Asmens skundų nagrinėjamo
tvarkos aprašo 1 priedas (Žurnalistų etikos
inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr.
V-2 redakcija)
(Rekomenduojama skundo forma)
___________________________________________________________________________
(Pareiškėjo vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

___________________________________________________________________________
(Adresas)

___________________________________________________________________________
(Elektroninio pašto adresas, telefono numeris (nurodoma pareiškėjui pageidaujant)

___________________________________________________________________________
(Atstovo vardas, pavardė (jei skundą pateikia pareiškėjo atstovas), pridėkite atstovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą)

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai
Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius
El. p. zeit@zeit.lt1
SKUNDAS
_________________________
(data)

1. Skundžiamas fizinis ar juridinis asmuo (viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas),
informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas (pvz.: socialinio tinklo Facebook
paskyros, interneto svetainės valdytojas (jei jis žinomas):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Visuomenės informavimo priemonė (pvz.: laikraštis, televizija, interneto portalas, knyga ir
pan.) ir konkreti publikacija, programa, kita viešai paskelbta informacija dėl kurios paskleidimo
teikiamas skundas, informacijos paskelbimo data (jei ji žinoma):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Įžvelgiamas pažeidimas (galite pasirinkti daugiau nei vieną):
□ garbės ir orumo

Nurodykite, kokia konkreti informacija (paskelbti teiginiai) neatitinka tikrovės, žemina Jūsų (ar atstovaujamo
asmens) garbę ir orumą. Pateikite visas aplinkybes, kodėl ši informacija neatitinka tikrovės ir kaip ji žemina Jūsų garbę
ir orumą (ši informacija būtina skundo tyrimui):

□ privataus gyvenimo apsaugos

Nurodykite, kaip ir kokią informaciją atskleidžiant pažeista Jūsų (ar atstovaujamo asmens) privataus gyvenimo
apsauga (ši informacija būtina skundo tyrimui):

□ asmens duomenų tvarkymo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679
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Skundas pateiktas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Apibūdinkite asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, nurodykite kokie Jūsų (ar atstovaujamo asmens) asmens
duomenys tvarkomi pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679 (ši informacija būtina skundo tyrimui):

□ apsaugos nuo neigiamą poveikį nepilnamečių asmenų fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi
darančios viešosios informacijos neužtikrinimas
Nurodykite, kaip pakenkta nepilnamečių interesams, kokia pornografinio, smurtinio pobūdžio bei žalingus
įpročius skatinanti ir pan. informacija buvo paskelbta:

□ skelbiama draudžiama informacija

Apibūdinkite, kaip visuomenės informavimo priemonėse raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos
konstitucinę santvarką; skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę
nepriklausomybę; skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma
diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės
orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo,
įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat
propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai; propaguojami ir (ar) reklamuojami
žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos, dezinformacija, pažeista nekaltumo prezumpcija.

□ pažeidžiami visuomenės informavimo principai ir kiti pažeidimai

Nurodykite, kokie visuomenės informavimo principai (netiksli, neteisinga, šališka informacija, nuomonių
įvairovės neužtikrinimas ir pan.) ir kaip jie buvo pažeisti. Apibūdinkite kitus pažeidimus.

4. Nurodykite, ar dėl skunde išdėstytų aplinkybių kreipėtės į informaciją paskelbusį asmenį?
□ Ne
□ Taip

Kada ir kokiu būdu, kokį atsakymą gavote? Jeigu turite, pridėkite gauto atsakymo kopiją:

5. Ar dėl to paties klausimo kreipėtės į kitą instituciją, policiją, prokuratūrą, teismą?
Jei kreipėtės, pateikite šios institucijos duomenis. Jeigu turite, pridėkite gautų atsakymų kopiją, nurodykite
ikiteisminio tyrimo, bylos numerį:

□
□
□
□

Taip. Institucijos pavadinimas:_________________________________________________
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, ikiteisminio tyrimo Nr.:__________________________
Skundas tuo pačiu klausimu jau nagrinėjamas teisme, bylos Nr.:______________________
Ne, nesikreipiau.
6. Kita informacija ir aplinkybės, Jūsų manymu, susijusios su teikiamu skundu.

7. Ar palaikote galimybę užbaigti skundo tyrimą taikiu susitarimu?
Jei taip, tuomet nurodykite susitarimo sąlygas.

8. Visą informaciją, susijusią su skundo nagrinėjimu bei priimtais sprendimais, norėčiau gauti

Nurodykite kokiu būdu pageidaujate gauti informaciją bei pateikite kontaktinius duomenis
adresą, adresą)

Žurnalistų etikos inspektoriaus prašau: atlikti tyrimą, skundą pripažinti pagrįstu ir:
□ įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją), už visuomenės informavimo priemonių turinį
atsakingą (fizinį) asmenį apie pastebėtus Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės
informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti;
□ reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą
tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei
reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią
informaciją;
□ teikti duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui nurodymus, rekomendacijas ir (ar) taikyti
kitas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 58 straipsnio 2 dalyje ir Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 33 straipsnyje nurodytas priemones;
□ taikyti Administracinių nusižengimų kodekse numatytą atsakomybę;
□ kita (įrašykite):________________________________________________________________
PRIDEDAMA:
Pridėkite dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius skundą (visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą
informaciją, turimus įrodymus, jų aprašymus ir pan.)

1.
2.
3.
Esu informuotas ir sutinku, kad šiame skunde nurodyti mano asmens duomenys, skunde nurodyta informacija,
skundo nagrinėjimo aplinkybės, skundo nagrinėjimo metu gauta informacija, Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas
būtų tvarkomi šio skundo nagrinėjimo ir vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais.

Patvirtinu, kad visa šiame skunde pateikta informacija yra teisinga.
_____________
(parašas)

________________________________________
(vardas, pavardė)

