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Pagrindinė Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos veiklos sritis – Visuomenės informavimo ir
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymų nuostatų įgyvendinimo
priežiūra.
Skundų tyrimas dėl garbės ir orumo, teisės į
privataus gyvenimo apsaugą, asmens duomenų
tvarkymo, Nepilnamečių apsaugos įstatymo pažeidimų
visuomenės informavimo priemonėse – viena iš
pagrindinių žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijų.
Nors pastaruoju metu pastebima tam tikra
skundų mažėjimo tendencija, – mažėja šiurkščių
Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų, tačiau
jau kelerius metus iš eilės daugėja pažeidimų internete
(ypač Facebooke). Įstatymas galioja visai viešajai erdvei – ir socialiniams tinklams.
Suprasdami, kad vien draudimų, baudimų ir reglamentavimų keliu šiais laikais eiti
nebegalima, vis didesnę reikšmę matome prevencijos, rekomendacijų, konsultacijų, mokymų,
sutaikinimo (mediacijos) veiklos kryptyse. Svarbu ne tik konstatuoti pažeidimą, bet ir eiti
pažeidimų prevencijos keliu. Būtina ugdyti visuomenės ir žiniasklaidos raštingumą. Daugėja
mokymų, konsultacijų skaičius tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės atstovams. Tarnyba puoselėja
planus surengti nacionalinį visuomenės informavimo įgūdžių patikrinimą kitų gerų nacionalinių
iniciatyvų pavyzdžiu.
Problemoms viešojoje erdvėje spręsti itin svarbios kompleksinės priemonės – ne tik
visuomenės informavimo lauką reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas, žiniasklaidos
priežiūros institucijų veiklos efektyvumo gerinimas, bet ir visuotinis pagarbos žmogui principų
formavimas, naujos, pažangios žiniasklaidos vartotojų kartos auginimas.
Norimiems tikslams pasiekti būtinas platus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Tarnyba
aktyviai bendradarbiauja su žmogaus teises ginančiomis institucijomis, Visuomenės informavimo
priemonių asociacija.
Svarbi tiek pačios Tarnybos, tiek žurnalistų bendruomenės misija – pusiausvyros tarp
saviraiškos laisvės ir įstatymo ribų siekis. Pati žiniasklaida turėtų būti atsakinga ir suinteresuota
nepažeisti piliečių teisių.
Viena dabarties problemų viešojoje erdvėje – neapykantos kurstymas. Kelioms
didžiausioms IT bendrovėms (Facebook, Microsoft, Twitter ir Youtube) su Europos Komisija
suderinus veiksmų planą dėl neapykantą kurstančios kalbos (hate speech), kiekviena ES šalis narė
įsipareigojo paskirti kontaktinį asmenį veiksmingesniam ir spartesniam šių IT bendrovių ir ES
valstybių narių institucijų bendradarbiavimui. Lietuvoje tokiu kontaktiniu asmeniu paskirta
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovė. IT bendrovės, gavusios kontaktinio asmens
pranešimą dėl turinio pašalinimo, turėtų per 24 valandas jį įvertinti ir pašalinti arba panaikinti
prieigą prie jo.
Siekiant ryškių proveržių visuomenės informavimo srityje, svarbus vaidmuo tenka ne tik
žiniasklaidos ar socialinių tinklų turinio kūrėjams ir skleidėjams, bet ir žiniasklaidos vartotojui –
skaitytojui, žiūrovui ir klausytojui. Išprusęs vartotojas nesunkiai susigaudys informacijos pasiūloje
ir vartos tik kokybišką produktą. Nesirinkdamas neetiškos, įstatymų nesilaikančios, meluojančios
žiniasklaidos, smarkiai kilstelės visuomenės informavimo priemonių standartus.
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I. VEIKLA IR REZULTATAI
Žurnalistų etikos inspektoriaus veiklą užtikrina Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
1 diagrama

Žurnalistų etikos inspektorius

Patarėjas

Dokumentų
valdymas

Patarėjas

Teisininkai
Viešosios informacijos
stebėsenos ir ekspertizės skyrius

Personalo valdymas
Viešieji pirkimai

Finansų valdymas

IT specialistas

Viešieji ir užsienio ryšiai

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, įgyvendindama jai skirtą misiją – užtikrinti, kad
visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės, ugdyti visuomenės
pilietiškumą, kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti visuomenės teisinį
sąmoningumą, žmogaus teisių suvokimą, puoselėti darnius viešosios informacijos rengėjų ir
skleidėjų santykius su visuomene, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų
atsakomybę – atlieka įstatymų leidėjo pavestas, Visuomenės informavimo įstatymu nustatytas
funkcijas

Strateginis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tikslas – žmogaus teisių apsauga
visuomenės informavimo priemonėse

Užtikrindamas žmogaus teisių apsaugą visuomenės informavimo priemonėse, žurnalistų etikos
inspektorius įgyvendina įstatymuose nustatytas funkcijas:





nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo
priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo;
nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų teisės į privataus gyvenimo
apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;
nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų asmens duomenų tvarkymo
pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse;
pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinamos Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos;
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vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi šiame ir kituose visuomenės informavimą
reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo
principų;
teikia Seimui ir kitoms valstybės institucijoms siūlymus dėl šio ir kitų visuomenės
informavimą reglamentuojančių įstatymų bei teisės aktų tobulinimo ir įgyvendinimo;
vadovaudamasis ekspertų grupių (ekspertų) išvadomis, priskiria spaudos leidinius,
audiovizualinius kūrinius, radijo ir televizijos programas ar atskiras programas,
informacinės visuomenės informavimo priemones ar kitas visuomenės informavimo
priemones ir (ar) jų turinį erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos
kategorijoms ir informuoja Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos apie
erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio spaudos leidinius;
vadovaudamasis ekspertų grupių (ekspertų) išvadomis, nustato, ar visuomenės
informavimo priemonėse paskelbta viešoji informacija skatina nesantaiką dėl lyties,
seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų;
bendradarbiauja su Europos Sąjungos ir kitų šalių analogiškomis institucijomis, pagal savo
kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose;
kas dveji metai rengia ir skelbia analitinę apžvalgą – visuomenės informavimo
demokratinės kultūros plėtros gaires;
atlieka viešosios informacijos stebėseną visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus
radijo ir televizijos programų stebėseną.
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1.1. SKUNDŲ CHARAKTERISTIKA
2 diagrama
Pareiškėjas
(skundas)

INSPEKTORIUS

Viešosios informacijos
rengėjas (skleidėjas)
paaiškinimai

Sprendimas

Skundai žurnalistų etikos
inspektoriui gali būti
pateikiami dėl viešai
paskleistos informacijos

2016 metais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 203
skundus.
Daugiausia – 124 skundus pateikė fiziniai asmenys, iš jų 24
skundai – viešųjų fizinių asmenų.
27 skundai buvo pateikti juridinių asmenų, iš jų 7 skundai –
viešųjų juridinių asmenų.
52 fizinių asmenų skundus pagal kompetenciją nagrinėti
persiuntė kitos institucijos.
Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę pateikti žurnalistų
etikos inspektoriui skundą (pareiškimą) dėl visuomenės
informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ar teisės aktų,
kurių priežiūrą visiškai arba iš dalies įgyvendina žurnalistų etikos
inspektorius, nuostatų pažeidimo.

Teikiant skundą galima
pildyti žurnalistų etikos
inspektoriaus patvirtintą
formą, kuri
skelbiama Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybos
interneto svetainėje
www.zeit.lt

Skundai teikiami raštu: skundą teikiantis asmuo arba jo įgaliotas
atstovas skundą gali atsiųsti paštu Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos adresu: Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius, elektroniniu
paštu (zeit@zeit.lt) arba asmeniškai pristatyti nurodytu adresu.
Žurnalistų etikos inspektoriaus ir jo vadovaujamos tarnybos
veikla orientuota į asmens teisių gynimo prieinamumą bei
teisingos pusiausvyros tarp saviraiškos (informacijos) laisvės ir
asmens teisių bei teisėtų interesų nustatymą, kad būtų išvengta
nepagrįsto teisių ribojimo.
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3 diagrama

Skundai pagal juos pateikusius asmenis
Juridinių asmenų skundai

Pagal kompetenciją nagrinėti
persiųsti fizinių asmenų skundai

13%

26%

61%

Fizinių asmenų skundai

4 diagrama

Skundai pagal asmenų statusą
Viešieji asmenys
15%

85%

Privatūs asmenys

Viešai paskleista
informacija dažnai tampa
asmens teisės skleisti
informaciją ir kitų žmogaus
teisių, kurias saugo
įstatymas, konflikto objektu

Apžvelgiant 2016 metais Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnyboje gautus skundus matyti, jog asmenys buvo itin aktyvūs
siekdami savo garbės ir orumo gynybos. Dėl šios asmeninės
neturtinės teisės buvo gauti 68 skundai.
Galimą savo teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimą
paskleidus viešąją informaciją asmenys įžvelgė 36 kartus, iš jų
13 skundų gauti dėl teisės į atvaizdą pažeidimo.
21 skundas gautas dėl galimo asmens duomenų tvarkymo
pažeidimo, iš jų 14 skundų pagal kompetenciją persiuntė
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo buvo gauta 19 skundų.
Pagrindinių visuomenės informavimo principų pažeidimo
klausimas buvo keliamas 36 skunduose.
55 skundai gauti dėl galimai neigiamą poveikį nepilnamečiams
darančios viešosios informacijos sklaidos.
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Skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas – pamatinė Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybos veiklos sritis, kurios pagrindai
įtvirtinti keliuose įstatymuose: Visuomenės informavimo,
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio, Asmens duomenų teisinės apsaugos ir Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

Inspektorius gautą skundą
išnagrinėja per tris
mėnesius nuo skundo
gavimo dienos

5 diagrama

Skundų dalykas
Nepilnamečių teisių ir interesų apsauga
24%

29%

15%
Visuomenės informavimo principai

8%
9%

Asmens duomenys

Socialinių tinklų paskyrų
valdytojai ne visuomet
suvokia savo atsakomybę
už jų valdomose paskyrose
skleidžiamos informacijos
turinį

Garbė ir orumas

15%

Dalykinė reputacija

Privataus gyvenimo apsauga

2016 metais daugiausia skundų buvo gauta dėl internete
paskleistos informacijos – 120, iš jų – 24 skundai dėl
socialiniuose tinkluose paskelbtos informacijos (2 skundai dėl
Instagram, 1 – Linkedln, 3 – dėl Youtube, likę skundai gauti dėl
Facebook paskelbtos informacijos).
Dėl spaudoje paskelbtos informacijos buvo gauti 42 skundai, iš
jų 1 skundas dėl knygos, 2 – dėl žurnalų.
Dėl televizijos programose paskelbtos informacijos gauti 36
skundai.
Dėl kitose visuomenės informavimo priemonėse paskleistos
informacijos gauti 5 skundai.
Analizuojant pateiktus skundus pagal konkrečias visuomenės
informavimo priemones, tarp interneto portalų absoliutus
„lyderis“ yra naujienų portalas Lrytas.lt. Dėl šiame naujienų
portale paskleistos informacijos buvo gauta net 20 skundų. Dėl
portale Delfi.lt paskleistos informacijos buvo skųstasi 17 kartų.
Naujienų portale Alfa.lt paskelbta informacija tyrimo objektu
tapo 10 kartų, 15min.lt – 9 kartus. Dėl 34 skirtinguose interneto
portaluose paskelbtos informacijos buvo gauti pavieniai, retais
atvejais – 2 skundai dėl tame pačiame portale paskleistos
informacijos. Papildomai paminėtinas specializuotas portalas
Beglobis.lt. Dėl šiame interneto portale paskelbtos informacijos
buvo gauti 3 skundai. Dėl paieškos sistemos Google ir jos
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paieškos varikliuose paskleistos informacijos buvo skundžiamasi
taip pat 3 kartus.
2016 metais dėl tradicinės žiniasklaidos (spaudos) buvo gauta
mažiau skundų, tačiau „lyderio“ pozicija nepakito. Daugiausia
skundų – 7 gauti dėl laikraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbtos
informacijos, dėl laikraščiuose „Rinkos aikštė“ ir „Bičiulis“ buvo
gauta po 3 skundus. Dėl kituose 14 laikraščių paskelbtos
informacijos dažniausiai buvo skundžiamasi po 2 kartus ir tik keli
laikraščiai („Savaitraštis Kaunui“, „Druskonis“, „Kalvotoji
Žemaitija“, „Utenis“ ir „Radviliškio naujienos“) neigiamo
skaitytojų vertinimo sulaukė po 1 kartą.
Dėl televizijų programose paskelbtos informacijos 2016 metais
buvo gauti skundai dėl šių televizijų: „Laisvas ir nepriklausomas
kanalas“, „TV3“, „Lietuvos ryto“ televizija, „Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija“ ir „Dzūkijos TV“. Daugiausia
skundų – po 4 buvo gauta dėl dviejose skirtingų televizijų
programose paskleistos informacijos. Tai „KK2“ (LNK) ir
„Patriotai“ („Lietuvos ryto“ televizija). Televizijų programos „24
valandos“ (LNK), „TV3 žinios“ (TV3) ir „Prieš srovę“ (TV3)
ginčo objektu tapo po 3 kartus. Dėl televizijų programose
„Pagalbos skambutis“ (LNK), „Žinios“ (LNK), „Yra kaip yra“
(LNK), „TV pagalba“ (TV3) ir „Farai“ (TV3) paskelbtos
informacijos buvo gauta po 2 skundus. Tarp ginčo informaciją
paskleidusių televizijos programų buvo ir 6 nacionalinio
transliuotojo televizijos programos. Tai „Specialus tyrimas“,
„Dėmesio centre“, „Forumas“, „Stilius“, „Gamtos inspektoriai“
ir „Pinigų karta“. Dėl šiose televizijos programose paskelbtos
informacijos buvo gauta po 1 skundą. Po 1 kartą taip pat buvo
vertinta televizijų programose „Reporteris“ („Lietuvos ryto“
televizija), „TV pagalba“ (TV3) ir „Žinių laida“ („Dzūkijos TV“)
paskelbta informacija.
6 diagrama

