
 
2022 m. gruodžio 12 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT/Pareiškėja) skundą dėl Publikacijose ,,Agentų fantazijai 
įrašai tik trukdo“ („Lietuvos rytas“, 2022-11-17), ,,Arvydas Lekavičius. Agentų fantazijai įrašai tik 
trukdo“ (www.lrytas.lt, 2022-11-17) (toliau – Skundas) (toliau abi – Publikacijos) paskelbtos 
informacijos. 

Pareiškėja nurodo, kad skundžiamose Publikacijose galimai STT dalykinę reputaciją 
menkina teiginiuose:  

1) „Agentų fantazijai įrašai tik trukdo“. 
2)  „Į teismą pakviestas STT direktorius Ž. Bartkus visus apstulbino – pasirodo, tarnyba šių 

pokalbių net neįrašinėjo, todėl pateikti nėra ko“. 
3) „Kaip nė motais ir tai, kad STT galbūt specialiai nenorėjo pateikti garso įrašų, nes jie 

būtų labai nenaudingi šiai tarnybai ar net liudytų apie pačių pareigūnų daromus nusižengimus“. 
 Pareiškėjos teigimu, Publikacijose taip pat pažeisti pagrindiniai visuomenės informavimo 
principai. 
 Pareiškėja prašo: 1) įvertinti paskleistą informaciją Visuomenės informavimo įstatyme 
(toliau – VIĮ) įtvirtintų principų ir normų aspektu ir pripažinti, kad viešosios informacijos rengėjas 
(skleidėjas) juos pažeidė; 2) reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nustatyta 
tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, kenkiančią Pareiškėjos dalykinei 
reputacijai, teisėtiems interesams; 3) paskelbti sprendimą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 
interneto svetainėje; 4) informuoti Pareiškėją apie šio skundo nagrinėjimo rezultatus. 
 Siekdamas objektyvaus ir išsamaus skundo tyrimo, vadovaudamasis VIĮ 50 straipsnio 2 
dalies 2 punktu, Žurnalistų etikos inspektorius (toliau – Inspektorius) kreipėsi į viešosios informacijos 
rengėjus (skleidėjus) UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“ prašydamas pateikti paaiškinimus dėl 
skunde išdėstytų aplinkybių. 

Paaiškinimus pateikė UAB „Lietuvos rytas“ vyriausiojo redaktoriaus pirmasis pavaduotojas 
Algimantas Budrys.  

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nurodo, kad Publikacijų autorius 
Arvydas Lekavičius skundžiamus nurodytus teiginius vertina kaip subjektyvios nuomonės išraišką, o 
tai patvirtina ir pats Publikacijų žanras. 

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) teigia, kad cituojant pokalbių 
ištraukas iš garso įrašų negalima fantazuoti ir privaloma įrašyti tik tiksliai tai, kas buvo pasakyta, nes 
teismo metu advokatai ar kiti proceso dalyviai gali bet kada pareikalauti originalių įrašų ir tokiu būdu 
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patikrinti, ar stenograma atitinka originalą. Jei cituojama neturint garso įrašų – galima fantazuoti, nes 
objektyviai neįmanoma patikrinti, kas ką yra pasakęs.  

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) pabrėžia, kad aprašyto teismo 
proceso metu teismas tris kartus prašė, kad Pareiškėja pateiktų atitinkamus garso įrašus, tačiau šių 
įrašų negavo. Tik po trečio reikalavimo Pareiškėjos vadovas teismui atsiuntė raštą, kuriame teigiama, 
kad Pareiškėja neva įrašų nedarė. 

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) pažymi, kad fiziškai Ž.Bartkus 
teisme neliudijo, tačiau teisme buvo pagarsintas jo pasirašytas raštas, kuris ir atliko liudijimo funkciją. 
Akivaizdu, kad šis pagarsintas raštas sukėlė proceso dalyvių nuostabą, nes yra nesuvokiama, kaip 
galima cituoti (pagal Lietuvių kalbos žodyną citavimas – tai tikslus teksto ar pokalbio ištraukos 
atkartojimas) pokalbį, jo neįrašius.  

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) pripažįsta, kad yra įsivėlęs 
netikslumas dėl Pareiškėjos direktoriaus Ž. Bartkaus dalyvavimo teismo posėdyje. Vis dėlto, šis 
netikslumas negali žeminti nei jo garbės ar orumo, nei įstaigos dalykinės reputacijos. 

