PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos
2019 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. Sp-161

DISKUSIJŲ PROGRAMŲ, SKIRTŲ 2019 M. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ IR
RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ AGITACIJAI,
RENGIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Diskusijų programų, skirtų 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos
Parlamentą agitacijai, rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 2019 m. Respublikos
Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą agitacijai skirtų diskusijos programų (toliau –
diskusijų programa) rengimo tvarką, trukmę ir laiką.
2. Konkretūs diskusijų programų transliuotojai, rinkimų agitacijai skirtos programos, jų
trukmė ir laikas nustatomi viešojo pirkimo sutartyse.
3. Visuomenės informavimo priemonės turi teisę savo iniciatyva rengti politinių diskusijų
programas, laikydamosi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo
kontrolės įstatymo 15 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 46
straipsnyje, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 52 straipsnyje numatytų
reikalavimų.
4. Rinkimų agitacijos laikotarpiu visuomenės informavimo priemonė gali rengti įprastinio
pobūdžio informacinius pranešimus apie politikų, politinių partijų, kandidatų į Respublikos
Prezidentus, kandidatų į Europos Parlamentą veiklą (toliau – kandidatai). Tokie pranešimai
nelaikomi rinkimų agitacija, jeigu jais neagituojama balsuoti už kandidatą (jų sąrašą) ar kandidato
(jų sąrašo) interesais arba prieš juos ir už tai nėra atsilyginama arba numatoma atsilyginti.
5. Diskusijų programų metu gali būti daromos ne daugiau kaip dvi pertraukos po 5 minutes,
kurių metu gali būti transliuojama komercinė ir socialinė reklama, kitų programų ir filmų anonsai.
Negalima transliuoti politinės reklamos diskusijų programos metu ir 10 minučių prieš ją ir 10
minučių po jos.
6. Diskusijų programų trukmė ir laikas nustatomi ir programos rengiamos taip, kad nebūtų
pažeisti kandidatų lygiateisiškumo ir kandidatų sąrašų lygiateisiškumo principai.
7. Diskusijų programos vyksta valstybine kalba. Jeigu kandidato ar kandidatų sąrašo
programą norima pristatyti kita kalba, kandidatai (kandidatų sąrašo atstovai) privalo savo lėšomis ir
savo laiko sąskaita užtikrinti vertimą į lietuvių kalbą. Jei kandidatas, politinė partija, visuomeninis
rinkimų komitetas ar koalicija nevykdo šio reikalavimo, visuomenės informavimo priemonės turi

2
nutraukti kandidato pasisakymo transliaciją. Diskusijų programos ir jų įrašai turi būti verčiami į
gestų kalbą. Diskusijų programos gali būti verčiamos ir į pagrindinių tautinių mažumų kalbas.
8. Diskusijų programų įrašai turi būti saugomi vienus metus nuo diskusijų programų
transliacijos dienos.
9. Diskusijų programos turi būti baigiamos transliuoti likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt)
valandų iki atitinkamų rinkimų pradžios.
10. Diskusijų programų (audiovizualinio kūrinio) pirmojo įrašo gamintojai yra visuomenės
informavimo priemonės, numatytos viešųjų pirkimų sutartyse, joms 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 įrašų naudotoja, kuri, be atskiro visuomenės informavimo priemonės sutikimo,
turi teisę diskusijų programų įrašus įkelti į VRK interneto svetainę ar perduoti tretiesiems
asmenims.
11. Per 24 valandas ištransliuotos diskusijų programos ir anonsai turi būti pateikti VRK
formatais, tinkamais peržiūrėti kompiuteriu, naudoti mokymų ar renginių metu, transliuoti
televizijoje, internetu ar kelti į interneto svetainę ir įrašyti į skaitmeninę laikmeną.

