
ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIUS  

SPRENDIMAS 

DĖL PUBLIKACIJOSE „RADOME KĘSTUČIO NAMUS!“ („L.T.“, 2006-06-10, NR. 81), 

„EGZAMINŲ SUKČIAUS PĖDSAKAIS“ (INTERNETO PORTALAS „DELFI“, 2006-06-10), 
„ŽUDIKO ŠEŠĖLIS KRITO ANT NEPILNAMEČIO“ („PANEVĖŽIO RYTAS“, 2006-09-08, NR. 

202/3886), „ŠEŠIOLIKMETIS PRISIPAŽINO NUŽUDĘS SENUTĘ“ („PANEVĖŽIO BALSAS“, 
2006-09-12), „PASVALIO RAJ. 16-METIS PRISIPAŽINO NUŽUDĘS SENUTĘ“ (INTERNETO 

PORTALAS „DELFI“, 2006-09-12), „NEPILNAMETIS PRISIPAŽINO NUŽUDĘS SENUTĘ“ 

(„PANEVĖŽIO RYTAS“, 2006-09-12, NR. 205/3889), „ŠEŠIOLIKMETIS SENOLĘ UŽMUŠĖ 
SUNKIU RAKTU“ („LIETUVOS RYTAS“, 2006-09-13, NR. 209/4776), „NEPILNAMEČIAI 

BĖGLIAI ATSIDŪRĖ UŽ GROTŲ“ („LIETUVOS RYTAS“, 2006-09-13, NR. 209/4776), „BANKŲ 
PRIEVAIZDO REFORMAS NUTRAUKĖ ŠŪVIAI“ („RESPUBLIKA“, 2006-09-15, NR. 210/4965), 

„PO NUŽUDYMO MASKVOJE LIKO GAUSYBĖ MĮSLIŲ“ („LIETUVOS RYTAS“, 2006-09-16, NR. 
212/4779), „AIŠKĖJA LANČIŪNAVOS TRAGEDIJA“ („LIETUVOS ŽINIOS“, 2006-09-22, NR. 

217/11553), „IŠ KAPINIŲ – Į AREŠTINĖS KAMERĄ“ („LIETUVOS RYTAS“, 2006-09-22, NR. 

217/4784), „DĖL MAŽAMETĖS MIRTIES ĮTARIAMAS PATĖVIS“ („RESPUBLIKA“, 2006-09-22, 
NR. 215/4970), „MĮSLĖ KAIMUI – KODĖL TYLENIS TAPO MERGAITĖS ŽUDIKU“ („LIETUVOS 

RYTAS“, 2006-09-23, NR. 218/4785) PASKELBTOS INFORMACIJOS  

2006 m. spalio 26 d. Nr. SPR-11 

Vilnius  

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

„Radome Kęstučio namus!“ („L.T.“, 2006-06-10, Nr. 81); 

„Egzaminų sukčiaus pėdsakais“ (interneto portalas „Delfi“, 2006-06-10); 

„Žudiko šešėlis krito ant nepilnamečio“ („Panevėžio rytas“, 2006-09-08, Nr. 202/3886); 

„Šešiolikmetis prisipažino nužudęs senutę“ („Panevėžio balsas“, 2006-09-12); 

„Pasvalio raj. 16-metis prisipažino nužudęs senutę“ (interneto portalas „Delfi“, 2006-09-12); 

„Nepilnametis prisipažino nužudęs senutę“ („Panevėžio rytas“, 2006-09-12, Nr. 205/3889); 

„Šešiolikmetis senolę užmušė sunkiu raktu“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-13, Nr. 209/4776); 

„Nepilnamečiai bėgliai atsidūrė už grotų“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-13, Nr. 209/4776); 

„Bankų prievaizdo reformas nutraukė šūviai“ („Respublika“, 2006-09-15, Nr. 210/4965); 

„Po nužudymo Maskvoje liko gausybė mįslių“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-16, Nr. 212/4779); 

„Aiškėja Lančiūnavos tragedija“ („Lietuvos žinios“, 2006-09-22, Nr. 217/11553); 

„Iš kapinių – į areštinės kamerą“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-22, Nr. 217/4784); 

„Dėl mažametės mirties įtariamas patėvis“ („Respublika“, 2006-09-22, Nr. 215/4970); 

„Mįslė kaimui – kodėl tylenis tapo mergaitės žudiku“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-23, Nr. 218/4785) 

n u s t a t ė: 



1. Publikacijose „Radome Kęstučio namus!“ („L.T.“, 2006-06-10, Nr. 81) ir „Egzaminų sukčiaus 

pėdsakais“ (interneto portalas „Delfi“, 2006-06-10) siejant su įtarimu sukčiavus paskelbti nepilnamečio 

vardas, pavardė, amžius, informacija apie gyvenamąją vietą. Pateikiant šiuos duomenis apie nepilnametį 
yra pažeidžiami jo interesai. Publikacijose esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą kriterijų. 