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nurodo, kad Ž. Bartkus pranešė, 
jog pareigūnai įrašų nedarė, todėl seka logiška išvada, kad tyrėja galėjo tiesiog fantazuoti, liudyti 
kaltinimui naudingus dalykus, nes proceso dalyviams buvo visiškai neaišku, kuo remdamasi ji citavo 
pokalbius. Proceso dalyviams kilo pagrįstų abejonių, ar tyrėja tikrai liudija tokius dalykus, kurie nėra 
fiksuoti pokalbių įrašuose. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamųjų advokatai iškėlė versiją ir viešai 
pareiškė, kad Ž. Bartkus galimai meluoja informuodamas teismą, jog pokalbių įrašai nebuvo daromi. 
Viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) daro prielaidą, kad jeigu pareigūnas teisme bando kažką 
nuslėpti, tai gali būti susiję su nenaudinga Pareiškėjai informacija. Teisme paaiškėjus tokiems faktams 
ir kilus atitinkamai diskusijai, Publikacijų autorius pateikė savo samprotavimus dėl viešai teisme 
pagarsintos ir aptartos situacijos. Publikacijos buvo parengtos remiantis teismo nuosprendžiu bei 
pokalbiais su teismo procese dalyvavusiais advokatais (pokalbių įrašai su jais yra išlikę). 

Paaiškinimus pateikė UAB „Lrytas“ direktorius Tautvydas Mikalajūnas. 
Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nurodo, kad pirminis ginčijamos 

informacijos šaltinis – analogiška publikacija, pirmiausia paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir 
„Lrytas“ portale perpublikuota pagal Licencinę sutartį. 

Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) atkreipia dėmesį, kad yra 
susipažinęs su UAB „Lietuvos rytas“ parengtais paaiškinimais dėl pirmiau nurodytos publikacijos, 
jiems pritaria ir prašo jais vadovautis sprendžiant Pareiškėjos skundą. 

Išnagrinėjęs Pareiškėjos skundą, atlikęs tyrimą VIĮ nuostatų laikymosi požiūriu ir įvertinęs 
skundo tyrimo metu surinktą medžiagą, Inspektorius 

n u s t a t ė :  
 

Pareiškėja kreipėsi dėl galimai tikrovės neatitinkančios, dalykinę reputaciją menkinančios, 
pagrindinius visuomenės informavimo principus pažeidžiančios informacijos. 

 
Dėl Pareiškėjos dalykinės reputacijos gynimo ir pagrindinių visuomenės informavimo 

principų 
 

Teisiniam ginčo vertinimui svarbu atkreipti dėmesį į Pareiškėjos statusą. Pažymėtina, kad 
Pareiškėja yra viena iš Lietuvos Respublikoje veikiančių teisėsaugos institucijų. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba – Lietuvos 
Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga pagrindinė Lietuvos Respublikos 
antikorupcinė teisėsaugos institucija. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai yra vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą, korupcijos 
prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir 
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kitus nustatytus uždavinius. Taip pat svarbu pažymėti, kad Pareiškėja yra biudžetinė įstaiga. 
Biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog biudžetinė įstaiga – ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir 
išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio 
draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. 
Atsižvelgiant į pateiktų įstatymų nuostatas, Pareiškėja laikytina viešuoju asmeniu. Todėl egzistuoja 
ypatingas viešasis interesas visuomenei gauti, o viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) 
skelbti informaciją apie Pareiškėjos (viešojo juridinio asmens) veiklą ir atliekamus veiksmus. 
Vykstant diskusijai viešojo intereso klausimu, griežtas (siaurinamasis) saviraiškos laisvės ribojimo 
(draudimų) aiškinimas taikomas netgi tokiam informacijos ir idėjų skleidimui, kuris gali šokiruoti ar 
trikdyti. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) yra išaiškinęs, kad žurnalistų saviraiškos 
laisvė gali apimti tam tikrą perdėjimą ar provokaciją (EŽTT sprendimas byloje 1999-09-28 Dalban 
prieš Rumuniją, Nr. 28114/95). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT), EŽTT praktikoje taip 
pat akcentuojamas dėsningas juridinio asmens veiklos pobūdžio bei visuomeninio reikšmingumo 
ryšys su jo reputacijos gynimo bei leistinos kritikos ribomis: viešasis juridinis asmuo nesinaudoja 
tokiu pat dalykinės reputacijos gynimu kaip privatus asmuo, viešojo asmens dalykinės reputacijos 
gynimo ribos siauresnės, o jo atžvilgiu leistinos kritikos ribos atitinkamai platesnės negu privataus 
asmens atveju (LAT 2005-11-07 nutartis byloje Nr. 3K-3-541/2005). Taigi diskutuojant viešojo 
intereso klausimais apie viešuosius juridinius asmenis – saviraiškos laisvės ribojimai siaurinami, o 
leistinos kritikos ribos platinamos. 

