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DĖL IŠPLATINTO PRANEŠIMO SPAUDAI: „SEIMO KOMISIJA MANO, KAD REIKALINGAS 

TARPTAUTINIS LRT TEISINĖS IR FINANSINĖS VEIKLŲ BEI VALDYMO AUDITAS“ 

 

 
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (toliau - LBAA)  pastebėjo, jog 2018 m, sausio 25 d. 

Lietuvos Respublikos Seimo išplatintame pranešime spaudai teigiama: „Komisijos pirmininkas taip pat 

pažymėjo, kad komisija kreipėsi ir į Vyriausybę, prašydama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 dienų nuo 

prašymo gavimo, inicijuoti LRT teisinį, finansinį bei veiklos auditą, pasitelkiant audito atlikimui tarptautinį 

pripažinimą pelniusią audito kompaniją, kuri turėtų žiniasklaidos priemonių (privalumas – visuomeninių 

transliuotojų) audito patirties.‘‘. Pranešimo spaudai pagrindas – Lietuvos Respublikos Seimo komisijos 

siūlymas, kelia prielaidą - galimai LR Seimas turi informacijos, jog visos Lietuviško kapitalo audito įmonės yra 

atliekančios prastesnės kokybės auditus ir nėra pakankamai kvalifikuotos ar kompetentingos. Pranešime spaudai 

pažymima: „<...pasitelkiant audito atlikimui tarptautinį pripažinimą pelniusią audito kompaniją, kuri turėtų 

žiniasklaidos priemonių (privalumas – visuomeninių transliuotojų) audito patirties.“. Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 p. teigiama:  „ Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų 

laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“  

manome, jog, keliami galimai pertekliniai reikalavimai – tarptautinis pripažinimas; žiniasklaidos priemonių 

(privalumas – visuomeninių transliuotojų) auditavimo patirtis, ribojantys galimybes didžiajai daliai Lietuvos 

audito įmonių dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse siekiant suteikti paslaugas. 

 

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija kreipiasi į Jus su prašymu viešai paskelbti atsiprašymą 

visų Lietuvos audito įmonių ir netęsti politikos, kuri nepagrįstai diskriminuoja Lietuviško kapitalo Lietuvos 

audito įmones. Pažymėtina, Lietuvoje yra sukurta ir veikianti visų audito  įmonių veiklos kokybės priežiūros 

sistema atitinkanti visus ES reikalavimus ir yra taikytina visoms audito įmonėms. Be to norime pabrėžti, kad ES 

teisės aktuose raginama šalis įtraukti mažą verslą į valstybinius pirkimus ir net skaidyti didelius užsakymus, kad 

juose galėtų dalyvauti didesnis skaičius mažesnių įmonių.  

 

Manome, kad LRT atveju audito atlikimui užtektų Lietuvos audito įmonės(-ių) pajėgumų. 
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