
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL VIETINIŲ, REGIONINIŲ IR NACIONALINIŲ LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ, 

IŠSKYRUS TUOS, KURIŲ TIRAŽAS MAŽESNIS NEGU 500 EGZEMPLIORIŲ IR 

(ARBA) KURIUOSE NESPAUSDINAMA REKLAMA, TIRAŽO TIKRINIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2013 m. birželio 6 d. Nr. ĮV-451  

Vilnius 

 

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

Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6262) 36 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1677 „Dėl įgaliojimų Kultūros 

ministerijai suteikimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimo 

Nr. 1096 „Dėl Valstybės finansinės paramos skyrimo nacionalinių, regioninių ir vietinių 

laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams jų patirtoms laikraščių pristatymo išlaidoms iš dalies 

atlyginti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2010, Nr. 139-

7140) 1.3 punktu: 

1. T v i r t i n u Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, 

kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, 

tiražo tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2015 m. kovo 31 d.  

3. P a v e d u Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros 

skyriaus vyriausiajai specialistei Gintarei Starinskaitei atlikti laikraščio, žurnalo tiražo 

tikrinimą. 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS ŠARŪNAS BIRUTIS 

  

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.04A5B16FEDCC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.04A5B16FEDCC


 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2013 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-451  

 

VIETINIŲ, REGIONINIŲ IR NACIONALINIŲ LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ, 

IŠSKYRUS TUOS, KURIŲ TIRAŽAS MAŽESNIS NEGU 500 EGZEMPLIORIŲ IR 

(ARBA) KURIUOSE NESPAUSDINAMA REKLAMA, TIRAŽO TIKRINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas 

mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama (toliau – 

laikraščiai, žurnalai), tiražo tikrinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – 

nustatyti laikraščių, žurnalų tiražo nurodymo ir tikrinimo procedūrų tvarką. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Laikraščio, žurnalo metrika – glausta informacija apie laikraštį, žurnalą, kurią 

paprastai sudaro laikraščio, žurnalo pavadinimas, tiražas, tarptautinio dokumento 

standarto numeris, kiti Lietuvos standarto nustatyti leidybiniai duomenys, laikraščio, 

žurnalo eilės numeris ir išleidimo data, vieta, duomenys apie laikraščio, žurnalo 

sudarytojus, leidėjus. 

Laikraščių, žurnalų tiražas – ta pačia antrašte, tuo pačiu tarptautiniu dokumento 

standarto numeriu (ISSN), tą pačią kalendorinę dieną, tuo pačiu eilės numeriu išspausdintų 

identiškų laikraščių, žurnalų egzempliorių skaičius.  

Laikraščių, žurnalų tiražo tikrinimas – duomenų apie laikraščio, žurnalo tiražą 

gavimas, sisteminimas bei jų atitikties laikraščio, žurnalo metrikoje pateiktiems duomenims 

įvertinimas.  

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) apibrėžtas sąvokas. 

3. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje registruoti bei kitose 

valstybėse įsteigti, Lietuvoje veikiantys per nuotolinį padalinį (filialą) ar atstovybę, juridiniai 

asmenys, leidžiantys laikraščius, žurnalus (toliau – leidėjai), išskyrus tuos, kurių tiražas 

mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama.  

 

II. LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ TIRAŽO NURODYMAS 

 

4. Kiekvieno laikraščio, žurnalo metrikoje turi būti nurodytas teisingas leidžiamo 

laikraščio, žurnalo tiražas.  

5. Leidėjai duomenis apie leidžiamo laikraščio, žurnalo tiražą turi pateikti Kultūros 

ministerijai pagal Tvarkos apraše nustatytą Duomenų apie laikraščio, žurnalo tiražą formą 

(1 priedas). Šie duomenys turi būti pateikiami du kartus per metus iki kiekvienų metų sausio 

ir liepos mėnesių 10 dienos už praėjusį pusmetį. Kultūros ministerija gautus duomenis viešai 

skelbia savo interneto tinklalapyje www.lrkm.lt. 

