LRT solidarumą su Gruzija išreiškė iškeldama Gruzijos vėliavą
Mindaugas Jackevičius
Dalyvaudami akcijose, apkarstydami automobilius vėliavėlėmis ar paremdami šalį materialiai,
palaikymą Gruzijai išreiškė ne tik daugybė Lietuvos gyventojų. Praėjusią savaitę prie Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pastato kartu su Lietuvos trispalve suplevėsavo ir Gruzijos
valstybinė vėliava. LRT tai aiškina solidarizacija su silpnaisiais, tačiau žiniasklaidos ekspertai neturi
vieningos nuomonės, ar nacionalinis transliuotojas turėtų taip reikšti savo poziciją.
LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos televizijos (LTV) vadovas Rimvydas Paleckis
aiškina, kad vėliava prie LRT iškelta Gruzijoje paskelbus trijų dienų gedulą. Dėl to vėliava kabėjo
perrišta gedulo kaspinu.
Pasak jo, jautėsi, kad situacija Gruzijoje panaši į 1991 m. Sausio įvykius Vilniuje. „Vėliava buvo
iškelta parodant, kad mums ne tas pats, kas vyksta Gruzijoje – ne tai, kad mes užimame poziciją, kad
viskas gerai arba viskas blogai – mes parodome, kad kai yra viena didžiulė konfliktuojanti pusė ir kita
mažytė, tai, nori nenori, solidarizuojiesi su tais mažiukais, nes mes patys esame nedideli ir puikiai
suprantame“, - DELFI aiškino R. Paleckis.
Pasak jo, iškelti Gruzijos vėliavą pasitarę nusprendė LRT vadovai ir kitos tarnybos. Dėl vėliavos
kabinimo atsiklausta Gruzijos ambasadoriaus Lietuvoje. R. Paleckis teigė negirdėjęs, kad Gruzijos
vėliavos iškėlimas būtų įžeidęs kurį nors LRT darbuotoją.
R.Juozapavičius vėliavos nekabintų
„Prie nacionalinio transliuotojo pakabinta vėliava vienareikšmiškai leidžia manyti, kad organizacija
remia Gruziją. Juk kovojančios pusės turi savo vėliavas – matydamas vienos kovojančių pusių
vėliavą supranti, kad tas žmogus tą pusę remia“, - aiškina žurnalistas, nevyriausybinės organizacijos
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus direktorius Rytis Juozapavičius.
Jis primena, kad vienas žurnalistikos reikalavimų – nešališkumas - svarbu teikti faktus, kad žmonės
susidarytų nuomonę patys. Kita vertus, anot R. Juozapavičiaus, puikiai suprantama, kad daugeliu
atveju nešališkiems išlikti sunku.
„Iškabinta vėliava - aiškus ženklas – transliuotojas simpatizuoja. Bet gal čia vadovas simpatizuoja –aš
nežinau. Pats faktas yra įdomus. Reikia paklausti daugybės žurnalistų, ar jie kabintų tokią vėliavą prie
savo redakcijos nušviesdami karinį konfliktą. Aš nekabinčiau, tačiau nenoriu sakyti, kad čia gerai ar
blogai“, - sakė R. Juozapavičius.
Lietuvos žiniasklaida laikėsi progruziniškos pozicijos
Vėliavos iškėlimą kaip šalies palaikymą suprato ir Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininkas
Dainius Radzevičius.
„Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas reikalauja konfliktų arba neaiškių situacijų metu pateikti kuo
daugiau viena su kita nesusijusių skirtingų nuomonių ir būti objektyviais. Formalaus žurnalistinio
objektyvumo prasme tai, manau, gali sukelti abejonių. Bet jei Lietuvos valstybinė pozicija buvo
Gruziją palaikyti, ir traktuosime, kad mūsų žiniasklaidos priemonės irgi vienaip ar kitaip palaiko
valstybinę politiką, o pagal Konstituciją, beje, negali eiti prieš valstybės interesus - šiuo atveju
problemos kaip ir nebūtų“, - aiškino D. Radzevičius.
Anot D. Radzevičiaus, kur kas geriau, kai žiniasklaidos priemonės deklaruoja palaikančios Gruzijos
interesus nei apsimeta išliekančiomis visiškai objektyviomis.„Vienintelė problema, kad atsvaros
objektyvesnei žiniasklaidai Lietuvoje tiesiog nebuvo – akivaizdžiai matome, kad rusiškos
žiniasklaidos priemonės palaiko prorusišką poziciją, o dauguma Lietuvos žiniasklaidos priemonių
rėmė progruzinišką poziciją. Trečiosios nuomonės pasigedau ne tik nacionaliniame kanale, bet
apskritai visose žiniasklaidos priemonėse“, - apibendrino LŽS pirmininkas.
K.Girnius: BBC to nedarytų
Politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius sako, kad situacija komplikuota. Jo manymu, prie BBC ir
pagrindinių JAV žinių agentūrų vėliava šiuo atveju neplevėsuotų - būtų pavojus sukelti galimybę
laikytis vienos pusės remiamos pozicijos, o ne objektyviai nagrinėti reikalus.
