  surašant  sutartis  dėl  laidų,  straipsnių  ir  pan.

pirkimo). Tai rodo, kad žiniasklaidos redakcinė nepriklausomybė nuo politinės galios

ir  valdžios  institucijų  yra  rimtame  pavojuje.  Svarstytinas  žiniasklaidos  etikos

kontrolieriaus  institucijos  stiprinimas,  suteikiant  jai  daugiau  galių  ne  tik  svarstyti

baudas  žiniasklaidos  priemonėms,  bet  ir  valstybės  institucijoms,  kurios  nesilaiko

Visuomenės informavimo įstatymo ir kt. teisės aktų.

Net ir tais atvejais, kai valstybės institucijos skiria finansinius išteklius žiniasklaidos

priemonėms, palikdamos joms redakcinę laisvę perkamo turinio atžvilgiu, politinės

korupcijos  rizika  išlieka.  Privaloma  ieškoti  būdų laikytis  Visuomenės informavimo

įstatymo ir jo normos, jog valstybė turinį gali remti tik konkurso būdu, o konkursai

turi  būti  vykdomi  per  Spaudos,  radijo  ir  televizijos  rėmimo  fondą.  Tai  ypatingai

taikytina Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui. Lygiagrečiai būtina

spręsti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo likimą, stiprinti jo kompetencijas

ir gebėjimus vykdyti tokius konkursus.

Būtina  peržiūrėti  teisinį  socialinės  reklamos,  viešinimo  ir  panašių  sąvokų

reglamentavimą.  Tokios  šviečiamosios  kampanijos  kaip  saugaus  eismo  skatinimas,

kibernetinis raštingumas ir pan. neturėtų būti įsigyjamos kaip viešinimo paslaugos, o

įgyvendinamos kaip turinio rėmimo projektai konkurso būdu per Spaudos, radijo ir

televizijos rėmimo fondą.

Kalbant apie žiniasklaidos eterio pirkimą, kai jis tikrai būtinas, svarstytina galimybė

konsoliduoti visus šiuos pirkimus ir žiniasklaidos eterį  pirkti  centralizuotai.  Turint

omenyje,  kad  žiniasklaidos  plotų  ir  eterio  rinka  remiasi  masto  ekonomija,

konsoliduotos valstybės biudžeto lėšos, skirtos žiniasklaidos eteriui,  leistų pigiau ir

efektyviau įsigyti reklamos plotus. Be to, centralizuotas žiniasklaidos eterio pirkimas
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leistų  išspręsti  valstybės  institucijų  kompetencijos  stoką  žiniasklaidos  planavimo

srityje.  Rezultate  būtų  galima  kokybiškiau  planuoti  parodymus,  gauti  geresnę

kontakto kainą, taip pat eliminuoti politinės korupcijos riziką.

Visuomeninis transliuotojas neturėtų gauti papildomų pajamų iš valstybės institucijų

už laidų rengimą ar jų transliavimą. Tai tipinis dvigubo apmokėjimo atvejis.

Turint omenyje dominuojančią LRT padėtį žiniasklaidos rinkoje, svarstytina galimybė

uždrausti mokamos reklamos transliavimą visuomeninio transliuotojo eteryje. Dabar

palikta išlyga transliuoti komercinę reklamą kaip „rėmimą“ kuria dempingo situaciją

TV ir žiniasklaidos apskritai rinkoje.
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Priedas Nr. 1
Sudarytų sutarčių ir kitų finansinių ryšių sąrašas 2018-2019 m. m.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

2019.12.13 18A-131 AB „Lietuvos paštas“ Spaudos leidinių prenumerata 1538,22

2019.09.05 18A-99 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Žinių agentūros paslaugos 11520,00

2018.12.17 18A-162 AB „Lietuvos paštas“ Spaudos prenumerata 3103,34

2018.09.05 18A-113 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Žinių agentūros paslaugos 6000,00

2018.08.13 18A-109 UAB „BNS“ Žinių agentūros paslaugos 87120,00

2018.06.15 18A-91 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Žinių agentūros paslaugos 2300,00

2018.06.15 18A-90 UAB „BNS“ Žinių agentūros paslaugos 3966,00

2018.03.16 18A-46 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Žinių agentūros paslaugos 1500,00

2018.03.16 18A-45 UAB „BNS“ Žinių agentūros paslaugos 8349,00

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2019.11.29 UFS-2019-153 UAB „BNS“ Informacijos naujienų teikimo paslaugos 11906,40
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2018.12.21 181219-UFS(PA)-
151(425)

AB „Lietuvos paštas“ Leidinių prenumerata 10898,00

2018.12.03 181203-400-
UFS(PP)-132(400)

UAB „BNS“ Latvijos ir Estijos politinės informacijos paslaugos 11906,40

2018.06.29 180629-400-
UFS(PA)-60(400)

UAB „BNS“ Lietuvos ir užsienio politikos, ūkio bei teisėtvarkos informacijos 
teikimo paslaugos

49963,32

2018.05.18 180518-400-
UFS(PA)-51(400)

AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Žinių agentūros paslaugos 69120,00

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

2019.09.02 S1-139-2019 (4.17) UAB „TV7“ Diskusijų laidos 11271,15

2019.02.15 S1-28-2019 (4.17) VšĮ „Pilietinė medija“ Diskusijų laidų, skirtų 2019 m. savivaldybių rinkimams, parengimo 
ir transliavimo paslaugos

152460,00

2019.02.15 S1-27-2019 (4.17) VšĮ „Pilietinė medija“ Diskusijų laidų, skirtų 2019 m. rinkimams, parengimo ir 
transliavimo paslaugos

60439,00

2019.02.15 S1-26-2019 (4.17) VšĮ „Gerų naujienų 
televizija“

Diskusijų laidų, skirtų 2019 m. rinkimams, parengimo ir 
transliavimo paslaugos

15972,00

2019.02.08 S1-16-2019 (4.17) UAB „Lietuvos ryto 
televizija“

Diskusijų laidos 20328,00

2019.02.06 S1-15-2019 (4.17) UAB „Media House“ Rinkimų, demokratijos ir jos svarbos populiarinimo internete 
paslaugos

54329,00
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2019.02.06 S1-14-2019 (4.17) VšĮ „Pilietinė medija“ Diskusijų laidų, skirtų 2019 m. rinkimams, parengimo ir 
transliavimo paslaugos

32670,00

2019.02.04 S1-13-2019 (4.17) UAB „Šiaulių apskrities 
televizija“

Diskusijų laidos 22869,00

2019.02.04 S1-12-2019 (4.17) VšĮ „Marijampolės 
televizija“

Diskusijų laidos 13068,00

2019.02.04 S1-11-2019 (4.17) UAB „Pūkas“ Diskusijų laidos 4973,10

2018.12.19 S1-108-2018 (4.17) UAB „LK Massmedia“ Straipsnių apie 2019 m. vyksiančius visuotinius rinkimus 
publikavimo laikraštyje rusų kalba paslaugos

3993,00

2018.12.18 S1-106-2018 (4.17) VšĮ „Kurier Wilenski“ Straipsnių apie 2019 m. vyksiančius visuotinius rinkimus 
publikavimo laikraštyje lenkų kalba paslaugos

4840,00

2018.09.04 S1-58-2018 (4.17) UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Diskusijų laidos, skirtos 2018 m. naujiems rinkimams į Lietuvos 
Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje 
Nr. 64, parengimo ir transliavimo paslaugos

4247,10

Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba

2019.10.14 7F-14 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Reklamos ir rinkodaros partneriai 1089,00

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

2019.11.25 DPS-22 D. Jankelaitienės Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 1560,00
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individuali įmonė

2019.11.19 DPS-21 UAB „Šiaulių 
naujienos“

Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 4840,00

2019.11.19 DPS-20 UAB „Flobis“ Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 2323,20

2019.11.18 DPS-19 VšĮ „Vilnijos žodis“ Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 4743,20

2019.11.18 DPS-18 UAB „Gargždų banga“ Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 1641,73

2019.10.07 DPS-17 MB „Moderatorius“ Informavimo paslaugų pirkimo sutartis 9840,00

2019.02.11 DPS-4 UAB „Delfi“ Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 5808,00

2019.02.11 DPS-3 VšĮ „Vilnijos žodis“ Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 1936,00

2019.02.01 DPS-1 UAB „Opinio.lt“ Informavimo paslaugų pirkimo sutartis 9680,00

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

2018.12.18 SS-24-1 UAB „BNS“ Informacinės paslaugos 363,00

2018.01.02 SS-1 UAB „BNS“ Informacinės paslaugos 363,00

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

2018.09.28 2018.15 VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija“

Televizijos paslaugos 5343,36
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2018.09.26 TAS-20180926-01 Lietuvos regioninių 
radijo stočių asociacija

Radijo laidų ciklo sukūrimas 4000,00

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2019.11.08 LRVK–199/19 UAB „Idea prima“ Struktūrinių reformų viešinimo socialiniame tinkle „Facebook“ 
paslaugos

