
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 
 5. Skyriaus uždaviniai: 

 5.1. Tyrimų, atliekamų inspektoriaus iniciatyva, užtikrinimas; 

 5.2. Visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos viešosios informacijos (išskyrus 

radijo ir televizijos programas) stebėsena ir analizė pagal Visuomenės informavimo įstatymą, 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, taip pat kitų įstatymų 

ir teisės aktų, kurių įgyvendinimo priežiūrą atlieka žurnalistų etikos inspektorius, nuostatas;  

 5.3. Prie žurnalistų etikos inspektoriaus sudarytų ir veikiančių ekspertų ir jų grupių, 

veiklos užtikrinimas; 

 5.4. Skundų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, nagrinėjimas. 

 6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

 6.1. Planuoja ir organizuoja veiklą, susijusią su visuomenės informavimo priemonėse 

paskelbtos informacijos stebėsena, analize, ekspertiniu vertinimu ir tyrimais inspektoriaus iniciatyva; 

 6.2. Nustatyta tvarka kaupia, sistemina, apibendrina ir teikia stebėsenos duomenis ir 

siūlymus pradėti tyrimus savo iniciatyva žurnalistų etikos inspektoriui; 

 6.3. Vertina ir analizuoja visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją 

pagal įstatymų, reglamentuojančių visuomenės informavimo sritį, kriterijus ir kitų teisės aktų, kurių 

įgyvendinimo priežiūrą atlieka žurnalistų etikos inspektorius, reikalavimus;  

 6.4. Vertina ir analizuoja visuomenės informavimo reiškinius; 

 6.5. Vertina neigiamo turinio viešosios informacijos paskelbimo visuomenės 

informavimo priemonėse atvejus ir reiškinius; 

 6.6. Rengia ekspertų ar jų grupių veiklos reglamentavimo dokumentus, vertinimo ir (ar) 

priskyrimo metodikas (nuostatas), kitus tvarkomuosius dokumentus ar jų projektus; 

 6.7. Organizuoja ekspertų ar jų grupių darbą, pagal žurnalistų etikos inspektoriaus 

įsakymus sudaro ir tvirtina ekspertų grupių posėdžių darbotvarkes; 

 6.8. Žurnalistų etikos inspektoriui teikia ekspertų grupių išvadas (ekspertizes); 

 6.9. Pagal savo kompetenciją įgyvendina Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas 

dėl teisės gauti Tarnybos funkcijoms atlikti būtiną informaciją iš viešosios informacijos rengėjų 

(skleidėjų), valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų; 

 6.10. Skyriaus veiklos klausimais bendradarbiauja su viešosios informacijos rengėjais 

(skleidėjais), jų savitvarkos, valstybės ir savivaldybių institucijomis; 



 6.11. Bendradarbiauja su kitomis žmogaus teises ginančiomis organizacijomis, 

viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) savitvarkos institucijomis, Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondu; 

 6.12. Dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, 

konferencijose bei darbo grupėse; 

 6.13. Teikia pasiūlymus dėl galiojančių visuomenės informavimo sritį 

reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir jų projektų, taip pat dėl informacijos stebėsenos 

procedūrų bei tyrimų inspektoriaus iniciatyva atlikimo tobulinimo Tarnyboje; 

 6.14. Vykdo kitus žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimus. 

 