Vis dėlto pabrėžtina, kad teisė skleisti informaciją ir reikšti savo nuomonę nėra absoliuti, o 
viešajam asmeniui taip pat yra prieinama neturtinių teisių gynyba nuo nesąžiningo jų sumenkinimo, 
paskelbiant difamacinius teiginius. Priešingu atveju visuomenės informavimo priemonės įgytų 
neribotą galimybę apie viešąjį asmenį skleisti informaciją, kuri sąmoningai iškreipia tiesą, menkina 
jo įvaizdį visuomenės akyse. 

Pažeista juridinio asmens dalykinė reputacija ginama laikantis tų pačių taisyklių, kaip fizinio 
asmens garbė ir orumas. Juridinis asmuo turi įstatyme garantuotą teisę į dalykinės reputacijos apsaugą 
nuo ją žeminančių, neatitinkančių tikrovės žinių paskleidimo. Juridinio asmens dalykinė reputacija 
ginama, kai nustatoma šių faktų visuma: 1) žinių paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos žinios 
apie Pareiškėją; 3) faktas, jog paskleistos žinios yra žeminančio pobūdžio; 4) faktas, jog paskleistos 
žinios neatitinka tikrovės. Pažymėtina, kad juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimas yra 
siejamas ne tik su tikrovės neatitinkančių ir žeminančių žinių, bet ir nuomonių, kritikos ar kitokių 
subjektyvių įsitikinimų skleidimu, kurie gali turėti įtakos viešai nuomonei apie asmenį. Pastaruoju 
atveju turi būti nustatyta, jog subjektyvaus pobūdžio teiginiai nepagrįsti ir neobjektyvūs, paskleisti 
nesąžiningai. 

Žinia yra faktų arba tikrų (teisingų) duomenų skelbimas (VIĮ 2 straipsnio 82 dalis). Nuomonė 
– tai visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, 
mintys arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, 
išvados ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais 
argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi 
būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų (VIĮ 2 
straipsnio 31 dalis). Žinios nuo nuomonės atribojimo pagrindas yra tai, kad žiniai taikomas tiesos 
kriterijus. Išsakant nuomonę dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos gali būti pažeisti tik tuo atveju, 
jeigu toks saviraiškos būdas yra nesąžiningas, neetiškas ir neturi jokio objektyvaus pagrindo.  

Pagrindiniai visuomenės informavimo principai įtvirtinti VIĮ 3 straipsnyje. Šio įstatymo 3 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo 
veikloje vadovaujasi Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, 
humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principais, gerbia žodžio, kūrybos, religijos ir 
sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, laikosi profesinės etikos normų, Lietuvos visuomenės 



4 
 
informavimo etikos kodekso nuostatų, padeda plėtoti demokratiją, visuomenės atvirumą, skatina 
visuomenės pilietiškumą ir valstybės pažangą, stiprina valstybės nepriklausomybę, ugdo valstybinę 
kalbą, tautinę kultūrą ir dorovę, o 3 dalyje nustatyta, kad viešoji informacija visuomenės informavimo 
priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindiniais visuomenės informavimo principais turi vadovautis 
visi viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai visoje jų veikloje, tiek susijusioje 
su fiziniais, tiek su juridiniais asmenimis (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-01-06 
nutartis byloje Nr. A525-2002-13). 

Siekiant visapusiškai įvertinti, ar konkrečiu atveju viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) 
neperžengė saviraiškos (informacijos) laisvės ribų, ginčo teiginiai bus vertinami atsižvelgiant į 
Publikacijų kontekstą, teksto sandarą, sakinių konstrukcijas, jų loginius ryšius, skunde nurodytą 
informaciją, viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) pateiktus paaiškinimus ir kitas reikšmingas 
aplinkybes. Kadangi abiejų publikacijų turinys ir ginčijami teiginiai identiški, todėl toliau abi 
publikacijos bus įvardijamos vienaskaita (Publikacija). 