Skundai pagal visuomenės informavimo priemones
Kitos priemonės
2%

Televizija

Spauda

19%
21%
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1.2. NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ ANALIZĖ
Žurnalistų etikos
inspektoriaus veikla
grindžiama sprendimų
priėmimu

Atlikus skundų tyrimus 2016 metais buvo priimti 157
sprendimai, iš jų 45 – dėl neigiamą poveikį nepilnamečiams
darančios viešosios informacijos.
32 skundai buvo pripažinti pagrįstais visa apimtimi arba iš dalies
patvirtintas jų pagrįstumas.
Palyginti su ankstesniais metais, nustatyta mažiau asmens garbės
ir orumo pažeidimų: 2016 m. – 9, 2015 m. – 13.
2016 metais nustatyta 13 privatumo pažeidimų. Palyginti su 2015
metais, šių pažeidimų skaičius nepakito.
5 sprendimai pareiškėjų prašymu buvo paskelbti viešai.
Kitų pažeidimų skaičius gerokai sumažėjo – nuo 58 nustatytų
2015 metais iki 20 pažeidimų 2016 metais.
Kitais pažeidimais laikomi pagrindinių visuomenės informavimo
principų pažeidimai, nuomonių įvairovės neužtikrinimas,
objektyvumo ir nešališkumo stoka bei kitų Visuomenės
informavimo įstatymo nuostatų nesilaikymas.
Vieno iš pagrindinių visuomenės informavimo principų, t. y.
pareigos viešąją informaciją pateikti teisingai, tiksliai ir
nešališkai, pažeidimas fiksuotas 10 kartų. Atlikus tyrimus
nustatyti 7 nuomonių įvairovės neužtikrinimo atvejai, 9 kartus
viešoji informacija buvo pripažinta neobjektyvia ir šališka bei
pažeidžiančia kitas Visuomenės informavimo įstatymo
nuostatas.
12 skundų tyrimai buvo nutraukti, taip pat 12 skundų tyrimus
buvo atsisakyta pradėti (pareiškėjui nepatikslinus skundo,
nepašalinus trūkumų, nepateikus reikiamos informacijos ar
paaiškėjus, kad skundą tuo pačiu klausimu nagrinėja teismas,
tyrimas nutraukiamas).
2016 metais savo iniciatyva buvo atlikti 3 tyrimai. Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybai tarpininkaujant 6 skundų tyrimai
buvo baigti taikiu susitarimu.
2016 metais surašytas vienas administracinis nurodymas už
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21414 straipsnio 1
dalies pažeidimą. Paskirta 72 eurų bauda.
Atliekant skundų tyrimus, siekiama užtikrinti, kad nebūtų
pažeidžiama visuomenės interesų – teisės gauti teisingą,
objektyvią ir nešališką informaciją bei kitų žmogaus teisių
(garbės ir orumo, privatumo) apsaugos – pusiausvyra, taip pat,
kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai sąžiningai ir
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atsakingai naudotųsi jiems suteikta teise skleisti informaciją bei
idėjas.
Nustatyta, kad incidento
aprašymas ir rusų
kariuomenės veiksmų
paminėjimas publikacijoje
negali būti prilygintas
nesantaikos kurstymui prieš
rusų kilmės (tautybės)
asmenis. Atsižvelgiant į tai,
kad publikacijoje
informacija pateikta
objektyviai, remtasi keliais
šaltiniais, kurie buvo
nurodyti, neskleidžiama
dezinformacija, nustatyta,
jog nėra pagrindo
konstatuoti, kad buvo
kurstoma tautinė
nesantaika. Pareiškėjo
skundas pripažintas
nepagrįstu

2016 metais vieną kartą teko taikyti Visuomenės informavimo
įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pagreitinto prašymų
tyrimo (už neskelbtinos informacijos kontrolę atsakinga
institucija per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
informuoja prašymą pateikusį asmenį apie nagrinėjimo rezultatus
ir per 20 darbo dienų priima sprendimą) institutą. Gavęs skundą
ir minėta tvarka atlikęs tyrimą, žurnalistų etikos inspektorius
2016-01-06 priėmė sprendimą Nr. (SK-214) SPR-1 dėl
publikacijoje (duomenys neskelbtini) (www.delfi.lt) paskelbtos
informacijos. Nustatyta, kad publikacijoje skelbiama informacija
buvo paremta oficialiu Rusijos Federacijos gynybos ministerijos
pranešimu, naujienų portalo newsru.com, naujienų agentūros
BNS pranešimais. Atsižvelgiant į nustatytą faktą, kad viešosios
informacijos rengėjas (skleidėjas) ne tik rėmėsi keliais
informacijos šaltiniais ir juos nurodė publikacijoje, bet taip pat
rūpestingai tikrino informaciją, o atsiradus papildomai
informacijai, ginčo publikaciją papildė, laikytina, kad jo elgesys
buvo sąžiningas, todėl net ir tam tikri informacijos netikslumai
konkrečiu atveju nebuvo pakankamas pagrindas pripažinti, jog
buvo paskleista dezinformacija ir taip pažeisti Visuomenės
informavimo įstatymo reikalavimai.
7 diagrama

Sprendimai
Pagrįsti skundai
32%

Nepagrįsti skundai

49%
7%
4%

8%

Nutraukti tyrimai
Atsisakyta tirti
Pritaikyta mediacija

Viešai paskelbtų žurnalistų
etikos inspektoriaus
sprendimų apžvalga

Žurnalistų etikos inspektorius gavo pareiškėjų I. K. ir T. F. K.
(toliau – Pareiškėjai) skundą dėl interneto portalo www.lrytas.lt
publikacijose „Pinigus melžianti lietuvė siutina buvusią turtuolio
žmoną. Saldų kaunietės gyvenimą pasišovė apkartinti advokatas
(I dalis)“, „Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui pasirengę
nudirti kailį“, „Meilės lietuvei apakintas turtuolis pamiršo
pažadus“ paskelbtos informacijos, kuri, Pareiškėjų teigimu,
neatitinka tikrovės, žemina jų garbę ir orumą, pažeidžia
visuomenės informavimo principus. Skundo tyrimo metu
nustatyta, kad Pareiškėjos, kuri gyvena su sutuoktiniu ir
naudojasi bendrais šeimos finansais, apibūdinimas „Pinigus
melžiančia lietuve“ yra įžeidžiančio, žeminančio pobūdžio, kelia
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visuomenei negatyvias emocijas jos atžvilgiu, neturi jokio
faktinio pagrindimo, todėl laikytinas nepagrįstu ir neetišku. Šios
ginčo informacijos paskleidimas peržengia teisės skleisti
informaciją ribas ir negali būti laikomas sąžiningu visuomenės
informavimu. Žurnalistų etikos inspektorius konstatavo, kad
paskleisdamas teiginį „Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui
pasirengę nudirti kailį“ viešosios informacijos rengėjas
(skleidėjas) nebuvo objektyvus ir nešališkas, nepateikė viena
nuo kitos nepriklausomų nuomonių, kaip įtvirtinta Visuomenės
informavimo įstatyme. Nustatyta, kad Pareiškėjai yra privatūs
asmenys. Privačių asmenų kritikos ribos yra daug siauresnės nei
viešųjų asmenų. Išnagrinėjęs Pareiškėjų skundą, žurnalistų
etikos inspektorius priėmė sprendimą įspėti UAB „Lrytas“ dėl
Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 16
straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 11 dalies
2 punkto pažeidimo.
Žurnalistų etikos inspektorius gavo pareiškėjos O. U. (toliau –
Pareiškėja) skundą dėl laikraštyje „Rinkos aikštė“ ir interneto
tinklalapyje
www.rinkosaikste.lt
paskelbtų
publikacijų
„Dvigubas „O“ ir „Kaip VTEK meilėje sąžinės ieško“.
Pareiškėja nurodė, kad šiose publikacijose paskelbta tikrovės
neatitinkanti, tendencinga, garbę ir orumą, privatų gyvenimą
pažeidžianti informacija, pažeistos Visuomenės informavimo
įstatymo nuostatos. Nagrinėjant skundą buvo nustatyta, kad
Pareiškėja yra viešas asmuo (savivaldybės politikė). Viešieji
asmenys, palyginti su privačiais, pagal Visuomenės
informavimo įstatymo nuostatas ir teismų praktiką nesinaudoja
vienoda teisine pažeistų teisių gynyba. Informuojant apie privatų
asmenį pirmenybė teikiama privataus gyvenimo apsaugai, o apie
viešą asmenį – visuomenės interesui. Skundo tyrimo metu
nustatyta, kad publikacijoje „Dvigubas „O“ paskelbti ginčo
teiginiai nežemina Pareiškėjos garbės ir orumo, nepažeidžia jos
privatumo, nes skelbiama informacija apie viešą asmenį turėjo
faktinį pagrindą ir visuomeninę reikšmę. Publikacija „Kaip
VTEK meilėje sąžinės ieško“ buvo įvertinta kitaip. Nustatyta,
kad šioje publikacijoje buvo paskleista nauja privataus pobūdžio
informacija apie Pareiškėją – apie jos romantiškus santykius su
kunigu, o skaitytojams suteikiamas akivaizdus pagrindas manyti,
kad Pareiškėja atliko moralei ir paprotinėms normoms
prieštaraujančius veiksmus. Taigi viešosios informacijos
rengėjas (skleidėjas) paskelbė naujo pobūdžio informaciją
(žinią) apie Pareiškėją, suponuojančią jos, kaip netinkamai
besielgiančios, amoralios moters, įvaizdį. Ši nauja privataus
pobūdžio žinia apie Pareiškėją, net ir įvertinus aplinkybę, kad ji
yra viešas asmuo, pažeidžia jos privatumą, garbę ir orumą.
Informacijos skleidimas neturint jokio faktinio pagrindo
laikomas nesąžiningu teisės skleisti informaciją įgyvendinimu.
Gandų apie asmenį skleidimas yra nesuderinamas su sąžiningu
ir garbingu visuomenės informavimu. Išnagrinėjęs Pareiškėjos
skundą, žurnalistų etikos inspektorius priėmė sprendimą įspėti
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UAB „Rinkos aikštė“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 14
straipsnio 1 ir 2 dalies, 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo.
Žurnalistų etikos inspektorius gavo pareiškėjo UAB „Diena
Media News“ (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl laikraštyje
„Savaitraštis Kaunui“ paskelbtos publikacijos „Politikas pasijuto
taikiniu“. Pareiškėjas skunde nurodė, jog minėtoje publikacijoje
pateikiama neatitinkanti Visuomenės informavimo įstatymo
reikalavimų, neteisinga, šališka, neobjektyvi, žeminanti dalykinę
reputaciją informacija. Išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą,
žurnalistų etikos inspektorius nustatė, kad viešosios informacijos
rengėjas (skleidėjas) turėjo faktinį pagrindą skelbti ginčo
informaciją, skelbė visuomenei aktualias žinias. Nors Pareiškėjo
dalykinės reputacijos pažeidimas nagrinėjamu atveju nebuvo
konstatuotas, tačiau nustatyta, kad Pareiškėjo atžvilgiu pateikta
kritika buvo vienpusiška, nebuvo užtikrinta nuomonių
pusiausvyra, viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas)
neturėjo tikslo suteikti Pareiškėjui galimybės pateikti savo
nuomonę (poziciją). Toks visuomenės informavimas laikytinas
nesąžiningu ir šališku. Išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą, žurnalistų
etikos inspektorius priėmė sprendimą įspėti UAB „Kauno
reikalai“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3
dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 11 dalies 2 punkto
pažeidimo.
Žurnalistų etikos inspektorius gavo pareiškėjo UAB „Kaimo
žinios“ (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl laikraštyje „Ūkininko
patarėjas“ ir interneto tinklalapyje www.ukininkopatarejas.lt
paskelbtos publikacijos „Ambicijų kliūtys žirgo take“.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad šioje publikacijoje buvo
paskelbta tikrovės neatitinkanti, nepagrįsta, nepatikrinta,
neparemta faktais, žeminanti Pareiškėjo dalykinę reputaciją
informacija, pažeisti visuomenės informavimo principai.
Skundo tyrimo metu nustatyta, kad „Valstiečių laikraštyje“ buvo
publikuotas skelbimas, kviečiantis atvykti į Utenos hipodrome
organizuojamą veislinių arklių parodą. Iš tiesų Utenos
hipodrome vyko žirgų lenktynės, o „Valstiečių laikraščio“
skelbime anonsuota paroda neįvyko. Atlikęs skundo tyrimą,
žurnalistų etikos inspektorius konstatavo, kad viešosios
informacijos rengėjas (skleidėjas) savaip interpretuodamas jam
žinomą informaciją, ginčo teiginyje „Valstietis“ apgavo savo
skaitytojus“ pateikė savo subjektyvią, Pareiškėjui kritišką
nuomonę apie neįvykusią žirgų parodą. Įvertinęs visas
reikšmingas aplinkybes, žurnalistų etikos inspektorius
konstatavo, kad ginčo teiginys „Valstietis“ apgavo savo
skaitytojus“ yra laikytinas nesąžiningu nuomonės pateikimu,
sąmoningai iškreipiant viešosios informacijos rengėjui
(skleidėjui) žinomus duomenis. Nors Pareiškėjas minėtoje
publikacijoje buvo kritikuojamas, jam nebuvo suteikta teisė
išsakyti savo nuomonę dėl publikacijoje aprašytos situacijos.
Išnagrinėjęs Pareiškėjo skundą, žurnalistų etikos inspektorius
priėmė sprendimą įspėti UAB „Ūkininko patarėjas“ dėl
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Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalies, 16
straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 11 dalies 2 punkto pažeidimo.
Žurnalistų etikos inspektorius gavo kooperatinės bendrovės
„Palangos kredito unija“ (toliau – Pareiškėja) skundą dėl
laikraštyje „Vakarinė Palanga“ ir interneto tinklalapyje
www.vakarinepalanga.lt paskelbtos publikacijos „Palangos
kredito unijos vadovai nušalinti nuo vadovavimo“. Pareiškėja
skunde nurodė, kad šioje publikacijoje pateikiama išimtinai
neigiamo pobūdžio, tikrovės neatitinkanti, dalykinę reputaciją
pažeidžianti informacija apie Pareiškėjos vadovybę ir veiklą. Po
atlikto tyrimo žurnalistų etikos inspektorius nustatė, kad
viešosios informacijos skleidėjas, pateikdamas tik vienos pusės
informaciją, elgėsi šališkai ir nebuvo sąžiningas viešosios
informacijos gavėjų atžvilgiu, t. y. nesuteikė jiems išsamios ir
adekvačios informacijos. Taip pat nustatyta, jog viename iš
ginčo teiginių viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas)
pateikė neteisingą ir netikslią informaciją, tačiau tai nesudaro
pagrindo konstatuoti buvus pažeistą juridinio asmens dalykinę
reputaciją. Išnagrinėjęs Pareiškėjos skundą, žurnalistų etikos
inspektorius priėmė sprendimą įspėti UAB „Vakarinė Palanga“
dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies
pažeidimo. Šis sprendimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui. Išnagrinėjęs administracinę bylą,
teismas pripažino žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą
teisėtu ir pagrįstu. Apeliacine tvarka viešosios informacijos
rengėjas (skleidėjas) šio teismo sprendimo neskundė.
8 diagrama
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Viešosios informacijos
rengėjas ir (ar) skleidėjas,
kuriam Visuomenės
informavimo įstatymo
nustatyta tvarka buvo skirta
bauda arba taikytos šiame
įstatyme numatytos kitos
poveikio priemonės už šio
įstatymo 19 straipsnio 1, 2
ir (ar) 3 dalies pažeidimą,
vienus metus nuo
paskutinio pažeidimo
nustatymo dienos laikomas
rimtą profesinį pažeidimą
padariusiu viešosios
informacijos rengėju ir (ar)
skleidėju (Visuomenės
informavimo įstatymo 27
straipsnio 3 dalis)

