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 DĖL NACIONALINIO TRANSLIUOTOJO VEIKLOS  

Nacionalinis transliuotojas – ypatingas žiniasklaidos priemonės statusas . Jo savininkas yra 

valstybė, todėl LRT turėtų savo veiklą grįsti „pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, 

atskaitomybės, skaidrumo, efektyvumo, demokratijos, objektyvumo, politinio neutralumo, 

nepriklausomumo ir kitais teisinės valstybės principais. LRT užtikrina žodžio ir kūrybos laisvę.“ 

(Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo, toliau – Įstatymas, 3 str.). Taip pat nurodoma, 

jog LRT privalo „stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą“, „LRT rengiamose ir (ar) 

skleidžiamose (arba transliuojamose) radijo ir televizijos programose (toliau – LRT programos) ir 

LRT interneto svetainėje turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai. LRT programose ir LRT 

interneto svetainėje dalyvauti ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. LRT 

programose ir LRT interneto svetainėje turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, 

nenusižengiama moralės ir etikos principams.“ 

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir kitos raštą pasirašiusios organizacijos su nerimu stebi, 

kad šių principų LRT savo veikloje nesilaiko.  

Pirma, turime pabrėžti, jog LRT aktyviai skleidžia vienos visuomenės mažumos (LGBTQ+ 

atstovų) idėjas ir propaguoja jų ideologiją. Stebime, jog LRT internetinėje svetainėje kone kasdien 

pasirodo su LGBT ideologija ir idėjomis susijusių žinučių, jau nekalbant apie tai, kad temos apie 

LGBT skverbiasi ir į vaikams skirtas laidas (Tūkstantmečio vaikai). Tuo tarpu priešingos, 

konservatyvios krypties straipsnių LRT spausdinama kur kas mažiau ir rečiau. Taip pat reikėtų 

paminėti, kad LGBT bendruomenės siekiams ir idėjoms prieštarauja didesnė visuomenės dalis, 

traktuojanti tai kaip visuomenės moralei prieštaraujantį klausimą. Todėl tokiais veiksmais 

prieštaraujama visuomenės moralės vystymui ir stiprinimui.  

Antra, LRT laidose ar perpublikuojant kitų žurnalistų straipsnius LRT internetiniame 

tinklapyje vykdomas atskirų organizacijų veiklos menkinimas, spaudimas už jų konservatyvią 

poziciją viešajame diskurse. Spalvų laida apie Krizinio nėštumo centrą ir jo neva vykdomą spaudimą 

moterims išsaugoti nėštumą, bei kito portalo pateikta publikacija apie Nacionalinės šeimų ir tėvų 

asociacijos neva egzistuojančius ryšius su Kremliumi gali būti traktuojami kaip spaudimas 

organizacijoms nutraukti savo veiklą, taip pat kaip dezinformacija, kenkianti jų reputacijai.   

 

Taip pat reikėtų pabrėžti, jog Įstatymo 4 straipsnyje nurodoma, jog „LRT programose ir LRT 

interneto svetainėje neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms. LRT informacinėse 

programose, komentaruose ir LRT interneto svetainėje pateikiama informacija turi būti pagrįsta, 

atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios turi būti autorizuotos, patikrintos 

ir išsamios.“ Tuo tarpu dabartiniu laikotarpiu stebima, jog kad LRT programose daugiausiai eterio 

gauna ir geriausiai atstovaujamos vienos politinės krypties politinės partijų – tai yra, Tėvynės 

Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Laisvės partijos ir Liberalų sąjūdžio pateikiamos idėjos, 

iniciatyvos, politiniai sprendimai. Tuo tarpu kitų politinių jėgų pozicijos ar visuomeniniai judėjimai 

bei protestai nušviečiami neigiamai, iš jų idėjų ir pasiūlymų tyčiojamasi, apie juos skleidžiama 

dezinformacija.  

 

 LRT eteryje ir publikacijose įsivyravo vienašališkos politinės pažiūros - 

nuolat  pataikaujama Tėvynės sąjungos ir liberalų politikams. Jiems suteikiama daugiausiai eterio, jų 

iniciatyvos ir pozicijos giriamos ir palaikomos, jų klaidos ar visuomenėje neigiamai sutinkamos jų 



iniciatyvos nutylimos, o su jais nesutinkančių žmonių pažiūros yra niekinamos, iš jų tyčiojamasi, apie 

juos skleidžiama dezinformacija, kitaip, nei valdantieji mąstantiems nesuteikiamas žodis. 

 

Todėl manome, kad toks visuomenės skaldymas ir tik vienos, mažumos palaikomos, 

nuomonės nuolatinis transliavimas ir brukimas prieštarauja pačiai LRT kaip nacionalinio 

transliuotojo misijai, ir todėl svarstytina, ar apskritai šis žiniasklaidos kanalas vertas vadintis 

nacionaliniu transliuotoju. Todėl raginame atstatydinti iš pareigų LRT generalinę direktorę 

Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę nepasibaigus jos įgaliojimų laikui, ir reikalaujame iš LRT 

Tarybos imtis visų įmanomų priemonių, kad nacionalinis transliuotojas laikytųsi LRT veiklą 

reglamentuojančių įstatymų. 
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