 
Publikacijoje paskelbta ginčo informacija:  
1) „Agentų fantazijai įrašai tik trukdo“. 
2)  „Į teismą pakviestas STT direktorius Ž. Bartkus visus apstulbino – pasirodo, tarnyba šių 

pokalbių net neįrašinėjo, todėl pateikti nėra ko“. 
3) „Kaip nė motais ir tai, kad STT galbūt specialiai nenorėjo pateikti garso įrašų, nes jie 

būtų labai nenaudingi šiai tarnybai ar net liudytų apie pačių pareigūnų daromus nusižengimus“. 
Nagrinėjamu atveju teisiniam situacijos vertinimui svarbi aplinkybė, kad Pareiškėja yra 

viešasis juridinis asmuo. 
Pareiškėja nurodo, kad iš Publikacijos antraštės sudaromos prielaidos spręsti apie 

Publikacijos turinyje esančią informaciją, kurioje nurodomi netinkami STT pareigūnų veiksmai, STT 
pareigūnų darbo metodai, nurodoma, jog STT pareigūnai galimai išsigalvoja įvykius ar faktus, taip 
pat, STT pareigūnams atliekant veiksmus surinkti įrodymai (įrašai) trukdo ir nepadeda įgyvendinti 
numatytų institucijos veiksmų ir uždavinių, išaiškinti nusikalstamas veikas.   

Publikacijos teiginys „Agentų fantazijai įrašai tik trukdo“ yra antraštė, kuri pagal lingvistinę 
išraišką turi konstatavimo požymių, tačiau jie yra nepakankami tam, kad paskelbta informacija būtų 
pripažinta žinia, todėl įgyja vertinamąjį pobūdį ir konstatuojama, kad tai yra nuomonė. Publikacijos 
antraštė savo bendrine prasme yra įžanginė jos dalis, kuria siekiama anonsuoti visą straipsnį, 
sudominti skaitytoją ir perteikti straipsnio ar pastraipos esmę. Pagal EŽTT praktiką tam tikrų 
pasakymų, kurie skirti visuomenės dėmesiui pritraukti, vartojimas savaime negali nulemti Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 10 straipsnio pažeidimo ir 
žiniasklaidos priemonei negali būti priekaištaujama dėl straipsnio „sustiprinimo“ ir siekio jį pristatyti 
patraukliai, vis dėlto tai neturi iškraipyti paviešintos informacijos ir klaidinti skaitytojo (EŽTT 2015-
11-10 sprendimas byloje Couderc ir Hachette Filipacchi Associés prieš Prancūziją, Nr. 40454/07). 
Naujienos visuomenei dažnai perteikiamos hiperbolizuotai ir ironiškai, paryškinant ir akcentuojant 
tam tikras detales. Viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) turi teisę nuspręsti, kokį metodą (būdą) 
naudoti informuojant visuomenę (EŽTT 1994-09-23 sprendimas byloje Jersild prieš Daniją, 
pareiškimo Nr. 15890/89).  

Teiginiu „Agentų fantazijai įrašai tik trukdo“ metaforiškai reiškiama ironija, kuria nurodoma, 
kad galimai STT pareigūnai pateikė teismui netikslius, išgalvotus duomenis. Daiktavardis „fantazija“ 
remiantis Lietuvių kalbos žodynu (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, Vilnius: 2000 (toliau – Lietuvių kalbos žodynas) reiškia svajonę, pramaną. 
Veiksmažodis „trukdo“ reiškia kliudo. Žodžių junginys „įrašai tik trukdo“ metaforiškai išreiškia 
mintį, kad galimai atsiradę įrodymai – garso įrašai tik kliudytų teismo procesui. Konkrečiu atveju 
subjektyvia antrašte abstrahuotai yra perteikiama Publikacijos tema. Be to, žurnalistams, viešosios 
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informacijos rengėjams (skleidėjams) yra leistina vartoti įvairias literatūrinės išraiškos priemones, 
kuriomis paryškinama, atspindima, abstrahuojama skelbiama informacija. Atkreiptinas dėmesys, kad 
teisė skleisti informaciją ir idėjas apima ne tik teisę skleisti neutralią informaciją ir idėjas, kurios yra 
palankios ir neįžeidžiančios, bet ir tokią informaciją, kuri šokiruoja, trikdo visuomenę ar jos dalį 
(EŽTT 1976-12-07 sprendimas byloje Handyside prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 5493/77; 
EŽTT 1991-11-26 sprendimas byloje Observer & Guardian prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 
13585/88). Taip pat EŽTT yra išaiškinęs, kad literatūrinės išraiškos priemonių naudojimas skleidžiant 
informaciją ir idėjas viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) veikloje yra leistinas. Atsižvelgiant į 
tai, taip pat įvertinus antraštę visos Publikacijos kontekste, darytina išvada, jog nuomonės raiškai 
keliami reikalavimai nebuvo pažeisti.   