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„Antra vertus, LRT, skirtingai nuo BBC ir „BBC World Service“, nėra vien tik žinių agentūra – čia
yra visokiausių kitų laidų, neturinčių nieko bendra su žiniomis. Galiu įsivaizduoti, kaip žmonės,
rengiantys pramogines laidas, gali jaustis turintys teisę išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Bet šia
prasme pagrindinė atsakomybė tenka žinių tarnyboms – ne taip svarbu, vėliava plevėsuoja ar ne –
svarbu užtikrinti, kad jų žinios apie įvykius Gruzijoje būtų kiek galima objektyvesnės, nebūtų
vienašališkos ir netaptų propaganda, kur aiškinama tik iš vienos pusės“, - kalbėjo K. Girnius.
Anot jo, pranešinėjant apie užsienio reakciją Gruzijos atžvilgiu, nacionalinio transliuotojo eteryje
turėtų atsispindėti įvairiausios nuomonės.
R.Paleckis: solidarizavomės su silpnaisiais
R. Paleckio teigimu, LRT atspindėjo abi konfliktuojančias puses, pateikinėjo įvairias nuomones. Anot
jo, LRT iš esmės informavo kiek įmanoma nešališkai ir objektyviai, tačiau savo kailiu esame patyrę,
kad galime per vieną naktį būti sunaikinti ir išvaryti iš žemėlapio. Tai, sako R. Paleckis, mus iš esmės
ir skiria nuo BBC ir CNN, niekada nesuprasiančių mažos valstybės situacijos.
„Jie mūsų kailyje niekada nebuvo ir nebus, nes yra visai kitaip žiūrinčios didelės imperijos, valstybės.
Jie žiūri į mažus kaip į trukdančius jiems pasaulyje įgyvendinti tam tikrus interesus, o mes mažiukai.
Tokie ir esame – kažkam trukdome, bet turime teisę egzistuoti. Tokią teisę turi ir gruzinai“, - sakė
LTV vadovas.
„Ne viską žinodami ir neakydami, kad viskas tik juoda arba balta, mes tiesiog iš principo
solidarizavomės su silpnaisiais – su tais, kurie silpni, neturi atominių bombų ir kurie neturi
milijoninės kariuomenės, bet tiesiog atsidūrė akistatoje su galybe“, - teigė R. Paleckis.
Jo manymu, Rusija gerokai viršijo ginties būtinybę – ne tik apgynė Pietų Osetiją, bet ir pradėjo
okupuoti Gruziją. „Kai pradėjo okupuoti, tada, mano asmenine nuomone, aš galiu pareikši savo
poziciją ir šiuo atveju man suprantama, kodėl Audrius Siaurusevičius panašiai galvoja ir kodėl ta
vėliava atsirado prie mūsų pastato“, - apibendrino LTV vadovas.
2008 08 19
DELFI.lt

Straipsnių komentarai:
vp, 2008 08 21 21:52
Kuo remdamasis K. Girnius teigia, kad BBC yra naujienų agentūra, priešingai nei LRT? Kai
paskutinį kartą domėjausi, BBC buvo britų visuomeninis transliuotojas su daugybe kanalų,
muzikinių, pramoginių ir filmus, ir laidas vaikams rodantis. O ir BBC world service radijas ir TV turi
galybę įvairiausių laidų, ne tik naujienas. Kaip gali komentatorius su Harvardo diplomu tokiuose
dalykuose klysti komentuodamas žiniasklaidos situaciją?
to Mind, 2008 08 20 23:10
Deja, tu klysti.
betgi, 2008 08 20 23:09
Saakašvilis tą peklą pradėjo.. Kaip osetinams reikėjo jaustis, kai ant jų pradėjo kristi bombos?
Gruzija tai ne gruzai, 2008 08 20 22:58
Jei sakome, kad palaikome Gruziją, tai nereiškia, jog VIEN gruzus, o būtent VISAS valstybę
sudarančias tautas (ne valdžią), nes VISOS JOS NUKENTĖJO nuo politinių intrigų ir provokacijų, o
toliau vykdomi marodierių išpuoliai bei šalies infrastruktūrų naikinimas ilgiems metams sužlugdė
VISOS šalies visų tautybių žmonių gyvenimus, darbo ir verslo galimybę.
Taigi, šis palaikymas visai nebūtinai reiškia, jog palaikomas ir Sakašvilio smogtas karinis smūgis.
Baisu pagalvoti – štai sėdžiu aš ar kas iš mano šeimos, dirbame, ir staiga mano namas virsta griūvėsiu
krūva, nes arba kažkoks vienas „politikas“ sugalvojo mane „pamokyti“, arba kitas sugalvojo mane
„ginti“. Ir nė iš šio, nė iš to, staiga liekame pliki, basi, be stogo virš galvos, be darbo, be duonos, be
priėjimo prie sąskaitos banke. Taip sakant, ant akmenėlio galvas pasidėsime, dangumi užsiklosim, ir
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sukramtytą žolelę rasa užsigersime. O jei dar šeimoje yra ligonis, kūdikis ar senelis? Kaip jais
pasirūpinti. Juk tai ne dienai ar savaitei, tai gal būt jau visam laikui gyvenimas velniop ir bomžo
terbelė ant peties. Dėl kažkieno pusprotiškų karinių intrigų.
