PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos
2019 m. kovo 22d. sprendimo Nr. Sp-173

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ,
SKIRTŲ 2019 M. GEGUŽĖS 12 D. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ
AGITACIJAI, RENGIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų 2019 m. gegužės 12 d.
Respublikos Prezidento rinkimų agitacijai, rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 2019 m.
gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų agitacijai skirtų Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos programų rengimo tvarką, programų trukmę ir laiką.
2. 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų agitacijos kampanijos (toliau –
rinkimų agitacija) metu viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT)
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymu,
Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymu, kitais teisės aktais ir
Taisyklėmis.
3. Rinkimų agitacijos laikotarpiu LRT transliuoja radijo ir televizijos programas, skirtas
rinkimų agitacijai (toliau – diskusijų programos). LRT, laikydamasi Lietuvos Respublikos politinių
kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytų reikalavimų, turi teisę savo iniciatyva rengti
politinių diskusijų programas.
4. Rinkimų agitacijos laikotarpiu LRT gali rengti įprastinio pobūdžio informacinius
pranešimus apie kandidatus į Respublikos Prezidentus (toliau – kandidatai). Politine reklama
nelaikomi politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio
informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą; politinės
kampanijos laikotarpiu per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis
objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.
5. LRT mokamą politinę reklamą turi teisę transliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka ir paskelbtais įkainiais, tačiau politinę reklamą diskusijų programų metu, 10 min.
prieš diskusijų programą ir 10 min. po jos, transliuoti draudžiama.
6. Diskusijų programų trukmė ir laikas nustatomas ir programos rengiamos taip, kad nebūtų
pažeistas kandidatų lygiateisiškumo principas.
7. Diskusijų programos transliuojamos tiesiogiai, o jų įrašas saugomas vienus metus nuo
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diskusijų programų transliacijos per LRT televizijos ir LRT radijo programas dienos. LRT neatsako
už per diskusijų programas agituojančių kandidatų paskelbtas žinias.
8. Diskusijų programos vyksta valstybine kalba. Jeigu kandidatas savo programą nori
pristatyti kita kalba, kandidatas privalo savo lėšomis ir savo laiko sąskaita užtikrinti vertimą į
lietuvių kalbą. Jeigu kandidatas nevykdo šio reikalavimo, LRT nutraukia kandidato pasisakymo
transliaciją. Diskusijų programos verčiamos į gestų kalbą.
9. Diskusijų programos pradedamos transliuoti 2019 m. balandžio 18 d. ir baigiamos
transliuoti likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) valandų iki rinkimų pradžios (tai yra 2019 m.
gegužės 11 d. 1.00 val. Pakartotinio balsavimo atveju – 2019 m. gegužės 25 d. 1.00 val.)
10. Diskusijų programų (audiovizualinio kūrinio) pirmojo įrašo gamintoja yra LRT ir jai
priklauso Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 57 straipsnyje numatytos
audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojo teisės. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų
komisija (toliau – VRK) yra diskusijų programų įrašo naudotoja, kuri, be atskiro LRT sutikimo, turi
teisę programų įrašus įdėti į VRK interneto svetainę ir perduoti įrašus tretiesiems asmenims. LRT
diskusijų programų įrašą VRK perduoda priimtinoje duomenų laikmenoje ar kitu iš anksto suderintu
būdu.
11. Diskusijų programų transliuojančioji organizacija yra LRT ir jai priklauso
transliuojančiosios organizacijos teisės, numatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo 56 straipsnyje.

II SKYRIUS
KANDIDATŲ DALYVAVIMAS LRT DISKUSIJŲ PROGRAMOSE
12. Kandidatai diskusijų programoje diskutuoja programos vedėjo pasiūlytomis temomis,
atsakinėja į programos vedėjo pateikiamus klausimus.
13. Į bendrą diskusijų programos trukmę įskaičiuojamas diskusijų programos vedėjo
kalbėjimo laikas, kuris negali viršyti 15 min. per valandą. Į diskusijų programos laiką taip pat
įskaičiuojama diskusijų programos vedėjo programos dalyviams užduodamų klausimų laikas,
programos dalyvių vieni kitiems užduodamų klausimų, taip pat kilusių diskusijų laikas.
14. Jeigu diskusijų programoje dalyvauja tik vienas kandidatas, jis diskutuoja su programos
vedėju.