Pareiškėja nurodo, kad Publikacijos turinyje klaidingai formuojamas įspūdis apie parodymų 
pateikimo formą bei klaidinantis faktas, kad Ž. Bartkus buvo pakviestas į teismą ir fiziškai teismo 
procese dalyvavo. 

Teiginiu „Į teismą pakviestas STT direktorius Ž. Bartkus visus apstulbino – pasirodo, tarnyba 
šių pokalbių net neįrašinėjo, todėl pateikti nėra ko“ skelbiama konstatuojamojo pobūdžio informacija 
apie tai, kad STT direktorius pakviestas į teismą nurodė, jog STT pokalbių neįrašinėjo, todėl faktiniai 
įrodymai – garso įrašai nėra prieinami. Atsižvelgiant į tai, skundžiamo minėto teiginio dalimi 
skelbiama žinia. 

2022 m. spalio 18 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-
254-1053/2022 (toliau – Teismo nuosprendis) nenurodoma, kad Ž. Bartkus fiziškai dalyvavo teismo 
procese. Pažymėtina, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) sąžiningai paaiškinimuose 
pripažino suklydęs ir nurodė, kad Publikacijoje įsivėlė netikslumas, jog Ž. Bartkus fiziškai dalyvavo 
teismo procese. Atsižvelgiant į faktines teismo proceso aplinkybes Ž. Bartkus teismui pateikė 
rašytinius parodymus. 

Įvertinus Publikacijos bei Teismo nuosprendžio turinį, svarbu nustatyti žurnalistinio tyrimo 
pakankamumą ir objektyviai egzistuojančių duomenų surinkimą. Žurnalistai privalo teikti teisingas, 
tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti 
faktus, remtis keliais šaltiniais (VIĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punktas). EŽTT yra pažymėjęs, kad, 
nacionaliniams teismams taikant pernelyg griežtą požiūrį vertinant žurnalistų profesinį elgesį, 
pastarieji galėtų būti nepagrįstai atgrasyti nuo savo funkcijos informuoti visuomenę vykdymo. Todėl 
teismai privalo atsižvelgti į savo sprendimų galimą poveikį ne tik individualiems atvejams, bet ir 
žiniasklaidai apskritai (EŽTT 2011 m. balandžio 19 d. sprendimas Bozhkov prieš Bulgariją, 
pareiškimo Nr. 3316/04). Remiantis išdėstytais motyvais ir atsižvelgus į Publikacijoje analizuojamą 
viešojo intereso klausimą – Pareiškėjos, kaip viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dalykinės 
reputacijos pažeidimas nekonstatuojamas, tačiau nustačius reikšmingą paskelbtos informacijos 
netikslumą – viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) netiksliai, neteisingai konstatavo, kad 
Pareiškėjos atstovas fiziškai dalyvavo teismo procese viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) 
pripažįstamas pažeidusiu VIĮ 3 straipsnio 3 dalies imperatyvią nuostatą viešąją informaciją 
visuomenės informavimo priemonėse pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai. 

Pareiškėja Skunde nurodo, kad Publikacijoje daroma prielaida, jog STT byloje nepateikė 
įrodymus pagrindžiančių garso įrašų, nes jie būtų nenaudingi STT, ar net liudytų apie STT pareigūnų 
daromus nusižengimus. 