Mind, 2008 08 20 22:58
Rusai okupantai. Negi kam neaišku. O ką okupavo Gruzija?
Mindaugas3, 2008 08 20 22:53
NATO pasirodė impotente. Juk rusai dabat Gruziją yra okupavę. Net diplomatus krato svetimoje
teritorijoje. O pasaulis naiviai gestikuliuoja. Vadinasi Ribentropo - Molotovo paktas TEBEVEIKIA.
burundis, 2008 08 20 21:55
Dabar kiekvienas lietuvis nori buti gruzinu :)
Megstam buti skriaudziami...
Gruzinas
valstybinku atstovas spaudai, 2008 08 20 21:28
pasidare velevnesiu:DDD
Kruvinajai Gabijai, 2008 08 20 21:01
Raudonai kruvinoji Gabija, ar visą mėnesį tau taip ir teka be perstojo?! Matosi, kad esi nukraujavusi,
smegenėlės nemaitinamos. Būtinai eik pas gydytoją :)
Visiems, 2008 08 20 20:56
akivaizdžiai ir nachališkai pasakyta,kad Lietuva neturi neutralios ir nešališkos žiniasklaidos.Tai kodėl
mūsų politikai bando pezėti apie demokratinę Lietuvą.Jeigu nėra laisvos žiniasklaidos,nėra ir
demokratijos.
elp, 2008 08 20 19:34
Siaip as irgi uz gruzinus ir savo namuose gruzinu veliava laikau. Bet tai yra mano namai, o ne
visuomenine televizija. Tiems vaikinams is Konarskio aiskiai pradeda atrodyti, kad LRT yra ju
nuosavybe.
Mind, 2008 08 20 19:17
Padarome Lietuvoje Olimpini miesteli A? Kas pasirascho?
Oleg, 2008 08 20 19:07
Pasikabinau ant masinas veliavyte raudona su pjautuvu ir kuju ir vazineju. Vairuotojai sukineja pirsta
apie smilkini ir rodo i mani - atseit durnas. As taip nemanau.
Gabija, 2008 08 20 19:03
Konservatoriai tiesiogiai siūlė išprovokuoti karą su Rusija. Tie bukapročiai prieš rinkimus daro viską,
kad tik Lietuvai ir jos žmonėms būtų blogiau.
Antanas, Mažeikiai, 2008 08 20 19:00
Baikit svaigti su ta Gruzija. Užkiršino rusus ir gavo per nagines. Dar paerzinkit patys rusus ir gausit
taip, kad nė NATO nespės atbėgti. Iš kur toks noras išprovokuoti karą su Rusija? Kraujo , matyt,
labai norite? Liaukitės pagaliau.
oo, oo, 2008 08 20 18:09
pazistu viena tremtini nieksas neeilinis
oo, oo, 2008 08 20 18:06
uz pinigus zmogau dar ne ta galima padaryti tegu tik uzmoka amerikonas i6kelsim ir osetinu veliava
juk tai zurnaliugos
tadas, 2008 08 20 18:02
Turiu idėją.
Tegul mūsų šalies Prezidentas pakabina virš prezidentūros Daukanto a. Gruzijos vėliavą, ir taip iki
galo išreikš "savo" solidarumą su Gruzija. Kiek jis (senelis) gali skraidyti barškančiu Spartanu pas
gruzus? Tegul pailsi jis namuose ir palaiko gruzus pakeldamas jų vėliavą.
Kaip,a???
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Fu, 2008 08 20 17:25
use, 2008 08 20 15:02
Dabar ivardinkite nors viena valstybe kuria okupavo Rusija? kalbekite konkreciai, bet nesimetikite
nepagristais kaltinimais. Paskutiniu metu tai labai madinga
------------------------------- --------Rusija okupavo Lietuva!Ir dar 15 valstybiu, kurias pavadino sesemis draugiskoje seimoje. Paskui toje
seimoje draugiska motule rusija ispjove geriausius zmones, isiunte i gulagus, supude kgb rusiuose.
Tamstele eik is cia su savo smirdincia propaganda. Edi musu duona, uzaugai ant musu seneliu kaulu,
jei esi ruse, tai tavo senelis Prusijoje prievartavo moteris ir zude vaikus arba buvo zekas,kuri stalinas i
Lietuva atsiunte. Trecio varianto nera. Todel esi pati zinai kas....
taip, 2008 08 20 17:22
Didziuojuosi r.Paleckiu!
Salin bestuburiskuma!
Mmmm, 2008 08 20 16:42
Deja, Sara absoliučiai teisi: Siauro - Paleckio vadovaujama LRT itin pasilpo tiek laidų kokybės, tiek
profesionalios pozicijos formavimo (neturėjimo) prasme. Gruzijos vėliavos iškėlimo prie LRT faktas
- tai lyg siekimas užmaskuoti savo primityvumą bei kvalifikacinį neįgalumą, tačiau objektyviai - jis
tik dar labiau tai išryškino.
