
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 

Į S A K Y M A S  

 

DĖL DUOMENŲ APIE JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE YRA VIETINIŲ, 

REGIONINIŲ, NACIONALINIŲ LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ LEIDĖJAI AR 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYTOJAI, 

DALYVIUS PATEIKIMO BEI ŠIŲ DUOMENŲ VIEŠO PASKELBIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2011 m. sausio 24 d. Nr. ĮV-46 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, 

Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6262) 24 straipsniu bei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 342 „Dėl įgaliojimų Kultūros ministerijai 

suteikimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-929): 

1. T v i r t i n u  Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, 

nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių 

valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašą (pridedama).  

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo Juridinių asmenų registre įregistruoti 

juridiniai asmenys, kurie yra vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai 

ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, šio įsakymo 1 punktu 

patvirtinto aprašo 1 ir 2 punktuose nurodytą informaciją privalo pateikti Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijai iki 2011 m. gegužės 1 d. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. 

lapkričio 9 d. įsakymą Nr. ĮV-604 „Dėl Duomenų apie vietinių, regioninių arba nacionalinių 

laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių dalyvius pateikimo 

bei šių duomenų skelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 122-4636). 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS ARŪNAS GELŪNAS 

 

_________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AAFEF516C29E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D4039729EAA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EA5F67B09F0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CB6F60A45C94


 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro  

2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-46 

 

DUOMENŲ APIE JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE YRA VIETINIŲ, REGIONINIŲ, 

NACIONALINIŲ LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ LEIDĖJAI AR INFORMACINĖS 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYTOJAI, DALYVIUS 

PATEIKIMO BEI ŠIŲ DUOMENŲ VIEŠO PASKELBIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Juridiniai asmenys, kurie yra vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų 

leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, išskyrus valstybės ir 

savivaldybių institucijas bei įstaigas, bankus, politines partijas, leidžiančius neperiodinius 

informacinio pobūdžio leidinius ir (ar) turinčius informacinės visuomenės informavimo 

priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą, privalo pateikti Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Ministerija) duomenis apie savo dalyvius, kurie 

turi nuosavybės teise ar valdo ne mažiau kaip 10 procentų visų akcijų ar turto (jeigu turtas yra 

neakcionuotas), ir pranešti apie patikslintus duomenis, jeigu jie pasikeičia. 

2. Šio aprašo 1 punkte numatyti subjektai, teikdami minėtus duomenis, privalo naudoti 

šiame tvarkos apraše nustatytą formą (1 priedas) ir joje nurodyti: 

2.1. vietinio, regioninio, nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės 

informavimo priemonės pavadinimą; 

2.2. informaciją apie juridinį asmenį, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio 

laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas: 

2.2.1. juridinio asmens pavadinimą bei kodą; 

2.2.2. juridinio asmens registracijos adresą (skiriantis registracijos ir buveinės adresams, 

nurodyti ir buveinės adresą); 

2.2.3. juridinio asmens telefono numerį bei elektroninio pašto adresą; 

2.3. informaciją apie juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio arba nacionalinio 

laikraščio, žurnalo leidėjas ar informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, 

dalyvius: 

2.3.1. dalyvių vardus ir pavardes (juridinių asmenų pavadinimus); 

2.3.2. dalyvių asmens kodą (juridinio asmens kodą); 

2.3.3. dalyvių turimo turto dalį ar akcijų skaičių; 

2.3.4. dalyvių balsų dalį procentais; 

2.3.5. dalyvių, esančių Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje registruotais 

juridiniais asmenimis ar jų filialais, subjektų dalyviai;  

2.4. juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio, nacionalinio laikraščio, žurnalo ar 

informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, valdymo organus ir 

vadovaujančius asmenis; 

2.5. informaciją apie turtinius santykius ir (ar) jungtinę veiklą, siejančią juos su kitais 

viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, ir (ar) jų dalyviais.  

3. Pagal šiame tvarkos apraše nustatytą formą (1 priedas) informacija turi būti 

pateikiama per 30 dienų po naujo juridinio asmens, esančio vietinio, regioninio, nacionalinio 

laikraščio, žurnalo leidėju ar informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytoju, 

įsisteigimo arba po duomenų, nurodytų šio aprašo 1 ir 2 punktuose, pasikeitimo. 

4. Ministerija, gavusi šio aprašo 1 ir 2 punktuose nurodytus duomenis, juos susistemina 

ir paskelbia savo interneto tinklalapyje ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų gavimo dienos. 

5. Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės nariai, savivaldybių tarybų nariai, 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, valstybės ir savivaldybių institucijų 

bei įstaigų vadovai privalo pagal šiame tvarkos apraše nustatytą formą (2 priedas) pateikti 

Ministerijai informaciją, kokių juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių arba 

nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių 



 

 

valdytojai, dalyviai jie yra. Gautus duomenis Ministerija paskelbia savo interneto tinklalapyje 

ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų gavimo dienos. 

 

_________________ 

 



 

 

Duomenų apie juridinių asmenų, kurie  

yra vietinių, regioninių, nacionalinių  

laikraščių, žurnalų ar informacinės  

visuomenės informavimo priemonių  

valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių  

duomenų viešo paskelbimo tvarkos  

aprašo 

1 priedas 

 

_ _________________________________________________________________________  
(Vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo 

priemonės pavadinimas) 

 

Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijai 

 

DUOMENYS APIE JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE YRA VIETINIŲ, REGIONINIŲ, 

NACIONALINIŲ LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ AR INFORMACINĖS VISUOMENĖS 

INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYTOJAI, DALYVIUS 

 

________________ Nr. ____ 
(data) 

___________________ 
(sudarymo vieta) 

 

1. Juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar 

informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, 

 
1.1. pavadinimas (nurodant teisinę formą)  

1.2. juridinio asmens kodas  

1.3. registracijos adresas (skiriantis 

registracijos ir buveinės adresams, 
nurodyti ir buveinės adresą) 

 

1.4. telefono numeris  

1.5. elektroninio pašto adresas  

 

2. Juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar 

informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, dalyvių vardai ir pavardės 

(juridinių asmenų pavadinimai), asmens kodai (juridinių asmenų registracijos numeris): 

 
Vardas, pavardė arba juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmens kodas arba 

juridinio asmens kodas 

Turimų ar 

valdomų akcijų 

ar turto dalis 

Balsų dalis 

procentais 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

3. Dalyvių, esančių Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje registruotais juridiniais 

asmenimis ar jų filialais, subjektų dalyviai (nurodyti tuos, kurie nuosavybės teise turi ar valdo 

daugiau nei 10 proc. visų akcijų ar turto): 

 
Vardas, pavardė arba juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmens kodas arba 

juridinio asmens kodas 

Turimų ar 

valdomų 

akcijų ar turto 
dalis 

Balsų dalis 

procentais 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Juridinio asmens, kuris yra vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar 

informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, valdymo organai ir 

vadovaujantys asmenys: 

4.1.  _______________________________________________________________________  

_ _________________________________________________________________________  

4.2.  _______________________________________________________________________  

_ _________________________________________________________________________  

4.3.  _______________________________________________________________________  

_ _________________________________________________________________________  

 

5. Turtiniai santykiai ir (ar) jungtinė veikla, siejantys juridinį asmenį, kuris yra vietinio, 

regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo 

priemonės valdytojas, su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais ir (ar) jų 

dalyviais  

_ _________________________________________________________________________  

_ _________________________________________________________________________  

_ _________________________________________________________________________  

 

 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

_________________ 

 



 

 

Duomenų apie juridinių asmenų, kurie  

yra vietinių, regioninių, nacionalinių  

laikraščių, žurnalų ar informacinės  

visuomenės informavimo priemonių  

valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių  

duomenų viešo paskelbimo tvarkos  

aprašo 

2 priedas 

 

(Informacijos apie Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų 

narių, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių 

institucijų bei įstaigų vadovų buvimą vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, 

žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo priemonės dalyviais formos pavyzdys) 

 

_ _________________________________________________________________________  
(Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, savivaldybės tarybos nario, politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojo, valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigos) 

 

INFORMACIJA APIE BUVIMĄ JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE YRA VIETINIŲ, 

REGIONINIŲ, NACIONALINIŲ LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ LEIDĖJAI AR 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYTOJAI, 

DALYVIAIS 

 

________________ Nr. ____ 
(data) 

____________________ 
(sudarymo vieta) 

 

Aš,  _______________________________________________________________________ , 
(vardas, pavardė, asmens kodas, tel. nr.) 

esu  _______________________________________________________________________ , 
(vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės informavimo 

priemonės pavadinimas galininko linksniu) 

valdančios  _________________________________________________________________ , 
(juridinio asmens teisinė forma bei pavadinimas vardininko linksniu ir juridinio asmens 

kodas) 

dalyvis. 

 

Esant kelių juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, 

žurnalų ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyviu, atsižvelgiant 

į reikiamą kiekį, nurodyta forma pratęstina: 

 

Taip pat esu  ________________________________________________________________ , 
(vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo ar informacinės visuomenės 

informavimo priemonės pavadinimas) 

valdančios  _________________________________________________________________ , 
(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas bei juridinio asmens kodas) 

dalyvis. 

 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

_________________ 

 


