
ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIUS  

SPRENDIMAS  

DĖL VAIDYBINIAME FILME „KRUVINOJI PJŪTIS“ („VILSAT INFORMUOJA“, 2007-06-26, 
18.50 VAL.; „TV11“, 2007-07-02, 22.10 VAL.) IR TELEVIZIJOS LAIDOSE „PANORAMA“ (LTV, 
2007-08-08, 20.30 VAL.), „SROVĖS“ (LNK, 2007-09-05, 19.10 VAL.), „PINIGŲ LIETUS“ (BTV, 

2007-09-12, 14.25 VAL.; 2007-09-13, 14.25 VAL.) PASKELBTOS INFORMACIJOS  

2007 m. spalio 29 d. Nr. SPR-24         

Vilnius  

Prie žurnalistų etikos inspektoriaus veikianti ekspertų grupė, įvertinusi viešai paskelbtą informaciją 
vaidybiniame filme „Kruvinoji pjūtis“ („VILSAT informuoja“, 2007-06-26, 18.50 val.; „TV11“, 2007-07-02, 
22.10 val.) ir šiose televizijos laidose: 

„Panorama“ (LTV, 2007-08-08, 20.30 val.); 

„Srovės“ (LNK, 2007-09-05, 19.10 val.); 

„Pinigų lietus“ (BTV, 2007-09-12, 14.25 val.; 2007-09-13, 14.25 val.) 

n u s t a t ė: 

1. Vaidybiniame filme „Kruvinoji pjūtis“ („VILSAT informuoja“, 2007-06-26, 18.50 val.; TV11, 2007-
07-02, 22.10 val.) vaizduojamas savitikslis smurtas, mėgaujamasi prievarta ir žiaurumu. Filme esanti 
informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą kriterijų. Dėl neigiamo poveikio nepilnamečiams filmas turėjo būti 
pažymėtas indeksu „S“ ir galėjo būti rodomas tik nuo 23 iki 6 val. 

2. Laidoje „Panorama“ (LTV, 2007-08-08, 20.30 val.) buvo vaizduojamas fizinis smurtas, t.y. 
parodytas siužetas, kuriame buvo detaliai vaizduojamas žmonių žalojimas. Tokia informacija atitinka 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
numatytą kriterijų. 

3. Laidos „Srovės“ (LNK, 2007-09-05, 19.10 val.) pirmajame siužete paskelbti nusikalstamos veikos 
aukų – nužudytų nepilnamečių – asmens duomenys, nuotraukos, šių nepilnamečių motina įvardinta 
įtariamąja jų nužudymu, taip pat paskelbti aukų nepilnametės sesers asmens duomenys, pagal kuriuos 
galima nustatyti jos asmens tapatybę. Paskelbiant šiuos duomenis apie nepilnametę mergaitę, buvo pažeisti 
jos interesai. Šiame siužete esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 
informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytus kriterijus. 

4. Laidos „Srovės“ (LNK, 2007-09-05, 19.10 val.) antrajame siužete keletą kartų parodytas mirusio 
žmogaus kūnas. Toks rodymas nebuvo reikalingas asmens tapatybei nustatyti, nes ji buvo žinoma. Šiame 
siužete esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą kriterijų. 

5. Laidoje „Pinigų lietus“ (BTV, 2007-09-12, 14.25 val.; 2007-09-13, 14.25 val.) paskleista 
informacija, skatinanti azartinius lošimus. Laidos formatas – vedėjos intensyvi kalba, muzikinis fonas, 



įtampos augimas bei laimėjimo iliuzija, kai pateikiami primityvūs, nesudėtingi klausimai, į kuriuos atsakius 
galimas greitas laimėjimas, skatina azartinius lošimus. Laidoje esanti informacija atitinka Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytą 
kriterijų. 

Žurnalistų etikos inspektorius, remdamasis ekspertų grupės išvadomis, vadovaudamasis 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 
9 punktu bei 3 dalies 2 ir 4 punktais, 

n u s p r e n d ė: 

1. Kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją dėl atsakomybės priemonių transliuotojams 
taikymo pagal kompetenciją. 

2. Išsiųsti sprendimo kopiją UAB „Viginta“, UAB „TV11“, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija“, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Baltijos TV“ vadovams. 

3. Viešai paskelbti sprendimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Žurnalistų etikos 
inspektoriaus tarnybos interneto tinklalapyje. 

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų 
paskelbimo dienos. 

  

  

Žurnalistų etikos inspektorius                                                   Romas Gudaitis 

 


