
 

KVIETIMAS 
 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir Mykolo Romerio universitetas 
 kviečia į konferenciją – projekto atidarymo renginį 

 
„Asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės santykis:  

Kaip užtikrinti pusiausvyrą?“ 
 

Laikas: 
2021 m. gegužės 28 d. 10.00 val. – 13.00 val. 
 
Forma:  
Renginys bus transliuojamas internetu. Išankstinė registracija nebūtina. 
Konferencijos transliacijos nuoroda https://youtu.be/lYGfEp4JlCI  
 
Maloniai kviečiame Jus internetu stebėti ES finansuojamo projekto: „Darna ar konfliktas: įtampos tarp 
teisės į asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės šalinimo link“ (pavadinimas 
anglų kalba: „Connecting not conflicting: removing the tension between personal data protection and freedom of expression 
and information“ — CONCON) atidarymo konferenciją.  
 
Šis nemokamas internetinis renginys skirtas visiems, savo profesinėje ar asmeninėje veikloje 
susiduriantiems su asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės ir teisės gauti 
informaciją klausimais. Renginys taip pat skirtas norintiems pagilinti savo žinias ir išsakyti savo poziciją 
dėl problemų, su kuriomis susiduriama. Ypač kviečiame dalyvauti žurnalistus, socialinių tinklų 
naudotojus, akademinio pasaulio atstovus, taip pat tuos valstybės ir savivaldybių institucijų, organizacijų 
atstovus, kurie kasdieniniame darbe susiduria su prašymais teikti informaciją žurnalistikos tikslais ar dėl 
kitų teisėtų interesų tenkinimo.  
 
Renginio metu projekto partneriai: koordinatorius – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba bei Mykolo 
Romerio universitetas, pristatys projekto, kuris truks dvejus metus, tikslus, kartu su renginio svečiais 
pasidalins pirminėmis įžvalgomis dėl kai kurių probleminių šių dviejų svarbių teisių derinimo ES ir 
nacionalinėje teisėkūroje bei teismų praktikoje ir žurnalistų etikos inspektoriaus veikloje aspektų.  
 
Jūsų dalyvavimas ir išsakyti lūkesčiai dėl esminių šioje srityje spręstinų klausimų iš esmės prisidėtų prie 
tikslo įgyvendinti šį projektą naudingiausia Lietuvos visuomenei apimtimi. 
 
Laukiame Jūsų! 
 
Konferencijos programa pridedama žemiau. 

 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/lYGfEp4JlCI


 

 
Projektas „ConCon“ iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą 
(2014-2020). Renginyje pateikiama tik projektų vykdytojų nuomonė. Jie visiškai atsako už turinį. Europos Komisija 
neprisiima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šiame renginyje pateikta informacija.  

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

 

  Asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės santykio 
probleminiai aspektai  

10.00 – 10.20 Sveikinimo žodis 

Gražina Ramanauskaitė, Žurnalistų etikos inspektorė 

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos 
dekanė  

Jurga Greičienė, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrė  

10.20 – 10.40 Ar įmanoma suderinti teisę į asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos bei 
informacijos laisvę? Europinė ir lyginamoji perspektyva 

Doc. dr. Salvija Mulevičienė, M. Romerio universiteto Teisingumo tyrimų laboratorijos 
vadovė, Teisės mokyklos docentė  

10.40 – 11.00 Šiandienos problematika tvarkant duomenis: Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnybos perspektyva 

Žydra Klevinskaitė, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Teisės skyriaus vadovė  

 

11.00 – 11.20 
Asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės 
derinimas: administracinių teismų praktika  

Doc. dr. Skirgailė Žalimienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 
pavaduotoja 

11.20 – 13.00 Diskusija: skirtingos asmens duomenų tvarkymo perspektyvos saviraiškos ir 
informacijos laisvės kontekste 

Moderuoja dr. Salvija Mulevičienė, MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė 

 ✓  Darius Lukoševičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovas 

 ✓  Rasa Lukaitytė-Vranauskienė, portalo delfi.lt vyr. redaktorė 

 ✓  Jorūnė Liutkienė, Savivaldybių asociacijos atstovė, Kėdainių rajono savivaldybės mero 
patarėja ryšiams su visuomene 

 ✓  Katazhyna Bogdzevič, M.Romerio universiteto Žmogaus teisių laboratorijos vadovė, 
Teisės mokyklos docentė, Teisingumo ministro patarėja  

 ✓  Dovydas Pancerovas, žurnalistas  

 ✓  Skirmantas Malinauskas, žurnalistas, tinklaraštininkas 

  Dalyvių pasisakymai ir klausimai  


