PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos
2017 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. Sp-85

LRT RADIJO LAIDOS, SKIRTOS 2017 M. BALANDŽIO 23 D. NAUJŲ RINKIMŲ Į
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖJE ANYKŠČIŲ–PANEVĖŽIO
RINKIMŲ APYGARDOJE NR. 49 AGITACIJAI, RENGIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. LRT radijo laidos, skirtos 2017 m. balandžio 23 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos
Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 (toliau – rinkimai) agitacijai,
rengimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma tokios laidos rengimo tvarka, trukmė ir laikas.
2. Rinkimų agitacijos kampanijos (toliau – rinkimų agitacija) metu viešoji įstaiga Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
įstatymais, kitais teisės aktais ir Taisyklėmis.
3. Rinkimų agitacijos laikotarpiu LRT transliuoja radijo laidą, skirtą rinkimų agitacijai
(toliau – specialioji laida). LRT turi teisę savo iniciatyva rengti politinių diskusijų laidas,
laikydamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo 16 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnyje nustatytų
reikalavimų.
4. Rinkimų agitacijos laikotarpiu LRT gali rengti įprastinio pobūdžio informacinius
pranešimus apie politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą. Tokie pranešimai nelaikomi rinkimų
agitacija, jeigu jais neagituojama balsuoti už kandidatą ar kandidato interesais arba prieš juos ir už
tai nėra atsilyginama arba numatoma atsilyginti.
5. Specialiosios laidos metu LRT turi teisę transliuoti kultūrinę, socialinę ir šviečiamąją
informaciją ir programų anonsus (išskyrus Taisyklėse nustatytus apribojimus) pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.
6. Specialiosios laidos trukmė ir laikas nustatomi ir laida rengiama taip, kad nebūtų pažeisti
kandidatų lygiateisiškumo principai.
7. Specialioji laida transliuojama tiesiogiai, o jos įrašas saugomas 1 (vienus) metus nuo
specialiosios laidos transliacijos per LRT radijo programą dienos.
8. Specialioji laida 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.
9. Specialioji laida turi būti transliuojama iki agitacijos draudimo laikotarpio pradžios (t. y.
iki 2017 m. balandžio 22 d. 1.00 val.).
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10. Specialiosios laidos (audiovizualinio kūrinio) pirmojo įrašo gamintojas yra LRT ir jai
priklauso Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 57 straipsnyje nustatytos
audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojo teisės. Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK)
yra specialiosios laidos įrašo naudotoja, kuri, be atskiro LRT sutikimo, turi teisę laidos įrašą perkelti
į VRK interneto svetainę. VRK neturi teisės perduoti įrašų tretiesiems asmenims. LRT specialiosios
laidos įrašą įkelia į LRT mediateką.
11. Specialiąją laidą transliuojančioji organizacija yra LRT ir jai priklauso Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 56 straipsnyje nustatytos transliuojančiosios
organizacijos teisės.
II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL KANDIDATŲ DALYVAVIMO LRT SPECIALIOJOJE
LAIDOJE
12. Specialioji laida organizuojama kaip debatų laida, kurioje kandidatai diskutuoja
tarpusavyje ir su specialiosios laidos vedėju (vedėjais), atsako į specialiosios laidos vedėjo,
kviestinių žiniasklaidos atstovų ir (ar) žiūrovų, ir (ar) klausytojų klausimus.
13. Į bendrą specialiosios laidos trukmę įskaičiuojamas specialiosios laidos vedėjo
kalbėjimo laikas, kuris negali viršyti 10 (dešimt) minučių per valandą. Į specialiosios laidos laiką
taip pat įskaitomi specialiosios laidos vedėjo laidos dalyviams užduodami klausimai, kitų dalyvių
kandidatams, kandidatų vieni kitiems užduodami klausimai, taip pat kilusios diskusijos.
14. Kandidatai specialiojoje laidoje diskutuoja laidos vedėjų ir kviestinių žiniasklaidos
atstovų pasiūlytomis temomis, atsako į laidos vedėjų, kviestinių žiniasklaidos atstovų pateikiamus
klausimus, auditorijoje esančių klausytojų, taip pat į įrašytus ar telefonu tiesiogiai pateiktus rinkėjų
klausimus.
15. Jeigu kandidatas atsisako dalyvauti specialiojoje laidoje ir (ar) neatvyksta į tokią laidą,
specialiosios laidos laikas nekompensuojamas ir neatiduodamas kitiems kandidatams, o
specialiosios laidos vedėjas apie tai informuoja žiūrovus ir (ar) klausytojus.
16. Jeigu specialiojoje laidoje dalyvauja tik vienas kandidatas, jis diskutuoja su laidos
vedėju bei kviestiniais žiniasklaidos atstovais.
III SKYRIUS
LRT RADIJO LAIDOS
17. Specialioji laida transliuojama 2017 m. balandžio 11 d. nuo 13.10 iki 13.55 val. per LRT
Klasika radijo programą.
18. Laidoje dalyvauja visi kandidatai, kuriuos LRT burtais suskirsto į grupes. Vienoje
grupėje negali būti daugiau kaip 4 žmonės.
19. Visiems kandidatams suteikiamas vienodas laikas pasisakyti.
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20. Specialiąją laidą veda LRT žurnalistai.
IV SKYRIUS
APRIBOJIMAI
21. Kandidatai rinkimų agitacijos metu negali rengti reportažų, komentarų, interviu, vesti
žinių ar kitų radijo ar televizijos laidų.
22. Jeigu kandidatui rinkimų agitacijos metu dėl einamų pareigų reikia pranešti visuomenės
informavimo priemonėms svarbių žinių, tai jis gali padaryti tik spaudos konferencijoje. LRT gali
skelbti tik šios spaudos konferencijos įrašo fragmentus.
23. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnį, rinkimų agitacija,
neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir
rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos.
24. LRT neatsako už kandidatų specialiojoje laidoje paskelbtos informacijos atitiktį tikrovei.
25. Šių taisyklių privalo laikytis visi kandidatai. Jeigu kandidatas atsisako laikytis šių
taisyklių, LRT apie tai informuoja VRK ir tokiam kandidatui nesuteikia LRT radijo eterio laiko.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Šios taisyklės galioja iki rinkimų pabaigos.
27. Visus ginčus, kilusius dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžia VRK.
_________________

