
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJOS „KOLYMA“ VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO IR 

XXV BUVUSIŲ RUSIJOS „DALSTROJ“ LAGERIŲ POLITINIŲ KALINIŲ SUVAŽIAVIMO 

R E Z O L I U C I J A  

DĖL NEETIŠKO LRT LAIDŲ TRANSLIAVIMO 

Rumšiškės, 2013 m. birželio 15 d. 

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ visuotinis narių susirinkimas ir XXV-asis buvusių 

Rusijos „Dalstroj“ lagerių politinių kalinių suvažiavimas, 

A. atkreipdami dėmesį į tai, kad šių metų Vasario 16-osios išvakarėse TV programoje „LRT 

Kultūra“ buvo transliuojamas sovietmečio vaidybinis filmas „Niekas nenorėjo mirti“, kuriame 

labai tendencingai, iš okupantų matymo taško nušviečiama pokario Lietuvos istorija ir Partizanų 

kova už mūsų šalies laisvę, 

B. atkreipdami dėmesį ir į tai, kad, likus trims dienoms iki šių metų Kovo 11-osios šventės TV 

programoje „LRT Kultūra“ buvo transliuojama dvylikos metų senumo V. Gerulaičio laida – 

pokalbis su Lietuvos išdaviko Justo Paleckio palikuonimis Justu ir Algirdu Paleckiais, kurioje 

jie visaip garbino ir bandė reabilituoti minėtą išdaviką, 

C. prisimindami, kad tai jau toli gražu nebe pirmas kartas, kai didžiųjų Lietuvos švenčių išvakarėse 

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija transliuoja pro-sovietinio pobūdžio medžiagą, 

D. manydami, kad toks laidų rodymas neturi nieko bendra su stengimusi objektyvai nušviesti 

įvykius neva pristatant įvairius požiūrius, kaip kad nieko bendro su objektyvumu neturėtų šalia 

žydų Holokausto aukų pristatomas dar ir nacistinių budelių požiūris, 

E. pasipiktinę tokiomis nepatriotinėmis tendencijomis nacionalinio transliuotojo programose, 

F. manydami, kad LRT TV vadovas Rimvydas Paleckis suprato, jog toks rodymas sukels neigiamą 

daugelio žiūrovų reakciją, bet vistiek pasirinko tokį kelią, t.y. pasirinko visuomenės piktinimo 

kelią, o tai mūsuose vadinama žodžiu „provokacija“, 

G. įtardami, kad šie veiksmai gali būti sąmoningai daromi todėl, kad Rimvydas Paleckis yra 

Lietuvos kvislingo Justo Paleckio vaikaitis, 

H. apgailestaudami, kad nei viena Lietuvos žurnalistų, transliuotojų ar jų priežiūros organizacija 

nereaguoja į tokius veiksmus, ir tai sukelia jų vykdytojams pojūtį, esą jie elgiasi teisingai, 

I. su nerimu laukdami artėjančios Liepos 6-osios,  
 

1. prašo LRT generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus deramai įvertinti R. Paleckio 

veiksmus ir ateityje atsakingiau sudarinėti LRT programų tvarkaraščius, kad nebepasikartotų 

pro-sovietiniai išsišokimai LRT laidose ir nebūtų keliama įtampa visuomenėje, 

2. prašo LRT Tarybos pirmininko Žyginto Pečiulio ir kitų Tarybos narių kontroliuoti, ar LRT 

tinkamai įgyvendina savo viziją būti moderniu, atsakingu, Lietuvos visuomenę telkiančiu, o ne 

skaldančiu transliuotoju, ir užtikrinti, kad LRT deramai vykdytų savo esminį visuomeninį 

uždavinį – puoselėti nacionalinę kultūrą, tautinę savigarbą, stiprinti tautos tapatybę, 

3. prašo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos žurnalistų 

draugijos, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos bei Žurnalistų etikos inspektorės savo 

kompetencijos ribose, savarankiškai ir savalaikiai reaguoti į tokius ir panašius neigiamus 

reiškinius visuomenės informavimo priemonėse ir imtis veiksmų tokiems reiškiniams stabdyti, 

4. prašo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atkreipti dėmesį į 

antilietuviškas tendencijas LRT laidose ir imtis veiksmų tokioms tendencijoms šalinti.  
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