2700,00

2019.09.24 LRVK–171/19 UAB „Vox vera“ Kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės 
informavimo kampanijos regioninėje ir vietinėje spaudoje bei 
regioniniuose televizijos kanaluose įgyvendinimo paslaugos

238000,00

2019.09.18 LRVK–168/19 UAB „Carat“, UAB 
„Integrity PR“

Kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės 
informavimo kampanijos internetinėje žiniasklaidoje įgyvendinimo 
paslaugos

744765,00

2019.07.29 LRVK–141/19 UAB „Reklamos 
ekspertai“

Radijos paslaugos 4114,00

2019.07.18 LRVK–120/19 UAB „Lietuvos ryto“ 
televizija

Televizijos paslaugos 6037,90

2019.07.18 LRVK–119/19 UAB „Dideli dideli“ Socialinių tinklų palaikymo paslaugos 10000,00

2019.06.18 LRVK–102/19 UAB „Open Agency“ Struktūrinių reformų viešinimo nacionalinėse radijo stotyse 
paslaugos

9570,50

2019.06.14 LRVK–94/19 UAB „Adnet media“ Struktūrinių reformų viešinimo paslaugos 9559,00

2019.06.06 LRVK–89/19 UAB „BNS” Naujienų agentūros teikiamos paslaugos 100800,00
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2019.05.29 LRVK–87/19 UAB „Interneto filmai“ Struktūrinių reformų viešinimas socialiniame tinkle 4948,90

2019.04.05 LRVK–62/19 UAB „Lrytas“ Visuomenės informavimo apie kibernetinį ir informacinį saugumą 
paslaugos

4235,00

2019.03.29 LRVK–58/19 UAB „Dideli dideli“ Viešinimo kampanijos apie referendumą dėl pilietybės išsaugojimo 
socialiniuose tinkluose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos

8000,00

2019.03.28 LRVK–56/19 UAB „Omnicom Media 
Group“

Visuomenės informavimo apie referendumą dėl pilietybės 
išsaugojimo internetinėje žiniasklaidoje paslaugos

45000,00

2019.03.28 LRVK–55/19 UAB „Vizeum“ Visuomenės informavimo nacionalinėje televizijoje ir radijo stotyse 
paslaugos

95000,00

2019.03.07 LRVK–37/19 MB „Nenešiosi.lt Socialinio tinklo palaikymo ir viešinimo paslaugos 11382,00

2019.03.07 LRVK–36/19 UAB „Vox Vera“ Informavimo apie projektą paslaugos 1996,50

2018.10.17 LRVK–165/18 UAB „Carat“, UAB 
„Integrity PR“

Kibernetinį ir infomacinį atsparumą skatinančios visuomenės 
informavimo kampanijos internetinėje žiniasklaidoje įgyvendinimo 
paslaugos

842000,00

2018.10.16 LRVK-164/18 UAB Via Media“, UAB 
„Headline Agency“

Kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės 
informavimo kampanijos nacionaliniuose televizijos kanaluose 
įgyvendinimo paslaugos

250000,00

2018.10.16 LRVK-163/18 UAB „Vox Vera“, UAB 
„BPN LT“

Kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės 
informavimo kampanijos regioninėje ir vietinėje spaudoje bei 
regioniniuose televizijos kanaluose įgyvendinimo paslaugos

300000,00
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2018.10.16 LRVK-162/18 UAB „Media House“, 
UAB „IC Baltic“

Kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės 
informavimo kampanijos įgyvendinimo anglų, rusų ir lenkų 
kalbomis rengiamose visuomenės informavimo priemonėse 
paslaugos

100000,00

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

2019.01.22 F5-1/19 UAB „BNS“ BNS spaudos centro informacinių paslaugų teikimas 907,50

2018.01.17 F5-5/18 UAB „BNS“ „BNS Spaudos centro“ informacinių paslaugų teikimo sutartis 907,50

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

2019.06.26 14.2-20 UAB „BNS“ Informacinių paslaugų teikimo sutartis 193,60

2018.06.20 14.2-18 UAB „BNS“ Informacinės paslaugos 193,60

Viešųjų pirkimų tarnyba

2019.02.13 11F-4 UAB „BNS“ Naujienų agentūros informacinių paslaugų teikimo sutartis 7896,00

Specialiųjų tyrimų tarnyba

2019.11.26 8-212 UAB „BNS“ Naujienų prenumerata 3630,00

2018.11.28 8-209 UAB „BNS“ Naujienų prenumeratos paslaugos 3630,00
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Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

2019.09.23 1F-46 UAB „Delfi“ Informacinės kampanijos turinio kūrimas 10890,00

2019.04.10 1F-21 UAB „Delfi“ Informacinės kampanijos turinio kūrimas 10890,00

Aplinkos ministerija

2019.10.28 VPS–2019–75–ATP UAB „Ad verum“ Socialinių tinklų Facebook ir Instagram paskyros atliekų prevencijos
ir tvarkymo tema turinio kūrimo ir palaikymo paslaugos

71638,20

2019.09.10 VPS–2019-67–
BAPFĮK

UAB „Carat“ Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos 107000,00

2019.07.05 VPS–2019–50–ATP UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Vaizdo klipų aplinkos taršos prevencijos tema transliavimo 
televizijoje paslaugų pirkimo sutartis

235224,00

2019.01.18 VPS–2019-3–
BAPFĮK

UAB „BNS“ Pranešimų savarankiško skelbimo on-line režimu naujienų 
agentūros pranešimų spaudai publikavimo sistemoje paslaugų 
pirkimas

2700,72

2018.12.14 VPS-2018-92-
EXPO

UAB „Jūrų informacijos 
centras“

Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 9000,00

2018.10.10 VPS-2018-68-
BAPFĮK

UAB „CARAT“ Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos 112000,00
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2018.09.06 VPS-2018-58-
EXPO

UAB „Jūrų informacijos 
centras“

Viešinimo paslaugos 3630,00

2018.01.29 VPS-2018-7-
SBMŪRP

UAB „Pokyčių 
valdymas“

Privačių miškų savininkų konsultavimo/informavimo internete 
paslaugos

4858,00

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2018.08.21 APVA/2018/08/20 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Socialinės reklamos kūrybos ir gamybos paslaugos 21162

Aplinkos apsaugos agentūra

2019.05.28 28T-2019-25 UAB „Lietuvos rytas“ Skelbimų paskelbimo laikraštyje viešojo pirkimo-pardavimo 
sutartis

6000,00

Būsto energijos taupymo agentūra

2019.01.14 B6-2019-2 UAB „All Media 
Lithuania“

Informacijos rengimo ir skelbimo nacionalinėje televizijoje 
paslaugos

110352,00

2019.01.09 B7-2019-2 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Informacijos rengimo ir skelbimo nacionalinėje televizijoje 
paslaugos

106722,00

2018.04.11 B7-2018-11 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Tiesioginių studijinių rubrikų informacinėse laidose rengimo ir 
transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugų pirkimo sutartis

31944,00
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Energetikos ministerija

2018.12.21 8-95 UAB „DDB Vilnius“ Komunikacijos kampanijos „Prisijunk ir išjunk“ įgyvendinimo 
paslaugos

217431,19

2018.12.21 8-94 UAB „Headline Agency“ Komunikacijos kampanijos „Sumanūs tausoja“ įgyvendinimo 
paslaugos

119185,00

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

2019.12.05 8-144 UAB „Verslo žinios“ „Verslo žinių“ prenumeratos paslaugų pirkimas 11723,25

2019.11.20 8-135 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Naujienų agentūros UAB „Lietuvos telegramų agentūra ELTA“ 
paslaugų pirkimas

5400,00

2019.11.19 8-134 UAB „BNS“ Naujienų agentūros UAB „BNS“ paslaugų pirkimas 9438,00

2018.09.18 8-129 UAB „BNS“ UAB „BNS“ naujienų agentūros paslaugos 9438,00

2018.09.13 8-127 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Naujienų agentūros UAB „Lietuvos telegramų agentūra ELTA“ 
paslaugų pirkimas

5400,00

Keliauk Lietuvoje

2019.12.13 ST-81 UAB „Delfi“ Eden projekto „Patraukliausios Lietuvos sveikatos turizmo vietovės 
2019“ informacinės kampanijos įgyvendinimo paslaugos

9680,00

2019.12.04 ST-75 UAB „Inspired 
Communications“

Skaitmeninės rinkodaros priemonių planavimo ir įgyvendinimo 
paslaugos Lietuvos ir užsienio rinkose

200000,00

2019.10.31 ST-61 Havas Media, UAB Turinio komunikacija programinio reklamos pirkimo priemonėmis 8252,20
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paslauga

2019.09.04 ST-99 UAB „SuperYou“, UAB 
„New Agency“

Komunikacijos ir reklamos socialiniame tinkle įgyvendinimo 
lietuvių kalba paslaugos