2016 metais rimtas profesinės etikos pažeidimas buvo nustatytas
9 atvejais, palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu (2015
m.) – vienu daugiau.
Dauguma pažeidimų (8 iš 9) nustatyti dėl Visuomenės
informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo, t. y.
draudimo platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią,
įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.
1 atveju pažeidimas nustatytas dėl draudimo skleisti informaciją,
pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės
valdžios nešališkumui (Visuomenės informavimo įstatymo 19
straipsnio 3 dalis).
3 iš 7 viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų), kurie 2016
metais padarė rimtus profesinės etikos pažeidimus, šiuos
pažeidimus buvo padarę ir 2015 metais. Tai UAB „Lietuvos
ryto“ televizija, UAB „Lrytas“ ir UAB „Laisvas ir
nepriklausomas kanalas“.
Analizuojant žurnalistų etikos inspektoriaus atliktų tyrimų
rezultatus matyti, kad apie pusė gaunamų skundų yra nepagrįsti.
Ši tendencija itin ryški kalbant apie viešųjų asmenų (ypatingai
politikų) skundus. Atkreiptinas dėmesys, kad viešiesiems
asmenims, ypač politikams, atsižvelgiant į jų statusą ir veiklą,
taikomos kritikos ir komentarų ribos yra platesnės, palyginti su
privataus asmens kritikos galimybėmis. Visuomenė turi
konstituciškai pagrįstą interesą būti informuota net apie tokių
asmenų privataus gyvenimo aplinkybes, galinčias daryti įtaką jų
priimamiems sprendimams, viešųjų ir privačių interesų
derinimui ir pan. Tokie asmenys turi nuosaikiau vertinti įvairias
nuomones dėl konkrečių, su jais susijusių faktų, suprasti, kad
pasirinkdami viešojo asmens kelią jie atsiveria platesnei
visuomenės ir žiniasklaidos kritikai bei didesniam dėmesiui. Net
ir šiurkšti, agresyvi viešojo asmens kritika, turinti realų faktinį
pagrindą, nereiškia teisės skleisti informaciją pažeidimo.
Kita pareiškėjų kategorija, kuri pasižymi jautrumu skelbiamai
apie juos informacijai – nuteistieji, kaltinamieji įvairių teisės
pažeidimų (neretai rezonansinių) padarymu asmenys. Kasmet
pastebimas aktyvus kalinčių laisvės atėmimo vietose asmenų
siekis „būti pamirštiems“, kai viešai kalbama apie jų padarytus
nusikaltimus. Dažniausiai tokie skundai motyvuojami nekaltumo
prezumpcijos principo nesilaikymu, objektyvumo, nešališkumo
principų pažeidimu, nuomonių įvairovės neužtikrinimu. Atlikus
tyrimą ir nustačius, kad viešai skelbiant informaciją apie tokius
asmenis yra tinkamai nurodomas jų procesinis statusas,
pateikiamos viešai nagrinėjant bylą teisme atskleistos
aplinkybės, nesiekiama tokių asmenų įžeisti, o pateikiama
objektyvi oficialų faktinį ir teisinį pagrindą atitinkanti
informacija, tokie skundai pripažįstami nepagrįstais.
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Rimti profesinės etikos ir kiti pažeidimai
Rimti profesinės etikos pažeidimai
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Rimtais nepripažįstami pažeidimai

Kreipdamasis dėl garbės ir
orumo pažeidimo asmuo
turi teisę reikalauti tikrovės
neatitinkančios, jo garbę ir
orumą žeminančios
informacijos paneigimo
(informaciją paskelbus
internete – ir jos
pašalinimo).
Internete nustatytą
privatumo pažeidimą
reikalaujama pašalinti

2016 metais išnagrinėjus gautus skundus dėl garbės ir orumo bei
teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų, 8 kartus buvo
reikalauta informaciją paneigti, 7 kartus – informaciją
(pažeidimą) pašalinti.
2016 metais labai padidėjo priimtų sprendimų įvykdymo rodiklis
– iki 80 proc. (2015 m. – 64,3 proc.). Iš 15 ataskaitiniais metais
vykdytinų sprendimų 3 nebuvo įvykdyti (2 apskųsti teismui).
Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų vykdymo kontrolei
skiriamas didelis dėmesys. Sprendimų vykdymas yra svarbus
veiksnys, leidžiantis orientuotis į institucijos veiklos rezultatus ir
sukurti teigiamus pokyčius skatinant viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų atsakomybę bei žmogaus teisių suvokimą.
Sprendimų vykdymo gerinimas – viena iš institucijos veiklos
efektyvumo didinimo krypčių.
10 diagrama
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2016 metais Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau
– VAAT) buvo apskųsta 13, arba 8 proc., žurnalistų etikos
inspektoriaus sprendimų. Palyginti su 2015 metais, šiuo
ataskaitiniu laikotarpiu sprendimai buvo mažiau skundžiami
(2015 m. – 16, arba 12 proc.).
Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 metais buvo
priimta 15 sprendimų, iš jų 2 sprendimai buvo nepalankūs
žurnalistų etikos inspektoriui (1 byloje buvo pateikta atskiroji
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teisėjo nuomonė), 1 skundas teismui buvo pripažintas iš dalies
pagrįstu.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau –
LVAT) (apeliacinėje instancijoje) buvo išnagrinėta 12 bylų dėl
žurnalistų etikos inspektoriaus priimtų sprendimų teisėtumo ir
pagrįstumo. 10 bylų apeliacinės instancijos teismo sprendimai
buvo palankūs žurnalistų etikos inspektoriui.
Ataskaitiniu laikotarpiu žurnalistų etikos inspektoriaus
sprendimų pagrįstumo rodiklis pirmosios ir apeliacinės
instancijos teismuose buvo vienodas – 83 proc. 2015 metais –
VAAT – 87,5 proc., LVAT – 85,7 proc.
Lietuvos
vyriausiojo
administracinio
teismo,
kaip
aukščiausiosios teisminės institucijos, administracinėse bylose
formuojama praktika dėl žurnalistų etikos inspektoriaus
sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo yra itin svarbi įgyvendinant
įstatymų leidėjo suteiktas funkcijas. Remiantis galutinėmis ir
neskundžiamomis šio teismo nutartimis numatomos skundų
tyrimo kryptys, patvirtinamas arba pakeičiamas visuomenės
informavimą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų
aiškinimas bei taikymas.
2016 metai žymūs LVAT nutarčių, kuriomis buvo patvirtinta, jog
žurnalistų etikos inspektorius tinkamai vadovavosi Visuomenės
informavimo įstatyme nustatytu privataus gyvenimo apsaugos
teisiniu reguliavimu, gausa.
Nagrinėjimo Lietuvos
vyriausiajame
administraciniame teisme
rezultatai rodo, kad Tarnyba
ir 2016 metais išlaikė aukštą
sprendimų kokybės
standartą

Administracinėje byloje Nr. A-2115-525/2016 ginčas kilo dėl
žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo, kuriuo pripažinta, jog
be sutikimo paskelbęs žmogaus namų adresą viešosios
informacijos rengėjas (skleidėjas) pažeidė asmens teisę į
privataus gyvenimo apsaugą, teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas
padarė išvadą, kad duomenys apie asmens adresą laikytini
privačia informacija. Teisėjų kolegija akcentavo, kad
Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta privačios
informacijos sąvoka nėra siejama su tuo, kur ir kiek kartų ji buvo
paskelbta anksčiau, ar tokią informaciją galima lengvai rasti
internete ar kituose šaltiniuose, t. y. asmens sprendimas tam
tikromis aplinkybėmis ir tikslu paskelbti (duoti sutikimą
paskelbti) savo duomenis nepanaikina šių duomenų apsaugos ir
nepašalina viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pareigos
privačią informaciją skelbti tik asmeniui konkrečiu atveju davus
sutikimą (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis).
Dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) argumento, jog už
padarytą pažeidimą pritaikius poveikio priemonę jam kils
neigiamos pasekmės (jis neteks teisės pretenduoti į Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo paramą), apeliacinės
instancijos teismas nusprendė, jog toks argumentas nėra
pakankamas pagrindas šios poveikio priemonės netaikyti,
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kadangi kilusios (galinčios kilti) pasekmės sietinos išimtinai su
neteisėtais paties viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo)
veiksmais.
Administracinėje byloje Nr. A-1088-143/2016 nagrinėta
situacija, kai regioninio laikraščio publikacijoje skelbiant
informaciją apie tai, kad viena rajono politikė yra įsiskolinusi
šilumą tiekiančiai bendrovei, kartu buvo paskelbti ir kitų
skolininkų (privačių asmenų) duomenys – vardai, pavardės,
namo, kuriame jie gyvena, adresas, įsiskolinimo už šildymą
faktas, skolos dydis. Teisėjų kolegija patvirtino inspektoriaus
sprendimo išvadą, jog buvo pažeistas Visuomenės informavimo
įstatymo 14 straipsnis ir kad publikacijoje paviešinta minėta
privačių asmenų privataus pobūdžio informacija laikytina
pertekline bei akivaizdžiai neproporcinga.
Visuomenės informavimo
įstatymo 54 straipsnis
nustato redakcinės
atsakomybės netaikymo ir
atleidimo nuo žalos
atlyginimo sąlygas

