PATVIRTINTA

Žurnalistų etikos inspektoriaus
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-35

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBA
(asignavimų valdytojo kodas – 90.900.1808)
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I SKYRIUS
MISIJA

Užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės,
ugdyti kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti žmogaus teisių suvokimą
visuomenėje, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
2019 metais numatomi šie Tarnybos veiklos prioritetai:

1. Efektyvus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymas
visuomenės informavimo srityje (2018 m. II – IV ketv.).
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamentas priėmė Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (ES). Žurnalistų etikos
inspektorius pagal kompetenciją įgaliotas atlikti Reglamento nuostatų priežiūrą. Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba įvertino Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 85 straipsnio 2 dalies
nuostatas, leidžiančias daryti išimtis arba nuo jų nukrypti leidžiančias nuostatas, jei jos būtinos,
kad teisė į asmens duomenų apsaugą būtų suderinta su saviraiškos ir informacijos laisve. Buvo
nuspręsta, kad išimčių įtvirtinimas yra būtinas, nes Reglamento taikymas visa apimtimi
neproporcingai suvaržytų saviraiškos laisvę, visuomenės teisę į informaciją ir nepagrįstai ribotų
žurnalistų, viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) veiklą. Atsižvelgiant į tai, buvo pasiūlyta į
rengiamą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 įstatymo
projektą įtraukti nuostatas, numatančias išimtis iš Reglamento taikymo visuomenės informavimo
srityje. Tačiau tai nereiškia, jog Reglamento, kuris bus pradėtas taikyti 2018 metų gegužės 25 d.,
nuostatos saviraiškos ir informacijos laisvei apskritai nebus taikomos. Reglamentas iš esmės
pakeičia duomenų apsaugos sistemą visose Europos Sąjungos šalyse narėse, šio dokumento
taikymas yra iššūkis priežiūros institucijoms, reikalaujantis papildomų resursų. Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba savo kompetencijos ribose sieks užtikrinti efektyvų Reglamento nuostatų
taikymą.
Šis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos prioritetas atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano patvirtinimo“ nustatytą tikslą – 5.3.4 darbas „Žmogaus teisių apsaugos ir
pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas“, kurio 4 veiksmas – „ES duomenų apsaugos
reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio / viešojo administravimo subjektų interesų
pusiausvyrą“.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, savo kompetencijos ribose taikydama Reglamentą
bei prisidėdama prie minėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
priemonės, kaip savo veiklos prioritetą mato aiškų ir nuoseklų prisidėjimą prie efektyvios
duomenų apsaugos reformos pagal Reglamentą (ES) 2016/679 įgyvendinimo. Tarnyba numato

