
 ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIUS 

SPRENDIMAS  

DĖL PUBLIKACIJOSE „OLYMPIC“ KAZINO KEIČIA PROFILĮ“ („KARŠTAS KOMENTARAS“, 2007 
M. VASARIO 2-16 D.), „OLYMPIC“ KAZINO „KONCERTAI“ VALDŽIOS INSTITUCIJOMS 
NERŪPI“ („KARŠTAS KOMENTARAS“, 2007 M. VASARIO 16 - KOVO 2 D.), „K. DUNST 

GARBINA „ŽOLĘ“ („15 MIN“ (VILNIUS), 2007-04-11, NR. 67/366), „GARBINA „ŽOLĘ“ („15 
MIN“ (KLAIPĖDA), 2007-04-11, NR. 67/150) PASKELBTOS INFORMACIJOS 

 2007 m. gegužės 2 d. Nr. SPR-13 
Vilnius  

Prie žurnalistų etikos inspektoriaus veikianti ekspertų grupė, įvertinusi viešai paskelbtą informaciją 
publikacijose: 

„Olympic“ kazino keičia profilį“ („Karštas komentaras“, 2007 m. vasario 2-16 d.); 

„Olympic“ kazino „koncertai“ valdžios institucijoms nerūpi“ („Karštas komentaras“, 2007 m. vasario 
16 - kovo 2 d.); 

„K. Dunst garbina „žolę“ („15 min“ (Vilnius), 2007-04-11, Nr. 67/366); 

„Garbina „žolę“ („15 min“ (Klaipėda), 2007-04-11, Nr. 67/150) 

n u s t a t ė: 

1. Publikacijose „Olympic“ kazino keičia profilį“ („Karštas komentaras“, 2007 m. vasario 2-16 d.) ir 
„Olympic“ kazino „koncertai“ valdžios institucijoms nerūpi“ („Karštas komentaras“, 2007 m. vasario 16 - 
kovo 2 d.) yra paskelbta erotinio pobūdžio informacija – apsinuoginusių striptizo šokėjų nuotraukos bei 
lytinį geismą skatinantys jų pasirodymų aprašymai. Tokia informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą kriterijų. 

2. Publikacijose „K. Dunst garbina „žolę“ („15 min“ (Vilnius), 2007-04-11, Nr. 67/366), „Garbina 
„žolę“ („15 min“ (Klaipėda), 2007-04-11, Nr. 67/150) palankiai vertinamas priklausomumas nuo narkotinių 
medžiagų, skatinamas jų vartojimas. Tokia informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytą kriterijų. 

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

n u s p r e n d ė: 

1. Įspėti viešosios informacijos rengėjus, kad minėtos publikacijos pagal jose pateiktos informacijos 
turinį viešai paskelbtos pažeidžiant Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 
įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimą. 

2. Išsiųsti sprendimo kopiją laikraščių „Karštas komentaras“ ir „15 min“ vyriausiosioms 
redaktorėms. Apie priimtą sprendimą informuoti kitas visuomenės informavimo priemones, viešosios 



informacijos rengėjų bei skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijas, Lietuvos žurnalistų 
sąjungą, Lietuvos žurnalistų draugiją. 

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

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

  

  

Žurnalistų etikos inspektorius                                                     Romas Gudaitis 

 