6. Duomenys apie leidžiamo laikraščio, žurnalo tiražą yra praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu faktiškai išspausdintų laikraščių, žurnalų egzempliorių skaičiaus vidurkis, o naujo 

laikraščio, žurnalo atveju – einamojo ataskaitinio laikotarpio faktiškai išspausdintų laikraščio, 

žurnalo egzempliorių skaičiaus vidurkis. Į neišplatintą laikraščio, žurnalo egzempliorių 

skaičių ir (ar) jų grąžinimą leidėjui neatsižvelgiama. Kultūros ministerijai pateikiamoje 

Duomenų apie laikraščio, žurnalo tiražą formoje turi būti nurodytas laikraščio, žurnalo 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai išspausdintų egzempliorių skaičiaus vidurkis ir tą 

vidurkį pagrindžiantys konkrečių laikraščių, žurnalų numerių tiražų duomenys bei jų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AAFEF516C29E


dinamika. 

 

III. LAIKRAŠČIO, ŽURNALO TIRAŽO TIKRINIMO PROCEDŪRA 

 

7. Laikraščio, žurnalo tiražo tikrinimo tikslas – nustatyti laikraščio, žurnalo metrikoje 

nurodytų tiražo duomenų atitiktį faktiškai išspausdintų laikraščių, žurnalų egzempliorių 

skaičiui, taip pat duomenims, pateiktiems Kultūros ministerijai apie leidžiamo laikraščio, 

žurnalo tiražą. 

8. Laikraščio, žurnalo tiražo tikrinimą atlieka kultūros ministro įgaliotas asmuo (toliau – 

Įgaliotas asmuo). 

9. Laikraščio, žurnalo tiražo tikrinimo metu: 

9.1. palyginama, ar leidėjo Duomenų apie laikraščio, žurnalo tiražą formoje pateikta 

informacija sutampa su kiekvieno laikraščio, žurnalo metrikoje pateiktais duomenimis apie 

laikraščio, žurnalo tiražą; 

9.2. patikrinama, ar laikraščio, žurnalo leidėjo Duomenų apie laikraščio, žurnalo tiražą 

formoje pateikta informacija atitinka apskaitos ir / ar kituose dokumentuose esančius 

duomenis apie išspausdintą laikraščio, žurnalo egzempliorių skaičių. 

10. Laikraščio, žurnalo leidėjas privalo pateikti laikraščio, žurnalo tiražo tikrinimą 

atliekančiam Įgaliotam asmeniui visus dokumentus, reikalingus tiražo tikrinimui atlikti, 

kuriuos sudaro:  

10.1. privalomi saugoti išspausdinti laikraščio, žurnalo egzemplioriai, kurių pagrindu 

tiražo tikrinimą atliekantis asmuo nustato laikraščio, žurnalo metrikoje nurodomus duomenis 

apie laikraščio, žurnalo tiražą; 

10.2. apskaitos ir kiti leidėjo turimi dokumentai, pagrindžiantys duomenis apie 

laikraščio, žurnalo tiražą. 

11. Įgaliotas asmuo, atlikęs laikraščio, žurnalo tiražo tikrinimą, ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas surašo Laikraščio, žurnalo tikrinimo pažymą (2 priedas) dviem egzemplioriais 

ir vieną egzempliorių pateikia leidėjui. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Asmenys, nesilaikantys Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, atsako įstatymų 

nustatyta tvarka ir jiems taikomos teisės aktuose nustatytos poveikio priemonės. 

13. Įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės 

pažeidimų kodekso nuostatomis, turi teisę surašyti administracinės teisės pažeidimo 

protokolą.  