Man, 2008 08 20 16:22
jau uzp*so tas lindimas i domino zaideju bei jankiu subine.
sara, 2008 08 20 16:05
Vėliavos iškėlimui pritariu ir apskritai džiaugiuosi lietuvių, ypač jaunimo, pilietiškumu ir aktyvumu.
Vadinasi, dar esame gyvi, skirtingai nuo nemažos dalies vartotojiškos Europos.
Tačiau iš LTV konflikto dienomis neturėjau jokios informacinės naudos. Labai pasimatė, kad tai
silpna ir provinciali televizija. Viskas, ką parodė, buvo žinios. Jeigu ne užsienio televizjos ir interneto
portalai, būtų buvę gana sunku susigaudyti, kas darosi. Kažin, ar Paleckis ne per silpnas vadovas,
jeigu televizijoje tokia padėtis didelio politinio bei karinio konflikto metu.
kartoju, 2008 08 20 15:57
Amerika nėra okupavusi jokios DEMOKRATINĖS šalies.
Prasmės yra kalbėti apie naujausius laikus, priešingu atveju teks apkaltinti Lietuvos didžiąją
kunigaikštystę kaip okupantę.
to ruse, 2008 08 20 15:54
Gyvenate Lietuvoje ir nežinote, kad Rusija buvo ją okupavusi kaip ir Latviją, Estiją? O Gruzijos
okupaciją , žmonių ir infrastruktūros naikinimą kaip jūs vadinate - gal osetinų gynimu?
Neplakite visko į vieną krūvą, verčiau pasiskaitykite daugiau. Tuomet žinosite, kad Kuveitą užpuolė
ne JAV, bet Irakas. O kada JAV kariavo su Jugoslavija? Irgi kažkoks naujas istorinis faktas. Matyt,
putinovizijos pumpuojamas.
Andrius, 2008 08 20 15:46
LRT padare nesamone.. Ir informacija pateikiama tikrai tendencingai.. Labai gaila, bet siuo atveju
LRT nesiskiria nuo Lukasenkos televizijos ar tu paciu ORT ar kitu rusijos televiziju..
ziurovas, 2008 08 20 15:05
Sveiku protu nesuvokiam akcija! LRT yra valstybine istitucija o ne privatus uab'as
Yra valsybiniu veliavu iskelimo taisykles
Kas nusprende? Paleckis? Siauras? Ar kazkas liepe?
Kodel neiskele tada Osetijos, Abchazijos ar Kosovo veliavos?
Slykscios namilpuliacijos ir tiek!
ruse, 2008 08 20 15:02
"Amerika nėra okupavusi jokios demokratinės šalies."
cia tamsta prajuokino, JAV nuo IPK nestoja su ko nors kovoti, Vjetnamas, Afrikos karai, Kuvejtas,
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Jugoslavija, Afganistanas, Irakas. ivardinkite nors viena prezidenta, kuris nepradetu kokio nors
karinio konflikto. tokiu nerasite. Ar jums reikalinga demokratija pastatyta ant lavonu?
Dabar ivardinkite nors viena valstybe kuria okupavo Rusija? kalbekite konkreciai, bet nesimetikite
nepagristais kaltinimais. Paskutiniu metu tai labai madinga
Gediminas, 2008 08 20 14:05
...beje, kartu galėjo ir Pietų Osetijos vėliavą iškelti :) Būtų objektyviau. Bet tam blauzdos per skystos!
Gediminas, 2008 08 20 14:00
Parodė savo lygį. Juk žurnalistai turi būti objektyvūs, ir dar iš valstybinės institucijos. Suprasčiau,
jeigu privatininkas iškeltų, nes jis sprendžia. O čia? Ką jie už visą valstybę sprendžia? Dargi parodo
savo šališkumą. Čia gi ne Lietuvą užpuolė...
va, būtų, 2008 08 20 14:00
iškėlę, kremliaus deržimordo stiagą visi šie apsisnarglėję burliokafilai masėtų iš pasitenkinimo:)
y, 2008 08 20 13:51
visai protelis suminkstejo
mjooo, 2008 08 20 13:48
LRT tik eilini syki issidave, kad yra viso labo propagandine kripto ir atviru lietuviskai kalbanciu
zydeliu irstva.
Arigato, 2008 08 20 13:41
2 to ruse, 2008 08 20 13:04
Huamas, Puerto Riko ir Hawaii iki siol okupuotos JAV. Ka pasakysit siuo klausimu?
to andriui, 2008 08 20 13:26
keistas Jūsų komentaras, kad nepasakyti stipriau.
to taip, 2008 08 20 13:25
sutinku su Jūsų nuomone, kaip ir su tuo, kad ne viskas rodoma. O kodėl nepapasakoti apie osetinus,
jų kūltūrą, tradicijas. Kodėl vien tik Gruzija?
to to ruse, 2008 08 20 13:24
irgi netiesą sakote. Amerikos istorija, pradedant nuo indėnų žemių užgrobimo irgi - ištisai okupacijų
istorija. O Irakas, kitos šalys, kuriose tūno JAV kariuomenė jums nieko nesako?
to ruse, 2008 08 20 13:04
Rusijos ir Amerikos pavadinimų negalima tapatinti ar kažkaip kaitalioti vietomis. Amerika nėra
okupavusi jokios demokratinės šalies. O gal Irakas su masiškai savo tautą žudžiusiu Huseinu jums
atrodo demokratiškas? Arba Afganistanas, tas terorizmo ir narkomafijos poligonas?