skirti didelį dėmesį visuomenei, prižiūrimiems ir duomenų subjektams informuoti, konsultuoti,
teikti rekomendacijas, vesti mokymus apie Reglamento nuostatų taikymą (2018 m. I – IV ketv.).
Tarnyba, siekdama savo veiklos prioriteto įgyvendinimo aktyviai bendradarbiaus su
pagrindine duomenų priežiūros institucija – Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, formuojant
Reglamento taikymo praktiką.
2. Veiksminga kontaktinio asmens dėl neapykantos kalbos veikla (2018 m. I – IV ketv.)
Europos Komisija, bendradarbiaudama su IT bendrovėmis Facebook, Google / Youtube,
Microsoft ir Twitter, patvirtino Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą. IT
bendrovės įsipareigojo didžiąją dalį pranešimų apie šalintiną neapykantą kurstantį turinį įvertinti
per 24 valandas, prireikus jį pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo. Elgesio kodeksu taip pat
siekiama užtikrinti veiksmingesnį ir spartesnį IT bendrovių ir Europos Sąjungos valstybių narių
institucijų bendradarbiavimą, visų pirma, susijusį su pranešimų apie neapykantos kurstymą
nagrinėjimu ir tokio turinio pašalinimu ar prieigos prie jo panaikinimu. Europos Sąjungos
valstybės narės įsipareigojo paskirti nacionalinius kontaktinius asmenis, kurie tiesiogiai ir
efektyviau bendradarbiautų su IT bendrovėmis pateikdami ir nagrinėdami pranešimus apie
neapykantą kurstantį turinį. Lietuvos Respublikos kontaktiniu asmeniu bendrauti su IT
bendrovėmis paskirtas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovas.
Atliekant socialinių tinklų stebėseną ryškėja tendencija, kad neteisėtas turinys (nesantaikos
kalba) pamažu persikelia iš populiarių interneto portalų komentarų erdvės į socialinių tinklų
Facebook, Twitter, Youtube ir kitų socialinių tinklų viešas bei uždaras paskyras, skirtas tikslingai
skleisti tokią informaciją, todėl ji tampa sunkiau prieinama arba pasiekiama tiek teisėsaugos
institucijoms, tiek asmenims, stebintiems viešąją erdvę. Faktą, kad nesantaikos kalbos internete
nemažėja, patvirtina tai, jog atliekant kontaktinio asmens su didžiosiomis IT bendrovėmis
funkciją, per antrąjį 2017 metų pusmetį šioms kompanijoms 663 kartus buvo pranešta apie
nesantaikos kalbą., 98 proc. komentarų buvo pašalinti. Prieiga prie 95 proc. neteisėto turinio
komentarų panaikinta mažiau nei per 24 val., t. y. laikantis Europos Komisijos ir didžiųjų IT
bendrovių pasirašyto Elgesio kodekso nuostatų. Įvertinus žalingos informacijos srautą bus
intensyvinama kontaktinio asmens veikla, praplečiant techninių priemonių taikymą.
3. Efektyvi viešosios informacijos stebėsenos sistema ir analizė (2018 m. I – IV ketv.)
Tarnyba ypač daug dėmesio skiria viešosios informacijos stebėsenai. Viešosios
informacijos stebėsena visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus radijo ir televizijos
programas, yra įstatymų leidėjo žurnalistų etikos inspektoriui priskirta funkcija. Vykdant visos
viešosios informacijos stebėseną, vertinamas turinys, fiksuojami pažeidimai, analizuojami
visuomenės informavimo srityje vykstantys procesai, jų pokyčiai ir tendencijos. Svarbu pažymėti,
kad stebimų objektų spektras yra faktiškai neribotas – tai socialinių tinklų paskyros, interneto
portalai, periodiniai leidiniai, knygos ir laikraščiai, todėl siekiant užtikrinti nuoseklų ir efektyvų
viešosios informacijos stebėsenos vykdymą būtini pakankami žmogiškieji ir techniniai resursai.
Šiuo metu viešąją informaciją stebi du darbuotojai, taip pat naudojama pagal raktinius žodžius
veikianti monitoringo sistema, tačiau, atsižvelgiant į nūdienos geopolitinę padėtį, informacines
grėsmes bei stebėsenos objektų gausą, turimų išteklių nepakanka. Efektyviai viešosios
informacijos stebėsenai reikia naujų techninių galimybių ir žmogiškųjų išteklių spartesniam
pažeidimų fiksavimui. Numatoma per 2018 metų I-III ketvirtį reguliariai atlikti Klaipėdos
apskrities 16 spaudos leidinių stebėseną. Iki 2018 metų lapkričio 15 d. pateikti 2018 metų I
pusmečio Klaipėdos apskrities 16 spaudos leidinių apžvalgą – analizę.
2020–2021 metais numatomi šie Tarnybos veiklos prioritetai:
1. Efektyvus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas;
2. Intensyvesnė kontaktinio asmens dėl neapykantos kalbos veikla;
3. Asmenų skundų nagrinėjimo ir pažeidimų tyrimo termino sutrumpinimas;
4. Platesnis mediacijos taikymas skundų nagrinėjimo / pažeidimų tyrimo procedūrose;
5. Viešosios informacijos stebėsenos ir analizės tobulinimas;