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL KANDIDATŲ DALYVAVIMO DISKUSIJŲ
PROGRAMOSE
12. Diskusijų programos organizuojamos kaip debatų programos, kuriose kandidatų sąrašų
atstovai diskutuoja tarpusavyje ir su diskusijų programos vedėju, atsako į diskusijų programos
vedėjo klausimus.
13. Diskusijų programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 45 minučių grynojo eterio laiko.
Į bendrą diskusijų programos trukmę įskaičiuojamas programos vedėjo kalbėjimo laikas, kuris
negali viršyti proporcingai skaičiuojant 15 (penkiolikos) minučių per valandą. Į diskusijų
programos laiką taip pat įskaitomi diskusijų programos vedėjo programos dalyviams užduodami
klausimai, kitų dalyvių kandidatams, kandidatų vieni kitiems užduodami klausimai, taip pat kilusios
diskusijos.
14. Jeigu kandidatas atsisako dalyvauti diskusijų programoje ir (ar) neatvyksta į tokią
programą, diskusijų programos laikas į kitą programą neperkeliamas ir kitiems kandidatams
neatiduodamas, o diskusijų programos vedėjas apie tai informuoja žiūrovus ir klausytojus.
15. Jeigu diskusijų programoje dalyvauja tik vienas kandidatų sąrašo atstovas, jis diskutuoja
su programos vedėju.
16. Diskusijų programos organizuojamos kaip diskusijų, pokalbių programos, sudarančios
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galimybes atskleisti kandidatų rinkimų programų nuostatas, jų asmenybės savitumą. Programose
kandidatų ar jų sąrašų atstovų grupės diskutuoja tarpusavyje ir su programos vedėju, atsako į
programos vedėjo bei žiūrovų klausimus. Kandidatai diskusijų programose diskutuoja programos
vedėjo pasiūlytomis temomis, atsakinėja į programos vedėjo pateikiamus klausimus, taip pat į
įrašytus ar telefonu tiesiogiai pateiktus rinkėjų klausimus.
17. Programos turi būti pažymėtos, nurodant lėšų šaltinį, aiškiai atskirtos nuo kitos
skleidžiamos informacijos, rengiamos ir transliuojamos vadovaujantis VRK sprendimais.

III SKYRIUS
DISKUSIJŲ PROGRAMOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ AGITACIJOS
METU
18. Diskusijų programose, skirtose Respublikos Prezidento rinkimų agitacijai, dalyvauja visi
kandidatai.
19. Kandidatai diskusijų programose diskutuoja diskusijų programos vedėjo pasiūlytomis
temomis, kurios kandidatams yra pranešamos iš anksto. Klausimai kandidatams užduodami iš eilės
pagal kandidatų susodinimą studijoje iš kairės į dešinę. Kiekvienas kandidatas turi turėti vienodai
laiko atsakyti į jam užduotą klausimą.
20. Diskusijų programos dalyviai turi atvykti likus 15 minučių iki programos filmavimo
pradžios.
21. Diskusijų programos yra filmuojamos iš anksto 2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val. (1
programas) ir 12.00 val. (2 programa), 2019 m. gegužės 17 d. 10.30 val. (3 programa, jei bus
pakartotinis balsavimas).
22. Diskusijų programos transliuojamos 2019 m. balandžio 26 d., gegužės 10 ir 24 dienomis
per „Lietuvos ryto“ televiziją 21.00 val.
23. Jeigu kandidatas atsisako dalyvauti diskusijų programoje ir (ar) neatvyksta į ją, kitas
laikas jam nesuteikiamas.