Tuo tarpu Rusija veržiasi į demokratines šalis ir kėsinasi nuversti rinkimuose žmonių iškeltą teisėtą
valdžią. Ji neneša jokių vertybių, išskyrus savo imperinę ideologiją.
taip, 2008 08 20 13:01
Gražu, kad iškėlė vėliavą. Bet būtų dar gražiau ir naudingiau, jeigu sugebėtų informatyviai ir greitai
pranešti apie tai, kas ir kaip vyksta. Nebuvo specialių analitinių laidų, diskusijų, nebuvo gilesnio
supažindinimo su konfliktuojančių tautų istorija, nebuvo ko nors special apie tokią kontrovesišką
asmenybę kaip Saakašvilis. Taip pat nemačiau nė vieno gruzinų filmo ar koncerto, o juk ši tauta
kultūriškai labai turtinga. Deja, Lietuvos žiniasklaidai dar labai ir labai trūksta profesionalumo.
ruse, 2008 08 20 12:47
to visa tiesa
jei Rusijos ir JAV pavadinimus pakeisit vietomis, tada jusu komentaras bus arciau tiesos:)
sutinku tik su vienu sakyniu, kad zmones turi teise pareiksti savo nuomone. tik per lietuviskus
kanalus neisgirdau nei vienos nuomones, kuri nors siek tiek skirtusi nuo oficialios valstybes
nuomones. keista, kur gi nuomoniu pareishkejai? jiems neleidzia kalbetis, neduoda eterio, kur gi ta
laisve? tik internete ja galima pajusti, visur kitur gryna propaganda
na, 2008 08 20 12:06
nesitikejau kad LRT gali taip kvailai pasielgti
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andriui, 2008 08 20 11:52
uztenka - pagyvenom "prie ruso". Ir ne 10, bet 100 m., O tu pirma apsidairyk, kur gyveni, kuo
naudojies, kieno dėka laisvai kalbi ką nori, o jei nori - išmok lietuviškai (taip pat ir Landsbergio
pavardę)
Tiesa, yra viena, 2008 08 20 11:51
Tiesa ta, kad Rusija jau seniai iš anksto ruošėsi šiems kariniams-okupaciniams veiksmams, dykai
išdalydami osetinams rusijos pilietybę, kad vėliau galėtų pasiteisinti atsieit ginantys "savo" žmones.
Tiesa ta, kad Rusijai nusispjauti tiek ant tų savo žmonių, tiek ir ant gruzinų, abchazų bei osetinų
(žmonės rusijos valdžiai tėra "mėsa"), jai svarbūs tik vamzdžiai, kuriais teka nafta ir dujos iš Baku,
per Gruziją į Juodąją jūrą bei Turkiją, kad pasistačiusi marionetinę Gruzijos valdžią ir taip jos
pagalba perimusi vamzdynų kontrolę (ko iš tiesų rusai ir siekia nesiskaitydami su priemonėmis (gerai
pažįstami KGB metodai)), galėtų paimti ES už gerklės ir su kita ranka. Lygiai tas pats būtų ir su Nord
Stream vamzdynu Baltijos jūra: reguliuodami "deguonį" ES'ai rusai be jokio vargo išsiderės VISAS
sau reikiamas sąlygas ir privilegijas tiek tranzito, vizų, kitais Rusijos-ES sutarties klausimais... IR
TADA PARODYS PASAULIUI KAS ČIA BOSAS...
Ir man tik keista, kad tokiose didelėse valstybėse, kaip JAV, Vokietija, Prancūzija, Italija ir kitose,
sėdi visokie minkštakūniai-bestuburiai-sil pnapročiai idiotai, nesuvokiantys ką jiems visiems tarp
eilučių rašo rusų meška. Ji pasauliui parodė, kad Rusija spjauna ant pasaulio nuomonės, žmonių aukų,
etc., galop ant OLIMPINIŲ PRINCIPŲ, kad tik galėtų įgyvendinti savo imperialistinius siekius.
Deja, tai supranta tik mąstanti mažuma bei TAI patyrę savo kailiu...
Tiesa ir ta, kad tik amerikiečių specialiai tam sukurtas "Abramsas" tegali būti priešpastatytas rusų
tankui. Kyla natūralus klausimas kuriems galams JAV jį kūrė, negi tikrai manė, kad rusai su savo
tankais įvažiuos į JAV teritoriją???
