
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS  

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2023 M. KONKURSO „PRAGIEDRULIAI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2023 m. sausio 10 d. Nr. V-2 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 22 

dalies 8 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų 

patvirtinimo“, 17.8 papunkčiu:  

1. T v i r t i n u 2023 m. konkurso „Pragiedruliai“ nuostatus (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko                   

2022 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. V-3 „Dėl 2022 m. konkurso „Pragiedruliai“ nuostatų patvirtinimo“. 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                   Rimantas Bagdzevičius                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos radijo ir televizijos  

komisijos pirmininko  

2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-2 
 

2023 M. KONKURSO „PRAGIEDRULIAI“ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2023 m. konkurso „Pragiedruliai“ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato Lietuvos radijo ir 

televizijos komisijos (toliau – LRTK) organizuojamo 2022 m. transliuotų geriausių radijo programų 

atskirų programų (toliau vadinama – Radijo laida) ir televizijos programų atskirų programų (toliau 

vadinama – Televizijos laida) (bendrai vadinama – Radijo, Televizijos laida (-os) ) Konkurso 

vykdymo tvarką.  

2. Konkurso tikslas – skatinti kurti kokybiškesnes ir įvairesnes Radijo, Televizijos laidas. 

3. Informacija apie Konkursą skelbiama LRTK interneto svetainėje https://www.rtk.lt, nurodant 

Radijo, Televizijos laidų pateikimo Konkursui terminą, reikalavimus Radijo, Televizijos laidų 

įrašams, jų vertinimo kriterijus ir kitą Konkursui vykdyti būtiną informaciją. Prireikus informacija 

apie Konkursą gali būti skelbiama ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.   

 

 

II SKYRIUS 

RADIJO, TELEVIZIJOS LAIDŲ PATEIKIMAS KONKURSUI 

 

4. Radijo, Televizijos laidas Konkursui gali siūlyti jų kūrėjai ir kiti asmenys nuostatų nustatyta tvarka.  

5. Asmenys, siūlantys Radijo, Televizijos laidas Konkursui, informuoja apie tai LRTK el. paštu 

pragiedruliai@rtk.lt ir nurodo Radijo, Televizijos laidos pavadinimą ir televizijos programą arba 

radijo programą, kurioje Radijo, Televizijos laida buvo transliuota.  

5.1. LRTK, gavusi Radijo, Televizijos laidos kūrėjų pranešimą apie Radijo, Televizijos laidą, suteikia 

jiems prisijungimo prie LRTK FTP serverio slaptažodį ir vartotojo vardą. Į LRTK FTP serverį turi 

būti įkelti Radijo, Televizijos laidos ir jos pristatymo, atskleidžiančio laidos esmę, įrašai, atitinkantys 

nuostatų 8 ir 9 punktų reikalavimus. 

5.2. LRTK, gavusi iš asmenų pasiūlymą įtraukti Radijo, Televizijos laidą į Konkurso dalyvių sąrašą, 

apie tai informuoja Radijo, Televizijos laidos kūrėjus ir, jiems sutikus įtraukti Radijo, Televizijos 

laidą į Konkursą, suteikia jiems prisijungimo prie LRTK FTP serverio slaptažodį ir vartotojo vardą, 

skirtus Radijo, Televizijos laidos ir jos pristatymo įrašų įkėlimui nuostatų nustatyta tvarka.  

 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI RADIJO, TELEVIZIJOS LAIDOMS IR JŲ ĮRAŠAMS 

 

6. Konkursui gali būti pateikiamos Radijo, Televizijos laidos, pirmą kartą transliuotos 2022 m. 

televizijos ir (ar) radijo programose.  

7. Radijo, Televizijos laidų kiekis ir trukmė neribojama, išskyrus Radijo, Televizijos laidas iš Radijo, 

Televizijos laidų ciklų. Konkursui galima pateikti ne daugiau kaip 3 Radijo, Televizijos laidas iš 

Radijo, Televizijos laidų ciklo.   