54550,00

2019.07.12 ST-40 UAB „Videotinklas“ Rinkodaros paslaugų įgyvendinimas Youtube kanale 29645,00

2019.07.02 ST-38 UAB „SuperYou“, UAB 
„New Agency“

Komunikacijos ir reklamos socialiniame tinkle įgyvendinimo 
paslaugos

90100,00

2019.04.26 ST-37 UAB „TV manija“ Televizijos laidų kūrimo ir transliavimo paslaugos 116000,00

2019.04.02 ST-31 UAB „All Media 
Lithuania“

Turinio rinkodaros televizijoje, pristatant Lietuvos gamtos ir 
kultūros paveldo išteklius, kūrimo ir transliavimo paslaugos

35029,50

2019.01.28 ST-6 UAB „SuperYou“ Komunikacijos socialiniuose tinkluose anglų kalba įgyvendinimo 
paslaugos

2999,00

2018.11.29 S-153 UAB „Inspired 
Communications“

Interneto svetainės www.lithuania.travel reklama skaitmeniniuose 
žiniasklaidos kanaluose

7300,00

2018.11.13 S-147 UAB „SuperYou“ Komunikacija ir reklama socialiniuose tinkluose anglų kalba 
paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

8110,00

2018.08.24 S-101 UAB „TV manija“ Televizijos laidų ciklo kūrimo ir transliavimo paslaugų viešojo 
pirkimo pardavimo sutartis

116000,00

2018.07.02 S-98 UAB „SuperYou“ D2017-11-14 „Reklamos socialiniuose tinkluose ir interneto 
portaluose įgyvendinimo anglų kalba viešojo pirkimo-pardavimo 
sutarties“ Nr. 172 pakeitimo

61086,00
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2018.06.26 S-71 UAB „Tango reklama“ Radijo laidų kūrimo paslaugos 20741,82

2018.06.04 S-69 UAB „SuperYou“ Dėl 2017-11-14 d. „Reklamos socialiniuose tinkluose ir interneto 
portaluose įgyvendinimo lietuvių kalba viešojo pirkimo-pardavimo 
sutarties“ Nr. 173 pakeitimo

32949,00

2018.04.04 S-36 UAB „All Media 
Lithuania“

Turinio rinkodaros televizijoje, pristatant Lietuvos gamtos ir 
kultūros paveldo išteklius, kūrimo ir transliavimo paslaugos

33033,00

2018.03.27 S-29 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Turinio rinkodaros televizijoje, pristatant Lietuvos gamtos ir 
kultūros paveldo išteklius, kūrimo ir transliavimo paslaugos

34920,60

Lietuvos verslo paramos agentūra

2019.11.26 T1-061(14.4-19-187) UAB „Verslo žinios“ Viešinimo paslaugos 9922,00

2019.11.26 T1-060(14.4-19-
182)

UAB „Glaveckaitė 
Media“

Viešinimo paslaugos 2081,20

2019.09.25 T1-050(14.4-19-
103)

UAB „BNS“ Informacinių pranešimų viešinimo paslaugos 484,00

2019.09.04 T1-045 (14.4-19-
119)

VšĮ „Visos idėjos“ Renginio (diskusijų festivalio) „Būtent“ viešinimo ir organizavimo 
paslaugos

4670,60

2018.08.20 T1-048 (14.4-18-
119)

UAB „BNS“ Informacinių paslaugų teikimas 484,00

2018.05.15 T1-031(14.4-18-077) UAB „Verslo žinios“ Kaičiosios reklamos (reklamjuostės) kūrimo ir transliavimo 12033,15
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naujienų portale ir mobilioje jo versijoje paslaugos

2018.03.15 T1-018 (14.5-18-129) UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Komunikacijos kampanijų sukūrimo ir sklaidos paslaugos 36170,00

Versli Lietuva

2019.11.28 VL19-654 UAB „Integrity PR“ Integruotos komunikacijos paslaugos 111743,50

2019.08.12 VL19-431 UAB „Integrity PR“ Integruotos komunikacijos paslaugų pakeitimas 10000,00

2019.06.05 VL19-236 Rinkodaros ir viešinimo internetinėje platformoje paslaugos 53439,65

2019.05.22 VL19-197 UAB „Verslo žinios“ Rinkodaros ir komunikacijos paslaugos renginyje „Gazelės 2019“ 24200,00

2018.06.02 VL18-325 VšĮ „Visos idėjos“ Viešinimo paslaugos diskusijų festivalyje „Būtent“ 7000,00

2018.05.31 VL18-301 UAB „Verslo žinios“ Všį „Versli Lietuva“ eksporto į tikslines rinkas skatinimo paslaugų 
per tikslinę renginių ciklo „Gazelės 2018“ auditoriją ir susijusios 
viešinimo paslaugos

47795,00

2018.04.05 VL18-223 UAB „Carat“ Tarptautinio gyvybės forumo „Life sciences baltics 2018“ viešinimo, 
žiniasklaidos planavimo ir informacijos talpinimo žiniasklaidos 
priemonėse užsienyje ir Lietuvoje paslaugos

60500,00

Finansų ministerija

2019.12.17 14P-86 UAB „Verslo žinios“ Prenumeratos paslaugų sutartis 5263,26

2019.12.05 14P-79 UAB „Socialus EEE ir Norvergijos finansinių mechanizmų komunikacijai 6037,90
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marketingas“ socialiniuose tinkluose skirto turinio kūrimo ir reklamos paslaugų 
sutartis

2019.10.30 14P-64 UAB „PIAR“ Žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų konkurso organizavimo 
paslaugos

27104,00

2018.05.03 14P-31 UAB „BNS“ Lietuvos naujienų agentūros paslaugos 45738,00

2018.05.03 14P-30 UAB „Elta“ Lietuvos naujienų agentūros paslaugos 30492,00

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019.12.10 S-19 UAB „All Media 
Lithuania“

Vaizdo klipo transliavimo televizijos paslaugos 9873,60

2019.12.10 S-18 UAB „All Media 
Lithuania“

Vaizdo klipo transliavimo televizijos paslaugos 9790,11

Valstybinė mokesčių inspekcija

2019.05.22 (1.10-04-2E) 22-
89/2019

UAB „Fabula ir 
partneriai“

Sąmoningumo ugdymo, mažinant šešėlinę ekonomiką, kampanijos 
viešinimo paslaugų viešasis pirkimas

835000,00

2019.05.22 1.10-04-2 E) 22-
88/2019

UAB „BNS“ Naujienų agentūros – BNS (Baltic News Service) paslaugų viešasis 
pirkimas

49658,40

2019.04.09 (1.10-04-2) 22-
64/2019

UAB „Idea Media“ Vaizdo klipų transliavimo televizijoje ir kino teatruose paslaugų 
viešasis pirkimas

745000,00

2019.03.14 V3-21 UAB „Reklamos gama“ Radijo laidų rengimas ir transliavimas 3000,00
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2018.11.12 22-233 MB „Pagauk“ Skelbimų spausdinimo respublikinėje ir vietos spaudoje tarpininko 
paslaugos

50000,00

2018.11.09 (1.10-04-2)-22-
234/2018

UAB „Lietuvos ryto 
televizija“

Kvitų žaidimo viešinimui ir laimėtojų paskelbimui reikalingos TV 
laidos, jų kūrimas ir transliacija

150000,00

2018.08.21 (1.10-04-2)-22-181 UAB „Via Media“ Žiniasklaidos planavimo paslaugų viešasis pirkimas 86730,00

2018.06.28 V3-80 UAB „Reklamos gama“ Radijo laidų transliavimas 3120,00

Krašto apsaugos ministerija

2019.12.19 2019-03147/VL-
1659

AB „Lietuvos paštas“ 2020 m. periodinių leidinių prenumeratos pirkimas 17109,79

2019.12.17 VL-1641 UAB „Vildingo 
prekyba“

2020 m. periodinių leidinių prenumeratos pirkimas 31503,18

2019.10.02 2SU-51 Laisvės TV Krašto apsaugos dienos minėjimo laidų ciklo filmavimo ir 
transliacijos interneto platformose paslaugų pirkimas

3326,29

2019.07.30 VL-936 UAB „BNS“ Naujienų agentūros teikiamų paslaugų pirkimas 9982,50

2018.12.19 VL-1607 AB „Lietuvos paštas“ 2019 m. periodinių leidinių prenumeratos pirkimas 10457,33

2018.12.17 VL-1598 UAB „Verslo žinios“ 2019 m. periodinių leidinių prenumeratos pirkimas 5483,78

2018.12.12 VL-1560 UAB „Vildingo 
prekyba“

2019 m. periodinių leidinių prenumeratos pirkimas 28183,89

Kultūros ministerija
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2019.11.04 VP-175 UAB „BNS“ Pranešimų skelbimas naujienų agentūros sistemoje 3615,48

2019.11.04 VP-174 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Pranešimų skelbimas naujienų agentūros sistemoje 2178,00