Tiesa dar ir ta, kad bet kuris blaiviai mąstantis žmogus, save laikantis ŽMOGUMI, tiesiog PRIVALO
VIEŠAI IŠREIKŠTI SAVO POZICIJĄ, nes, kaip sakė vienas išminčius, "TIK SU NEBYLIU
ABEJINGŲJŲ PRITARIMU YRA PADARYTOS VISOS DIDŽIAUSIOS ŽMONIJOS
BLOGYBĖS"
ss, 2008 08 20 11:35
binladenui dar iskelkit
Arigato, 2008 08 20 11:34
2 to Arigato, 2008 08 20 10:56
Tikrai apsirikote - cia buvau ne as, ne su jumis ir aplamai negeriau.
he, 2008 08 20 11:20
Propagandos ruporas tos lrt zinios.
Durneliai, ir jie dar savimi didziuosis po sito.
Arba pataikavimas silpno intelekto miniai.
PARSELIUI, 2008 08 20 10:58
Užtat ir esi Paršelis, kad pats nieko negalvoji...
to nusivylęs LRT, 2008 08 20 10:57
Visiškai pritariu. Ir aš taip pat galvoju.
to Arigato, 2008 08 20 10:56
Ką vakar gėrėte?
andrius, 2008 08 20 10:52
Baikit ta rusofobine isterika p. Lanzbergi, jau neidomu skaityti, ir taip aisku ka jus pasakisit.
Lietuva JAV satelitas ir teisinga nuomone cia neegzistuoja. Cia ti siauri Anglo saksu intersai
prisikasti prie vamzdino. Nai ir nepaviko... tai ko cia panika ir isterija skelbti. Viskas gerai, pirksit
dujas po 1000 USD ir dziaugsites kad gavot. O nafta is JAE gabensit laivais. Elektra is svedu. ir
paskui be kelniu reksit apie laisve ir demokratija... pirmin. Kazkaip per silpnai girdisi. Muses ir taip
garsiau skraido.
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Arigato, 2008 08 20 10:52
2 2, aroganto, 2008 08 20 08:34
Burliokai derzimordos - cia apie LRT? :) Kieta :)
O kas del Siaures Osetijos - o jie siekia nepriklausomybes? Pirma kart girdziu. Siaip reikia tamstai
nors truputi dometis istorijos, kad zinoti, kokie ivykiai vyko 1990-1992 metais tame regijone. Sakant,
praplesti pasauleziura, skia.
nuvivylęs LRT, 2008 08 20 10:32
Iš LRT eterio tiek liejosi melo ir propagandos, kad net tarybiniais laikais tokio mąsto nebuvo. Tie
patys kadrai ir informacija per LRT buvo pateikiama priešingai nei tai darydavo Vakarų žiniasklaida.
Viskuo kaltinama tik Rusija, o apie gruzinų nusikaltimus tylima.
Jonui, 2008 08 20 10:31
Su pirmu teiginiu sutinku. Bet ar daug bus piliečių, kurie dėl to pakeis nuomonę apie LRT? Ar tai
paveiks žurnalistus? Abejoju. Ir tai yra liūdniausia. Didelė dalis visuomenės vis dar gyvena
bolševikiniame vienos teisingos 'valstybinės pozicijos' liūne, o mūsų iškilūs elito atstovai (Dainius
Radzevičius) panašu tuo tik džiaugiasi. Štai čia esminė mūsų visuomenės problema, o valstybininkų
manipuliacijos karu siekiant atitraukti dėmesį nuo savų subinių - tik tos problemos simptomas /
šalutinis efektas.
ruse, 2008 08 20 10:26
kaip visada "puikiai" sugalvota. Musu zurnalistai kaip visada savo nuomones neturi ir noriai
propaguoja uzsakytas idejas, poziurius, gina karo nusikaltelius. Aplodismentai "laisvajai" presai!
tadas, 2008 08 20 10:26
Ne, žurnalistų pirmininkas normalus "kolchoziškas" bukaprotis. Gaila, kad žurnalistų sąjungai
vadovauja toks asilas. O gal jo tėvas iš komuniagų tarpo?
tadas, 2008 08 20 10:20
Aš pritariu!!!
Nes tiek Siauras, tiek Paleckiukas parodė savo silpną žurnalistinį išprusimą ir tai, kad jie tampomi už
virvučių.
O gal jie, tiegiog, nusprendė įlysti kažkam į skylę be muilo, bet su vėliava?
Hm, 2008 08 20 09:31
"Kiečiausias" čia žurnalistų vadas Radzevičius: jei valdžia remia Gruziją, turi ją remti ir žurnalistai.
Iš kur žurnalistai tokį kvailį ištraukė ir pirmininku išsirinko?
Atsistadytinti reikia, 2008 08 20 09:24
Gali jau lrt vadovas atleidimo prasyma. Po tokio jo veiskmo, manau reikia susirupinti, ypac kai tai
liecia visuomenini transliuotoja
`cha, 2008 08 20 08:50
investicijos i lietuviska armija neefektyvios,- tai parode gruzijos karas. Ruskiai pasieme 60 tanku-juos
paliko gruzinai. Ar taip neatsitiks su musu kariuomene?
Jonas, 2008 08 20 08:46
Po panašių "cirkų" su gruziniška vėliava, LRT galutinai nusimetė kaukę ir parodė kas jos
šeimininkas. Gaila žurnalistų, kurių informacija nebetikėes nei vienas save gerbiantis pilietis.
