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„Lietuvos ryto“ televizijos reklamos pardavimo sistema                
          (galioja nuo 2018 01 01) 

 

 

1. Klipo kaina  perkant GRP sekundes yra lygi : 

klipo trukmės sekundėmis,   

programos zonos CPP įkainio eurais 

ir  3 Days Coded Playback GRP (vidutinis 15 min.) dydžio sandaugai. 

       Faktinis GRP  dydis skaičiuojamas pagal UAB “TNS.LT” pateiktą  faktinę informaciją.  Planuojamą 

GRP  dydį nustato kanalas.  Jei GRP yra mažesnis nei 0,1, tai skaičiuojamas lygiai 0,1 GRP. 

 

2. Klipo kaina  perkant SEKUNDES yra lygi : 

klipo trukmės sekundėmis 

ir programos zonoje sekundės kainos eurais sandaugai. 

 

3. CPP ir sekundės  įkainis priklauso nuo programos, kuriose transliuojami klipai. Programos 

skirstomos  į zonas A,B,C ir D: 

A.  Tiesioginės transliacijos (Sportas, Žinios, Reporteris, debatai); 

B.  Programos po 16 val. (išskyrus A); 

C.  Programos ne darbo dienomis iki 16 val. (išskyrus A); 

D.  Programos darbo dienomis  iki 16 val. (išskyrus A). 

 

1. CPP  kaina programos zonoje (Eur  be PVM):   Sekundės kaina programos zonoje (Eur be 

PVM): 

12 Eur;       41 Eur; 

10 Eur;       29 Eur; 

5 Eur;        9 Eur; 

3 Eur;       5 Eur. 

 

2. Prieš konkrečią programą transliuojamai reklamai taikoma tos konkrečiosios programos 

įkainis. 

 

3. Jei programa transliuojama per kelias zonas, tai jai taikoma programos pradžios zonos kaina. 

 

4. Išskirtinių pozicijų indeksai reklamai:  

 pirma klipo pozicija reklamos bloke – 1,3;  

 antra ir paskutinė klipo pozicija reklamos bloke – 1,2;  

 bet kuri kita pozicija reklamos bloke – 1,1.  

Išskirtinėse pozicijose transliuojami klipai negali būti trumpesni nei 20 sek. trukmės. 



 

 

 

 

UAB „Lietuvos ryto” televizija 

Gedimino pr. 12A, 

01103 Vilnius, Lietuva 

 

 

Įmonės kodas 122263617 

PVM mokėtojo kodas 

LT222636113 

Bendrovė įregistruota 

Juridinių asmenų registre 

   
            Laikraštis, televizija, naujienų portalas, spaustuvė 

 

 

   

SĄSKAITOS  

BANKUOSE 
 AB „Swedbank” 

LT837300010091413302 

Banko kodas: 73000 

 

5. Trečiųjų šalių reklama klipuose galima tik tuo atveju, jeigu trečiosios šalys yra tiktai įvardinamos 

žodžiu ir / ar parodoma jų prekės ženklas iki 3 sekundžių trukmės (pvz.: akcijos vyksmo vieta). Kitu 

atveju, reklamos klipams su trečių šalių reklama taikomas 1,3 indeksas.  

 

6. Programos transliavimo tinklelis sekančiam kalendoriniam mėnesiui pateikiamas sutartis su kanalu 

turinčioms įmonėms iki kiekvieno einamojo mėnesio  20 d. ir tikslinamas kas savaitę. Kreipkitės į 

Jūratę Navickaitę, jnavickaite@lrytas.lt ir Jums bus atsiųstas aktualus užklausos dieną programų 

tinklelis. 

 

7. Bėgančios eilutės/dinaminės užsklandos. 1 žodžio/1 sekundės kaina skaičiuojama pagal sekundžių 

kainas programos zonose. 

 
Papildoma informacija dėl atidėto žiūrėjimo (TSV) reitingų. 

 

Nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. TNS LT TV-metrų tyrimo duomenys apima ne tik linijinio, bet ir 

atidėto TV žiūrėjimo televizijos auditorijos duomenis. Priklausomai nuo TV žiūrėjimo atidėjimo 

trukmės, TSV duomenys yra skirstomi į: (1) atidėtą žiūrėjimą tą pačią dieną, kai vyko transliacija realiu 

laiku (VOSDAL); (2) trijų dienų atidėtą žiūrėjimą, t.y. žiūrėjimą trijų dienų laikotarpyje nuo transliacijos 

realiu laiku (3 Days Coded Playback); ir (3) septynių dienų atidėtą žiūrėjimą, t.y. žiūrėjimą septynių 

dienų laikotarpyje nuo transliacijos realiu laiku (7 Days Coded Playback). 

 

Atidėto TV žiūrėjimo duomenų apmokestinimas: 

- Į bendrus apmokestinamus reitingus įtraukiami 3 Days Coded Playback reitingai. TNS LT teikiami 7 

Days Coded Playback duomenys į bendrus reitingus neįtraukiami ir nėra apmokestinami; 

- Duomenys įtraukiami į skaičiuojamus reitingus pagal žiūrėtos programos linijinės transliacijos laiko 

zoną, bet tik tuo atveju, jei vaizdas žiūrimas jo neprasukant; 

- Atidėto TV žiūrėjimo reitingai yra apmokestinami įprastais įkainiais taikomais linijinio (tiesioginio) 

žiūrėjimo reitingų apmokestinimui, t.y. taikant tuos pačius laiko zonos ir kainų indeksus ir kt. 

 

 

 

Šie įkainiai galioja iki kitų oficialiai paskelbtų įkainių.  
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