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Ministro Pirmininko pavedimu, prireikus kartu su suinteresuotomis institucijomis, 

prašyčiau išnagrinėti Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Lietuvos žmogaus teisių gynimo 

asociacijos ir kitų visuomeninių organizacijų pareiškimą „Dėl konstitucinio šalies valdymo“ 

(2020 m. kovo 24 d.) ir atsakyti pareiškėjams, Prezidento kanceliarijai, Seimo kanceliarijai 

(kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai).  
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Kultūros ministerijai 

Teisingumo ministerijai 

LRT tarybai 

Viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“  

Ministro Pirmininko patarėjai U. Kaunaitei  

Ministro Pirmininko patarėjui L. Savickui 

Ministro Pirmininko patarėjui G. Surpliui 
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Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai 

Lietuvos Respublikos Seimo nariams 

 

Lietuvos žmogaus teisių ir kitų visuomeninių organizacijų 

PAREIŠKIMAS 
Dėl konstitucinio šalies valdymo  

2020 m kovo 24  d. 

Vilnius 

 

Lietuvos žmogaus teisių bei kitoms visuomeninėms organizacijoms kelia susirūpinimą sisteminėje žiniasklaidoje 

nuolat eskaluojamas tam tikrų politinių grupių nepasitenkinimas Vyriausybės darbu, kuriuo pasitikėjimas pasaulį 

užklupusios koronaviruso krizės akivaizdoje ypač svarbus visuomenės sutelktumui išsaugoti. Ypač šokiruoja 

nacionalinio transliuotojo skleidžiama vienpusiška  šalies valdžios darbą diskredituojanti informacija. Jeigu nuolatinį 

valdžios menkinimą TV laidose ir būtų galima pateisinti komercinės televizijos savininkų politiniu neįžvalgumu arba 

neatsakingumu, tai toks pateisinimas absoliučiai neįmanomas visuomeninio transliuotojo atžvilgiu – šalyje susidarė 

grėsminga situacija, kai esant ekstremalioms aplinkybėms valstybėje nacionalinis transliuotojas, užuot stiprinęs 

visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis, eskaluoja ir laidose menkina bei dirbtinai kuria valdžios neįgalumo 

įvaizdį, jos tariamą nesugebėjimą suvaldyti šalį užklupusią krizę, tam pasitelkdamas permanentiškai esama valdžia 

nepatenkintus visuomenės ir politikos veikėjus. 

 

Neįsivaizduojama situacija, kad  Jungtinėse Amerikos valstijose  buvusiam prezidentui Barakui Obamai  kasdieninėse 

šalies televizijos laidose būtų skiriama daugiau laiko, negu veikiančiam prezidentui Donaldui Trampui. Tuo tarpu 

mūsų šalies nacionalinio transliuotojo laidose Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai  tradiciškai 

skiriamas saikingesnis laikas, negu buvusiai prezidentei Daliai Grybauskaitei, kuri savo pasisakymais jau atvirai ėmė 

menkinti veikiančios vyriausybės darbą ir valdančiosios daugumos veiklą. 

 

Būdami nešališki, nepataikaudami jokioms politinėms partijoms ir objektyviai įvertinę, pritariame „Nacionalinio 

susivienijimo“  2020 m. kovo 21 d. išplatintam pareiškimui “dėl būtinybės krizės sąlygomis vadovautis konstitucine 

valdžios ir demokratinio valdymo samprata“. Jame reiškiamas susirūpinimas Lietuvos politikų raginimais 

koronaviruso epidemijos metu šalyje įvesti nepaprastąją padėtį arba krizės valdymą perduoti profesionaliam kariškiui, 

esą Lietuvos Respublikos Vyriausybė šiuo metu nesugeba tinkamai spręsti epidemijos keliamų problemų. Pritariame 

nuomonei, jog tokiuose nepagrįstuose ir iš esmės neteisėtuose siūlymuose galima įžvelgti siekį įvykdyti 

antikonstitucinį valdžios įgaliojimų perėmimą atveriant galimybę panašius siūlymus teikiančioms politinėms jėgoms 

nedemokratiniu ir neteisėtu keliu perimti šalies valdymą.  

 

Tokiomis aplinkybėmis nacionalinio transliuotojo laidos ir skleidžiama informacija tik kursto žmonų baimę, paniką ir  

destabilizuoja visuomenės rimtį. Su tokia LRT veikla ir jos vadovų laikysena toliau negalima taikstytis. Pažymime, 

kad dabartinėje ekstremalioje situacijoje LRT nesugeba vykdyti visuomenę konsoliduojančios nacionalinio 

transliuotojo misijos − LR veikla jau kelia atvirą grėsmę Lietuvos valstybės egzistencijai. Todėl reikalaujame Lietuvos 

Respublikos Prezidentą ir Seimą nedelsiant imtis nacionalinio transliuotojo veiklos pertvarkos ir kol šalyje padėtis 

netapo  nevaldoma, skubiai pakeisti LRT tarybos sudėtį politiniu nešališkumu bei pilietine atsakomybe ir visuomenės 

pagarbą pelniusiais nariais, kurie gebėtų užtikrinti nacionalinio transliuotojo misijos ir jo strateginių tikslų 

įgyvendinimą - telkti o ne skaldyti Lietuvos visuomenę. 

 

Nacionalinė vartotojų konfederacija 

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras: 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija 

Piliečių gynimo paramos fondas 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija 

Lietuvos Helsinkio grupė 

 

Pareiškimas priimtas nurodytų organizacijų sutarimu: 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas    Romualdas Povilaitis 
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-----Original Message----- 
From: Komitetas LZTA <komitetas@lzta.lt>  
Sent: Tuesday, March 24, 2020 7:35 PM 
To: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt> 
Subject: dėl konstitucinio šalies valdymo 
 
Mūsų šalies nacionalinio transliuotojo laidose Prezidentui Gitanui Nausėdai  tradiciškai skiriamas 
saikingesnis laikas, negu buvusiai prezidentei Daliai Grybauskaitei, kuri savo pasisakymais jau viešai ėmė 
menkinti veikiančios vyriausybės darbą ir atskirus Vyriausybės narius. 
 
Tokiomis aplinkybėmis nacionalinio transliuotojo laidos ir skleidžiama informacija tik kursto žmonų baimę, 
paniką ir destabilizuoja visuomenės rimtį. Su tokia LRT veikla ir jos vadovų laikysena toliau negalima 
taikstytis... 
 
Pridedamas Lietuvos žmogaus teisių organizacija pareiškimas. 
 
Pagarbiai 
 
Romualdas Povilaitis 
 
___________________________________ 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija Laisvės al.97-6, Kaunas 
t.:868843356 
romualdas.povilaitis@gmail.com   
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