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Šių metų sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas valdančiosios Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos frakcijos balsų dauguma priėmė nutarimą įkurti Seimo komisiją, kuri atliks Lietuvos 

nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) valdymo struktūros, finansinės ir ūkinės veiklos tyrimą. 

 

Nutarime nurodyta, kad Komisijos prašoma įvertinti tokius klausimus, kaip racionalus 

biudžeto lėšų naudojimas, palyginimas su nacionaliniams transliuotojams taikoma kitų Europos šalių 

praktika, taip pat LRT veiklos atskaitingumas ir skaidrumas. Komisija baigs darbą ir pateiks išvadas 

iki 2018 m. birželio 1 d. 

 

Mes, žemiau pasirašiusieji ALDE frakcijos nariai, esame įsitikinę, kad toks nutarimas 

prieštarauja Europos Tarybos nustatytiems visuomeninės žiniasklaidos laisvės standartams. 

 

Mes visiškai pritariame Europos transliuotojų sąjungos (angl. EBU) pozicijai, kuri pabrėžia, 

kad, pagal Europos standartus, visuomeninės žiniasklaidos priežiūra turi būti atliekama 

nepriklausomų, o ne politinių institucijų, tokių kaip Vyriausybė ar Parlamentas. Kaip Europos 

transliuotojų sąjunga pažymi, tuo atveju, kai visuomeninė žiniasklaida yra finansuojama tiesiogiai iš 

valstybės biudžeto, turi būti išsaugotas jos nepriklausomumas leidybos ir instituciniu požiūriu, tai 

aktualu vertinant Parlamento užklausas dėl informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą pateikimo.  

 

Esame rimtai susirūpinę matydami vykstantį Lietuvos valdančiosios koalicijos kišimąsi į 

žiniasklaidos darbą, ypač dėl to, kad šie veiksmai itin panašūs į kilusią krizę dėl Lenkijos 

visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo ir po to sekusius nerimą keliančius politinius procesus 

šioje šalyje. 

Šiuo laišku norime išreikšti rimtą susirūpinimą dėl tokios apgailėtinos situacijos, kuri 

susijusi su Lietuvos visuomeninio transliuotojo politiniu tyrimu. Todėl raginame valdančiąją 

Lietuvos Seimo daugumą susilaikyti nuo bet kokio politinio kišimosi į Lietuvos radijo ir televizijos 

veiklą bei pasikliauti nepriklausomų institucijų ekspertų tyrimais.  

Kreipiamės į Jus, Lietuvos vadovus, prašydami imtis reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, 

kad šalies visuomeninės žiniasklaidos leidybinė ir finansinė laisvė bei nepriklausomumas būtų 

tinkamai apsaugoti. 
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