Toje pačioje byloje Teismas patvirtino, kad Visuomenės
informavimo įstatymo 54 straipsnio nuostatos negali būti
taikomos, kai sprendžiamas klausimas dėl redakcinės
atsakomybės taikymo dėl privatumo pažeidimų. Ši teisės norma
yra skirta reglamentuoti redakcinės atsakomybės klausimą esant
situacijai, kai yra paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, bet
ne informacija apie privatų asmenų gyvenimą.
Administracinėje byloje Nr. A-2169-662/2016 buvo
sprendžiama, ar valstybės tarnautojos parašo paskelbimas
tinklaraštyje (bloge) pažeidžia Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija nusprendė, kad
viešasis asmuo negali tikėtis tokio privatumo savo atžvilgiu, kaip
privatus asmuo, todėl ir jo parašui taikytinas žemesnis apsaugos
laipsnis. Tokiais atvejais prioritetas turi būti teikiamas ne asmens
privatumui, o visuomenės informavimui. Teismas patvirtino
inspektoriaus poziciją, kad nėra pagrindo viešojo asmens parašo
paskelbimą traktuoti kaip asmens duomenų apsaugos pažeidimą.
11 diagrama
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1.3. KONSULTAVIMAS
Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba teikia
konsultacijas viešosios
informacijos rengėjams ir
skleidėjams, taip pat
kitiems asmenims,
suinteresuotiems žmogaus
teisėmis ir laisvėmis
visuomenės informavimo
priemonėse bei viešosios
informacijos skleidimu
apskritai

Teikiant konsultacijas vadovaujamasi pagarbos žmogaus teisėms
ir laisvėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo bei įstatymo
viršenybės, objektyvumo, efektyvumo, proporcingumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo,
subsidiarumo ir informacijos išsamumo, tikslumo bei teisėtumo
principais.
2016 metais suteiktos 377 konsultacijos, 11 proc. daugiau nei
ankstesniais metais (2015 m. – 337).
Visos suteiktos konsultacijos yra susijusios su viešąja
informacija, jos paskleidimo teisėtumu, etišku ir teisėtu
informacijos rinkimu. Konsultacijų analizė leidžia nustatyti
opiausias, labiausiai rūpimas bei akylesnės stebėsenos
reikalaujančias viešosios informacijos erdvės sritis.
Viena iš Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklos
efektyvumo didinimo krypčių yra viešosios informacijos rengėjų
ir skleidėjų konsultavimo plėtra. Kartu su kasmet
organizuojamais žiniasklaidos mokymais tai yra papildoma
šviečiamoji priemonė, orientuota į pažeidimų prevenciją, ne tik į
jų fiksavimą ir atsakomybės taikymą. Skatinama viešosios
informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybė, viešosios
informacijos erdvės kultūros kėlimas bei darnos puoselėjimas
tarp viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir informacijos
„gavėjų“, gaunančių ją įvairiomis formomis (skaitytojų,
klausytojų, žiūrovų, žiniasklaidos proceso, keitimosi informacija
dalyvių).

Siekiama užtikrinti
kokybiškas ir profesionalias
konsultacijas, orientuotas į
teisingą saviraiškos laisvės
ir žmogaus teisių apsaugos
pusiausvyrą

2016 metais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos svetainėje
buvo paskelbtos viešos rekomendacijos (konsultacijos):
 dėl informacijos apie savižudybes pateikimo būdų.
Rekomendacijoje įvardintos pagrindinės viešosios
informacijos rengėjų (skleidėjų) daromos klaidos,
pateikti patarimai, kaip, informuojant visuomenę apie
savižudybes tai daryti tinkamai, neminint jokių asmens
duomenų, savižudybės būdų, nurodant psichologinės
pagalbos teikimo galimybes.
 dėl asmens duomenų tvarkymo skelbiant apie gimusius,
mirusius, ketinančius sudaryti santuoką asmenis.
 dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio.
Interneto žiniasklaidos asociacijai pateiktas nesantaikos kalbos
sąvadas. Juo siekiama, kad būtų efektyviau stebima komentatorių
kalba ir operatyviau šalinami netinkami komentarai.
Parengtas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatyme numatytų kriterijų ir ribojimų
taikymo rekomendacinio pobūdžio gairių projektas.
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Atsižvelgiant į konsultacijų (rekomendacijų) poreikį ir naudą,
akivaizdu, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai tikslinga
plėsti visų viešosios informacijos skleidimu ir /ar žmogaus
teisėmis ir laisvėmis visuomenės informavimo priemonėse
suinteresuotų asmenų konsultavimą. Taip būtų ugdomas kritiškas
požiūris į visuomenės informavimo procesus, keliamas
visuomenės teisinis sąmoningumas ir žmogaus teisių suvokimas.
Siekiant šių tikslų bus rengiama ir skelbiama daugiau viešųjų
konsultacijų.
12 diagrama
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1.4. VIEŠOSIOS INFORMACIJOS STEBĖSENA (MONITORINGAS)
Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba ypač
daug dėmesio skiria
viešosios informacijos
stebėsenai

Viešosios informacijos stebėsena visuomenės informavimo
priemonėse, išskyrus radijo ir televizijos programas, yra įstatymų
leidėjo žurnalistų etikos inspektoriui priskirta funkcija.

Viešosios informacijos
stebėsenos kriterijai:
viešosios informacijos
turinio kokybė, pagrindinių
visuomenės informavimo
principų atitikimas,
visuomenės informavimo
skaidrumas, viešosios
informacijos rengėjų
nuosavybės santykių
viešumas, visuomenės
pasitikėjimas žiniasklaida,
visuomenės informavimo
priemonių konkurencija ir
koncentracija, visuomenės
informavimo politika

Siekiant užtikrinti nuoseklų ir efektyvų viešosios informacijos
stebėsenos vykdymą būtini pakankami žmogiškieji ir techniniai
resursai. Šiuo metu viešąją informaciją stebi du darbuotojai, taip
pat naudojama pagal raktinius žodžius veikianti monitoringo
sistema, tačiau, atsižvelgiant į nūdienos geopolitinę padėtį ir
informacines grėsmes bei stebėsenos objektų gausą, šių išteklių
neužtenka.

Vykdant visos viešosios informacijos (periodinių leidinių,
knygų, interneto portalų, paskyrų socialiniuose tinkluose)
stebėseną, vertinamas turinys, fiksuojami pažeidimai,
analizuojami visuomenės informavimo srityje vykstantys
procesai, jų pokyčiai ir tendencijos.

Šiandien efektyviai viešosios informacijos stebėsenai reikia
naujų techninių galimybių ir spartesnio pažeidimų fiksavimo.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba bendradarbiaudama su
Lietuvos universitetais ir valstybinėmis institucijomis siekia
sukurti ir savo veikloje pritaikyti daug efektyvesnę, platesnį
stebėsenos lauką aprėpiančią ir į tikslesnį rezultatą orientuotą
monitoringo sistemą. Tai leistų sutelkti dėmesį į aktualiausias
šiandienos viešosios erdvės problemas ir numatyti rytojaus
informacinius iššūkius.
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1.5. NEPILNAMEČIŲ APSAUGA IR PAŽEIDIMŲ PREVENCIJA
Įstatymo nuostatos yra
taikomos visai informacijai,
skirtai viešai skleisti, tai
reiškia, kad į Įstatymo
taikymo sritį patenka
faktiškai visa informacija,
kuri gali būti prieinama
nepilnamečiams
kasdieniame gyvenime: nuo
užrašo ant marškinėlių,
koncerto metu atliekamų
dainų žodžių iki televizijos
programoje skleidžiamos
informacijos

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymas (toliau šioje dalyje – Įstatymas), kurio
paskirtis nustatyti viešosios informacijos, darančios neigiamą
poveikį nepilnamečiams, kriterijus, jos skleidimo tvarką, taip pat
šios informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų dalyvių, žurnalistų ir jų
veiklos priežiūrą atliekančių institucijų teises, pareigas ir
atsakomybę, aiškiai
nurodo, kad neigiamą poveikį
nepilnamečiams daro informacija, kuri gali būti žalinga
nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam,
dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.
Atsižvelgiant į pobūdį Įstatymas informaciją skirsto į dvi
kategorijas – draudžiamą ir ribojamą skleisti. Vis dėlto Įstatymo
nuostatos numato išimtis, kuomet neigiamą poveikį daranti
informacija gali būti skleidžiama, kai: (1) jos turinį sudaro tik
informacija apie įvykius, politinius, socialinius, religinius
įsitikinimus ar pasaulėžiūrą, (2) informacija yra reikšminga
moksliniu ar meniniu požiūriu arba reikalinga tyrimams, švietimui
ar ugdymui, (3) yra viešasis interesas ją skelbti, (4) jos mastas ir
poveikis yra mažareikšmiai. Pabrėžtina, kad Įstatymas nustato
griežtus ir besąlygiškus draudimus skleisti informaciją, susijusią
su nepilnamečio asmens duomenimis (6 straipsnio nuostatos).
2016 metais nepilnamečiams žalinga informacija buvo nustatyta
34 atvejais, 2015 metais – 35 atvejais. Tačiau 2016 metais labai
(45 proc.) išaugo žalingos informacijos kiekis internete, kartu
mažėjo nustatytų pažeidimų spaudoje ir televizijoje (žr. 13
diagramą). 2016 metais inspektorius nustatė, kad 5 išorinės
reklamos plakatuose ir koncerto metu skleidžiama informacija
buvo žalinga nepilnamečiams – diagramoje žymima „Kitos
sritys“.
Įstatymo kontrolę dėl televizijos programose paskleistos
informacijos atlieka Lietuvos radijo ir televizijos komisija, todėl
gauti skundai dėl galimai žalingos informacijos, paskleistos
televizijos programose, pagal kompetenciją buvo persiunčiami
minėtai Komisijai. Jos prašymu, inspektorius turi teisę teikti
nuomonę dėl televizijos programose skleidžiamos informacijos
atitikimo Įstatymo keliamiems reikalavimams.
Ataskaitiniais metais gauti 55 skundai, iš jų 10 pripažinti
nepagrįstais.
2016 metais dažniausi pažeidimai, kai atskleidžiami nepilnamečių
asmens duomenys, buvo susiję su jų interesų pažeidimu (5
atvejai). Taip pat fiksuoti pažeidimai, susiję su neigiamą poveikį
darančios informacijos skleidimu dėl erotinio pobūdžio (5
atvejai); pažeidimai dėl paskleistos baimę ar siaubą sukeliančios
informacijos (2 atvejai).
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25 skundai (45 proc.) – „karštąja linija“ gauti interneto vartotojų
pranešimai. Juos žurnalistų etikos inspektoriui pagal
bendradarbiavimo susitarimą ištirti siunčia Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnyba.
Ataskaitiniais metais dažniausiai neigiamą poveikį nepilnamečių
vystymuisi darančios informacijos sklaida fiksuota interneto
portale www.delfi.lt ir įvairiose socialinio tinklo Facebook
paskyrose.
2016 metais, kaip ir 2015, dažnesni pažeidimai, susiję su
draudžiamos, o ne ribojamos informacijos sklaida (žr. 14
diagramą).
13 diagrama
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Žurnalistų etikos
inspektoriaus funkcijų
prigimtis yra visuomenės
informavimo priemonėse
pažeistų žmogaus teisių
gynimas, todėl
administracinės nuobaudos
nėra inspektoriaus
prioritetinis veiklos tikslas.
Neturėdamas tikslo bausti,
žurnalistų etikos
inspektorius viešosios
informacijos skleidėjams
rekomenduoja pašalinti
pastebėtus Įstatymo
pažeidimus