2, aroganto, 2008 08 20 08:34
juk dar yra šiaurės osetija, taip kad tas negresia, tegu burliokai deržimorda ir tiems leidžia atsiskirti ir
susijungus paskelbti osetijos nepriklausomybę, tada manau visi įvertinti internacionalinę pagalbą, bet
juk apie tai maskoliai net pagalvot neleistų
Arigato, 2008 08 20 08:31
"Anot jo, LRT iš esmės informavo kiek įmanoma nešališkai ir objektyviai, tačiau savo kailiu esame
patyrę, kad galime per vieną naktį būti sunaikinti ir išvaryti iš žemėlapio."
Man atrodo tas palyginimas daugiau tinka Osetijai, o ne Gruzijai.
veliava, 2008 08 20 08:18
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Atsipeikėkit, kuo čia dėta vėliava? Kai bnso vyrredaktorius renka parašus prieš maksimas, tai
žiniasklaidos "ekspertai" tyli, o okupuojamos tautos vėliavos pakabinimas tampa problema?
Arnas, 2008 08 20 08:07
Baisu, kai atrodo civilizuota visuomenė reiškia paramą barbarams, sukėlusiems karą.Na ką gi, tai
lietuviška euforija:)))))))
budelis, 2008 08 20 06:59
pagarba LRT.
jio, 2008 08 20 06:54
siaubas ir viskas tai uz musu pinigus Ą
Reklama, 2008 08 20 06:44
tegul savo programas pasiziuri. Reklamuoja degtine dar nei puses 10 vakaro nesant. Ir dar per zoline
15 diena. Kam paskusti tokius svolacius, kad bauda ikaltu. Valstybe mokesciu nesurenka. Siaurai tai
kam iduoti ?
PARSELIS, 2008 08 20 02:38
Ka jus cia paistot-debilai!Kokie osetinai?Ten jau 15 metu rusai giesmes gieda,kaip ir Abchazijoj.
nu ir, 2008 08 20 02:09
parode savo neisprusima. Remti gruzija..
labai taikliai, 2008 08 20 01:22
Gedaz, 2008 08 20 01:11
Reiškia, šitie debilai išreiškė solidarumą su Gruzija, su šalimi, kuri pradėjo osetinų genocidą ?
Dar reikia pridėti amerikonų vėliavą, kad būtų viskas aiškiau. Šiaip, JAV veliava turi būti ir ant
Seimo, Prezidentūros ir URM stogų. Kad visiems viskas būtų aišku.
analingus, 2008 08 20 01:14
tik paleckio mažvaikiškas protelis ir gali sugalvot tokias maksimaliai kontraversiškas nesąmones, o
turint omeny nesibaigiantį lietuvos žiniasklaidos judėjimą politinės prostitucijos link, tai jau iš viso
kvepia absoliučiu nusispjovimu į žurnalistinę etiką, - tai neturėtų būti palikta lyg niekur nieko
Gedaz, 2008 08 20 01:11
Reiškia, šitie debilai išreiškė solidarumą su Gruzija, su šalimi, kuri pradėjo osetinų genocidą ?
Dar reikia pridėti amerikonų vėliavą, kad būtų viskas aiškiau. Šiaip, JAV veliava turi būti ir ant
Seimo, Prezidentūros ir URM stogų. Kad visiems viskas būtų aišku.
Julius, 2008 08 20 00:43
R. Juozapavicius nelabai isigilines i situacija. Jei pvz. Indija ir Pakistanas konfliktuotu del islamo ir
induizmo dominavimo tai suprasciau, bet cia kai galinga valstybe okupuoja kita, cia visai kita
situacija. R. Juozapavicius tikriausia nesaliskas Rusijos pozicijai del sausio 13 1991m. Lietuvoje
AAA, 2008 08 20 00:20
Tiesą pasakius, kokybės ir profesionalumo prasme, nepriklausomos Lietuvos televizija sovietinei
Lietuvos televizijai nusileidžia bent 10 kartų. Propagandos prasme tiek tarybinė, tiek dabartinė
televizijos yra lygiavertės, tačiau dabartiniai laidų užsakovai ir kūrėjai yra užsimiršę, kad gyvenam ne
už geležinės uždangos, todėl šita propagandos lavina "demokratinėje" valstybėje žeidžia žymiai
labiau negu sovietiniais laikais. Žeidžia tai, kad matydamas nieko nevertas vidutinybes, kurių
didžiausia vertybė sugebėjimas prisitaikyti, esi priverstas klausytis jų melo.
Viską lemia nebaudžiamumas. Tikiuosi anksčiau ar vėliau visi melagiai ir parsidavėliai bus nubausti.
reikėjo, 2008 08 20 00:15
ir ne vėliavą kelti, bet pakalbėti ir apie Gruzijos agresiją Osetijos atžvilgiu. Kodėl kalbama tik apie
viena agresiją? Mūsų taip mylima Gruzija ne mažesnė agresorė už kitas šalis.