III SKYRIUS
RADIJO DISKUSIJŲ PROGRAMŲ NUOSTATOS
15. Diskusijų programose dalyvauja tik pats kandidatas. Jeigu kandidatas programoje
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nedalyvauja, vietoj jo negali dalyvauti jo įgaliotas atstovas.
16. Vienoje programoje dalyvauja po keturis kandidatus. Kiekvienam kandidatui skiriama po
11 min. Kiekvienas kandidatas dalyvauja dviejose programose. Diskusijų programų skaičius,
nurodytas Taisyklių 19 punkte, LRT gali būti koreguojamas, suderinus su VRK, atsižvelgiant į
užregistruotų kandidatų skaičių. Nepaisant to, kokia yra diskusijų programos trukmė, kandidatams
diskusijų programose suteiktas laikas paskirstomas po lygiai. Jeigu, įvertinus kandidatų skaičių,
neįmanoma suorganizuoti diskusijų programos, į kurias būtų pakviesti keturi kandidatai, gali būti
rengiamos diskusijų programos, kuriose būtų kviečiami dalyvauti vienu kandidatu daugiau ar vienu
kandidatų mažiau.
17. Kandidatas diskusijų programoje diskutuoja vedėjo pasiūlytomis temomis, atsako į
vedėjo klausimus.
18. Diskusijų programos dalyviai turi atvykti 15 min. prieš diskusijų programos pradžią.
19. Diskusijų programos transliuojamos 2019 m. gegužės 2, 3, 6, 7, 8 ir 9 dienomis nuo 9.00
val. LRT RADIJO programoje. Kandidatai, dalyvausiantys pakartotiniame balsavime, dalyvauja
diskusijų programoje 2019 m. gegužės 22 d. nuo 9 val.
20. Agitacijos laikas burtais paskirstomas taip, kad nebūtų pažeistas kandidatų
lygiateisiškumo principas.
21. Burtai traukiami VRK patalpose 2019 m. balandžio 12 d. 10 val. pagal abėcėlę. Siekiant,
kad Taisyklių 16 punkte nurodytų kandidatų grupių, dalyvausiančių dvejose diskusijų programose,
sudėtis būtų skirtinga, t. y. 2019 m. gegužės 2, 3, 6 d. programose dalyvautų burtais nustatytų
vienokios sudėties kandidatų grupės, o 2019 m. gegužės 7, 8 ir 9 d. dalyvautų burtais nustatytų
kitokios sudėties kandidatų grupės, burtų traukimas organizuojamas dviem etapais. Diskusijų
programų, vyksiančių 2019 m. gegužės 2, 3, 6 d., laikas užrašomas ant lapelių, kurie sudedami į
vokus. Lapelius iš vokų traukia VRK atstovas. Tokia pačia tvarka vyksta burtų traukimas dėl
diskusijų programų, vyksiančių 2019 m. gegužės 7, 8 ir 9 d. Šiame punkte minėtas diskusijų
programų skaičius, suderinus su VRK, gali būti mažinamas iki burtų traukimo – burtų traukimas
organizuojamas taip, kad kiekvienas kandidatas dalyvautų dviejose diskusijų programose Taisyklių
16 punkte numatytomis sąlygomis. Jeigu iki 2019 m. balandžio 12 d. 8 val. kandidatai VRK
pateikia rašytinius susitarimus, su kuo jie norėtų diskutuoti programoje, pirmiausia diskusijų
programos laikas nustatomas burtais pasirašiusių susitarimą kandidatų. Po to traukiami burtai dėl tų
kandidatų diskusijų programų laikų, kurie rašytinių susitarimų nepateikė. Jeigu susitarimą pateikė
kandidatų mažiau, negu yra nustatytas diskusijos programoje dalyvaujančių kandidatų skaičius,
pirmiausia burtais yra nustatomas diskusijų programos laikas, o po to burtais yra nustatomi
trūkstami programos dalyviai.
22. Jeigu kandidatas atsisako dalyvauti diskusijų programoje ir (ar) neatvyksta į tokią
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programą, kitas laikas jam nesuteikiamas. Apie atsisakymą dalyvauti diskusijų programoje
kandidatas privalo informuoti LRT raštu ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki diskusijų programos
pradžios.