Pagal Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies punktą, žurnalistų etikos
inspektorius turi teisę įspėti viešosios informacijos rengėjus,
skleidėjus ir kitus už visuomenės informavimo priemonių turinį
atsakingus asmenis dėl šio Įstatymo pažeidimų ir reikalauti
laikytis šio Įstatymo ir su juo susijusių kitų teisės aktų nuostatų.
Vadovaudamasis Įstatymu žurnalistų etikos inspektorius atlieka
aktyvų prevencinį darbą – už interneto portalų turinį atsakingi
asmenys žodžiu ar raštu informuojami apie įstatymo pažeidimus
ir prašomi kuo skubiau pašalinti Įstatymo kriterijus atitinkančią
informaciją arba taikyti technines priemones, ribojančias
informacijos prieinamumą nepilnamečiams. Jei skleidėjas su
nurodytu pažeidimu nesutinka, jo atžvilgiu inicijuojama
administracinė procedūra. Nors teisės aktai nenustato laikotarpio
per kurį žalingo turinio informacija turi būti pašalinama, tačiau
inspektorius nurodo tokią informaciją pašalinti nedelsiant.
Dažniausiai informacija yra pašalinama per 24 val. Per ataskaitinį
laikotarpį buvo surašyti 36 prevenciniai raštai, rekomenduojantys
pašalinti draudžiamą informaciją arba taikyti atitinkamas
technines priemones, ribojančias informacijos prieinamumą
nepilnamečiams. Visi jie įvykdyti. Dažniausiai šie raštai buvo
siunčiami skaitomiausių ir lankomiausių interneto portalų
atžvilgiu – lrytas.lt, delfi.lt ir 15min.lt (žr. 15 diagramą).
15 diagrama

Rekomendacijos šalinti pastebėtus Įstatymo pažeidimus
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2016 m. ypatingo
visuomenės informavimo
priemonių dėmesio sulaukė
žurnalistų etikos
inspektoriaus nurodymas
pakeisti žinomos muzikos
grupės reklaminius plakatus
su šios grupės simboliu,
rankoje laikančiu
iš(si)plėštą, kraujuojančią
širdį

Vadovaudamasis ekspertiniu vertinimu dėl viešosios
informacijos priskyrimo neigiamą įtaką nepilnamečiams
darančios informacijos kategorijai, inspektorius nustatė, kad
reklaminiuose plakatuose pateikta informacija gali kelti baimę ar
siaubą nepilnamečiams iki 14 metų (labiausiai iki 10 metų
vaikams), todėl tokios informacijos skleidimas turi būti
ribojamas. Tokio pobūdžio informacija gali būti skelbiama tik
tose vietose, į kurias nepilnamečiai negali patekti, ir (arba) tokiu
laiku, kuriuo nepilnamečiai negalėtų ja naudotis, arba kai
naudojant technines priemones yra sudaromos sąlygos
atsakingiems už vaikų priežiūrą ir auklėjimą asmenims užtikrinti
galimybę riboti tokios informacijos pasiūlą nepilnamečiams. Dėl
šių priežasčių renginio organizatoriui buvo nurodyta imtis
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priemonių ir užtikrinti, kad reklama būtų skleidžiama laikantis
teisės aktuose nustatytų reikalavimų (arba jos skleidimas būtų
nutrauktas, jeigu neįmanoma riboti šios informacijos sklaidos).
Toks inspektoriaus sprendimas sulaukė žinomų asmenų ir įvairių
visuomenės informavimo priemonių kritikos ir nepritarimo.
Inspektorius, kaip valstybės pareigūnas, nuosaikiai vertina jam
adresuojamą kritiką. Juo labiau tais atvejais, kuomet kalbama
apie pažeidžiamiausio visuomenės sluoksnio – vaikų – interesų
apsaugą. Nustatytas ribojimas nebuvo taikomas suaugusiems
asmenims, kurie, nebūdami specialistai, dažnu atveju nesupranta
ir negali suprasti, kad viešai pateikiama informacija, atrodanti
nereali, neįprasta arba keista jiems, turi diametraliai priešingą
poveikį besiformuojančiai vaiko, kuris linkęs tikėti, jog
skelbiama informacija yra realiai egzistuojančių būtybių,
reiškinių ar įvykių atspindys, psichikai.
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1.6. EKSPERTINIS VERTINIMAS
Ekspertinis vertinimas
dažnu atveju reikalingas
atliekant Baudžiamojo
kodekso uždraustų veikų
ikiteisminį tyrimą, rečiau
tokio vertinimo reikia
baudžiamąją bylą
nagrinėjant teisme

Viena iš Visuomenės informavimo įstatymo žurnalistų etikos
inspektoriui nustatytų funkcijų – priskirti spaudos leidinius,
audiovizualinius kūrinius, radijo ir televizijos programas ar
atskiras programas, informacinės visuomenės informavimo
priemones ar kitas visuomenės informavimo priemones ir (ar) jų
turinį erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio
informacijos kategorijoms arba nustatyti, ar visuomenės
informavimo priemonėse paskelbta viešoji informacija skatina
nesantaiką dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų. Šiai funkcijai atlikti yra pasitelkiami specialių žinių
turintys asmenys – ekspertai (specialistai).

Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyboje
atliktos ekspertizės
naudingos ikiteisminiuose
tyrimuose tiek dėl
pornografinės vaizdo ir
garso produkcijos laikymo
ir platinimo, dėl vaikų
seksualinio išnaudojimo,
tiek dėl nesantaikos /
neapykantos skatinimo ar
kurstymo

2016 metais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pateikė 33
išvadas ikiteisminiuose tyrimuose dėl nesantaikos kurstymo
viešojoje informacijoje. Šių ekspertizių metu įvertinti 134
viešosios informacijos objektai. Kaip ir 2015 metais, daugiausia
įvertintų objektų – 124 komentarai internete. Kiti objektai –
įvairūs užrašai (3), straipsniai (3), garso ir vaizdo įrašai (politinė
reklama) (2), knyga (1), paskaita (1) – taip pat dažniausiai skleisti
internete.
Niekinimas arba tyčiojimasis iš asmens ar asmenų grupės,
skiriamos seksualinės orientacijos pagrindu, nustatytas 46 kartus,
dėl kalbos, rasės, tautybės, kilmės – 42 kartus, dėl tikėjimo,
įsitikinimų, pažiūrų – 32 kartus, socialinės padėties – 31 kartą.
Kurstymo smurtauti ar fiziškai susidoroti atvejų nustatyta kiek
mažiau: seksualinės orientacijos pagrindu – 23 kartai, socialinės
padėties – 15 kartų, kalbos, rasės, tautybės, kilmės pagrindu – 14
kartų, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų – 12 kartų.
Kurstymas diskriminuoti 32 kartus nustatytas kalbos, rasės,
tautybės, kilmės pagrindu, seksualinės orientacijos – 31,
tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties po 27 kartus
(žr. 17 diagramą).
Žurnalistų etikos inspektoriaus veiklos svarba atsiskleidžia
vertinant faktiškai visos viešai skelbiamos informacijos turinį,
nepriklausomai nuo to, kas, kaip ir kur tokį turinį sukuria bei
platina.
Nors tiriamų objektų skaičius ataskaitiniais metais gerokai
sumažėjo, palyginti su 2015 metais (žr. 17 diagramą), tačiau tai
neleidžia daryti išvados, kad nesantaikos / neapykantos kalbos
apraiškų viešojoje erdvėje taip pat mažėja. Nesantaikos kalba
persikelia iš populiarių interneto portalų komentarų erdvės į
socialinių tinklų Facebook, Twitter, Youtube ir panašias viešas
bei uždaras paskyras, skirtas tikslingai skleisti tokią informaciją,
todėl ji tampa sunkiau prieinama arba pasiekiama tiek
teisėsaugos institucijoms, tiek asmenims, stebintiems viešąją
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erdvę. Dažnai paplitusi praktika – paskyros prisidengiant
išgalvotu vardu sukūrimas, tačiau tai tikrai negarantuoja
asmeniui apsaugos, kurios dažniausiai tikimasi pasitelkiant tokią
taktiką, – net po išgalvotu vardu besislepiantis asmuo gali būti
nustatytas. Kita vertus, kaip rodo kitų šalių patirtis, tam tikrais
atvejais būtų kur kas efektyviau ne vykdyti neapykantos skleidėjų
baudžiamąjį persekiojimą ir nubaudimą, bet tiesiog šalinti jų
skleidžiamą informaciją.
Europos Komisija,
bendradarbiaudama su
IT bendrovėmis
Facebook, Google /
Youtube, Microsoft ir
Twitter, 2016 metų
gegužės mėnesį patvirtino
Kovos su neapykantos
kurstymu internete
elgesio kodeksą.

IT bendrovės įsipareigojo didžiąją dalį pranešimų apie šalintiną
neapykantą kurstantį turinį įvertinti per 24 valandas, prireikus jį
pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo. Elgesio kodeksu taip pat
siekiama užtikrinti veiksmingesnį ir spartesnį IT bendrovių ir
Europos Sąjungos valstybių narių institucijų bendradarbiavimą,
visų pirma, susijusį su pranešimų apie neapykantos kurstymą
nagrinėjimu ir tokio turinio pašalinimu ar prieigos prie jo
panaikinimu. Europos Sąjungos valstybės narės įsipareigojo
paskirti nacionalinius kontaktinius asmenis, kurie tiesiogiai ir
efektyviau bendradarbiautų su IT bendrovėmis pateikdami ir
nagrinėdami pranešimus apie neapykantą kurstantį turinį.
Lietuvos Respublikos kontaktiniu asmeniu bendrauti su IT
bendrovėmis paskirtas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
atstovas.

Darbo partijos politinės
reklamos „Ką žmonės
galvoja apie pabėgėlius?“
vertinimas

Kalbant apie nesantaikos kalbą visuomenės informavimo
priemonėse paminėtinas ypatingo dėmesio ataskaitiniais metais
sulaukęs atvejis, kuomet į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą
kreipėsi Vyriausioji rinkimų komisija, prašydama įvertinti, ar
visuomenės informavimo priemonėse transliuota Darbo partijos
politinė reklama „Ką žmonės galvoja apie pabėgėlius?“
nepažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų.
Atliekant šios politinės reklamos vertinimą buvo kreiptasi dėl
eksperto (specialisto), vertinančio viešosios informacijos turinį
dėl nesantaikos apraiškų, išvados pateikimo, taip pat analizuotos
galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių politinės reklamos
sklaidą, nuostatos. Ekspertas (specialistas), vertinantis, ar viešoji
informacija skatina nesantaiką dėl lyties, seksualinės
orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, inspektoriui pateiktoje išvadoje
nurodė, kad politinė reklama yra pateikiama kaip nuomonių tam
tikra tema rinkinys, jose nėra liepimą, skatinimą rodančių raiškos
priemonių: skatinamųjų sakinių, atitinkamų gramatinių
liepiamosios nuosakos formų ir pan. Eksperto teigimu,
kalbančiųjų pasisakymai, formuluojami neutralia bendrine kalba,
yra piliečių nuomonės išsakymas, kuris skirtinas nuo kokio nors
tiesioginio ar netiesioginio raginimo veikti. Įrašų, kaip sisteminės
visumos, autorių vienas iš komunikacinių tikslų yra iškelti vieną
iš Darbo partijos veiklos prioritetų, nuolat akcentuotų rinkimų
metu: kovoti, anot reklamos autorių, prieš papildomas išlaidas
emigrantams, nesaugumą ir nežinią, taigi kartu ir prieš galimai
didėsiantį emigrantų srautą į Lietuvą.
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Įvertinęs pateiktuose garso ir vaizdo įrašuose paskleistą
informaciją, taip pat vadovaudamasis eksperto (specialisto)
išvada, žurnalistų etikos inspektorius konstatavo, kad
komunikaciniais aktais kalbantieji asmenys atskleidžia neigiamą
požiūrį į pabėgėlius ir į pabėgėlių padėties klausimus apskritai,
tačiau savaime tokie komunikaciniai aktai nėra skatinamojo ar
diskriminuojamojo pobūdžio. Inspektorius pažymėjo, kad
vertinimui pateiktuose garso ir vaizdo įrašuose esančios
informacijos tikslas – ne skatinti nesantaiką ar diskriminuoti tam
tikrų asmenų grupę ar jai priklausančius asmenis, bet skatinti
valstybės piliečius balsuoti už Darbo partijos atstovus.
Vertinimui pateiktoje politinėje reklamoje inspektorius neįžvelgė
Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidžiančios
informacijos.
16 diagrama
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Pornografinio
turinio
informacijos
ekspertizės

