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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau tekste - LRT) inicijuoja ir 
organizuoja ,,LRT Metų apdovanojimus 2020‘‘ (toliau tekste – apdovanojimai), kurių tikslas – 
atkreipti dėmesį į idėjas, darbus įvykius ir asmenybes, kurie 2020 m. labiausiai prisidėjo prie 
Lietuvos augimo. 

2. Skelbiamos septynios apdovanojimų nominacijos (Metų asmenybė, Metų ambasadorius, Metų 
verslo lyderystė, Metų atradimas, Metų kultūros reiškinys, Metų pilietinė iniciatyva, Metų 
ateitis. 

3. Apdovanojimų dalyvius siūlo LRT apdovanojimų darbo grupė, kurią sudaro skirtingų sričių 
žurnalistai, o darbo grupei vadovauja Generalinio direktoriaus pavaduotojas Gytis Oganauskas. 
Darbo grupė kiekvienos nominacijos kategorijoje atrinka po 3 nominantus. Nominacijų 
laimėtojus renka nepriklausoma vertinimo komisija ir LRT.lt portalo lankytojai. 

4. Apdovanojimai teikiami ir filmuojami 2020 m. gruodžio 15 dieną.  
5. Apdovanojimų renginys bus transliuojamas LRT kanale 2020 m. sausio 2 dieną. 

 
 

2.  APDOVANOJIMŲ NOMINACIJOS 
 

6. Skelbiamos devynios apdovanojimų nominacijos:   
6.1. Metų asmenybė – žmogus, iš kurio mokomės; asmenybė, įkvėpusi augti ir mus. 
6.2. Metų ambasadorius – žmogus, kolektyvas ar organizacija, labiausiai garsinusi Lietuvos 

vardą pasaulyje. 
6.3. Metų verslo lyderystė – verslo atstovas, įmonė ar organizacija, tapusi pavyzdžiu kitiems. 
6.4. Metų atradimas – mokslo, technologijų ar inovacijų žmogus, kolektyvas, nustebinęs 

netikėta idėja ar atradimu. 
6.5. Metų kultūros reiškinys – kultūros asmenybė, kolektyvas ar organizacija, kurios darbas 

šiemet tapo reiškiniu. 
6.6. Metų pilietinė iniciatyva – žmogus, kolektyvas ar organizacija, kurios idėja sutelkė ir 

suvienijo mus bendram tikslui. 
6.7. Metų ateitis – jaunosios kartos žmogus, kolektyvas ar organizacija, savo talentu, ryžtu ir 

pasiekimais jau šiandien kurianti ateities Lietuvą. 
 

3. VERTINIMO KOMISIJA 
 
7. Pretendentus vertina vertinimo komisija. Vertinimo komisiją sudaro 9 nariai: vienas vertinimo 

komisijos narys turi būti LRT deleguotas LRT atstovas ir aštuoni  visuomenės veikėjų, 



atstovaujančių atskiras visuomenės gyvenimo sritis: mokslą, istoriją, filosofiją, verslą, kultūrą, 
žiniasklaidą, ekonomiką, politiką ir sportą.  

8. Vertinimo komisijos pirmininkas – LRT deleguotas LRT atstovas. 
9. Dalyvių sąrašą, kuris bus pateikiamas vertinimo komisijai, paruošia LRT darbo grupė, kuri 

sudaroma iš 7 narių: LRT Generalinio direktoriaus pavaduotojo, LRT kultūros turinio 
redaktorės, LRT Kūrybos skyriaus vadovės, LRT radijo naujienų tarnybos vadovės, LRT TV 
naujienų tarnybos vadovės, LRT Klasikos redakcijos vadovo, LRT.LT vyriausiojo redaktoriaus. 

10. Vertinimo komisija sudaroma atskiru LRT generalinio direktoriaus įsakymu. 
11. LRT redakcinė grupė sudaroma atskiru LRT generalinio direktoriaus įsakymu.  
12. Vertinimo komisijos balsavimo svertas sudaro 50 proc.  

 
4. APDOVANOJIMŲ ORGANIZAVIMAS   

 
13. Dalyviai į LRT Metų apdovanojimus siūlomi LRT darbo grupės nuo 2020 m. spalio 5 d.  iki 

2020 m. spalio 16 d. 
14. Vertinimo komisija ir LRT.lt portalo lankytojai už dalyvius  balsuoja  nuo 2020 m. lapkričio 16 

d. iki 2020 m. gruodžio 8 d.  
15. Nominacijų laimėtojai apdovanojami baigiamajame renginyje, kuris vyks LRT Didžiojoje 

studijoje 2020 m. gruodžio 15 d.  
 

