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DOI galimai neskaidrios Lietuvos radijo ir televizijos komisijos finansinOs veiklos

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau - LRTK) yra nepriklausoma Seimui atskaitinga
institucij4 kuriai valstybe yra priskyrusi audiovizualinio sektoriaus reguliavimo ir kontroliavimo
funkcijas. Todel LRTK yra vie5ojo sektoriaus subjektas - biudZetine istaiga, kurios juridinis
statusas yra iteisintas valstybineje imoneje ,,Registry centras". LRTK yra taikomas ne tik LR
Visuomenes informavimo istatymas, bet ir LR Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas, LR
Vie5qiq ir privadirl interesq derinimo valstybineje tamyboje istatymas, kiti biudZetiniq istaigq veikl4
reglamentuojantys teises aktai. Taip pat Visuomenes informavimo istatymas numato, jog visi
Lietuvoje veikiantys radijo ir televizijos transliuotojai bei retransliuotojai privalo 0,8 procento savo
pajamq skirti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti.

Mes, radijo ir televizijos transliuotojai, penkiolika metq tvarkingai ir kruopSdiai pervedinejome
pinigus i LRTK s4skait4 ir kartu klauseme - kaip Sie pinigai naudojami? Tadiau gaudavome tik
formalius biurokratinius atsakymus. Tai kartodavosi metai i5 metq. Pastaruoju metu mes galrname
vis daugiau informacijos, jog Sie viesi pinigai naudojami neskaidriai - LRTK ataskaitos yra
nei5samios ir neatitinka biudZetiniq istaigq finansinei atskaitomybei keliamq reikalavimq, sklando
gandai apie neproporcingai didelius LRTK vadovybes atlygius. {tarimus stiprina tai, kad 5i
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informacija yra slepiama, o dauguma LRTK nariq viesai nedeklaruoja nei pajamq, nei vie5q bei
privadiq interesq, kaip tai juos ipareigoja teises alitai.

Matydami, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija neturi noro veikti skaidriai ir net pateikdama
informacijq institucijai, kuriai yra atskaitinga - Seimui, veikia vadovaudamasi ne vie5ajam sektoriui
biidingomis vertybemis, bei matydami, kad LRTK neturi vidinio noro veikti vie5ai, skaidriai bei
taikyti modernius vie5o sektoriaus veiklos standartus, parei5kiame :

1. Atsisakome finansuoti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veikl4 ne per biudZeting s4skait4
ir pra5ome LR Vyriausybes nurodyi valstybes kontroliuojam4 s4skait4, i kuriq galetume
pervesti istatymo nustatytE 0,8 proc. mokesti.

2. Pra5ome, kad Seimas ir Vyriausybe uZkirstq galimybes piktnaudliauti tariamai ypatingu LRTK
statusu - pagal dabartini teisini relimE LRTK turi istatymuose itvirtint4 privilegij4 gauti
privadiq [kio subjektq le5as, tadiau nenumatytas efektyvus Siq le5q naudojimo kontroles
mechanizmas.

3. PraSome Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitet4, esant reikalui pasitelkus ekspertus,
atlikti paskutiniq 5 metq LRTK veiklos bei finansini audit4 ir vie5ai paskelbti jo i5vadas.

4. PraSome paskelbti, kokios sumos yra iSmokamos LRTK nariams bei LRTK vadovybei.

5. Pra5ome viesai paskelbti Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes lstatym4 ir buhalterines apskaitos
bei skaidrumo reikalavimus atitinkandi4 LRTK finansing atskaitomybg, kurioje ai5kiai matytqsi
surinkq, bet nepanaudotq le5q likudiai, sukauptas turtas, o daugiau nei 850 tdkstandiq litq suma
nebutq maskuojama po abstrakdiai suformuluotu Seimui pateiktos finansines s4matos i5laidq
straipsniu nr. 3.

6. Pra5ome, vadovaujantis LR Visuomenes informavimo istatymo 47 str. 17 dalimi, Lietuvos
Respublikos Seimo plenariniame posedyje apsvarstyti LRTK 2010 metq ataskait4, bei Seimo
Valdybos sprendimu sudaryti Seimo darbo grupg, kuri i5sprgstq visas LRTK veiklos teisinio
reglamentavimo problemas - nustatytq Sios institucijos juridini status4, patvirtintq finansavimo,
lesq naudojimo, atskaitomybes taisykles ir pateiktq Visuomenes informavimo istatymo pataisq
projekt4.
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Suprantame, kad LRTK buvo kuriama kaip nepriklausomas radijo ir televizijos rinkos reguliuotojas,
tadiau nepriklausomybe neturi reik5ti savivales ir neskaidrumo. Si valstybes institucija privalo veikti
pagal bendras vie5ojo sektoriaus taisykles, o jos finansq naudojim4 privalo kontroliuoti Seimas ir
Valstybes kontrole. Dabartine situacija, kai kiekvienais metais daugiau nei 2 mln. viesqjq pinigq yra
i5leidZiami kaip privatts yra nepriimtina ir kuo greidiau turi buti sprendZiama.
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