
 ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIUS 

 SPRENDIMAS  

DĖL TELEVIZIJOS LAIDOSE „SROVĖS“ (LNK, 2007-10-03, 19.10 VAL.), „LIETUVOS RYTO 
TELEVIZIJA“ (TV3, 2007-10-10, 20.45 VAL.), „ŽURNALISTO TYRIMAS“ (LTV, 2007-10-23, 

21.10 VAL.), „SROVĖS“ (LNK, 2007-10-24, 19.10 VAL.) PASKELBTOS INFORMACIJOS  

2007 m. lapkričio 26 d. Nr. SPR-26 

Vilnius  

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

„Srovės“ (LNK, 2007-10-03, 19.10 val.); 

„Lietuvos ryto televizija“ (TV3, 2007-10-10, 20.45 val.); 

„Žurnalisto tyrimas“ (LTV, 2007-10-23, 21.10 val.); 

„Srovės“ (LNK, 2007-10-24, 19.10 val.) 

n u s t a t ė: 

1. Laidos „Srovės“ (LNK, 2007-10-03, 19.10 val.) pirmajame siužete parodyti smurto vaizdai prieš 
nepilnametę: detalus jos žalojimas ir kankinimas. Tokia informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą kriterijų. 

2. Laidoje „Lietuvos ryto televizija“ (TV3, 2007-10-10, 20.45 val.) paskelbti nusikalstamos veikos 
aukų – nužudytų nepilnamečių – asmens duomenys, nuotraukos, pagal kuriuos galima nustatyti jų asmens 
tapatybę. Šių nepilnamečių motina įvardinta įtariamąja jų nužudymu. Taip pat paskelbti aukų nepilnamečių 
sesers ir brolio (dvynių) asmens duomenys bei filmuota medžiaga apie juos neigiamų socialinių reiškinių 
kontekste. Paskelbiant šiuos duomenis apie nepilnamečius dvynius, buvo pažeisti jų interesai. Laidoje esanti 
informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose numatytus kriterijus. 

3. Laidoje „Žurnalisto tyrimas“ (LTV, 2007-10-23, 21.10 val.) paskelbti nusikalstamos veikos aukų 
– nužudytų nepilnamečių – asmens duomenys, nuotraukos, pagal kuriuos galima nustatyti jų asmens 
tapatybę. Laidoje esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą kriterijų. 

4. Laidoje „Srovės“ (LNK, 2007-10-24, 19.10 val.) keletą kartų parodytas žiauriai sužaloto žmogaus 
kūnas. Toks rodymas nebuvo reikalingas asmens tapatybei nustatyti, nes ji buvo žinoma. Laidoje esanti 
informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 
straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą kriterijų. 

  



Žurnalistų etikos inspektorius, remdamasis ekspertų grupės išvadomis, vadovaudamasis 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 
9 punktu bei 3 dalies 2 ir 4 punktais, 

n u s p r e n d ė : 

1. Kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją dėl atsakomybės priemonių transliuotojams 
taikymo pagal kompetenciją. 

2. Išsiųsti sprendimo kopiją UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, UAB „Tele-3“, VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija“ vadovams. 

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 

 