23. Diskusijų programas veda LRT paskirti programų vedėjai.

IV SKYRIUS
TELEVIZIJOS DISKUSIJŲ PROGRAMŲ NUOSTATOS
24. Diskusijų programos organizuojamos kaip debatų programos, kuriose dalyvauja visi
kandidatai, diskutuojantys tarpusavyje ir su diskusijų programos vedėju, kurį paskiria LRT, atsako į
diskusijų programos vedėjo klausimus. Kandidatai diskusijų programose dalyvauja asmeniškai ir jo
įgalioti atstovai vietoj kandidato dalyvauti negali. Kandidatui neatvykus į diskusijų programą, jo
vieta studijoje lieka tuščia.
25. Kandidatų debatų trukmė – 1 val. 45 min.
26. Kandidatai diskusijų programoje diskutuoja vedėjo pasiūlytomis temomis. Kiekvienai
laidai parenkama tiek klausimų, kiek yra programoje dalyvaujančių kandidatų. Klausimus žino tik
diskusijų programos vedėjas. Klausimai kandidatams paskirstomi burtais – po vieną kiekvienam
kandidatui. Į klausimus kandidatai atsako pagal eilę, kuri nustatoma burtais. Kiekvienas kandidatas
turi 120 sekundžių atsakyti į jo ištrauktą klausimą. Po kandidato atsakymo į jo ištrauktą klausimą
tuo pačiu klausimu galės pasisakyti ir kiti kandidatai, kurių pasisakymai negali viršyti 60 sekundžių.
27. Agitacijos laikas burtais paskirstomas taip, kad nebūtų pažeistas kandidatų
lygiateisiškumo principas. Diskusijų programos, bus rengiamos 2019 m. balandžio 15, 18 ir 25
dienomis, taip pat 2019 m. gegužės 2, 8 ir 10 dienomis nuo 21.00 val. Kandidatams diskusijų
programose suteiktas laikas paskirstomas po lygiai. Programos tiesiogiai transliuojamos per LRT
TELEVIZIJOS programą. Kandidatai, dalyvausiantys pakartotiniame balsavime, dalyvauja
diskusijų programoje 2019 m. gegužės 15 d. nuo 21.00 val.
28. Diskusijų programose nuo kiekvieno kandidato gali dalyvauti iki 6 kiekvieno kandidato
pakviestų žiūrovų. Diskusijų programose gali dalyvauti LRT pakviesti žiūrovai.
29. Jeigu kandidatas atsisako dalyvauti diskusijų programoje ir (ar) neatvyksta į tokią
programą, diskusijų programos laikas į kitą programą neperkeliamas, nekompensuojamas ir
neatiduodamas kitiems kandidatams, o diskusijų programos vedėjas apie tai informuoja žiūrovus ir
klausytojus. Apie atsisakymą dalyvauti diskusijų programoje kandidatas privalo informuoti LRT
raštu ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki diskusijų programos pradžios.
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V SKYRIUS
APRIBOJIMAI
30. Kandidatai rinkimų agitacijos metu negali rengti reportažų, interviu, vesti žinių ar kitų
radijo ar televizijos programų.
31. Jeigu asmuo yra kandidatas, LRT jis gali pasisakyti tik Lietuvos Respublikos Prezidento
rinkimų įstatymo 41 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu kandidatui dėl einamų pareigų reikia
pranešti svarbių žinių visuomenės informavimo priemonėmis, tai jis gali padaryti laikydamasis
draudimo agituoti. Jeigu nustatoma, kad tokio pranešimo, transliuojamo tiesiogiai, metu buvo
agituojama, atsakingu asmeniu yra laikomas agitavęs asmuo. LRT privalo užtikrinti, kad skelbiant
įrašą agitacija būtų pašalinta.
32. Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 49 straipsnį rinkimų agitacija,
nepaisant jos būdų, formų ir priemonių, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir
rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos.
33. LRT neatsako už kandidatų diskusijų programose paskelbtos informacijos atitiktį
tikrovei.
34. Taisyklių privalo laikytis visi kandidatai. Jeigu kandidatas atsisako laikytis Taisyklių,
LRT apie tai informuoja VRK, o tokiam kandidatui LRT nesuteikia LRT televizijos ar LRT radijo
eterio laiko.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja iki 2019 m. gegužės 26 d. –
Respublikos Prezidento rinkimų galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos.
36. Visus ginčus, kilusius dėl Taisyklių laikymosi, sprendžia VRK.
_____________
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