8. Konkursui pateikiami Televizijos laidos ir jos pristatymo įrašai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

8.1. Įrašai turi būti pateikti WMV (Windows Media Video) vaizdo failo formatu; 

8.2. Televizijos laidos, jos pristatymo vaizdo failo pavadinime turi būti nurodyta: Televizijos laidos 

pavadinimas, televizijos programos pavadinimas, kurioje buvo transliuota Televizijos laida, 

transliavimo data; 
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8.3. Televizijos laidos vaizdo failas turi būti įkeltas į LRTK FTP serverio aplanką „Televizijos 

laidos“; 

8.4. Televizijos laidos pristatymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 90 sekundžių; 

8.5. Televizijos laidos pristatymo vaizdo failas turi būti įkeltas į LRTK FTP serverio aplanką 

„Televizijos laidų pristatymai“; 

8.6. Turi būti pateiktas Televizijos laidos lydraštis, kuriame nurodomas Televizijos laidos 

pavadinimas, autorių vardai, pavardės ir jų kontaktiniai duomenys, trukmė, televizijos programa, 

kurioje buvo transliuota Televizijos laida, transliavimo data ir trumpas Televizijos laidos 

apibūdinimas. Lydraštis turi būti įkeltas į LRTK FTP serverio aplanką „Televizijos laidų lydraščiai“; 

8.7. Televizijos laidos, jos pristatymo vaizdo failai turi būti pateikiami be „DRM“ apsaugos.  

9. Konkursui pateikiami Radijo laidos ir jos pristatymo įrašai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

9.1. Įrašai turi būti pateikti MP3 garso failo formatu; 

9.2. Radijo laidos, jos pristatymo garso failo pavadinime turi būti nurodyta: Radijo laidos 

pavadinimas, radijo programos pavadinimas, kurioje buvo transliuota radijo laida, transliavimo data; 

9.3. Radijo laidos garso failas turi būti įkeltas į LRTK FTP serverio aplanką „Radijo laidos“; 

9.4. Radijo laidos pristatymo garso failas turi būti įkeltas į LRTK FTP serverio aplanką „Radijo laidų 

pristatymai“; 

9.5. Radijo laidos pristatymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 90 sekundžių; 

9.6. Turi būti pateiktas Radijo laidos lydraštis, kuriame nurodomas Radijo laidos pavadinimas, 

autorių vardai, pavardės ir jų kontaktiniai duomenys, trukmė, radijo programa, kurioje buvo 

transliuota Radijo laida, transliavimo data ir trumpas Radijo laidos apibūdinimas. Lydraštis turi būti 

įkeltas į LRTK FTP serverio aplanką „Radijo laidų lydraščiai“; 

9.7. Radijo laidos, jos pristatymo garso failai turi būti pateikiami be „DRM“ apsaugos.  

 

 

IV SKYRIUS 

RADIJO, TELEVIZIJOS LAIDŲ VERTINIMO KOMISIJA  

IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

10. Konkursą vykdo ir Konkursui pateiktas Radijo, Televizijos laidas vertina Radijo, Televizijos laidų 

vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), kuri sudaroma LRTK pirmininko įsakymu iš LRTK 

narių.  

11. Vertinimo komisijos darbas organizuojamas nuostatų nustatyta tvarka. 

12. Vertinimo komisijos posėdžius kviečia ir juos veda LRTK pirmininko įsakymu paskirtas 

Vertinimo komisijos pirmininkas.  

13. Vertinimo komisijos posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Vertinimo 

komisijos narių.  

14. Vertinimo komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Vertinimo 

komisijos pirmininkas ir sekretorius. 

15. Vertinimo komisijos sekretorius yra LRTK pirmininko paskirtas LRTK administracijos 

darbuotojas, kuris nėra Vertinimo komisijos narys.  