2019.05.17 VP-63 UAB „Komunikacijos 
amatininkai“

Skaitmeninės reklamos paslaugos 1694,00

2018.11.28 VP-161 UAB „Tango reklama“ Informavimo apie priemonę „Kultūros pasas“ radijuje paslaugos 4809,75

2018.10.31 VP-141 UAB „BNS“ Naujienų agentūros teikiamos informacinės paslaugos 3615,48

2018.10.31 VP-140 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Informacinės paslaugos 2178,00

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2019.12.09 2019-02293 AB „Lietuvos paštas“ Periodinių leidinių prenumeratos paslaugos 2000,00

2019.02.01 436/2019/SC/TR--
49

UAB „BNS“ Informacinių paslaugų teikimas 786,50

2018.12.17 2018-01329/TR-50 AB „Lietuvos paštas“ Lietuvoje išleistų serialinių leidinių prenumerata 2019 metams 4094,34

2018.01.31 436/2018/SC/TR-35 UAB „BNS“ Informacinių paslaugų teikimas 786,50

Lietuvos nacionalinė filharmonija

2019.05.27 R43682/F19-30 UAB „Verslo žinios“ Reklamos paslaugos 1179,75
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2019.04.09 V-19-071/F19-21 UAB „Žinių radijas“ Reklamos paslaugos 1175,21

2019.01.31 B_VD_2019 01 
31/2075/F9-11

UAB „Diena media 
news“

Reklamos paslaugos 4000,00

2019.01.04 F19-6 UAB „Lietuvos rytas“ Reklamos paslaugos 12000,00

2019.01.02 F19-13 UAB „Lrytas“ Reklamos paslaugos 1000,00

2018.09.28 P-EK-2018-09-13 
98/F19-47

UAB „Lietuvos žinios“ Reklamos paslaugos 2500,00

2018.05.04 2018-GM-15/F19-31 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Reklamos paslaugos 2904,00

2018.04.30 R39846/F19-29 UAB „Verslo žinios“ Reklamos paslaugos 1178,54

2018.03.15 1-15/03/2018/F19-
30

UAB „GM Žurnalų 
leidybos grupė“

Reklamos paslaugos 7260,00

2018.01.15 F19-2 UAB „Lietuvos rytas“ Reklamos paslaugos 15400,00

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

2018.08.29 F.14-75 VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija“

LDK renginių vaizdo klipų transliacija 5884,11

2018.04.19 F.14-29 VšĮ „Lietuvos LRT archyvo kūrinių licencinė sutartis 21,73
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nacionalinis radijas ir 
televizija“

2018.04.13 F.14-26 VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija“

LRT archyvo kūrinių licencinė sutartis 10,72

VšĮ Spaudos, radijo ir televizijo rėmimo fondas

2019 Biudžeto asignavimas 2741000,00

2018 Biudžeto asignavimas 2741000,00

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2019 Biudžeto asignavimas 41649000,00

2018 Biudžeto asignavimas 38841000,00

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019.12.20 SP-157 UAB „Delfi“ Viešinimo paslaugos (straipsnių ciklas rusų kalba“ 2500,00

2019.03.04 SP-35 UAB „BNS“ Informacinių paslaugų teikimas 193,60

2018.12.06 SP-131 UAB „Savaitės 
ekspresas“

Straipsnio apie Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio 
bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje skatinimo projektų 
pristatymo renginį paruošimas ir publikavimas nacionaliniame 
periodiniame spaudos leidinyje

1028,50

2018.12.06 SP-130 UAB „Delfi“ Straipsnio apie Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio 1694,00
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bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje skatinimo projektų 
pristatymo renginį paruošimas ir publikavimas nacionaliniame 
naujienų interneto portale

2018.11.15 SP-118 UAB „Žinių radijas“ Informacinio pranešimo sukūrimas ir transliavimas Žinių radijuje 
2018 m. lapkričio 15 ir 16 d. Pranešimo tema „Tolerancijos dienos 
minėjimo renginys“

511,23

2018.08.09 SP-74 UAB „Delfi“ Straipsnių, skatinančių įvairių tautinių bendrijų tarpkultūrinį 
dialogą, kovą su tautine, rasine diskriminacija ir etnine neapykanta, 
ciklas, publikuojamas nacionaliniame naujienų interneto portale, 
vienos iš keturių didžiausių Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų

2993,99

2018.02.12 SP-14 UAB „Žinių radijas“ Temos inicijavimas ir dalyvavimas interviu „Žinių radijuje“ (interviu
tema „Parodos 'Lietuvą kūrėme kartu' pristatymas“)

544,50

2018.01.24 SP-9 UAB „BNS“ Informacinių paslaugų teikimas 193,60

Kultūros paveldo departamentas

2019.10.15 Vš-159 UAB „15min“ Specialiosios rubrikos apie jėzuitų kultūros paveldą sukūrimo ir 
administravimo internetiniame naujienų portale paslaugos

11918,50

2019.04.30 Vš-74 UAB „BNS“ Pranešimų publikavimo Lietuvos naujienų agentūroje paslaugos 605,00

2018.10.09 Vš-188 UAB „15min“ Specialios rubrikos apie Jogailaičių dinastijos paveldą 
internetiniame naujienų portale sukūrimo ir administravimo 
paslaugos

11979,00

2018.04.30 Vš-92 UAB „BNS“ Pranešimų publikavimo Lietuvos naujienų agentūroje paslaugos 605,00
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Lietuvos kultūros taryba

2018.12.31 Apibendrinti duomenys Rėmimas 192280,00

2019.12.31 APibendrinti 
duomenys 

Rėmimas 157785,00

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2019.10.29 D4-203 UAB „Žinių radijas“ Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ radijo laidų 
sukūrimo ir transliavimo paslaugų teikimo sutartis

7986,00

2019.10.23 D4-199 UAB „15min“ Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurso viešinimo 
naujienų portale paslaugų teikimo sutartis

9377,50

2019.08.27 D4-163 UAB „All Media 
Lithuania“

Socialinės reklamos turinio vaizdo klipo transliavimo televizijos 
kanaluose paslaugų teikimo sutartis

11688,60

2019.08.05 D4-152 UAB „Trylika – 
dvidešimt trys“

Komunikacijos kampanijos „Prašyti pagalbos yra normalu“ 
paslaugos

42887,12

2019.06.13 D4-85 UAB „Idea prima“ Komunikacijos kampanijos „Socialinė atsakomybė – vertybė, o ne 
tuštybė“ paslaugų teikimo sutartis

68970,00

2019.06.12 D4-84 UAB „Point media“ Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ straipsnių 
parengimo ir publikavimo paslaugų teikimo sutartis

2041,88

2019.05.27 D4-73 UAB „Media House“ Viešinimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų sutartis 64562,58

2019.05.22 D4-71 UAB „Savaitė“ Viešinimo paslaugų periodinėje spaudoje pirkimo sutartis 8966,10
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2019.03.20 D4-31 UAB „Idea prima“ Komunikacijos kampanijos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
vienodo užimtumo skatinimas“

152584,03

2019.03.15 D4-28 UAB „BNS“ Naujienų agentūros paslaugos 9612,24

2019.01.14 D4-4 UAB „Žinių radijas“ Radijo laidų apie įmonių socialinę atsakomybę ciklo sukūrimo ir 
transliavimo paslaugos

2734,60

2018.12.31 D4-214 UAB „All Media 
Lithuania“

Socialinės reklamos turinio vaizdo klipo transliavimo televizijos 
programose paslaugų teikimo sutartis

11993,52

2018.12.31 D4-212 UAB „15min“ Informacijos viešinimo naujienų portale paslaugų sutartis 10829,50

2018.12.28 D4-211 UAB „Reklamos 
ekspertai“

Socialinės reklamos turinio garso klipo ir informacijos laisva forma 
transliavimo radijo programose paslaugų pirkimas

11803,55

2018.21.21 D4-207 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Komunikacijos kampanijos „Įgalink patirtį, atrask save iš naujo“ 128260,00

2018.11.23 D4-188 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Socialinės reklamos turinio vaizdo klipo transliavimo televizijos 
programose paslaugos

12000,00

2018.08.29 D4-112 UAB „Point media“ Informacinės kampanijos, skirtos užimtumo didinimo skatinimu, 
paslagų teikimo sutartis

7073,66

2018.07.27 D4-106 UAB „Lrytas“ Elektroninės žiniasklaidos, viešinant prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinę programą, paslaugų 
sutartis

4000,00
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2018.07.16 D4-99 UAB „Komunikaciniai 
projektai“

Viešinimo spaudoje paslaugų sutartis 5507,92

2018.06.20 D4-79 UAB „All Media 
Lithuania“

Elektroninės žiniasklaidos paslaugų teikimo sutartis 33105,60

2018.05.22 D4-66 UAB „Lietuvos ryto 
televizija“

Televizijos paslaugų teikimas 20424,80

2018.03.01 D4-17 UAB „BNS“ Naujienų agentūros paslaugos 9612,24

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2018.12.14 S-69 UAB „All Media 
Lithuania“

