
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

 

 

 

1. Skyriaus uždaviniai yra: 

1.1. asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimas ir visuomenės informavimo sritį 

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų tyrimas; 

1.2. pasiūlymų dėl visuomenės informavimą reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų 

tobulinimo ir įgyvendinimo teikimas; 

1.3. Tarnybos organizacinės veiklos efektyvumo užtikrinimas. 

2. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 5.1. papunktyje nustatytą uždavinį, savo 

kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas: 

2.1. nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo 

priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo; 

2.2. nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų teisės į privataus 

gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse; 

2.3. nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų asmens duomenų 

tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse; 

2.4. pagal kompetenciją vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi Visuomenės 

informavimo įstatyme ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei 

teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų; 

2.5. teikia išvadas ir pasiūlymus žurnalistų etikos inspektoriui dėl gautų skundų (pareiškimų) 

nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo; 

2.6. formuoja vienodą skundų (pareiškimų) nagrinėjimo praktiką; 

2.7. atstovauja Tarnybai teismuose; 

2.8. dalyvauja surašant administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėjant 

administracinių nusižengimų bylas. 

3. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 5.2. papunktyje nustatytą uždavinį, savo 

kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas: 

3.1. rengia teisės aktų projektus, užtikrinančius tinkamą visuomenės informavimo 

priemonėse pažeistų asmeninių neturtinių teisių įgyvendinimą, asmens duomenų tvarkymą, 

visuomenės informavimo principų taikymą; 

3.2. derina Tarnyboje gautus kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir rengia išvadas 

dėl šių projektų atitikimo visuomenės informavimo principams; 

3.3. rengia atsakymų projektus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms 

įmonėms ir organizacijoms, taip pat asmenims asmeninių neturtinių teisių pažeidimo visuomenės 

informavimo priemonėse klausimais. 

4. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 5.3. papunktyje nustatytą uždavinį, savo 

kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas: 

4.1. įgyvendina Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką; 

4.2. vykdo viešuosius pirkimus; 

4.3. priima ir teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis; 

4.4. rengia susirašinėjimo su suinteresuotais asmenimis projektus; 

4.5. teikia pasiūlymus rengiant Tarnybos strateginio veiklos plano projektą; 

4.6. teikia informaciją žurnalistų etikos inspektoriaus metinei veiklos ataskaitai; 

4.7. teikia informaciją ir pasiūlymus žurnalistų etikos inspektoriaus analitinei apžvalgai – 

visuomenės informavimo demokratinės kultūros plėtros gairėms; 

4.8. vykdo kitus žurnalistų etikos inspektoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų 

pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai. 


