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DĖL PRAŠYMO PATIKSLINTI INFORMACIJA

Informuojame, kad viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT)
2020-09-01 gavo Jūsų 2020-08-31 raštą „Dėl klaidinančios informacijos LRT laidoje“ (toliau –
Prašymas). Prašyme teigiate, kad per LRT laidą „Panorama“, Margaritos Alper ir Miglės Gaižiūtės
reportaže „Restauratoriai buriasi į asociaciją“, buvo pateikta klaidinanti informacija, jog iki šiol nebuvo
restauratorius vienijančios organizacijos, kuri apimtų visų profesijų atstovus. Atsižvelgiant į tai, prašote
viešai patikslinti informaciją.
Paaiškiname, kad LRT laidoje „Panorama“ paskelbta informacija apie restauratorių būrimasi į
asociaciją nėra klaidinanti. „Panoramos“ reportaže Aidonas Valkiūnas, išrinktasis Restauratorių
asociacijos pirmininkas, teigė: „Iki šiol nebuvo restauratorius vienijančios organizacijos, kuri
apimtų visų profesijų atstovus - auksuotojus, lipdytojus, molbertininkus, sienų tapybos restauratorius,
medžio tapybos restauratorius, visas sritis. Asociacijos tikslai - švietimo klausimai, tarptautinis
bendradarbiavimas, gerosios praktikos atvežimas ir jos taikymas, restauratorių profesinės kvalifikacijos
kėlimas, restauratorių mokyklos išgryninimas ir nacionalinės restauratorių mokyklos formavimas.“ A.
Valkiūno frazė nėra klaidinanti, nes Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungoje yra daug kitų sričių
atstovų - dominuoja architektai, paveldosaugininkai, tačiau nėra visų sričių restauratorių. Tokia situacija
netenkino restauratorių, todėl jie susibūrė į tik savo srities profesionalų asociaciją. Šiuo atveju kalbama
tik apie restauravimo specialistus ir smulkesnes restauravimo sritis. Taigi tokios, restauratorius
vienijančios institucijos ir atstovaujančios jų interesams iki šiol nebuvo. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra
kalbama apie kitas sąjungas, institucijas, kuriose yra restauratorių atstovų, o turima omenyje būtent
restauratorius vienijanti organizacija.
Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog LRT laidoje
„Panorama“ buvo paskelbta klaidinanti informacija, kadangi tokio pobūdžio restauratorių asociacijos,
kurios pirmininkas A. Valkiūnas iki šiol nebuvo.
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