Informacijos neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais sklaidos 
veikiančioje interneto naujienų svetainėje paslaugos

93170,00

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019.12.16 2019-12-16 UAB „15min“ Susitarimas dėl 2019 m. rugsėjo 2 d. paslaugų sutarties Nr. 19/09/02 
pakeitimo

1815,00

2019.11.29 19/11/29-2 UAB „Delfi“ Reklaminių skydelių sukūrimo, pagaminimo ir jų viešinimo 
naujienų portale paslaugos

2979,00

2019.11.29 19/11/29-1 UAB „15min“ Reklaminių skydelių sukūrimo, pagaminimo ir jų viešinimo 
naujienų portale paslaugos

2948,77

2019.09.02 2019-09-02 UAB „15min“ Aiškinamojo video, skirto šeimos kortelės gavėjams, sukūrimo ir 
gamybos paslaugų techninė specifikacija

1210,00
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Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

2019.11.13 14-295 UAB „Lietuvos rytas“ Informacinio priedo parengimas savaitraštyje 7260,00

2019.11.13. 14-294 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Informacinių TV laidų vaikams sukūrimas ir transliavimas 60500,00

2019.10.30 14-284 UAB „Žinių radijas“ Radijo laidų ciklo sukūrimas 7744,00

2019.10.30 14-281 VšĮ „Pilietinė medija“ TV renginio vaikams sukūrimo ir pravedimas 30008,00

2019.10.01 14-253 UAB „Adnet media“ Publicistinio žanro straipsnių-apybraižų ciklas interneto portale 7260,00

2019.09.04 14-220 UAB „Diena Media 
News“

Informavimas Kauno regiono dienraštyje 13612,50

2019.08.29 14-209 UAB „Media House“ Institucinės globos pertvarkos socialinės reklamos televizijoje 
paslaugos

77671,00

2019.08.29 14-208 UAB „Media House“ Institucinės globos pertvarkos socialinės reklamos radijuje 
paslaugos

24000,00

2019.07.15 14-169 UAB „Point media“ Informavimo apie projektą rajoninėje spaudoje paslaugos 47308,58

2019.07.03 14-163 UAB „15min“ Turinio informavimas internete 48642,00

2019.05.27 14-120 UAB „Nord Play“ Televizijos laidos sukūrimas 11979,00

2019.04.15 14-97 UAB „Respublikos Informavimas spaudoje 8712,00
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leidiniai“

2019.04.03 14-86 UAB „MVP sprendimai“ Informacinių pranešimų ir laidų kūrimo paslaugos 36300,00

2018.11.15 14-162 MB „Prokomas“ Tarnybos audio klipo transliacija Lietuvos radijo stotyse 11235,00

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019.02.01 F1-0-12 UAB „Via media“ Žiniasklaidos planavimo paslaugos 60500,00

2018.10.08 F1-0-93 UAB „15min“ Viešųjų ryšių paslaugos 9619,50

2018.10.08 F1-0-90 UAB „Delfi“ Viešųjų ryšių paslaugos 9602,56

2018.10.08 F1-0-89 UAB „Lrytas“ Viešųjų ryšių paslaugos 9619,50

2018.10.04 F1-0-88 UAB „TG media“ Viešųjų ryšių paslaugos 9680,00

2018.05.30 F1-0-47 UAB „Savaitė“ Informacijos sklaidos savaitraštyje paslaugos 7707,70

Susisiekimo ministerija

2019.10.24 1F-97 UAB „15min“ Susitarimas Nr. 2 dėl 2018 m. rugpjūčio 30 d. ES fondų investicijų 
darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir 
socialiniuose tinkluose paslaugos pirkimo sutarties Nr. 1F-83 
pratęsimo

18150,00

2019.07.08 1F-69 UAB „Delfi“ Susitarimas Nr. 2 dėl 2018 m. rugpjūčio 24 d. ES fondų investicijų 
darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir 
socialiniuose tinkluose paslaugos pirkimo sutarties Nr. 1F-82 

31460,00
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pratęsimo

2019.06.30 N/A AB „Lietuvos paštas“ Kompensacija už periodinių leidinių pristatymą kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams

2663935,00

2019.03.22 1F-33 UAB „BNS“ Naujienų agentūros platinamos informacijos teikimo paslaugų 
sutartis

6534,00

2019.02.27 1F-27 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Susitarimas Nr. 1 dėl 2018 m. kovo 7 d. naujienų agentūros 
platinamų žinių apie Lietuvos politiką ir verslą teikimo paslaugos 
pirkimo sutarties Nr. 1F-10 pakeitimo ir pratęsimo

3775,20

2019.02.26 1F-18 AB „Lietuvos radijo ir 
televizijos centras“

Susitarimas Nr. 1 dėl 2018 m. kovo 9 d. Lenkijos nacionalinės 
televizijos programos (-ų) retransliavimo skaitmeninės antžeminės 
televizijos tinklu pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalčininkų, 
Švenčionių miestų ir rajonų)( gyventojams paslaugos pirkimas

349017,24

2018.12.31 N/A AB „Lietuvos paštas“ Kompensacija už periodinių leidinių pristatymą kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams

6529671,00

2018.12.11 1F-124 UAB „15min“ Susitarimas nr. 1 dėl 2018 m. rugpjūčio 30 d. ES fondų investicijų 
darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir 
socialiniuose tinkluose paslaugos pirkimo sutarties Nr. 1F-83 
pratęsimo 

18150,00

2018.12.11 1F-123 UAB „Delfi“ Susitarimas Nr. 1 dėl 2018 m. rugpjūčio 24 d. ES fondų investicijų 
darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir 
socialiniuose tinkluose paslaugos pirkimo sutarties Nr. 1 F-82 
pratęsimo

31460,00
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2018.10.26 1F-99 UAB „PhD“ Susitarimas Nr. 1 dėl 2018 m. birželio 4 d. informacinių garso klipų 
transliavimo radijo programose paslaugų pirkimo sutarties

48224,55

2018.08.30 1F-83 UAB „15min“ ES fondų darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir 
socialiniuose tinkluose paslaugos pirkimo sutartis

18150,00

2018.08.24 1F-82 UAB „Delfi“ ES fondų darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir 
socialiniuose tinkluose paslaugos pirkimo sutartis

31460,00

2018.06.19 1F-58 UAB „Delfi“ ES fondų investicijų susisiekimo sektoriuje viešinimo interneto 
portaluose ir socialiniuose tinkluose paslaugos

58080,00

2018.06.19 1F-57 UAB „All Media 
Lithuania“

ES fondų investicijų susisiekimo sektoriuje viešinimo interneto 
portaluose ir socialiniuose tinkluose paslaugos

23958,00

2018.06.19 1F-56 UAB „15min“ ES fondų investicijų susisiekimo sektoriuje viešinimo interneto 
portaluose ir socialiniuose tinkluose paslaugos

32549,00

2018.06.04 1F-49 UAB „PhD“ Informacinių garso klipų transliavimo radijo programose paslaugos 48224,55

2018.03.19 1F-16 UAB „BNS“ Naujienų agentūros platinamų žinių teikimo paslaugos pirkimo 
sutartis

6534,00

2018.03.09 1F-11 AB „Lietuvos radijo ir 
televizijos centras“

Lenkijos nacionalinės televizijos programos retransliavimo 
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu pietryčių Lietuvos 
regiono (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių miestų ir rajonų) 
gyventojams paslauga

349017,24

2018.03.09 1F-10 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Naujienų agentūros platinamų žinių apie Lietuvos politiką ir verslą 
teikimo paslauga

3775,20
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Lietuvos automobilių kelių direkcija

2019.12.12 S-1115 UAB „Lrytas“ Viešųjų ryšių paslaugos – aukciono, užuojautos skelbimai 9075,00

2019.09.27 S-862 UAB „Respublikos 
leidiniai“

Viešųjų ryšių paslaugo – aukcionų skelbimai 4840,00

2019.08.21 Žodinė UAB „Respublikos 
leidiniai“

Viešųjų ryšių paslaugos 668,53

2019.07.31 Žodinė UAB „Respublikos 
leidiniai“

Viešųjų ryšių paslaugos 822,80

2019.04.23 S-265 UAB „Pūkas“ Radijo programų saugaus eismo tema transliavimas radijo stotyje 
„Pūkas“

90893,80

2019.04.23 S-264 VšĮ „Kvartolė“ Radijo programų saugaus eismo tema transliavimas radijo stotyje 
RUSRADIO LT

120193,95

2019.04.23 S-263 UAB „Tango reklama“ Radijo programų saugaus eismo tema transliavimas radijo stotyje 
RADIOCENTRAS

149663,00

2019.04.23 S-262 UAB „Ultra vires“ Radijo programų saugaus eismo tema transliavimas radijo stotyje 
„Lietus“

234096,80

2019.04.23 S-261 UAB „Reklamos 
ekspertai“

Radijo programų saugaus eismo tema transliavimas radijo stotyje 
M-1

250652,45

2019.04.15 S-231 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

ELTA prenumerata 2323,20
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2019.03.25 S-182 UAB „BNS“ BNS prenumeratos paslaugos 5662,80

