VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
RENGINIŲ, KURIŲ TRANSLIAVIMO LRT TELEVIZIJOS PROGRAMOSE
METU RENKAMOS LĖŠOS, TRANSLIAVIMO LRT PROGRAMOSE TAISYKLĖS

2018 m. lapkričio d. Nr.
Vilnius

1.

T v i r t i n u Renginių, kurių transliavimo metu renkamos lėšos, transliavimo VšĮ

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) programose taisykles (toliau –
Taisyklės) (pridedama).
2.

P a v e d u dokumentų valdymo specialistei J. Mackevičienei su šiuo įsakymu

supažindinti teisininkus, Televizijos programų departamento ir Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Pardavimų skyriaus darbuotojus, atsakingus už sutarčių rengimą, rizikos
vertinimą, derinimą, pateikimą registruoti, registravimą bei vykdymo kontrolę.
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RENGINIŲ, KURIŲ TRANSLIAVIMO LRT TELEVIZIJOS PROGRAMOSE
METU RENKAMOS LĖŠOS, TRANSLIAVIMO LRT PROGRAMOSE TAISYKLĖS

1.

Renginių, kurių transliavimo metu renkamos lėšos, transliavimo VšĮ Lietuvos

nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) programose taisyklės nustato renginių, kuriuos jų
organizatoriaus prašymu LRT televizijos programose transliuoja LRT ir kurių metu yra
renkamos lėšos (toliau – renginiai) transliavimo LRT programose sąlygas bei tvarką (toliau –
Taisyklės).
2.

Taisyklių privalo laikytis visi LRT darbuotojai, kurie tam tikru būdu dalyvauja

renginių transliacijoje LRT televizijos programose: nustatyta tvarka rengia, derina sutartis su
renginių organizatoriais ir (ar) jas įgyvendina, užsako LRT techninius resursus renginiui
parengti ir (ar) ištransliuoti, atlieka kitus organizacinius darbus, susijusius su programų ar
renginių sėkmingu įvykdymu, parduoda televizijos ir radijo eterio laiką informacijai viešinti ir
(ar) rėmimo pranešimams skelbti, rengia garso ir vaizdo medžiagos gamybos ir (ar) informacijos
viešinimo bei rėmimo pranešimų transliavimo LRT radijo ir (ar) televizijos programose
pasiūlymus užsakovams ir kt.
3.

LRT per kalendorinius metus transliuoja 4 (keturis) renginius. Generalinis

direktorius, atsižvelgdamas į situaciją, gali priimti sprendimą transliuoti renginį, viršijantį
Taisyklėse nustatytą renginių transliacijos skaičių per metus.
4.

Dėl renginio transliacijos LRT televizijos programose renginio organizatorius

kreipiasi į LRT su prašymu transliuoti renginį. Jei renginio organizatoriaus kreipimosi į LRT
metu LRT nėra ištransliavusi Taisyklėse nustatyto renginių skaičiaus per metus, ar
įtraukti/įplanuoti renginį į LRT televizijos programų tinklelį, sprendžia generalinio direktoriaus
pavaduotojas Televizijos programų departamento direktoriaus teikimu. Jei LRT renginio

organizatoriaus kreipimąsi dėl renginio transliacijos LRT televizijos programose gauna po to,
kai LRT televizijos programose einamaisiais metais jau yra suplanuoti transliuoti 4 (keturi)
renginiai, klausimą, ar transliuoti renginį LRT televizijos programose, sprendžia generalinis
direktorius.
5.

Priimant sprendimą dėl organizatoriaus prašymo transliuoti renginį LRT televizijos

programose, yra atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
5.1. riziką sudaryti sandorį su organizatoriumi. Rizikos įvertinimas – tai organizatoriaus
finansinių įsipareigojimų įvykdymo galimybių įvertinimas, remiantis LRT ir/arba kitų subjektų
turimais duomenimis apie organizatorių. Detali rizikos vertinimo tvarka pateikta 2018-11-22
generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1RA-192 patvirtintose Sutarčių rengimo, rizikos vertinimo,
registravimo, saugojimo ir vykdymo kontrolės taisyklėse ir jų pakeitimuose (toliau – Taisyklės);
5.2. organizatoriaus reputaciją;
5.3. organizuojamo renginio temos, tikslo aktualumą Lietuvos mastu;
5.4. atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybine
mokesčių inspekcija;
5.5. galiojantį teistumą už veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 str. 1 ir 3 d.
LRT turi teisę reikalauti, kad organizatorius pateiktų Valstybės įmonės Registrų centro
išduodamą Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų
procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažymą arba kitą, Taisyklių 5.4–5.5 p.
nurodytus kriterijus patvirtinantį dokumentą.
6.

LRT vadovybei priėmus palankų sprendimą dėl renginio transliacijos, Televizijos

programų departamento direktoriaus nurodytas darbuotojas rengia sutartį dėl renginio
transliacijos LRT televizijos programose. Rengiamoje sutartyje be privalomų nuostatų, nurodytų
Taisyklėse, turi būti nurodytos šios prievolės organizatoriui:
6.1.

pasibaigus renginio transliacijai, renginio organizatoriaus ir LRT sutartais terminais

pateikti LRT informaciją apie renginio transliacijos metu surinktų lėšų panaudojimą, kur bus
skelbiama viešai;
6.2. savo rizika surasti telekomunikacijų bendrovę, kuri teiks skambučių ir (ar) SMS
žinučių paslaugas renginio transliacijos metu. Organizatoriaus sutartyje su telekomunikacijų
įmone privalo būti nustatyta, kad visa iš balsavusių žiūrovų surinkta suma (arba didžioji jos
dalis) bus atiduota paramos ar labdaros objektui. Tai yra esminė sąlyga LRT teikti renginio
transliacijos paslaugas organizatoriui. Jei organizatorius neužtikrina šios sąlygos, LRT turi teisę
atsisakyti tenkinti organizatoriaus prašymą transliuoti renginį LRT televizijos programose. Esant

LRT reikalavimui, organizatorius privalo pateikti LRT su telekomunikacijų įmone sudarytą
sutartį dėl skambučių ir (ar) SMS žinučių paslaugų teikimo renginio transliacijos metu.
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