IV SKYRIUS
DISKUSIJŲ PROGRAMOS RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ
AGITACIJOS METU
24. Diskusijų programose, skirtose rinkimų į Europos Parlamentą rinkimų agitacijai,
dalyvauja visi kandidatų sąrašų lyderiai, taip pat programoje gali dalyvauti ir kiti kandidatų sąrašų
atstovai, kurių kartu su pasikviestais žiūrovais negali būti daugiau, kaip nustatyta diskusijų
programos filmuotojo.
25. Rinkimų į Europos Parlamentą agitacijai yra skirtos 2 diskusijų programos. Diskusijų
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programos trukmė proporcingai pailginama, jeigu joje dalyvauja didesnis kandidatų sąrašų atstovų
grupių skaičius negu kitoje programoje.
26. Kiekviena kandidatų sąrašų atstovų grupė dalyvauja vienoje televizijos programoje.
Kandidatų sąrašų atstovai yra suskirstomi į dvi grupes burtais pagal rinkimų numerius. Iki 2019 m.
balandžio 26 d. 8.00 val. kandidatų sąrašus iškėlusių partijų atstovai pateikia VRK rašytinius
susitarimus, kuriuose turi būti nurodyta, su kurių kitų kandidatų sąrašų atstovais jie pageidautų
diskutuoti diskusijų programose. Burtai traukiami 2019 m. balandžio 26 d. 10 val. VRK posėdžių
salėje. Lapelius iš vokų traukia VRK atstovas. Rašytinius susitarimus pateikusių diskusijų programų
dalyvių dalyvavimo diskusijų programose laikas burtais nustatomas pirmiau pagal rašytinio
susitarimo pateikimo datą.
27. Kandidatai diskusijų programoje diskutuoja diskusijų programos vedėjo pasiūlytomis
temomis, kurios kandidatams yra pranešamos iš anksto. Klausimai kandidatams užduodami iš eilės
pagal kandidatų susodinimą studijoje iš kairės į dešinę. Kiekvienas kandidatų sąrašo lyderis turi
turėti vienodai laiko atsakyti į jam užduotą klausimą. Kandidatų sąrašo lyderis atsakymą į jam
pateiktą klausimą gali pavesti pateikti kitam kandidatų sąrašo atstovui, kuris negali viršyti
kandidatų sąrašo lyderiui skirto eterio laiko.
28. Diskusijų programos dalyviai turi atvykti likus 15 minučių iki diskusijų programos
filmavimo pradžios.
29. Diskusijų programos yra filmuojamos iš anksto 2019 m. gegužės 3 d. 9.00 val. (1
programa) ir 10.30 val. (2 programa).
30. Diskusijų programos transliuojamos 2019 m. gegužės 3 ir 17 dienomis per „Lietuvos
ryto“ televiziją 21.00 val.
31. Jeigu kandidatas (sąrašo atstovų grupė) atsisako dalyvauti diskusijų programoje ir (ar)
neatvyksta į ją, kitas laikas jam nesuteikiamas.

V SKYRIUS
APRIBOJIMAI
32. Kandidatai rinkimų agitacijos metu negali rengti reportažų, komentarų, interviu, vesti
žinių ar kitų televizijos programų.
33. 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. Visuomenės informavimo priemonė privalo užtikrinti, kad skelbiant įrašą
agitacija būtų pašalinta.
34. Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 49 straipsnį, Lietuvos
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Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 56 straipsnį rinkimų agitacija, nepaisant jos
būdų, formų ir priemonių, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki
balsavimo pabaigos.
35. Diskusijų programų transliuotojai neatsako už kandidatų diskusijų programose
paskelbtos informacijos atitiktį tikrovei.
36. Taisyklėse numatytų diskusijų programų dalyviai privalo laikytis diskusijų programos
rengėjo nurodymų dėl diskusijų programų vedimo ir dalyvavimo programose tvarkos, diskusijų
programų filmavimo metu elgtis pagarbiai kitų programos dalyvių atžvilgiu, laikytis visuotinai
priimtinų moralės ir etikos normų, pasisakyti tik jiems skirtu laiku ir diskusijų programos vedėjui
leidus. Diskusijų programų rengėjai turi teisę pašalinti iš diskusijų programos filmavimo tą
programos dalyvį, kandidatą, kuris nesilaiko Taisyklėse numatytų diskusijų programų rengimo
tvarkos reikalavimų.
37. Jeigu kandidatas atsisako laikytis Taisyklių, diskusijų programos rengėjas apie tai
informuoja VRK ir tokiam kandidatui eterio laikas nesuteikiamas.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja iki Respublikos Prezidento
rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo dienos.
39. Visus ginčus, kilusius dėl Taisyklių taikymo, sprendžia VRK.
________________________________