III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos strateginis tikslas (01) – žmogaus teisių apsauga
visuomenės informavimo priemonėse.
Strateginiam tikslui pasiekti numatyta programa – žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas
visuomenės informavimo priemonėse, žurnalistų etikos inspektoriui įgyvendinant įstatymuose
nustatytas funkcijas. Programos tikslas – užtikrinti efektyvią žmogaus teisių apsaugą visuomenės
informavimo priemonės, žurnalistų etikos inspektoriui ir jo vadovaujamai įstaigai įgyvendinant
įstatymuose nustatytas funkcijas.
Tarnyba, vykdydama savo prioritetinę veiklą ir siekdama strateginio tikslo įgyvendinimo,
prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame
2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano patvirtinimo“ numatyto 5.3.4 darbo „Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo
teisingumo sistema stiprinimas“ 4 dalies ,,ES duomenų apsaugos reformos įgyvendinimas,
užtikrinant gyventojų ir ūkio / viešojo administravimo subjektų interesų pusiausvyrą“ ir prisideda
prie 5.3.2. darbo „Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms
stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ 4 dalies „Visuomenės švietimas ir
konsultavimas informacinių grėsmių klausimais, mažinant informacinę atskirtį tarp visuomenės
narių ir didinant prieinamumą tarp pažeidžiamų visuomenės grupių“.
1 grafikas. Strateginis
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Strateginis tikslas: žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklos teisinius pagrindus nusako Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 73 straipsnio 3 dalis, 25 straipsnis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 10 straipsnis, kitos tarptautinės sutartys bei Lietuvos Respublikos įstatymai,
reglamentuojantys visuomenės informavimo sritį, kuriuose užtikrinta viena svarbiausių laisvių
demokratinėje valstybėje – asmens saviraiškos laisvė.
Žurnalistų etikos inspektorius (toliau – inspektorius) – valstybės pareigūnas, kuris prižiūri,
kaip įgyvendinamos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos. Šio įstatymo paskirtis –
nustatyti viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios
informacijos rengėjų, platintojų, jų dalyvių, žurnalistų bei jų veiklą reglamentuojančių institucijų
teises, pareigas ir atsakomybę, nustato inspektoriaus ir jo vadovaujamos tarnybos kompetenciją.
Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinti pagrindiniai visuomenės informavimo principai bei
reikalavimas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) platintojams laikytis jų savo veikloje.
Inspektorius prižiūri ne tik kaip visuomenės informavimo priemonių veikloje laikomasi
pagrindinių visuomenės informavimo principų, bet ir jam suteiktos kompetencijos ribose reaguoja
į nustatytus Visuomenės informavimo įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės
informavimo sritį, pažeidimus, teikia valstybės institucijoms siūlymus šių įstatymų įgyvendinimui
tobulinti.
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra viešojo administravimo institucija, prižiūrinti ir
kontroliuojanti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą. Tarnybos veikla nukreipta į
visuomenės informavimo procesus bei žmogaus teisių apsaugą ir pažeidimų tyrimą visuomenės
informavimo srityje (visuomenės informavimo priemonėse). Tarnyba atlieka viešosios
informacijos stebėseną visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus radijo ir televizijos
programose. Inspektorius ir jo vadovaujama Tarnyba išreiškia valstybės bei visuomenės reikmes,
prižiūri, kaip informuojant visuomenę laikomasi visuomenės informavimo principų ir žmogaus
teisių apsaugos reikalavimų, inicijuoja neapykantos kalbos pašalinimo procedūrą iš socialinės
erdvės, atlieka ekspertizes ikiteisminiuose tyrimuose tiek dėl pornografinės vaizdo ir garso
produkcijos laikymo ir platinimo, dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, tiek dėl nesantaikos /
neapykantos skatinimo ar kurstymo, nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl asmeninių
neturtinių teisių pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse, vykdo kitas įstatymų leidėjo
priskirtas funkcijas.
Tenka pažymėti, kad Tarnybai skiriami asignavimai yra nepakankami. Tai trukdo siekti
veiklos efektyvumo ir prioritetų įgyvendinimo. Tarnybai apskritai nebuvo skirti asignavimai
veiksmingam pasirengimui duomenų apsaugos reformai. Nepaisant to, kad Tarnyba pagal
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bus duomenų apsaugos priežiūros institucija ir nuo 2018
metų gegužės 25 d. taikys šio dokumento nuostatas visuomenės informavimo srityje. Asignavimų
stoka ženkliai apsunkina ir tinkamą reagavimą į naujas informacines grėsmes, neleidžia plėsti ir
gilinti darbuotojų kompetencijų, kartu siekti efektyvesnio strateginio tikslo įgyvendinimo.

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

Įgyvendinant Tarnybos 2019–2021 metų strateginį tikslą, bus siekiama toliau pateikiamo efekto
vertinimo kriterijų.
2 grafikas. Teisėto ir

pagrįsto visuomenės intereso žinoti užtikrinimas, proc.
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Teisėtas ir pagrįstas visuomenės interesas žinoti garantuojamas ir saugomas Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, kaip ir prigimtinė kiekvieno asmens saviraiškos (informacijos) laisvė.
Įgyvendinant Tarnybos funkcijas viešasis interesas užtikrinamas nagrinėjant viešųjų asmenų
skundus ir konstatuojant, jog teisių apribojimas pateisinamas viršesniu – visuomenės interesu. Prie
viešojo intereso užtikrinimo ženkliai prisidedama konsultuojant viešosios informacijos rengėjus
(skleidėjus) teisėto ir etiško informacijos rinkimo klausimu. Tarnyba užtikrindama teisėtą ir
pagrįstą visuomenės interesą žinoti, kartu gina viešąjį interesą, kuris Tarnybos funkcijų kontekste
apibūdintinas kaip teisėtas, realus visuomenės poreikis gauti visuomeninės svarbos informaciją.
3 grafikas. Neapykantos

