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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIŲ
TRANSLIAVIMO INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių transliavimo interneto
svetainėje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau –
VRK) posėdžių transliavimo interneto svetainėje tvarka: ryšių ir informacinių technologijų
panaudojimą įrašant garsą ir vaizdą, jį perduodant transliuoti internete realiu laiku, įrašų archyvo
sudarymą ir jų peržiūrą internete, pateikiant visuomenei informaciją, vaizdo ir garso medžiagą apie
VRK posėdžius.
II SKYRIUS
VRK POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO ORGANIZAVIMAS
2. VRK posėdžių transliavimą organizuoja VRK sekretoriato Kompiuterinių technologijų
skyrius (toliau – Skyrius).
3. Skyriaus vedėjo paskirti ir už posėdžių transliavimą atsakingi asmenys:
3.1. parengia ir patikrina VRK posėdžiams transliuoti būtinas technines priemones:
3.1.1. posėdžių salės vaizdo filmavimo kameras;
3.1.2. visus mikrofonus;
3.1.3. centrinį valdymo įrenginį, garso, valdymo procesorius;
3.1.4. kompiuterį posėdžio įrašo ir transliacijos eigai valdyti;
3.1.5. vaizdo ir garso įrašymo programinę įrangą;
3.1.6. projektorių;
3.1.7. interneto ryšį;
3.2. organizuoja VRK posėdžių transliavimą;
3.3. organizuoja techninių ir programinių priemonių įdiegimą, tobulinimą, pagal
kompetenciją atlieka vaizdo ir garso įrašų archyvo techninės ir programinės įrangos priežiūrą ir
tobulinimą;
3.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines VRK posėdžių filmavimo,
transliavimo bei vaizdo ir garso įrašų archyvo funkcionavimo problemas;
3.5. teikia pasiūlymus dėl posėdžių transliavimo tobulinimo;
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3.7. vykdo sutarčių su paslaugų teikėjais, užtikrinančiais VRK posėdžių kokybišką ir laiku
transliavimą, vaizdo ir garso įrašų archyvo duomenų saugą, kontrolę.
4. Organizacinės VRK posėdžių transliavimo priemonės:
4.1. Patalpoje, kurioje vyksta VRK posėdis, ir prie įėjimo į ją turi būti užrašas,
informuojantis posėdžio dalyvius apie posėdžio metu daromą vaizdo ir garso įrašą.
4.2. VRK posėdžio vaizdo įrašas pradedamas daryti ne vėliau, kaip penkios minutės iki
numatytos posėdžio pradžios (rodoma informacinė užsklanda). Paskelbus posėdžio pradžią,
pradedamas daryti tiesioginis vaizdo ir garso įrašas.
4.3. VRK posėdžio pertraukos metu daromas vaizdo įrašas (rodoma informacinė užsklanda),
garso įrašas pertraukos metu nedaromas.
4.4. Posėdžio pirmininkui paskelbus posėdžio pabaigą, užbaigiama tiesioginė vaizdo
transliacija ir sustabdomas vaizdo ir garso įrašas.
4.5. Paskutinių penkerių kalendorinių metų VRK posėdžių archyvinė vaizdo ir garso
medžiaga skelbiama VRK svetainėje ir „YouTube“ kanale.
4.6. Autentiška vaizdo ir garso įrašo medžiaga, papildyta duomenimis archyvavimui,
saugoma vaizdo ir garso įrašų archyve paslaugų teikėjų duomenų centre ir „YouTube“ kanale, ar jos
dalis gali būti modifikuota (retušuota, ištrinta ar pan.) VRK pirmininko sprendimu, jeigu:
4.6.1. tiesioginio vaizdo ir garso transliavimo metu buvo paviešinti asmens duomenys, kai
tai prieštarauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui ir kitiems
asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams;
4.6.2. tiesioginio vaizdo ir garso transliavimo metu posėdžio dalyvių veiksmai posėdžio
metu pažeidė viešąją tvarką, visuomenės rimtį, prieštarauja visuomenės moralei ar kelia grėsmę
aplinkiniams;
4.7. VRK posėdžių archyvinė vaizdo ir garso medžiaga elektroninėse laikmenose saugoma
nuolat.
III SKYRIUS
VRK POSĖDŽIŲ VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ ARCHYVE KAUPIAMŲ DUOMENŲ
SĄRAŠAS VRK INTERNETO SVETAINĖJE
5. VRK interneto svetainėje skelbiamas VRK posėdžių duomenų sąrašas:
5.1. tiesioginio VRK posėdžio duomenys:
5.1.1. transliuojama vaizdo ir garso medžiaga elektroninių (skaitmeninių) duomenų
pavidalu;
5.1.2. darbotvarkė, rodomos vaizdo ir garso medžiagos pavadinimas (posėdžio data ir
pradžios laikas), svarstomų darbotvarkės klausimų, pranešėjų sąrašas;
5.2. archyvinių VRK posėdžių duomenys:
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5.2.1. archyvinio VRK posėdžio data, pavadinimas ir įrašo pradžios laikas;
5.2.2. nuorodos į archyvinio VRK posėdžio vaizdo ir garso įrašą, saugomą paslaugų teikėjų
duomenų centre ir „YouTube“ kanale;
5.2.3. darbotvarkė (svarstyti klausimai, pranešėjai), rodomos vaizdo ir garso medžiagos
pavadinimas (posėdžio data ir pradžios laikas).
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Atsiradus transliavimo sistemos gedimams ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, dėl
kurių VRK posėdžių tiesioginis transliavimas tampa negalimas, skelbiama VRK posėdžio pertrauka
ir transliuojama toliau išnykus šioms aplinkybėms. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
atveju – sudaroma galimybė visuomenei VRK interneto svetainėje susipažinti su VRK posėdžio
protokolu ir balsavimo rezultatais, panaudojus alternatyvius garso, vaizdo ar kitus šaltinius.
____________________