Ikiteisminiuose tyrimuose dėl pornografijos gamybos, disponavimo ir
platinimo 2016 metais buvo atliktos 88 ekspertizės – 24 proc. daugiau nei
2015 metais. Atliktų ekspertizių metu buvo ištirta trigubai daugiau
nuotraukų – 17125 (2015 m. – 5255) ir dvigubai daugiau audiovizualinio
turinio – 406 valandos (2015 m. – 205).
18 diagrama
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Pornografinio turinio informacijos ekspertizių apimtys
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II. DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA
2.1. STRUKTŪRINIAI POKYČIAI
Siekiant veiklos efektyvumo 2016 metais buvo atliktas
institucijos struktūros optimizavimas – Viešosios informacijos
ekspertizės ir Stebėsenos, analizės ir dokumentų skyriai buvo
sujungti ir įsteigtas Viešosios informacijos stebėsenos ir
ekspertizės skyrius. Darbo organizavimo pokyčiai lėmė būtinybę
įsteigti antrą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėjo
etatą. Tokiu būdu sudaryta galimybė optimaliai paskirstyti darbo
krūvį, trumpinti pažeidimų tyrimų ir jų kontrolės, kitų dokumentų
rengimo terminus, orientuotis į institucijos veiklos efektyvumo
didinimo kryptis. 2016 metais buvo įsteigtas viešųjų ir užsienio
ryšių specialisto etatas, leidžiantis siekti glaudesnio
tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir užtikrinti savalaikę
institucijos reakciją į viešosios informacijos erdvėje kylančius
iššūkius. Žurnalistų etikos inspektoriaus ir jo vadovaujamos
Tarnybos veiklai vykdant visuomenės informavimo sritį
reglamentuojančių įstatymų nuostatų įgyvendinimo priežiūrą ir
kontrolę reikalingas teisinis vertinimas. Darbo krūvis, tenkantis
tyrimus atliekantiems, teisinį vertinimą teikiantiems ir Tarnybai
teismuose atstovaujantiems teisininkams, yra didelis.
Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingai nei kai kurios valstybinės
institucijos (net ministerijos), Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnyba niekada nevykdo teisinių paslaugų pirkimų ir nesamdo ir
nesamdys advokatų. Žurnalistų etikos inspektoriui ir Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybai visuomet atstovauja tik Tarnybos
teisininkai. Įprastinis teisininkų darbo krūvis dažnai viršijamas.
2016 metais buvo organizuotas konkursas ir tarnybos teisininkų
gretos buvo papildytos nauju valstybės tarnautoju.
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2.2 DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Institucijos veiklos
efektyvumas neatsiejamas
nuo darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo,
teisingo mokymų poreikio
nustatymo ir jų planavimo

Darbuotojų žiniomis ir gebėjimais didinamas institucijos
pranašumas, todėl 2016 metais, atsižvelgiant į Tarnybos
galimybes, buvo numatytos lėšos ir sudarytos sąlygos darbuotojų
kompetencijai ir kvalifikacijai ugdyti. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas yra vienas iš institucijos veiklos prioritetų ir veiklos
efektyvumo didinimo krypčių, nustatytų 2016–2018 metų
institucijos Strateginiame veiklos plane, todėl ateityje tam bus
skiriamas didesnis dėmesys.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklos sritis yra labai
specifinė, todėl darbuotojai skatinami ir savarankiškai ieškoti
mokymų, kvalifikacijos kėlimo renginių pagal savo vykdomas
funkcijas. Šiame procese aktyviai dalyvauja ir valstybės
tarnautojo tiesioginis vadovas, turintis pareigą ne tik įvertinti
metinę valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą, bet ir pateikti
siūlymus, kaip kelti valstybės tarnautojo kvalifikaciją atliekant
konkrečias jam skirtas funkcijas. Valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos vertinimo išvada, užpildyta bendradarbiaujant valstybės
tarnautojui ir jo tiesioginiam vadovui, yra pagrindinis konkrečių
mokymų poreikį nurodantis dokumentas Tarnyboje.

Darbuotojų kompetencijos
tobulinimas institucijai
reiškia galimybę išsikelti
naujus, ambicingus tikslus,
siekti efektyviau
įgyvendinti žmogaus teisių
apsaugą visuomenės
informavimo priemonėse

Tarnyba, rengdama valstybės tarnautojų mokymų planą,
vadovaujasi Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo
išvadomis bei prioritetiniais valstybės tarnautojų mokymo
tikslais, nustatytais Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017
metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl valstybės
tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos patvirtinimo“ 6
punkte. 2016 metais rengiant Tarnybos valstybės tarnautojų
mokymo planą prioritetu buvo laikoma Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.
nutarimu Nr. XII-1537, bei jos šeštojo tikslo – didinti
visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę
įsitraukti į antikorupcinę veiklą (36 punktas) ir uždavinio –
plėtoti antikorupcinį švietimą viešajame bei privačiame
sektoriuose (37 punktas) nuostatos, todėl net 4 Tarnybos
valstybės tarnautojai 2016 metais plėtojo savo žinias ir
kvalifikaciją profesinės etikos bei korupcijos prevencijos srityje.
Darbuotojai taip pat tobulino savo specialiuosius ir profesinius
gebėjimus, reikalingus konkrečioms pareigybės aprašyme
nustatytoms funkcijoms vykdyti (gilino žinias elektroninių
dokumentų
valdymo,
dokumentų
valdymo
sistemos
administravimo, duomenų apsaugos, efektyvaus bendravimo su
žiniasklaida srityse).
2016 metais pagal atskiras mokymo rūšis kvalifikaciją tobulino
devyni darbuotojai. Mokymams ir kvalifikacijos tobulinimui
panaudota 1,44 proc. (2713 eurai) darbo užmokesčio fondo,
skirta 60 valandų. Už 301 eurą, kurie vidutiniškai buvo panaudoti
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vieno darbuotojo mokymams ir kvalifikacijos tobulinimui,
kiekvienas darbuotojas savo kvalifikaciją kėlė ar gilino
specialiąsias žinias 6,7 akademines valandas.
20 diagrama
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III. METŲ ĮVYKIAI, RENGINIAI, MOKYMAI
Lietuvos Respublikos
Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetas,
apsvarstęs Žurnalistų etikos
inspektoriaus 2015 metų
veiklos ataskaitą,
rekomendavo Žurnalistų
etikos inspektoriaus
tarnybai organizuoti
mokymus. 2016 metais šiai
veiklos sričiai buvo
skiriamas didesnis dėmesys

2016 m. kovo 15 d. žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotoje konferencijoje
„Patyčių prognozės Lietuvai 2020–2030“.

Žurnalistų etikos inspektorė
aktyviai dalyvauja
mokymuose žiniasklaidos
atstovams ir skatina
visuomenės informacinį
raštingumą.

2016 m. balandžio 11 d. vyko Visuomenės informavimo etikos
komisijos organizuota diskusija „Rinkimams artėjant:
žiniasklaida ir viešieji asmenys“. Diskusijoje dalyvavo
Vyriausiosios rinkimų komisijos, žiniasklaidos atstovai.
Žurnalistų etikos inspektorė pristatė pranešimą apie viešųjų
asmenų kritikos ribas, su rinkimais susijusius tyrimus ir apžvelgė
teismų praktiką šios kategorijos bylose.

2016 metų kovo 23 d. žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo
Teisingumo ministerijoje organizuotame susitikime dėl Jungtinių
Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės
peržiūros. Susitikimo metu institucijų atstovai pasidalino
nuomonėmis apie pagrindinius žmogaus teisių apsaugos iššūkius
ir gerąja praktika Lietuvoje.
2016 m. balandžio 7 d. žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo
„Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“, kurioje buvo
diskutuota apie vartotojų teises, asmenų kreipimąsi į
žiniasklaidos priemones dėl vartotojų teisių pažeidimų.

2016 m. gegužės 6 d. žurnalistų etikos inspektorė Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga dalyvavo Lietuvos
žurnalistų sąjungos bei Nacionalinės žurnalistų kūrėjų
asociacijos įsteigtų dr. Vinco Kudirkos ir Vytauto Gedgaudo
vardo premijų įteikimo ceremonijoje.
2016 m. gegužės 27 d. Lietuvos žurnalistų sąjungos žiniasklaidos
atstovams Kaune organizuotame praktiniame seminare
„Profesinių standartų paieška propagandos ir informacinių karų
fone“ žurnalistų etikos inspektorė skaitė pranešimą tema
„Propagandos ir saviraiškos laisvės santykis“.
2016 m. gegužės 31 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės
skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič lankėsi Europos
Komisijos darbo grupės posėdyje, kur buvo patvirtintas
didžiųjų IT kompanijų Facebook, Google/Youtube, Microsoft
ir Twitter Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio
kodeksas.
2016 m. birželio 22 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
atstovai dalyvavo projekto „Saugesnis internetas“ organizuotoje
baigiamojo projekto konferencijoje, kurioje aptarti projekto
„Saugesnis internetas“ pasiekimai, iššūkiai ir planai naujam
laikotarpiui.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2016 m. ataskaita

33

2016 m. birželio 28 d. Žurnalistų etikos inspektorė inicijavo
praktinį seminarą Miestų ir rajonų laikraščių asociacijos
atstovams Utenoje (dalyvavo Utenos, Kupiškio, Radviliškio
laikraščių redaktoriai, žurnalistai). Inspektorė skaitė pranešimą
„Saviraiškos laisvės iššūkiai“. Mokymų metu buvo diskutuota
žiniasklaidai svarbiomis temomis, atsakyta į klausimus, kaip
išvengti pažeidimų. Dalyviai buvo supažindinti su aktualiausia
teismų praktika, prie Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
veikiančios ekspertų grupės išvadomis, pasiūlymais ir
rekomendacijomis.
2016 m. liepos 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Vytauto Didžiojo universitetu.
2016 m. liepos 28 d. žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo
Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“. Laidoje diskutuota apie
publikacijų komentarus interneto portaluose, komentarų ir
portalų autorių atsakomybę.
2016 m. rugsėjo 9 d. žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo
Strasbūre (Prancūzija) vykusioje konferencijoje „Interneto
laisvė – nuolatinis demokratinio saugumo faktorius
Europoje“. Konferencijos tikslas – aptarti iššūkius, kylančius
siekiant užtikrinti saviraiškos laisvę ir kitas pagrindines
žmogaus teises bei laisves internete. Konferencijoje siekta
sutelkti įvairias suinteresuotas grupes ir skatinti bendrą
valstybių įsipareigojimą laisvei internete, identifikuojant
geriausias
praktikas
bei
aptariant
efektyviausio
įgyvendinimo pavyzdžius.
2016 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko
tarptautinė konferencija „Teisinio reglamentavimo įtaka
viešosios informacijos sklaidai: nepilnamečių apsaugos įstatymo
atvejis“. Žurnalistų etikos inspektorė pristatė pranešimą
„Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo taikymo praktika“. Pranešimo metu pristatyta
įstatymo taikymo problematika, nustatyti pažeidimai, aptarti
rezonansiniai atvejai ir institucijos veikla pažeidimų prevencijos
srityje.
2016 m. rugsėjo 21 d. žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo
bendrame trijų Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdyje.
Seime, Konstitucijos salėje vyko Švietimo, mokslo ir kultūros,
Informacinės visuomenės plėtros ir Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetų bendras posėdis. Komitetai, vykdydami
parlamentinę kontrolę, diskutavo dėl Visuomenės informavimo
įstatymo nuostatų, susijusių su informaciniu saugumu,
įgyvendinimo.
2016 m. spalio 14 d. Lietuvos žurnalistų sąjunga organizavo
praktinį seminarą žiniasklaidos atstovams Klaipėdoje
„Profesinių standartų paieška propagandos ir informacinių karų
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fone“. Vykusiame seminare žurnalistų etikos inspektorė pristatė
pranešimą tema „Žurnalistų etikos standartai ir piliečių skundai”.
2016 m. gruodžio 6 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos atstovai dalyvavo ES aukšto lygio grupės
susitikime, skirtame kovai su rasizmu, ksenofobija ir kitomis
netolerancijos formomis. Susitikimo metu šalys dalinosi
patirtimi ir pasiektais rezultatais, bendradarbiaujant su
didžiosiomis IT kompanijomis, po Kovos su neapykantos
kurstymu internete elgesio kodekso pasirašymo.
2016 m. gruodžio 7 d. žurnalistų etikos inspektorė susitiko su
Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaru Nilsu Muižnieku,
kuris atvyko į Lietuvą oficialaus vizito. Susitikimo su
komisaru metu pristatyta žurnalistų etikos inspektoriaus ir
jo vadovaujamos institucijos veikla, aktualijos, iššūkiai, su
kuriais susiduriama ginant žmogaus teises visuomenės
informavimo sferoje.
Kasmet gruodžio 10-ąją
minima Tarptautinė
žmogaus teisių diena. Šią
dieną 1948 metais,
Jungtinių Tautų Generalinė
Asamblėja priėmė
Visuotinę žmogaus teisių
deklaraciją, padėjusią
pagrindus realiam žmogaus
teisių užtikrinimui

2016 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko
konferencija „Pagarba kiekvienam žmogui: žmogaus teisių
pasiekimai ir iššūkiai Lietuvoje“, skirta tarptautinei Žmogaus
teisių dienai paminėti. Žmogaus teises ginančių institucijų
vadovai kalbėjo apie nuveiktus darbus, dalinosi patirtimi ir
iššūkiais.

Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba siekia
kurti bendradarbiavimo su
mokslo įstaigomis tradiciją,
aptaria bendradarbiavimo
kryptis, studentų praktikos
galimybes

2016 metais buvo organizuotos 4 paskaitos Mykolo Riomerio
universiteto, 1 paskaita Socialinių mokslų kolegijos studentams.
Jų metu buvo pristatyta Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
veikla ir jos ypatumai, vienoje paskaitoje taip pat papasakota apie
mediacijos taikymą tiriant skundus. Universitetų susidomėjimas
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, kaip žmogaus teisių
apsaugos srityje veikiančios institucijos, veikla yra labai svarbus
ir vertintinas, suteikiantis papildomas galimybes vykdyti
šviečiamąją veiklą, dalintis gerąja praktika, kartu
bendradarbiaujant ieškoti naujų galimybių efektyviau nustatyti ir
šalinti viešai skleidžiamos draudžiamo turinio informacijos
šaltinius.

2016 m. gruodžio 19 d. žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inicijuotame susitikime Prezidentūroje Civilinio kodekso
pataisoms aptarti. Susitikime dalyvavo teisininkai,
žiniasklaidos savivaldos institucijų atstovai ir žurnalistai.
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IV. BENDRADARBIAVIMAS SU TEISĖKŪROS SUBJEKTAIS,
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybos
bendradarbiavimas su
kitomis valstybės
institucijomis leidžia siekti
geresnių rezultatų

Žurnalistų etikos inspektorius neturi įstatymų leidybos
iniciatyvos teisės, tačiau pagal Visuomenės informavimo
įstatymą turi funkciją teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir
kitoms valstybės institucijoms siūlymus dėl šio ir kitų
visuomenės informavimą reglamentuojančių įstatymų bei teisės
aktų tobulinimo ir įgyvendinimo. Tai sudaro sąlygas Žurnalistų
etikos inspektoriui bendradarbiauti su teisėkūros subjektais
visuomenės informavimo srityje. Į instituciją kreipiamasi dėl
pastabų, pasiūlymų, nuomonės pateikimo ar teisės aktų projektų
suderinimo pagal kompetenciją.
2016 metais buvo teiktos pastabos ir pasiūlymai (institucijos
pozicija) Lietuvos Respublikos Seimui dėl šių teisės aktų
projektų:
1) dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3606(2) (Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komitetui);
2) dėl išvadų pateikimo įstatymų (atitinkami Teismų įstatymo,
Civilinio proceso kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso,
Administracinių bylų teisenos įstatymo, Administracinių
nusižengimų kodekso straipsniai, susiję su filmavimu teismo
sprendimo paskelbimo metu) projektams Nr. XIIP-4309-4313
(Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui);
3) dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. IX-907 „Dėl
Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
projekto XIIP-4806.

Prezidentės veto.
Įžvelgę pavojų žodžio
laisvei, žiniasklaidos
atstovai dėl Seimo priimtų
Civilinio kodekso 2.24
straipsnio pataisų viešai
kreipėsi į Lietuvos
Respublikos Prezidentę
prašydami jas vetuoti

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba taip pat teikė nuomonę
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai dėl Lietuvos
Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.24 straipsnio pakeitimo įstatymo (Projekto Nr. XIIP3606(3).
Nuo 2016 m. panaikinus baudžiamąją atsakomybę už įžeidimą,
įstatymų leidėjas įžvelgė poreikį už jį nustatyti civilinę
atsakomybę ir 2016-12-08 priėmė Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.24 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-66. Šiuo
įstatymu taip pat siekta panaikinti išimtį, pagal kurią tikrovės
neatitinkančius duomenis apie viešąjį asmenį ar jo veiklą
paskleidęs asmuo buvo atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės,
jei įrodydavo, kad veikė sąžiningai, siekdamas supažindinti
visuomenę su tokiu asmeniu ir jo veikla.
Į šią situaciją reagavo ir žurnalistų etikos inspektorė. Ji išreiškė
nuomonę, kad naujasis teisinis reguliavimas – būtent Civilinio
kodekso 2.24 straipsnio 6 dalies antrasis sakinys „Šioje dalyje
nurodyta išimtis dėl civilinės atsakomybės netaikoma, kai dėl
tikrovės neatitinkančių duomenų paskleidimo yra pažeminta
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asmens garbė ir orumas.“ kelia grėsmę saviraiškos (žodžio)
laisvei, nes 1) panaikina skirtumą tarp viešo ir privataus asmens
ginant garbę ir orumą, bei 2) sukuria prielaidas privačios
cenzūros įvedimui (viešojo asmens garbės ir orumo
suabsoliutinimui). Žurnalistų etikos inspektorės nuomone, tai yra
nesuderinama su demokratinės valstybės poreikiu užtikrinti
išskirtinę saviraiškos laisvės apsaugą.
Viešieji asmenys, politikai turi suvokti, kad jiems taikomos
kritikos ribos yra daug platesnės nei privatiems asmenims, iš jų
tikimasi didesnės tolerancijos skelbiamai informacijai.
Vykdydama „viešojo sarginio šuns“ funkciją, žiniasklaida
privalo turėti didesnes garantijas, kad bus apsaugota nuo viešųjų
asmenų civilinių ieškinių. Pažymėtina, kad žalos atlyginimas dėl
viešojo asmens garbės ir orumo pažeminimo niekada nebuvo ir
negali būti pagrindinis pažeistų teisių gynimo būdas. Šiuo atveju
jau pats pažeidimo pripažinimo faktas yra laikomas pakankama
satisfakcija šios kategorijos bylose.
Žurnalistų etikos inspektorė išreiškė nuomonę, kad naujoji
aptariamos teisės normos formuluotė yra ydinga dar ir todėl, kad
joje ignoruojami informaciją paskleidusio asmens (visuomenės
informavimo priemonės) elgesys ir tikslai, pvz., ar žurnalistas
elgėsi sąžiningai, ar sąmoningai neiškraipė duomenų
informuodamas visuomenę apie viešąjį asmenį, ar atliko
pakankamos apimties žurnalistinį tyrimą, ar suteikė atsakymo
teisę, o gal sąžiningai klydo paskelbdamas atitinkamą
informaciją. Kai informaciją paskelbęs asmuo veikia sąžiningai,
turėdamas tikslą informuoti visuomenę apie viešąjį asmenį ir jo
veiklą visuomeninio intereso klausimais, tai net kandi, agresyvi
kritika nėra pagrindas tam asmeniui taikyti atsakomybę.
Atsakomybė taikytina tais atvejais, kai asmuo skelbia duomenis
apie viešąjį asmenį turėdamas tikslą jį pažeminti. Sąžiningas
žurnalisto, visuomenės informavimo priemonės veikimas turi
išlikti veiksniu, į kurį atsižvelgiant sprendžiamas civilinės
atsakomybės dėl viešojo asmens garbės ir orumo gynimo
klausimas.
Argumentuodama, kad šios pataisos nepagrįstai apribotų žodžio
laisvę, blogintų žiniasklaidos padėtį, kenktų šalies tarptautinei
reputacijai, įteisintų cenzūrą ir visų piliečių persekiojimą už
kritiką, Lietuvos Respublikos Prezidentė vetavo šias Civilinio
kodekso pataisas. Seimas į šalies Prezidentės veto atsižvelgė.
Įstatymas laikomas nepriimtu.
Su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba derinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai:
1) Teisės akto projektas Nr. 16-6568. Teiktos pastabos Kultūros
ministerijai dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1069
„Dėl nuolatinės komisijos informacijai apie Europos Tarybos
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tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą
Lietuvos Respublikoje rengti sudarymo pakeitimo“ pakeitimo
projekto;
2) Teisės akto projektas Nr. 16-5801. Teiktos pastabos „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo
Nr. 1121 „Dėl neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi
darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto;
3) Kultūros ministerijai teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos inicijuotų Reklamos
įstatymo Nr. VII-1871 ir Visuomenės informavimo įstatymo Nr.
I-1418 projektų.
Bendradarbiaudama su Užsienio reikalų ministerija Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnyba pateikė savo nuomones dėl priimtų
ir įgyvendinamų priemonių žmogaus teisių srityje, skirtų kovai
su rasizmu, taip pat dėl Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos rezoliucijos „Kova su vaikų seksualizacija“ bei teikė
informaciją dėl vystomojo bendradarbiavimo veiklos,
humanitarinės pagalbos ir oficialios paramos vystymuisi.
Teisingumo ministerijai teikta informacija apie dialogą su
informacinių paslaugų teikėjais dėl kovos su neapykantos kalba
internete, taip pat prašoma informacija buvo pateikta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atstovei Europos Žmogaus Teisių
Teisme. Kultūros ministerijai buvo parengta Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybos pozicija dėl Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros rekomendacijų
vykdymo pažangos.
Žurnalistų etikos inspektorė dalyvauja Kultūros ministerijos
darbo grupėje, kuri sudaryta siekiant parengti ilgalaikių
strateginių krypčių pilietiškai atsakingos žiniasklaidos skatinimo
ir informacinio raštingumo ugdymo projektą.
Siekiant efektyvesnės ūkio subjektų veiklos priežiūros, teikta
informacija Ūkio ministerijai dėl valdymo sistemų sukūrimo ir
diegimo, rizikos įvertinimo, klausimynų poreikio.
Žurnalistų etikos inspektorė buvo kviečiama atvykti į Seimo
Antikorupcijos komisijos, veikiančios kaip laikinoji tyrimo
komisija, posėdį ir atsakyti į komisijos narių klausimus apie
inspektoriaus atliktą tyrimą (dėl leidinio „Mano Druskininkai“
leidybos aplinkybių).
Bendradarbiavimas su
giminingomis viešojo
administravimo
institucijomis padeda
dalintis praktika, gilinti
kompetencijas ir siekti
efektyvesnės žmogaus teisių
apsaugos

Bendradarbiaujant su giminingomis institucijomis 2016 metais
buvo dalinamasi informacija apie atliktus tyrimus, atsakoma į
paklausimus, atliekami viešosios informacijos vertinimai,
teikiamos nuomonės.
Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės buvo teikta informacija dėl Tautinių mažumų
apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo ir pastabos
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Europos Komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI)
ataskaitos projektui. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui
pateikta informacija apie rimtą profesinį pažeidimą padariusius
viešosios informacijos rengėjus (skleidėjus).
2016 m. Lietuvoje vyko rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą.
Tai lėmė specifinį žurnalistų etikos inspektoriui teiktų klausimų,
prašymų pateikti išaiškinimą ar nuomonę pobūdį. Šioje srityje
bendradarbiauta su Vyriausiąja rinkimų komisija. Žurnalistų
etikos inspektorė teikė savo nuomonę atsakydama į VRK
paklausimus dėl to, ar politinę reklamą skleidžiantys tinklai
Facebook ir Google pagal Visuomenės informavimo įstatymą
gali būti laikomi viešosios informacijos rengėjais (skleidėjais), ar
galėjo būti skelbiama kandidato politinė reklama, kurioje buvo
paviešinta privataus pobūdžio ir galimai tikrovės neatitinkanti
informacija, ar Darbo partijos reklaminis vaizdo klipas „Ką
žmonės galvoja apie pabėgėlius?“ nepažeidžia Visuomenės
informavimo įstatymo nuostatų.
Įgyvendinama ES asmens
duomenų apsaugos reforma

2016-05-26 įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas,
Reglamentas). Reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2018 m.
gegužės 25 d. Įgyvendinus Reglamentu įtvirtintą ES asmens
duomenų apsaugos reformą, duomenų subjektai galės labiau
kontroliuoti savo asmens duomenų tvarkymą, itin padidės
piniginės sankcijos pažeidėjams, priežiūros institucijų veikla bus
koordinuojama ES lygmeniu. Kai kurių Reglamento nuostatų,
susijusių su asmens duomenų tvarkymu žurnalistikos,
literatūrinės saviraiškos tikslais, priežiūrą bus įgaliotas atlikti
žurnalistų etikos inspektorius. Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnyba pagal Reglamentą bus laikoma asmens duomenų
tvarkymo priežiūrą visuomenės informavimo priemonėse
atliekančia institucija, turės įgaliojimus taikyti sankcijas.

