Socialinės, kultūrinės ir šviečiamosios informacijos transliavimas LRT televizijos ir radijo
programų informaciniuose blokuose
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtą LRT įstatymą LRT radijo ir televizijos programose gali būti
skleidžiama kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija (toliau – Informacija).
Kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija – už užmokestį, kitokį atlygį arba nemokamai viešai
skleidžiama informacija, kuria siekiama propaguoti kultūrinę, sporto, socialinę ir / ar šviečiamąją veiklą bei
politiką arba tokios veiklos ir politikos iniciatyvas.
Nemokamai LRT televizijos ir radijo programų informaciniuose blokuose skleidžiama Informacija:
– skubi socialinė informacija (pvz., kraujo poreikis, pagalba nukentėjusiesiems nuo karo / stichinių
nelaimių ir pan.);
– globali socialinė prevencinė informacija (lošimai, smurtas, vairavimas išgėrus ir pan.);
– valstybinės reikšmės renginiai / projektai (pvz., oficialūs valstybinių švenčių renginiai,
Konstitucijos egzaminas ir pan.);
– valstybinių institucijų skelbiama aktuali socialinė / šviečiamoji informacija (Vyriausioji rinkimų
komisija – balsavimo biuletenių pildymo taisyklės; Lietuvos bankas – naujai išleistų banknotų
apsaugos ženklai; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento skelbiama informacija ir
pan.);
– socialinė informacija, skirta socialiai pažeidžiamoms grupėms (pvz., neįgaliesiems, senjorams,
vaikams ir pan.).
Nemokamai skleidžiama Informacija turi atitikti reikalavimus: informacijai viešinti nėra skirtas biudžetas;
viešinama informacija apie nemokamus renginius; viešinant informaciją nėra skelbiami rėmėjai. Transliacijų
skaičių ir dažnumą nustato LRT.
Už užmokestį ar kitokį atlygį LRT televizijos ir radijo programų informaciniuose blokuose transliuojama
Informacija, neatitinkanti nemokamai transliuojamos Informacijos sąlygų. Jos transliavimui taikomi oficialūs LRT
generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinti Informacijos transliavimo informaciniuose blokuose įkainiai.
Transliuojant informaciją apie kultūros ir sporto renginius, klipo pabaigoje gali būti paskelbiami
renginio rėmėjai.
Organizatoriaus siūlymu, LRT pageidaujant Informacija gali būti viešinama mainais į organizatoriaus
teikiamas paslaugas (renginių / projektų transliacijos teises, LRT vardo viešinimo paslaugas ir pan.), atsižvelgiant
į tokių paslaugų rinkos kainą.
Informacinis rėmimas. Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Organizatoriai), norėdami, kad LRT taptų jų
organizuojamų akcijų, iniciatyvų, renginių ir / ar kitų projektų, kuriais siekiama propaguoti kultūrinę, sporto,
socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą bei politiką arba tokios veiklos ir politikos iniciatyvas (toliau – Projektas),
informaciniu rėmėju ir / ar transliuotoju, pateikia laisvos formos prašymą LRT generaliniam direktoriui, kuriame
nurodo visą sprendimo dėl rėmimo ir transliavimo priėmimui reikalingą informaciją: trumpą Projekto pristatymą;
prašomas informacijos viešinimo formas; siūlomas LRT, kaip Projekto rėmėjo, vardo viešinimo pozicijas;
informaciją apie galimybę filmuoti ir transliuoti renginius, vykdyti bendrus turinio projektus, kontaktinę
informaciją ir pan.
Organizatoriaus įgalioto asmens pasirašytas prašymas gali būti pateikiamas vienu iš nurodytų būdų:
- skenuotas dokumentas, siunčiamas elektroniniu paštu lrt@lrt.lt;
- rašto originalas, siunčiamas paštu, adresu S. Konarskio g. 49, Vilnius, ar tiesiogiai pristatomas
LRT.

Išnagrinėjus prašymą ir priėmus sprendimą LRT tapti informaciniu Projekto rėmėju, Informacijos
viešinimui informaciniuose blokuose, atsižvelgiant į renginio / projekto pobūdį, aktualumą, mastą, tęstinumą,
bendradarbiavimo galimybes ir pan., taikomos nuolaidos pagal LRT generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą
tvarką.