2019.02.08 S-97 UAB „Lrytas“ Saugaus eismo informacijos interneto naujienų portaluose 
parengimo ir skelbimo paslaugos (Lrytas)

182501,45

2019.02.08 S-96 UAB „15min“ Saugaus eismo informacijos interneto naujienų portaluose 
parengimo ir skelbimo paslaugos (15min)

230347,20

2019.02.08 S-95 UAB „Delfi“ Saugaus eismo informacijos interneto naujienų portaluose 
parengimo ir skelbimo paslaugos (Delfi)

282777,00

2019.02.08 S-93 VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija“

Vaizdo klipų transliavimo televizijose paslaugos (LRT) 274369,44

2019.02.08 S-92 UAB „All Media 
Lithuania“

Vaizdo klipų transliavimo televizijose paslaugos (TV3) 345714,28

2019.02.08 S-91 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Vaizdo klipų transliavimo televizijose paslaugos (LNK) 347916,28

Sveikatos apsaugos ministerija

2019.11.26 S-252 UAB „Media House“ Socialinės reklamos klipų sveikos gyvensenos tema transliavimo 
Lietuvos televizijoseir interneto naujienų potaluose paslaugos

192012,48

2019.11.25 S-250 UAB „Simple idea“ Socialinės reklamos transliavimo per regionines bei kabelines 
televizijas paslaugos

39956,13
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2019.11.11 S-237 UAB „Vox vera“ Antikorupcinės socialinės reklamos sveikatos priežiūros sistemoje 
sukūrimo ir sklaidos plano parengimo ir įgyvendinimo (socialinės 
reklamos sukūrimo ir sklaidos) paslaugos

411400,00

2019.10.28 S-227 UAB „Delfi“ Turinio projekto interneto naujienų svetainėje paslaugos 8954,00

2019.06.12 S-85 UAB „Vox vera“ Viešinimo paslaugų pirkimo sutartis 165000,00

2019.05.07 08.4.2-ESFA–K-
629-02-0022

Laisvės TV Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo 
srityje

199866,47

2018.12.05 S-304 UAB „Simple idea“ Socialinės reklamos vaizdo klipo transliacijos regioninėse bei 
kabelinėse televizijose paslaugos

79513,94

2018.12.05 S-303 UAB „Point media“ Socialinės reklamos maketo skelbimo regioniniuose laikraščiuose 
paslaugos

39900,96

2018.11.30 S-290 UAB „PIAR“ „Vaistų sąveikos tikrinimas“ funkcionalumo Elektroninės sveikatos 
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės 
sistemos E. recepto posistemėje viešinimo paslaugos

7000,00

2018.06.07 S-84 UAB „Delfi“ Turinio projekto interneto naujienų svetainėje paslaugos 9801,00

2018.03.14 S-41 UAB „Point media“ Informacinių straipsnių rengimo ir publikavimo regioninėje ir 
specializuotoje spaudoje paslaugos

3370,00

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

2018.03.02 T13-9 UAB „Media traffic“ Reklamos transliavimo paslaugų teikimo sutartis 3620,01
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Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

2019.07.10 V-806 UAB „Gravitas 
Partners“

„RINKIS GYVENIMĄ!“ (interneto portalai) 320000,00

2019.07.10 V-806 UAB „Derybininkai.lt“ „Socialinė kampanija „Rinkis gyvenimą sveiką“ regioninėse 
televizijose

70000,00

2019.07.10 V-806 UAB „MVP sprendimai“ „Socialinė kampanija „Rinkis gyvenimą sveiką“ radijo stotyse“ 80000,00

2019.07.10 V-806 UAB „Gravitas 
Partners“

„Rinkis gyvenimą 2019“ (nacionalinės televizijos) 170000,00

2019.07.10 V-806 UAB „Lietuvos 
sveikata“

„Pagalbos tiltai“ (specializuota žiniasklaida sveikatos temomis) 40000,00

2019.07.10 V-806 UAB „Santarvės 
laikraštis“

„Būk atsakingas!“ (regioninė spauda) 140000,00

2019.07.10 V-806 UAB „Medicininės 
informacijos centras“

„Viešinimo kampanija „Rinkis gyvenimą““ (specializuota 
žiniasklaida sveikatos temomis TV laidos)

45000,00

2018.09.28 V-1049 UAB „Gravitas 
Partners“

„RINKKIS GYVENIMĄ! Informacinė kampanija internete, skirta 
visuomenės nuostatoms ir elgesion normoms keisti“

300000,00

2018.09.28 V-1049 UAB „Gravitas 
Partners“

„Rinkis gyvenimą“: socialinė kampanija nacionalinėje ir regioninėje 
televizijoje

320000,00

2018.09.28 V-1049 UAB „Bosanova“ „Išsijudink“ (nacionalinė spauda) 99901,52
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2018.09.28 V-1049 UAB „MVP sprendimai“ „Renkuosi gyvenimą #IŠGIRSK“ (regioninė spauda) 50587,48

2018.09.28 V-1049 UAB „MVP sprendimai“ „Renkuosi gyvenimą #IŠGIRSK“ (regioninės radijo stotys) 90000,00

2018.09.28 V-1049 UAB „Santarvės 
laikraštis“

„Gyvenimo kokybė – mūsų pačių rankose“ (regioninė spauda) 84511,00

2018.09.28 V-1049 UAB „Lieuvos sveikata“ „Pagalbos tiltai“ (specializuota žiniasklaida sveikatos temomis) 65000,00

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2019.10.17 S-767 UAB „Delfi“ Interneto rubrikos sukūrimas 24805,00

2019.09.30 S-758 UAB „Magnet LT“ Interneto rubrikų sukūrimas 40958,50

2019.05.28 S-523 UAB „15min“ Speciali rubrika naujienų portale 22022,00

2019.04.12 S-377 VšĮ Žurnalistinių 
tyrimų ir konsultacijų 
grupė

Informaciniai straipsniai 3000,00

2019.04.04 S-362 UAB „Lietuvos rytas“ Informaciniai straipsniai 10000,00

2019.03.28 S-343 UAB „Lietuvos ryto 
televizija“

Klipo transliavimas 7514,10

2019.03.28 S-342 VšĮ Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija

Klipo transliavimas 12196,80

2019.01.21 S-38 UAB „Interbanga“ Komunikacijos kampanijos socialiniuose tinkluose sukūrimo ir 9999,00
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įgyvendinimo paslaugos

2018.11.19 S-516 VšĮ Žurnalistinių 
tyrimų ir konsultacijų 
grupė

Informaciniai straipsniai 2000,00

2018.11.14 S-501 UAB „Lietuvos ryto 
televizija“

Socialinės reklamos vaizdo klipo transliavimas 8131,20

2018.11.14 S-500 VšĮ Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija

Socialinės reklamos vaizdo klipo transliavimas 11858,00

2018.11.05 S-472 UAB „Lietuvos rytas“ Rubrika interneto portale 4840,00

2018.05.17 S-258 UAB „15min“ Specialios rubrikos sukūrimas ir administravimas 19481,00

2018.04.28 S-218 VšĮ Žurnalistinių 
tyrimų ir konsultacijų 
grupė

Informacinių straipsnių rengimas ir publikavimas 1500,00

2018.04.20 S-205 UAB „Delfi“ Specialios rubrikos sukūrimas ir administravimas 19526,00

2018.04.16 S-192 UAB „All Media 
Lithuania“

Socialinės reklamos vaizdo klipo transliavimas 16940,00

2018.04.11 S-171 VšĮ Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija

Socialinės reklamos vaizdo klipo transliavimas 8494,00
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2018.02.13 S-81 UAB „Lietuvos rytas“ Informaciniai straipsniai 10000,00

2018.01.19 S-15 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Informacinio klipo transliavimas 19275,30

2018.01.19 S-13 UAB „Lietuvos ryto 
televizija“

Klipų transliavimas 4356,00

2018.01.02 S-2 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Naujienų agentūros paslaugos 2910,00

2018.01.02 S-1 UAB „BNS“ Naujienų agentūros paslaugos 4434,90

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2019.11.21 1 UAB „Avenire“ Radijo laidų ciklo „Kryptis – inovacijos“ parengimo paslaugų 
pirkimas

23444,10

2019.11.11 10-109 Black Unicorn PR Ltd. Straipsnių parengimo ir publikavimo užsienio žiniasklaidoje 
paslaugų pirkimas

77000,00

2019.10.22 10V-99 UAB „Headline Agency“ Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, 
inovacijos ir MVĮ“ viešinimo ir komunikacijos paslaugų pirkimas