2. Publikacijose „Žudiko šešėlis krito ant nepilnamečio“ („Panevėžio rytas“, 2006-09-08, Nr. 

202/3886), „Šešiolikmetis prisipažino nužudęs senutę“ („Panevėžio balsas“, 2006-09-12), „Pasvalio raj. 16-
metis prisipažino nužudęs senutę“ (interneto portalas „Delfi“, 2006-09-12), „Nepilnametis prisipažino 

nužudęs senutę“ („Panevėžio rytas“, 2006-09-12, Nr. 205/3889) ir „Šešiolikmetis senolę užmušė sunkiu 
raktu“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-13, Nr. 209/4776) siejant su nusikalstama veika paskelbti įtariamojo 

nepilnamečio asmens duomenys (vardo ir pavardės inicialai, amžius, kaimo, mokyklos pavadinimai, klasė), 

pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę. Pateikiant šiuos duomenis apie nepilnametį yra 
pažeidžiami jo interesai. Publikacijose esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytus kriterijus. 

3. Publikacijoje „Nepilnamečiai bėgliai atsidūrė už grotų“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-13, Nr. 

209/4776) siejant su nusikalstama veika paskelbti nuteistų nepilnamečių asmens duomenys (vardai, 
pavardės, amžius, informacija apie gyvenamąją vietą), jų padaryti nusikaltimai. Pateikiant šiuos duomenis 

apie nepilnamečius yra pažeidžiami jų interesai. Publikacijoje esanti informacija atitinka Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose 

numatytus kriterijus. 

4. Publikacijos „Bankų prievaizdo reformas nutraukė šūviai“ („Respublika“, 2006-09-15, Nr. 

210/4965) ir „Po nužudymo Maskvoje liko gausybė mįslių“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-16, Nr. 212/4779) 
yra iliustruotos nuotrauka, vaizduojančia nužudytą žmogų. Tokios nuotraukos publikavimas nebuvo 

reikalingas jo tapatybei nustatyti. Publikacijose esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą kriterijų. 

5. Publikacijose „Aiškėja Lančiūnavos tragedija“ („Lietuvos žinios“, 2006-09-22, Nr. 217/11553), 
„Iš kapinių – į areštinės kamerą“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-22, Nr. 217/4784), „Dėl mažametės mirties 

įtariamas patėvis“ („Respublika“, 2006-09-22, Nr. 215/4970) ir „Mįslė kaimui – kodėl tylenis tapo mergaitės 

žudiku“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-23, Nr. 218/4785) paskelbti nužudytos nepilnametės asmens duomenys 
(vardas, pavardė, amžius, informacija apie gyvenamąją vietą), pagal kuriuos galima nustatyti jos asmens 

tapatybę. Taip pat paskelbti nepilnamečių nužudytosios seserų asmens duomenys, tuo pažeidžiant jų 
interesus. Publikacijose esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytus kriterijus. 

Žurnalistų etikos inspektorius, remdamasis ekspertų grupės išvadomis, vadovaudamasis 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1, 2 bei 
3 punktais, 

n u s p r e n d ė: 

1. Administracine tvarka nubausti viešosios informacijos rengėjus už Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimus paskelbiant 

informaciją publikacijose „Radome Kęstučio namus!“ („L.T.“, 2006-06-10, Nr. 81), „Egzaminų sukčiaus 

pėdsakais“ (interneto portalas „Delfi“, 2006-06-10), „Žudiko šešėlis krito ant nepilnamečio“ („Panevėžio 
rytas“, 2006-09-08, Nr. 202/3886), „Šešiolikmetis prisipažino nužudęs senutę“ („Panevėžio balsas“, 2006-

09-12), „Pasvalio raj. 16-metis prisipažino nužudęs senutę“ („DELFI“, 2006-09-12), „Nepilnametis 
prisipažino nužudęs senutę“ („Panevėžio rytas“, 2006-09-12, Nr. 205/3889), „Šešiolikmetis senolę užmušė 

sunkiu raktu“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-13, Nr. 209/4776), „Nepilnamečiai bėgliai atsidūrė už grotų“ 

(„Lietuvos rytas“, 2006-09-13, Nr. 209/4776), „Aiškėja Lančiūnavos tragedija“ („Lietuvos žinios“, 2006-09-
22, Nr. 217/11553), „Iš kapinių – į areštinės kamerą“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-22, Nr. 217/4784), „Dėl 

mažametės mirties įtariamas patėvis“ („Respublika“, 2006-09-22, Nr. 215/4970) ir „Mįslė kaimui – kodėl 
tylenis tapo mergaitės žudiku“ („Lietuvos rytas“, 2006-09-23, Nr. 218/4785). 

2. Įspėti viešosios informacijos rengėjus, kad publikacijos „Bankų prievaizdo reformas nutraukė 
šūviai“ („Respublika“, 2006-09-15, Nr. 210/4965) ir „Po nužudymo Maskvoje liko gausybė mįslių“ („Lietuvos 



rytas“, 2006-09-16, Nr. 212/4779) pagal jose pateiktos informacijos turinį viešai paskelbtos 

pažeidžiant Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 1 

dalies reikalavimą. 

3. Išsiųsti sprendimo nuorašą laikraščių „L.T.“, „Panevėžio rytas“, „Panevėžio balsas“, „Lietuvos 

rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“, interneto portalo „Delfi“ vyriausiesiems redaktoriams. Apie priimtą 
sprendimą informuoti kitas visuomenės informavimo priemones, viešosios informacijos rengėjų bei 

platintojų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijas, Lietuvos žurnalistų sąjungą, Lietuvos žurnalistų 
draugiją. 

4. Viešai paskelbti sprendimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnybos interneto tinklalapyje. 

  

Inspektorius                                                                                                                  Romas 
Gudaitis 

 