16. Vertinimo komisija Konkursui pateiktas Radijo, Televizijos laidas vertina pagal šiuos kriterijus: 

16.1. aktualumą; 

16.2. išliekamąją ir meninę vertę; 

16.3. originalumą; 

16.4. poveikį ugdant kultūrines, bendražmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes;  

16.5. darbo profesionalumą, kūrybiškumą.  
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V SKYRIUS 

KONKURSO VYKDYMAS 

 

17. Konkursas vykdomas šiais etapais: Radijo, Televizijos laidų, jų pristatymų įrašų pateikimas; 

Radijo, Televizijos laidų vertinimas, Konkurso laimėtojų nustatymas; jų paskelbimas ir 

apdovanojimas.  

18. Pasibaigus Radijo, Televizijos laidų ir jų pristatymų pateikimo terminui, sudaromas pateiktų 

Radijo, Televizijos laidų sąrašas.  

19. Konkurso Radijo, Televizijos laidų vertinimo etape Vertinimo komisija perklauso Radijo laidas, 

peržiūri Televizijos laidas ir jas vertina pagal nuostatų 16 punkte nustatytus kriterijus. 

20. Kiekvienas Vertinimo komisijos narys atskiram vertinimo kriterijui, numatytam nuostatų 16 

punkte, skiria nuo 0 iki 10 balų. Maksimalus vieno Vertinimo komisijos nario skiriamų balų skaičius 

kiekvienai Radijo arba Televizijos laidai – 50 balų, minimalus – 0 balų.  

21. Vertinimo komisija iš jai pateiktų Radijo, Televizijos laidų nuostatų nustatyta tvarka išrenka 

geriausias Radijo, Televizijos laidas. 

22. Konkurso laimėtoja pripažįstama Radijo, Televizijos laida, surinkusi ne mažiau kaip 25 

Vertinimo komisijos narių balus. 

23. Radijo, Televizijos laidas Konkursui pateikę asmenys į Radijo, Televizijos laidų perklausas, 

peržiūras ir Vertinimo komisijos posėdžius nekviečiami. 

24. Vertinimo komisijai nustačius Konkursą laimėjusias Radijo, Televizijos laidas, rengiama 

Konkurso laimėtojų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonija. Šios ceremonijos metu paskelbiamos 

Konkursą laimėjusios Radijo, Televizijos laidos, jų kūrybinės grupės, parodomi šių Radijo, 

Televizijos laidų pristatymai ir Radijo, Televizijos laidų kūrybinių grupių atstovams įteikiami 

Konkurso diplomai. Konkursą laimėjusių Radijo, Televizijos laidų sąrašas skelbiamas LRTK 

interneto svetainėje https://www.rtk.lt. 

25. LRTK, esant galimybei, turi teisę filmuoti Konkurso laimėtojų paskelbimo ir apdovanojimo 

ceremoniją ir įrašą transliuoti televizijos programoje.  

26. Radijo, Televizijos laidų autoriai, pateikdami Radijo, Televizijos laidą arba pagal nuostatų 5.2. 

punktą sutikdami įtraukti ją į Konkursą, be atskiro LRTK kreipimosi suteikia išimtinę teisę LRTK 

įtraukti Konkursą laimėjusias Radijo, Televizijos laidas ir jų pristatymus į Konkurso laimėtojų 

paskelbimo ir apdovanojimo ceremonijos įrašą ir šį įrašą transliuoti televizijos programoje.  

27. LRTK garantuoja, kad Konkursui pateiktų Radijo, Televizijos laidų ir jų pristatymų įrašai bus 

naudojami tik Konkurso vykdymo tikslais. 

28. LRTK garantuoja, kad Radijo, Televizijos laidų ir jų pristatymų įrašai, įtraukti į Konkurso 

laimėtojų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonijos įrašą, nebus naudojami atskirai nuo visos 

Konkurso laimėtojų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonijos įrašo.  

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Konkurso nuostatai keičiami LRTK pirmininko įsakymu. Jei Konkurso nuostatai keičiami jau 

paskelbus Konkursą, apie jų pakeitimus Konkurso dalyviai informuojami ta pačia tvarka, kuria buvo 

informuoti apie Konkurso paskelbimą.  

________________________________ 

 