100000,00

2019.07.29 10V-68 UAB „Konsultacijos 
verslui“

Komunikacijos kampanija „Mokslo žinios – verslo sėkmei“ 1808,95

2019.07.31 10V-67 UAB „Konsultacijos 
verslui“

Komunikacijos kampanija „Mokslo žinios – verslo sėkmei“ 7139,00
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2019.07.31 10V-66 UAB „Konsultacijos 
verslui“

Komunikacijos kampanija „Mokslo žinios – verslo sėkmei“ 7318,00

2019.07.30 10V-63 UAB „Lrytas“ Straipsnių publikavimo naujienų portaluose ir socialiniuose 
tinkluose paslaugų pirkimas

5832,00

2019.07.30 10V-62 UAB „Avenire“ Radijo laidų ciklo „Kryptis – inovacijos“ parengimo ir transliavimo 
paslaugų pirkimas

23444,10

2019.07.29 10V-61 UAB „Komunikaciniai 
projektai“

Komunikacijos kampanija „Mokslo žinios – verslo sėkmei“ 6534,00

2019.07.29 10V-60 UAB „Trylika - 
dvidešimt trys“

Komunikacijos kampanija „Mokslo žinios – verslo sėkmei“ 3146,00

2019.06.28 10V-55 UAB „Maniakai“ Straipsnių parengimo Lietuvos žiniasklaidai paslaugų pirkimas 1331,00

2019.06.06 10V-50 UAB „Delfi“ Viešinimo straipsnių parengimo ir skelbimo paslaugos naujienų 
portaluose

8984,25

2019.06.06 10V-49 VšĮ „Renginių fabrikas“ Viešinimo straipsnių skelbimo internetiniame naujienų portale 
paslaugos

9631,60

2019.02.07 10V-13 UAB „Gravitas 
Partners“

Komunikacijos plano socialiniuose tinkluose parengimo ir 
įgyvendinimo paslaugos

3605,80

2019.02.03 10V-14 UAB „Konsultacijos 
verslui“

Viešinimo ir leidybos paslaugos 69817,00

2018.09.24 10V-75 UAB „Konsultacijos Radijo laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo paslaugos 7502,00
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verslui“

2018.09.17 10V-70 VšĮ „Laisvės TV“ Internetinių laidų sukūrimo, transliavimo ir jų sklaidos paslaugos 56870,00

2018.09.03 10V-69 UAB „Mokymas ir 
konsultavimas“

Vaizdo klipų parengimo ir paskelbimo paslaugos 7381,00

2018.08.29 10V-67 UAB „Idea prima“ Viešinimo socialiniuose tinkluose paslaugos 1815,00

2018.08.29 10V-66 UAB „Avenire“ Straipsnių ciklo parengimo ir paskelbimo žiniasklaidoje paslaugos 6444,46

2018.08.28 10V-65 UAB „Lrytas“ Viešinimo straipsnių ciklo internetiniuose naujienų portaluose 
organizavimo paslaugos

6352,50

2018.08.03 10V-58 UAB „All Media 
Lithuania“

Televizijos laidų kūrimo ir transliavimo paslaugos 192329,50

2018.05.22 10V-40 UAB „Visalda“ Radijo laidų sukūrimo ir transliavimo paslaugos 24849,00

2018.05.08 10V-38 UAB „Verslo žinios“ Straipsnių parengimo ir publikavimo paslaugos 13673,00

2018.04.25 10V-32 UAB „Verslo žinios“ Straipsnių parengimo ir publikavimo paslaugos 2117,50

2018.02.08 10V-7 UAB „Maniakai“ Komunikacijos socialiniuose tinkluose strategijos įgyvendinimo 
paslaugos

9800,00

2018.01.23 10V-1 Milda Kniežaitė Naujienų ir straipsnių rašymo paslaugos 3720,00

Teisingumo ministerija

2019.11.12 3F-483 UAB „Lietuvis“ Viešinimo paslaugos 53348,60
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2019.05.16 3F-23 UAB „Carat“ Informacijos rengimo ir skelbimo spaudoje ir radijuje bei reklaminių
skydelių (banerių) sukūrimo ir viešinimo paslaugų pirkimas

20250,88

Užsienio reikalų ministerija

2019.12.02 10-296/19 UAB „Verslo žinios“ Prenumerata 2811,65

2019.08.12 10-202/19 UAB „BNS“ Užsienio šalių naujienų informacinės paslaugos anglų kalba 41382,00

2019.06.06 10-170/19 UAB „Verslo žinios“ Straipsnio apie užsakovo įgyvendinamą projektą parengimo, 
sumaketavimo, publikavimo paslaugos

1660,00

2019.05.30 10-161/19 UAB „Reklamos 
ekspertai“

Radijo viktorinos „Lietuva ir pasaulis: ką žinome ir ko nežinome 
apie vystomąjį bendradarbiavimą“ organizavimo paslaugos

6050,00

2019.04.12 10-116/19 Baltic Media Ltd „Tiesa“ Referendumo viešinimo kampanija 5000,00

2018.11.25 10-297/18 UAB „Verslo žinios“ Prenumerata 2794,38

2018.08.29 10-219/18 UAB „Avenire“ Renginių viešinimo paslaugos 5996,42

2018.08.03 10-202/18 VšĮ „Naujasis židinys–
Aidai“

Straisnių parengimo paslaugos 7467,20

2018.05.25 10-155 AB „Lietuvos telegramų
agentūra ELTA“

Naujienų agentūrų informacinių paslaugų pirkimas 49876,20

2018.05.25 10-154 UAB „BNS“ Naujienų agentūrų informacinių paslaugų pirkimas 79017,84
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Vidaus reikalų ministerija

2019.10.04 1S-323 UAB „BNS“ Naujienų agentūros paslaugos 3600,00

2019.06.27 1S-232 UAB „Delfi“ Reklamos skydelio transliacijos naujienų portale paslaugos (VRM-A 
82-96)

9196,00

2019.01.04 1S-9 UAB „BNS“ Fotopaslaugos Nr. VRM-A245-277 3557,40

2018.11.15 1S-398 UAB „All Media 
Lithuania“

Viešinimo paslaugos 11616,00

2018.11.13 1S-396 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Viešinimo paslaugos 235,00

2018.10.03 1S-348 UAB „BNS“ Naujienų agentūros paslaugos (VRM A 146-169) 3600,00

2018.08.28 1S-300 UAB „Gravitas 
Partners“

Komunikacijos kampanijos „Aktyvi Lietuva“ paslaugos (VRM–D17-
123)

26378,00

2018.08.23 1S-302 UAB „15min“ Viešinimo paslaugos 13000,00

2018.04.20 1S-157 UAB „PhD“ Viešinimo paslaugos 2150,00

2018.04.20 1S-156 VšĮ „Renginių fabrikas“ Viešinimo paslaugos 930,00

2018.02.22 10.1.2-ESFA–K-
917-02-0013

VšĮ „Laisvės TV“ Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo 
viešojo valdym procesuose skatinimo iniciatyvos

97155,68
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Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2019.09.12 8S-186 UAB „All Media 
Lithuania“

Dėl 2016 m. rugsėjo 12 d. preliminariosios sutarties dėl viešinimo 
paslaugų teikimo Nr. 8S-124 galiojimo termino pratęsimo

87120,00

2019.09.12 8S-123 UAB „15min“ Dėl 2016 m. rugsėjo 12 d. preliminariosios sutarties dėl viešinimo 
paslaugų suteikimo Nr. 8-123 galiojimo termino pratęsimo

50336,00

2019.04.02 1S-103 UAB „15min“ Viešinimo paslaugos 12584,00

2018.09.11 8S-188 UAB „Laisvas ir 
nepriklausomas 
kanalas“

Dėl 2016 m. rugsėjo 12 d. preliminariosios sutarties dėl viešinimo 
paslaugų suteikimo Nr. 8-126 galiojimo termino pratęsimo

22790,40

2018.09.11 8S-187 UAB „All Media 
Lithuania“

Dėl 2016 m. rugsėjo 12 d. preliminariosios sutarties dėl viešinimo 
paslaugų teikimo Nr. 8S-124 galiojimo termino pratęsimo

101784,00

2018.09.11 8S-186 UAB „15min“ Dėl 2016 m. rugsėjo 12 d. preliminariosios sutarties dėl viešinimo 
paslaugų teikimo Nr. 8S-124 galiojimo termino pratęsimo

50336,00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2018.02.14 07-6-1800007 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Viešinimo paslaugos 72261,20

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2018.10.29 35-48 UAB „Verslo žinios“ Darbuotojų paieškos internetu ir duomenų bazės naudojimas 797,39
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Policijos departamentas

2019.02.18 5-ST2-60 UAB „Verslo žinios“ Darbuotojų paieškos internetu ir duomenų bazės naudojimo 
paslaugos