 

_________________ 

  



 

Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, 

žurnalų, išskyrus tuos, kurių  tiražas mažesnis 

negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose 

nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo 

tvarkos aprašo  

1 priedas  
 

(Duomenų apie laikraščio, žurnalo tiražą formos pavyzdys) 

 

_ _________________________________________________________________________  
(vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo leidėjo pavadinimas, registro, 

_ _________________________________________________________________________  
kuriame kaupiami duomenys apie leidėją, pavadinimas, įstaigos kodas, 

_ _________________________________________________________________________  
leidėjo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijai 
 

DUOMENYS APIE _________________________________________ TIRAŽĄ 

(laikraščio, žurnalo pavadinimas) 

PER __________ METŲ _______ PUSMETĮ 

________________ Nr. ____ 

(data) 

 
 

Laikraščio, žurnalo pavadinimas, Nr. 
 

Laikraščio, žurnalo vidutinis tiražas 

  

Laikraščio, žurnalo vidutinį tiražą pagrindžiantys duomenys, tiražo dinamika 

 

 

  

 

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

  



Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, 

žurnalų, išskyrus tuos, kurių  tiražas mažesnis 

negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose 

nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo 

tvarkos aprašo  

2 priedas 
 

(Laikraščio, žurnalo tiražo tikrinimo pažymos formos pavyzdys) 

LAIKRAŠČIO, ŽURNALO TIRAŽO TIKRINIMO PAŽYMA 

___________________ Nr. ____ 
(data) 

_______________ 

(sudarymo vieta) 

 

Adresatas: 

<Vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo leidėjo pavadinimas ir adresas> 

 

Įgalioto asmens atlikti žemiau išvardyti veiksmai dėl _______________________ 

įmonės  ____________________________________________________________________  

metų  _____________________________________________  (toliau – laikraštis ar žurnalas) 
(vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo pavadinimas) 

tiražo, pateikto pridedamoje (-ose) ataskaitoje (-ose) apie _______ metų laikraščio ar žurnalo 

tiražą (toliau – Ataskaita).  

Patikrinimo metu atlikti šie veiksmai: 

1. Palyginta, ar Ataskaitos (-ų) duomenys, kuriuos sudaro visi per praėjusius metus 

Kultūros ministerijai deklaruoti duomenys apie laikraščio, žurnalo tiražą, sutampa su 

kiekvieno laikraščio, žurnalo metrikoje pateiktais duomenimis apie laikraščio, žurnalo tiražą.  

2. Patikrinta, ar Ataskaitoje (-ose) apie laikraščio, žurnalo tiražą pateikti duomenys 

atitinka apskaitoje ir / ar kituose dokumentuose pateiktą informaciją apie išspausdintą 

laikraščio, žurnalo egzempliorių skaičių.  

Patikrinimo metu: 

a) Dėl 1 punkto: nustatyta, kad Ataskaitos (-ų) duomenys sutampa su kiekvieno 

laikraščio, žurnalo metrikoje pateiktais duomenimis, išskyrus: 
 

 

Laikraščio, 

žurnalo Nr.,         

data 

Duomenys apie laikraščio, žurnalo tiražą Neatitikimai 

ataskaitoje laikraščio, žurnalo 

metrikoje 

    

    

    

    

    

 

b) Dėl 2 punkto: nustatyta, kad Ataskaitoje (-ose) pateikti duomenys apie laikraščio, 

žurnalo tiražą atitinka apskaitos ir / ar kituose dokumentuose pateiktą informaciją apie 

išspausdintą laikraščio, žurnalo egzempliorių skaičių, išskyrus: 
 

 
 

Duomenys apie laikraščio, žurnalo tiražą Neatitikimai 



Laikraščio, 

žurnalo Nr., 

data 

 

ataskaitoje 
apskaitos ir/ar kituose  

dokumentuose 

    

    

    

    

    

 

 

__________________________________ __________________________________ 
(įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)  (įmonės atstovo pareigos, vardas, pavardė) 

 

_____________________________ ____________________________ 

(parašas, data) (parašas, data) 

 

 