SS, 2008 08 20 00:10
kas per daug, tas nesveika. O, bet, tačiau, kadangi LRT yra valstybinė televizija, o valstybės
Prezidentas proamerikietis, tai kur besdėsi žiemą basas. Kaip paliepė, taip padarė.
Zvelg giliau, o ne veliava kelt, 2008 08 19 23:56
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Ne veliava reikejo iskelti, o paruosti specialias analitines laidas apie Gruzijos - Rusijos konflikta,
specialistu, politiku ir partiju dikusijas apie Rusijos agresija. Anlizuoti, kodel Gruzijos kariuomene
atlaike tik 2 dienas? kalbeti apie Lietuvos sauguma, ar dabartine musu kariuomene pasiruosusi
netiketai agresijai, ar pertvarkos i profesionalia kariuomene yra tikslinga po Gruzijos karcios
patirties?
žinote, 2008 08 19 23:21
greitai jau Gruzija ims vaidentis. kas per daug - tas nesveika.
totali nesamone, 2008 08 19 23:03
visai jau smegenys isdziuvo... kelti kitos salies veliava prie pastato? ar visi namie tamsta zurnalistai?
NEPaleckis, 2008 08 19 22:28
„Ne viską žinodami ir neakydami, kad viskas tik juoda arba balta, mes tiesiog iš principo
solidarizavomės su silpnaisiais – su tais, kurie silpni, neturi atominių bombų ir kurie neturi
milijoninės kariuomenės, bet tiesiog atsidūrė akistatoje su galybe“, - teigė R. Paleckis. TU ČIA APIE
IRAKĄ, AFGANISTANĄ, SERBIJĄ IR T.T..
as, 2008 08 19 22:07
tegul kelia, As per ltv tik sporta ziuriu. Visa kita - slamstas
nesuprantu, 2008 08 19 21:42
„Jie mūsų kailyje niekada nebuvo ir nebus, nes yra visai kitaip žiūrinčios didelės imperijos, valstybės.
Jie žiūri į mažus kaip į trukdančius jiems pasaulyje įgyvendinti tam tikrus interesus, o mes mažiukai.
Tokie ir esame – kažkam trukdome, bet turime teisę egzistuoti. Tokią teisę turi ir gruzinai“, - sakė
LTV vadovas.
Kas yra JIE - imperijos, valstybes
O nuo kada?, 2008 08 19 21:40
O nuo kada čia pas mus žurnalistai nešališki??? :-)
Linas T., 2008 08 19 21:25
kažkodėl, karo metu, LRTV žurnalistai nesugebėjo bent vienos dėmesio (ir pagarbos) vertos laidos
sukurti... Kur ir ką veikė ponai Siaurusevičiaus ir Paleckiukas, kai visuomenei tiesiog verkiant reikėjo
informacijos apie įvykius Gruzijoje?
vėliavą iškėlė.., verčiau gėdytųsi
***, 2008 08 19 21:16
Viskas, Lietuvai apmutavo smegenis. Kas darosi, zmones? Gruzija valdo prezidentas sizofrenikas.
Jau net BBC parode kaip jis pries tv kameras kramto savo kaklaraisti. Visiskai neadekvatus zmogus
iklimpo iki ausu, sukure salyje karine padeti, o ji visi remia. Tikrai visiskas smegenu amputavimas.
v, 2008 08 19 21:04
To valdas matau esi dvasios ubagas"gal iskeltum uz savo pinigus?
?, 2008 08 19 21:02
Nezinau ar cia olimpines kaltos ar kas, bet pasigedau lt zurnalistu aktyvumo tuose ivykiuose.Kadangi
tai- valstybine tv ,vadinasi turetu atspindet visuomenes lukescius, tai, kas ja siuo metu labiausiai
domina ir neramina, tai ivykiai aplika ru-gru konflikta. Galima juk buvo suorganizuot diskusijas
interviu ir pan. To truksta, sekmes
JS, 2008 08 19 20:50
Savaime aišku, kad norėdamas išgirsti ką nors objektyvesnio apie Gruziją - "Lietuvos", kaip sako
paprasti žmonės, nežiūrėjau. Ką "ji" pasakys - buvo iš anksto aišku. Skaičiau internete BBC, DW,
Rusiją, net ir Lenkijos internete buvo straipsnių, kurie padėjo susidaryti nuomonę.
O apie Paleckį nė nekalbu - jo elgesys , anot V.Sirijos Giros,- "bėgimas nuo šešėlio". Taip elgiasi ne
jis vienas - pradedant Rezistentu Nr.1...
jjj, 2008 08 19 20:37
as apakes,gruzijos veliava...pi.dec...
valdui, 2008 08 19 20:26
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todel kad tai taip pat masinio klaidinimo (kitaip - propagandos) priemone. lrt tikrai neteikia
objektyviso informacijos...
q, 2008 08 19 19:44
:)
Valdas, 2008 08 19 19:43
Nežinau ar Gruzinai taip mus palaikytų kaip mes juos. Be to , kodėl tai daro organizacija išlaikoma
už valstybės piliečių pinigus?
Šaltinis: http://www.delfi.lt/news/economy/Media/article.php?id=18206540
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