676,39

Žemės ūkio ministerija

2019.12.02 8P-19-164 MB Alytausgidas.lt Viešųjų ryšių paslaugos, skirtos Alytaus ir Prienų rajonų visuomenės
informavimo kampanijai apie gaisro Alytuje padarinių aktualijas

11737,00

2019.01.30 8P-19-022 UAB „Delfi“ Informacijos sklaidos naujienų portale paslaugos 56000,00

2018.07.03 8P-18-135 UAB „BNS“ Naujienų agentūros informacinės paslaugos 11930,60

2018.06.06 8P-18-113 VšĮ Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 
televizija

Televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo paslaugų pirkimas 250470,00

2018.03.21 8P-18-072 UAB „Informacijos 
vadybos agentūra“, 
UAB „GoMedia“

Visuomenės informavimo kampanijos integruotos internetinės 
komunikacijos kanaluose, nacionaliniuose spaudos leidiniuose, 
nacionaliniuose televizijos kanaluose, radijuje parengimo ir 
įgyvendinimo paslaugų pirkimas

3787660,66

2018.03.07 8P-18-044 UAB „Santarvės 
laikraštis“, UAB 
„Pajūrio naujienos“, 
UAB „Utenos diena“, 
UAB „Suvalkietis“, Všį 
„Šiauliai plius“

888805,50
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2018.02.27 8P-18-036 Informacijos rengimo ir
publikavimo 
nacionalinėje 
specializuotoje 
spaudoje paslaugų 
pirkimas

UAB „VIP Viešosios informacijos partneriai“ 513872,48

Nacionalinė mokėjimo agentūra

2019.01.10 VPS9-1 UAB „Bemedija“ Reklamos kampanijų paslaugos 999,99

2018.10.01 VPS9-82 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Visuomenės informavimo kampanijos nacionliniuose televizijos 
kanaluose paslaugos

224908,63

2018.09.03 VPS9-73 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Visuomenės informavimo kampanijos nacionalinėje spaudoje ir 
interneto portaluose įgyvendinimo paslaugos

663923,37

2018.06.04 VPS9-57 UAB „Lietuvos žinios“ Kvietimų teikti paraiškas spausdinimo paslaugos dienraštyje 
„Lietuvos žinios“

10000,00

2018.05.23 VPS9-53 UAB „Tango reklama“ Reportažų ir kitos informacinės medžiagos parengimo ir 
transliavimo paslaugų pirkimo sutartis

9000,00

2018.05.23 VPS9-52 UAB „Reklamos 
ekspertai“

Audioklipų, reportažų ir kitos informacinės medžiagos parengimo ir
transliavimo paslaugų pirkimo sutartis

9000,00

2018.05.21 VPS9-50 VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis radijas ir 

Klipų ir reportažų parengimo ir transliavimo paslaugų teikimo 
sutartis

9000,00
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televizija“

2018.02.28 VPS9-20 UAB „Lietuvos rytas“ Kvietimų teikti paraiškas spausdinimo paslaugų teikimo sutartis 
(Lietuvos rytas)

10000,00

2018.02.26 VPS9-19 UAB „Kaimo žinios“ Kvietimų teikti paraiškas spausdinimo paslaugas laikraštyje UAB 
„Kaimo žinios“

10000,00

2018.02.26 VPS8-18 UAB „Ūkinininko 
patarėjas“

Kvietimų teikti paraiškas spausdinimo paslaugas laikraštyje 
Ūkininko patarėjas

10000,00

2018.02.08 VPS9-13 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo regioniniuose 
radijo ir televizijos kanaluose paslaugos

203257,13

Nacionalinė žemės tarnyba

2019.10.31 1DPS-4451 UAB „Inlinen“ Informacijos, kurią teisės aktų nustatyta tvarka turi paskelbti 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, skelbimo 
visuomenės informavimo priemonėse paslaugos

39750,00

2018.05.28 1DPS-1644 UAB „Point media“ Informacijos, kurią teisės aktų nustatyta tvarka turi paskelbti 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, skelbimo 
visuomenės informavimo priemonėse paslaugos

41440,00

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2019.05.06 T2-61 UAB „Diena Media 
News“

Informacijos paruošimas ir publikavimas internetiniame naujienų 
portale

9583,20
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2019.01.30 T2-6 VšĮ „Lietuvos žemės 
ūkio konsultavimo 
tarnybos redakcija 
„Mano ūkis“

Informacijo paruošimo ir spausdinimo paslaugos 3020,16

2018.12.18 T2-126 UAB „Kaimo žinios“ Leidinių prenumerata 4263,00

2018.12.18 T2-125 UAB „Ūkininko 
patarėjas“

Leidinių prenumerata 5850,60

2018.12.10 T2-123 UAB „VIP Viešosios 
informacijos 
partneriai“

Informacijos publikavimas laikraščiuose ir internetiniuose naujienų 
portaluose

218790,54

2018.12.03 T2-119 UAB „Point media“ Informacijos transliavimas TV laidose 30855,00

2018.10.02 T2-95 UAB „Kaimo žinios“ Informacijos atspausdinimas dienraštyje ar savaitraštyje 60493,95

2018.03.14 T2-30 UAB „Diena Media 
News“

Informacijos paruošimas ir publikavimas internetiniame naujienų 
portale

7986,00

2018.01.04 T2-2 UAB „Ūkininko 
patarėjas“

Prenumeratos paslaugos 5877,55

Lietuvos bankas

2019.08.29 41.26-67 UAB „BNS“ Žinių naujienų agentūros paslaugos 40075,20

2018.11.29 41.26-90 UAB „Verslo žinios“ Leidinių prenumerata 13411,48

58



VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ŽINIASKLAIDOS FINANSINIŲ SANTYKIŲ 2018-2019 M. STUDIJA

2018.11.14 41.16-85 UAB „BNS“ Naujienų agentūros paslaugos 11724,90

2018.11.12 41.26-68 UAB „Verslo žinios“ Leidinio „Verslo žinios“ prenumerata 7467,99

2018.01.09 41.3-1 UAB „Verslo žinios“ Kūrybinio rašymo ekonomikos temomis mokymo paslaugos 4491,52

Ryšių reguliavimo tarnyba

2018.12.21 1F-127 UAB „BNS“ „BNS Spaudos centro“ informacinių paslaugų teikimo sutartis 2722,50

VISO: 120659953,80
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Priedas Nr. 2
Informaciniai ištekliai

1. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2019 m. tarpinis I pusmečio finansinių rezultatų

pristatymas

2.  Akcinės  bendrovės  Lietuvos  pašto  2018  m.  konsoliduotas  metinis  pranešimas  ir

konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos

3.  Lietuvos  Respublikos  2019  metų  valstybės  biudžeto  ir  savivaldybių  biudžetų

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

4.  Lietuvos  Respublikos  2018  metų  valstybės  biudžeto  ir  savivaldybių  biudžetų

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

5. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema www.cvpp.lt

6.  2019  m.  Valstybinio  visuomenės  sveikatos  stiprinimo  fondo  tarybos  veiklos

ataskaita

7.  2018  m.  Valstybinio  visuomenės  sveikatos  stiprinimo  fondo  tarybos  veiklos

ataskaita
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Priedas Nr. 3
Tirtos įstaigos ir organizacijos

1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

3. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

5. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

6. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

7. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

8. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

9. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

10. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

12. Nacionalinė sveikatos taryba

13. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

14. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

15. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

17. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

18. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

19. Etninės kultūros globos taryba

20. Viešųjų pirkimų tarnyba

21. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

22. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

23. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

24. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

25. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

27. Lietuvos  Respublikos  Aplinkos  ministerijos  Aplinkos  projektų  valdymo

agentūra

28. Aplinkos apsaugos agentūra

29. Būsto energijos taupymo agentūra

30. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

31. Lietuvos  Respublikos  ekonomikos  ir  inovacijų  ministerija  (iki  2019.01.01.  –

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)

32. Valstybinio  turizmo  departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos  ūkio

ministerijos

33. „Keliauk Lietuvoje“

34. Lietuvos verslo paramos agentūra

35. „Versli Lietuva“

36. Lietuvos Respublikos finansų ministerija

37. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

38. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

39. Lietuvos statistikos departamentas

40.Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

41. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

42. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

43. Lietuvos nacionalinis muziejus

44.Lietuvos dailės muziejus

45. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

46. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

47. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

48. Nacionalinis Kauno dramos teatras

49. Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

50. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
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51. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

52. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

53. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

54. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

55. Neįgaliųjų  reikalų  departamentas  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo

ministerijos

56. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos

57. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija

58. Lietuvos automobilių kelių direkcija

59. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

60. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

61. Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

62. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (iki 2019.01.01. –

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija)

63. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

64. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

65. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

66. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

67. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

68. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos

69. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

70. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

71. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

72. Nacionalinė mokėjimo agentūra
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73. Nacionalinė žemės tarnyba

74. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

75. Lietuvos bankas

76. Ryšių reguliavimo tarnyba
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