Teiginiu „Kaip nė motais ir tai, kad STT galbūt specialiai nenorėjo pateikti garso įrašų, nes 
jie būtų labai nenaudingi šiai tarnybai ar net liudytų apie pačių pareigūnų daromus nusižengimus“ 
išreikštas subjektyvus vertinimas – nuomonė, kuria viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) 
metaforiškai svarsto, nurodo prielaidą, išreikštą žodžiu „galbūt“, jog STT galimai sąmoningai 
nenorėjo pateikti nenaudingus garso įrašus, kurie galbūt atskleistų galimus pačių pareigūnų daromus 
nusižengimus. Pažymėtina, kad subjektyvi aštresnio pobūdžio kritika reiškiama Pareiškėjos – viešojo 
juridinio asmens atžvilgiu yra galima. EŽTT yra išaiškinęs, kad žurnalistų saviraiškos laisvė gali 
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apimti tam tikrą perdėjimą ar provokaciją (EŽTT 1999-09-28 sprendimas byloje Dalban prieš 
Rumuniją, pareiškimo Nr. 28144/95), o ir literatūrinės išraiškos priemonių naudojimas skleidžiant 
informaciją ir idėjas viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) veikloje yra leistinas. Tai reiškia, jog 
perteikiami duomenys gali būti nevisiškai tikslūs dėl to, kad vartojamos literatūrinės išraiškos 
priemonės, siekiant tam tikrus aspektus paryškinti ar sustiprinti įspūdį skaitytojui (LAT 2002-11-23 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1349/2002). 

Atsižvelgiant į tai, kad nuomone išreikštas subjektyvus vertinimas pateiktas etiškai, nėra 
žeminančio pobūdžio, vertinama, kad nuomonės raiška atitinka reikalavimus, todėl dalykinės 
reputacijos pažeidimas nekonstatuojamas. 

Pabrėžtina, kad Pareiškėja yra viešasis juridinis asmuo, todėl yra teisėtas ir pagrįstas 
visuomenės interesas žinoti apie šio asmens veiklą bei galimus jos trūkumus. Pabrėžtina, kad viešasis 
interesas paprastai yra susijęs su klausimais, kurie daro įtaką visuomenei tokia apimtimi, kad ji gali 
teisėtai jais domėtis, kurie traukia jos dėmesį ar kurie reikšmingai jai rūpi, ypač tuo, kad jie daro 
poveikį gyventojų gerovei, sveikatai ar visuomenės gyvenimui. Taip pat yra su klausimais, dėl kurių 
gali kilti didelių prieštaravimų, kurie yra susiję su svarbiu socialiniu klausimu ar problema, apie kurią 
visuomenė turėtų interesą būti informuota (EŽTT 2017 m. birželio 27 d. Didžiosios kolegijos 
sprendimas byloje Satakunnan Markkinapörssi Oy ir Satamedia Oy prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 
931/13).  

Pažymėtina, jog viešai skleidžiant informaciją, jos pateikimas negali būti ribojamas iki 
absoliutaus tikslumo, nes tai apsunkintų informacijos pateikimą visuomenei ir būtų neproporcinga 
saviraiškos laisvės požiūriu, tad įvertinus bendrą Publikacijos tikslą (informuoti visuomenę apie 
viešojo juridinio asmens – STT, išlaikomo iš mokesčių mokėtojų lėšų veiklą bei galimus jos 
trūkumus) bei atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad ginčo informacija 
pusiausvyra tarp saviraiškos (informacijos) laisvės ir Pareiškėjos dalykinės reputacijos nepažeista. Vis 
dėlto nustačius reikšmingą paskelbtos informacijos netikslumą (Publikacijoje netiksliai nurodomas 
Pareiškėjos atstovo fizinis dalyvavimas teismo procese) viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) 
pripažįstamas pažeidusiu VIĮ 3 straipsnio 3 dalies imperatyvią nuostatą viešąją informaciją 
visuomenės informavimo priemonėse pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai. 
 

Dėl redakcinės atsakomybės 
 
Dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) UAB „Lrytas“ atsakomybės paskelbiant 

Publikaciją pažymėtina, jog bendruoju atveju už visuomenės informavimo priemonės turinį VIĮ ir kitų 
įstatymų nustatyta tvarka atsako jos valdytojas – asmuo, faktiškai valdantis visuomenės informavimo 
priemonę. Paaiškinimuose viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) UAB „Lrytas“ nurodė, kad 
publikacija buvo perspausdinta iš dienraščio „Lietuvos rytas“. Pažymėtina, kad VIĮ 54 straipsnio 1 
dalies 1 punkte nurodoma, jog „viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui netaikoma redakcinė 
atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė 
informacijos šaltinį ir ji buvo <...> anksčiau paskelbta per kitas visuomenės informavimo priemones, 
jeigu ši informacija nebuvo paneigta per ją paskelbusias visuomenės informavimo priemones“. 