Asmens duomenų apsaugos
srityje Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba
glaudžiai bendradarbiauja
su Valstybine duomenų
apsaugos inspekcija. ES
asmens duomenų apsaugos
reformos kontekste šis
bendradarbiavimas dar
aktualesnis

Žurnalistų etikos inspektorius Teisingumo ministerijai pateikė
pasiūlymus ir pastabas dėl Reglamento įgyvendinimo, kartu ir
pasiūlymus šiuo metu rengiamo Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo projekto 8 straipsniui, kuris skirtas asmens
duomenų tvarkymo ir visuomenės informavimo laisvės
derinimui.
Taip pat bendradarbiaujama su Specialiųjų tyrimų tarnyba
teikiant informaciją apie asmenims paskirtas administracines
nuobaudas ir kitus išaiškinimus, susijusius su viešosios
informacijos rengėjų (skleidėjų) teisėmis ir pareigomis renkant
bei skleidžiant viešąją informaciją.
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V. IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS. VEIKLOS PROCESŲ GERINIMAS
Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybai iškilo
būtinybė ir pareiga sukurti
savo infrastruktūros bazę
ir/ar pakeisti informacinių
technologijų paslaugų
teikėją. Tam buvo reikalingi
papildomi asignavimai

Atsižvelgiant į vykdytas kibernetines atakas prieš Lietuvos
Respublikos Seimo, jam atskaitingų institucijų ir kitų įstaigų
interneto svetaines ir siekiant sumažinti grėsmes ypatingos
svarbos informaciniams ištekliams, 2016 metais iškilo būtinybė
tobulinti informacinę infrastruktūrą, užtikrinant tinkamą
interneto svetainių pasiekiamumą ir kompiuterių tinklo
funkcionavimą. 2016 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos
Seimo valdyba nutarė atsisakyti Seimui atskaitingoms ir kitoms
institucijoms bei įstaigoms teikiamų informacinių technologijų
paslaugų teikimo: iki 2017 m. sausio 1 d. iš Seimo kanceliarijos
tarnybinių stočių iškelti elektroninio pašto paslaugas, iki 2017 m.
balandžio 1 d. – interneto svetainių duomenis.

Spartus informacinių
sistemų tobulėjimas ir
nuolatinė plėtra, su tuo
susiję reikalavimai
efektyvinti dokumentų
valdymo sistemą 2016
metais kėlė naujas užduotis,
susijusias su turimos
infrastruktūros tobulinimu

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba privalo turėti galimybę
priimti įvairių specifikacijų elektroninius dokumentus. Turi būti
atlikta turimos dokumentų valdymo programos integracija su
Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta elektroninio archyvo
integracine sistema. Iš esmės, tai yra nulemta besikeičiančio
Europos Sąjungos reguliavimo ir prievolės priimti Lietuvos
vyriausiojo archyvaro patvirtintų elektroninių dokumentų
specifikacijas atitinkančius dokumentus. Tai dar neįveikti
iššūkiai Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veikloje.
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VI. SIEKIAMI POKYČIAI
Valstybės pareigūno
pavadinimas – Žurnalistų
etikos inspektorius yra
klaidinantis ir neatitinka
atliekamų funkcijų
prigimties, todėl keistinas į
Visuomenės informavimo
kontrolierių

Dėl atliekamų funkcijų žurnalistų etikos inspektoriaus ir jo
vadovaujamos tarnybos pavadinimas neatitinka šio pareigūno bei
jo vadovaujamos institucijos veiklos realijų. Strateginis
institucijos tikslas susijęs su žmogaus teisių apsauga visuomenės
informavimo priemonėse, o žurnalistų etikos inspektoriaus
esminė funkcija – visuomenės informavimo srityje veikiančių
ūkio subjektų veiklos priežiūra, todėl būtina pakeisti žurnalistų
etikos inspektoriaus ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
pavadinimus, siekiant veiklos principus suderinti su kitų
Lietuvos
Respublikos
Seimui
atskaitingų
pareigūnų
(kontrolierių) ir jų vadovaujamų institucijų veiklos principais.

2016 metais aktyviai siekta
institucijos perkėlimo į
aukštesniąją įstaigų sąrašo
grupę

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pagal veiklos pobūdį bei
veiklos ir sprendimų galiojimo teritorijos ribas turėtų būti
priskirta II įstaigų sąrašo grupei. Iki šiol Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybos priskyrimas III įstaigų sąrašo grupei
neatitinka Valstybės tarnybos įstatymo 2-ajame priede patvirtintų
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų skirstymo į grupes
kriterijų.
Nuo 2006 metų tebesitęsiantis Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos nepagrįstas nepriskyrimas II įstaigų sąrašo grupei yra
nesuderinamas su institucijos veikla bei iššūkiais informacinei
erdvei ir yra kliūtis institucijai tvirčiau orientuotis į strateginį
tikslą, esminių viešosios erdvės problemų sprendimą, poveikio
žmogaus teisių suvokimui didinimą.
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VII. IŠŠŪKIAI
Neaprėpiamame
informacijos sraute dėmesį
pirmiausia patraukia
tragedijos, įžymybės,
skandalai, triukšmingas
asmeninių santykių
aiškinimasis viešojoje
erdvėje. Nenuostabu, kad
tai atsispindi laikraščių
pirmuosiuose puslapiuose,
portalų antraštėse,
anonsuose. Tuo pradedamos
net žinių programos
televizijose, neretai
neskiriant dėmesio viešąjį
interesą tenkinančioms
aktualijoms

Lietuvos žiniasklaidoje išryškėjusios ydos jau ne pirmi metai yra tos
pačios: nepagarba privatumui, bevertis, bulvarinis turinys,
nepatikrintos informacijos sklaida, rėksmingos antraštės,
neatitinkančios publikacijų turinio, patyčios ir kt. Tiriamoji
žurnalistika yra brangi, o ciniška, bulvarinė žiniasklaida
minimaliomis sąnaudomis greitai pasiekia labai aukštą rezultatą
(reitingus).
Interneto turinyje įsigali patyčių (emocinio smurto) kultūra.
Kraštutines formas emocinis smurtas paprastai įgauna
anoniminiuose interneto komentaruose. 2016 m. kai kurie portalų
valdytojai (15min.lt., „Žinių radijas“, „Verslo žinios“, lrt.lt,
„Palangos tiltas“ ir kt.) panaikino anoniminio komentavimo
galimybę savo valdomose visuomenės informavimo priemonėse.
Pasigirsta nuomonių, kad taip ribojama žodžio laisvė, tačiau nėra
abejonių, jog tokiu būdu parodomas žiniasklaidos atsakomybės
supratimas. „Interneto higienos“ (taip šį reiškinį pavadino ir pradėjo
portalas 15min.lt) dėka iš internetinės erdvės pašalinama
neapykantos kalba, teisę ir etiką pažeidžiantys komentarai.
Tikimasi, kad prie šio judėjimo prisijungs vis daugiau interneto
portalų valdytojų.
Ne pirmi metai pastebimas tradicinės žiniasklaidos silpnėjimas.
Tradicinės žiniasklaidos priemonės įtakos varžybose pamažu
užleidžia vietą alternatyviems, hibridiniams informaciniams
šaltiniams, socialinei medijai. Vienu metu kelių medijų ir jų
skleidžiamų atsitiktinių naujienų vartojimas tapo įprastu, o ne
sąmoningu pasirinkimu. Tam įtakos turėjo nesustojantis
technologinis progresas ir jo nulemta visuomeninių santykių kaita.
Labai išpopuliarėjo socialiniai tinklai, kuriuose dažnai ne
profesionalūs žurnalistai, o kiti žinomi visuomenėje asmenys,
atlieka informavimo funkciją, dažnai nesilaikydami teisės normų ir
žurnalistinės etikos reikalavimų. Socialiniuose tinkluose paskyrų
valdytojai dažnai net nesuvokia, kad ir jie yra viešosios
informacijos rengėjai, skleidėjai, privalo laikytis teisinių ir etinių
visuomenės informavimo standartų, todėl yra atsakingi už
skelbiamą turinį. Socialiniuose tinkluose visi tampa kūrėjais
(žurnalistais) ir informacijos šaltiniais, gali skelbti žinias,
nuomones, vaizdus. Tam tikros socialinio tinklo paskyros sekėjų ar
lankytojų skaičius gali būti (yra) daug didesnis nei kurio nors
tradicinės žiniasklaidos leidinio ar net portalo auditorija. Šį reiškinį
yra linkstama vertinti kaip žiniasklaidos turinio demokratizaciją.
Visgi kartu pastebimas didesnis (didėjantis) poreikis gintis nuo
įžeidžiančios bei garbę ir orumą žeminančios, neapykantą
skatinančios informacijos socialiniuose tinkluose sklaidos. Tai
akivaizdžiai iliustruoja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
gaunamų skundų statistiniai duomenys.
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Socialinės medijos turinio
kūrėjai perima profesines
žurnalistų teises, bet ne
pareigas

Socialiniuose tinkluose išryškėjusi problema – sunkumai nustatant
atsakomybės subjektą. Ne visais atvejais socialinių tinklų paskyrų
valdytojai yra identifikuojami, ypač kai yra sukuriamos netikros
vartotojų (taip pat ir interneto komentatorių) paskyros, įvykdomos
tapatybės vagystės.
Dar vienas naujas iššūkis visuomenės informavimo sferoje –
dezinformacija, fiktyvios naujienos, apgaulingas turinys (angl. fake
news). Tai iššūkis visiems – ne tik pavieniams asmenims,
institucijoms, bet net ir valstybėms. Atsižvelgiant į pastarųjų metų
geopolitinę padėtį, šiame kontekste būtina išskirti ir atskirai
paminėti hibridines (informacines) grėsmes. Veiksmingų
priemonių, kaip su tuo kovoti, beveik nėra. Būtina didinti
visuomenės atsparumą, ugdyti kritinį mąstymą, kurti priešingą,
„gerąjį“ turinį. Kovojant su dezinformacija svarbu tikrinti faktus,
nepasitikėti tik vienu informacijos šaltiniu, mokėti įvertinti šaltinių
patikimumą.
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VIII. TEISĖKŪROS INICIATYVA
Poreikis – Visuomenės
informavimo įstatyme
įtvirtinti juridinių asmenų
dalykinės reputacijos
gynimą

Atlikdamas žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų teisėtumo ir
pagrįstumo kontrolę, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
yra konstatavęs, kad garbė ir orumas, kaip teisinės kategorijos, yra
neatsiejamos nuo fizinio asmens ir jos negali būti tapatinamos su
juridinio asmens dalykine reputacija. Atsakomybę nustatančios
taisyklės turi būti itin aiškios, o jų plečiamasis aiškinimas yra
negalimas. Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
yra pripažinęs, kad kiekvienas juridinis asmuo turi teisę ginti savo
pažeistą dalykinę reputaciją. Tačiau tokią teisę tiesiogiai pripažįsta
tik Civilinis kodeksas (2.24 straipsnis), bet ne Visuomenės
informavimo įstatymas. Šio įstatymo 19 straipsnio 2 dalis yra skirta
fizinio asmens garbei ir orumui ginti ir neapima juridinio asmens
dalykinės reputacijos gynimo. Tai suponuoja išvadą, kad neteisminė
juridinio asmens dalykinės reputacijos gynyba yra ne reali, o
deklaratyvi.
Žurnalistų etikos inspektorius mano, kad teisinis juridinio asmens
dalykinės reputacijos gynimo reguliavimas yra nepakankamas.
Trūksta teisinio aiškumo ir tikrumo. Tai yra teisinio
reglamentavimo trūkumas, nes nėra teisės normos, kuri draustų
skelbti informaciją, kenkiančią juridinių asmenų dalykinei
reputacijai. Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas, įtvirtintas
Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje, neapima
juridinių asmenų neturtinių teisių gynybos, nes expressis verbis
įtvirtina draudimą skelbti tik fizinį asmenį šmeižiančią,
įžeidžiančią, žeminančią jo garbę ir orumą informaciją. Manome,
jog yra akivaizdus poreikis Lietuvos Respublikos Seimui, kaip
teisėkūros subjektui, pašalinti šią teisės spragą – nustatyti trūkstamą
teisinį reguliavimą, t. y. draudimą skelbti juridinio asmens dalykinei
reputacijai kenkiančią informaciją.
Be to, šis pakeitimas svarbus ir sistemiškai vertinant Visuomenės
informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir šio
įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalių taikymo sąsajas. Šiuo metu
galiojantis teisinis reguliavimas leidžia juridinių asmenų dalykinę
reputaciją pažeidusiems viešosios informacijos rengėjams
(skleidėjams) ir toliau naudotis valstybės teikiama finansine
parama, kai tuo tarpu tokį patį pažeidimą fizinio asmens atžvilgiu
padaręs viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) laikomas rimtą
profesinį pažeidimą padariusiu asmeniu ir praranda galimybę
dalyvauti tokios paramos teikimo konkursuose.
Žurnalistų etikos inspektorė siūlo Visuomenės informavimo
įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pakeitimą – įtraukti aiškų draudimą
skelbti informaciją, kenkiančią juridinio asmens dalykinei
reputacijai. Toks įstatymo papildymas užtikrins aukštesnį asmenų
teisių žiniasklaidoje gynimo standartą, taip pat panaikins
diskriminacinę juridinių asmenų padėtį, palyginti su fiziniais
asmenimis.
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Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 19 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMO
2017 m.
d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų,
žeminančią jo garbę ir orumą ar pažeidžiančią juridinio asmens dalykinę reputaciją.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas
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