5. KANDIDATŲ  RINKIMO TVARKA IR BALSAVIMAS 
 
16. Kandidatus į visas nominacijas, nurodytas šių Taisyklių 16 punkte, siūlo ir pateikia po 3 

pretendentus kiekvienoje nominacijoje LRT darbo grupė. 
17. Pateikus po 3 pretendentus vertinimo komisija įvertina ar visi sąraše esantys nominantai atitinka 

nominacijos apibrėžimą ir nėra pasikeitusios faktinės aplinkybės. Tokiais atvejais  nominantas 
gali būti anuliuojamas iš sąrašo. Anuliavimą tvirtina komisijos pirmininkas.   

18. Vertinimo komisijos nariai sumuoja kiekvienam dalyviui skirtus balus tokia tvarka: 3 balai 
skiriami daugiausiai paminėjimų surinkusiam dalyviui, 1 balas – mažiausiai.  

19. Portalo lankytojai taip pat balsuoja už visas nominacijas, jų balsavimo svertas sudaro 50 proc. 
Daugiausia balų surinkęs nominantas gauna 3 balus, mažiausiai – 1 batą.  

20. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. 
21. Jeigu tas pats dalyvis surenka didžiausią balų skaičių daugiau nei vienoje nominacijoje, 

laimėtoju skelbiamas toje, kur surinko daugiau balų. Likusioje nominacijoje laimėtoju 
skelbiamas sekantis sąraše pagal balų skaičių. Jeigu tas pats dalyvis surenka vienodą ir 
didžiausią balų skaičių daugiau nei vienoje nominacijoje, komisijos pirmininkas sprendžia, 
kurioje kategorijoje jis bus skalbiamas laimėtoju. Likusioje nominacijoje laimėtoju skelbiamas 
sekantis sąraše pagal balų skaičių. 

 
7.  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 
22. Apdovanojimų dalyvių duomenų valdytojas yra LRT.  
23. Apdovanojimų dalyviai, šių Taisyklių 16 punkte nurodyti juridiniai ir fiziniai asmenys, 

garantuoja LRT, kad yra gautas sutikimas LRT tvarkyti pretendentų duomenis apdovanojimų 
organizavimo ir vykdymo tikslais. 

24. Dalyvis, pateikęs LRT raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su LRT tvarkomais apdovanojimų 
pretendentų asmens duomenimis ir sužinoti, kaip ir kokiu tikslu šie duomenys yra tvarkomi, taip 
pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis. 

25. Pateikti dalyvių duomenys anketose saugomi 1 (vienerius) metus. 
 

8.  ATSAKOMYBĖ 
 



26. LRT neatsako už nuostolius, susijusius su apdovanojimų atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu 
ar šių Taisyklių pakeitimu.  

27. LRT neatsako, jeigu pretendento, kuris buvo pasiūlytas, neįmanoma pasiekti telefono numeriu 
ar elektroniniu paštu, kurie buvo nurodyti anketoje. 

28. LRT neatsako už informacijos, kuri buvo pateikta anketoje, turinį ir jos pateikimo formą. Joks 
informacijos apie pretendentą paskelbimas, jeigu atitinkama informacija yra pateikta anketoje, 
negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu. 
 

9.  KITA INFORMACIJA 
 

29.  Šių Taisyklių 16 punkte nurodyti  juridiniai ir fiziniai asmenys, patvirtina, kad yra susipažinę su 
šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis. 

30. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais, LRT gali priimti vienašališką sprendimą, 
vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.  

31. Informacija apie apdovanojimus ir šios Taisyklės skelbiamos portale LRT.LT. 
32. LRT turi teisę daryti šių Taisyklių pakeitimus, apie tai informuodama tuo pačiu būdu, kaip buvo 

paskelbtos šios Taisyklės. 
33. Dalyvavimas apdovanojimų filmavime reiškia pretendento / nominanto sutikimą su visomis šių 

Taisyklių sąlygomis, jų pakeitimu bei sutikimu, kad medžiaga su jo atvaizdu būtų viešai rodoma 
LRT programų tinklelyje nustatytu metu. 

34. LRT atsakingas asmuo – Viešųjų ryšių ir rinkodaros projektų vadovė Justina Sokolovskė, tel. 8 
(673) 09844, el. paštas – justina.sokolovske@lrt.lt  