VIĮ 54 straipsnis neįtvirtina absoliutaus, besąlyginio atleidimo nuo redakcinės atsakomybės 
pagrindo. VIĮ 54 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodoma, kad viešosios informacijos rengėjui ir (ar) 
skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos 
paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo anksčiau paskelbta per kitas visuomenės 
informavimo priemones. Sisteminė VIĮ analizė leidžia teigti, jog viešosios informacijos rengėjai ir 
skleidėjai turi bendrą pareigą užtikrinti skleidžiamos informacijos teisėtumą (VIĮ 2 straipsnio 49, 76 
ir 77 dalys). Aiškinant VIĮ nuostatas ir sprendžiant klausimą dėl viešosios informacijos rengėjų ir 
skleidėjų pareigų pabrėžtinas išskirtinis žiniasklaidos priemonių vaidmuo informuojant visuomenę, o 
tai savaime suponuoja žiniasklaidos priemonių pareigą visais atvejais vertinti, ar skleidžiama 
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informacija nepažeis trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Kaip matyti iš teismų praktikos, joje 
tokiais atvejais vertinama, ar viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai elgėsi sąžiningai, 
nepiktnaudžiavo savo teise (EŽTT 2010-07-06 nutarimas byloje Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija bei Tapinas ir partneriai prieš Lietuvos Respubliką; LAT 2001-10-17 nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-988/2001). Kitoks VIĮ nuostatų aiškinimas nebūtų optimalus, nes neleistų užtikrinti 
tinkamos saviraiškos laisvės ir kitų konstituciškai svarbių vertybių pusiausvyros. 

Kaip minėta pirmiau, dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) UAB „Lrytas“ atsakomybės 
paskelbiant Publikaciją pažymėtina, jog bendruoju atveju už visuomenės informavimo priemonės 
turinį VIĮ ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atsako jos valdytojas – asmuo, faktiškai valdantis 
visuomenės informavimo priemonę.  

Šiuo atveju viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) UAB „Lrytas“ perspausdintoje 
Publikacijoje nurodė pirminį informacijos šaltinį „Lietuvos rytas“, o perspausdintos Publikacijos 
turinys iš esmės tapatus pirminio informacijos šaltinio paskelbtai informacijai. Viešosios informacijos 
skleidėjas UAB „Lrytas“ iš esmės tik pakartojo anksčiau per kitą visuomenės informavimo priemonę 
(pirminį informacijos šaltinį) – laikraštį „Lietuvos rytas“ – paskelbtą informaciją ir tai tinkamai 
nurodė Publikacijoje, tokiu būdu įvykdydamas abi privalomas redakcinės atsakomybės netaikymo 
sąlygas. Todėl UAB „Lrytas“ redakcinė atsakomybė netaikoma. Šiuo atveju už informacijos, kuri 
pažeidžia visuomenės informavimo principus, paskelbimą atsako tas, kas pirmas paskleidė tokią 
informaciją – UAB „Lietuvos rytas“. 

 
Vadovaudamasis pirmiau išdėstytais motyvais, VIĮ 49 straipsniu, 50 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 

punktais, 3 dalies 1 punktu, Inspektorius 
 

n u s p r e n d ė : 
1. Pripažinti pareiškėjos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos skundą dėl 

publikacijose ,,Agentų fantazijai įrašai tik trukdo“ („Lietuvos rytas“, 2022-11-17), ,,Arvydas 
Lekavičius. Agentų fantazijai įrašai tik trukdo“ (www.lrytas.lt, 2022-11-17) paskelbtos informacijos 
iš dalies pagrįstu. 

2. Įspėti UAB „Lietuvos rytas“ dėl VIĮ 3 straipsnio 3 dalies pažeidimo.  
3. Išsiųsti sprendimą pareiškėjai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, UAB 

„Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“. 
 
Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo (gavimo) dienos. 
 
 
 
Žurnalistų etikos inspektorė             Gražina Ramanauskaitė 