kalbos šalinimas, vnt.
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Neapykantos kalba paliečia ne tik konkrečius asmenis, kuriems ji yra skirta, bet ir visus
kitus tos pačios grupės, kurios savybėmis pasižymi individas, narius, taip baimė, neapykanta ir
atskirtis sukeliama plačiai asmenų grupei. Tokio turinio raiška fiksuojama ir jos šalinimo
procedūra inicijuojama dažniausiai socialinėje erdvėje. Veiksmingas neapykantos kalbos
šalinimas ženkliai prisideda prie efektyvios žmogaus teisių apsaugos visuomenės informavimo
priemonėse užtikrinimo.
Nustatyti efekto vertinimo kriterijai leidžia nustatyti realius pokyčius ir naudą, kuri
pasiekiama tikslingai panaudojant programai skirtus asignavimus ir užtikrinant institucijos veiklą.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

Siekiant strateginio tikslo numatoma vykdyti vieną programą.
Žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas visuomenės informavimo priemonėse,
žurnalistų etikos inspektoriui įgyvendinant įstatymuose nustatytas funkcijas (01)
Bendra informacija apie programą:
 Strateginio tikslo – žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse –
siekiama užtikrinant efektyvią žmogaus teisių apsaugą visuomenės informavimo
priemonėse, Inspektoriui ir jo vadovaujamai Tarnybai įgyvendinant įstatymuose nustatytas
funkcijas. Programa orientuota ne tik į pagalbą žmogui ginant asmenines neturtines teises,
bet ir rūpinamasi žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo srityje plačiąja prasme:
inicijuojama neapykantos kalbos šalinimo procedūra užtikrinama nepilnamečių apsaugą nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio, visuomenės teisė į teisingą, tikslią ir nešališką
informaciją, vykdoma įstatymais uždraustos informacijos kontrolė, siekiama, kad viešosios
informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, informuodami visuomenę išlaikytų tinkamą žmogaus
teisių pusiausvyrą, savo veikloje laikytųsi pagrindinių visuomenės informavimo principų.
 Programa prisideda prie Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“, 2014–2020
metų nacionalinės pažangos programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo.
 Tarnyba, vykdydama savo prioritetinę veiklą ir siekdama strateginio tikslo
įgyvendinimo, prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
plane, patvirtintame 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ numatyto 5.3.4 darbo „Žmogaus
teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas“ 4 dalies ,,ES duomenų
apsaugos reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio / viešojo administravimo
subjektų interesų pusiausvyrą“ ir prisideda prie 5.3.2. darbo „Visuomenės kritinio mąstymo
ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo
ugdymas“ 4 dalies „Visuomenės švietimas ir konsultavimas informacinių grėsmių
klausimais, mažinant informacinę atskirtį tarp visuomenės narių ir didinant prieinamumą tarp
pažeidžiamų visuomenės grupių“.
 Programos kiekybinis ir kokybinis vertinimas yra išreikštas strateginio tikslo efekto bei
programos uždavinių ir priemonių rezultato bei produkto vertinimo kriterijais.
 Programos vertinimas nebuvo atliktas.
 Programa yra tęstinė, įgyvendinanti konstitucinės saviraiškos (informacijos) laisvės
apsaugą.
 Programą įgyvendina Tarnyba.
 Programą vykdo Tarnyba.
 Programos koordinatorius – žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė
Tiumenevienė, tel. (8-5) 249 6711, +370 698 42843, el. p. grazina.ramanauskaite@zeit.lt
 Programai įgyvendinti 2019 metams numatytas pareigybių skaičius – 18 (neskaitant
įstaigos vadovo pareigybės).
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Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
programos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstituciįgyvendinimo
nio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
plano
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui plano kodas
elemento
iš viso užmokesči įsigyti
iš viso užmokesči įsigyti
iš viso užmokesči įsigyti
iš viso užmokesči įsigyti
kodas
ui
ui
ui
ui
Patvirtinti 2018 metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
1

1
01.01

01.02

01.03
2
02.01
3
03.01
03.02
4

04.01

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2

3

4

Efektyvi žmogaus teisių
358,0 358,0
apsauga visuomenės
informavimo priemonėse
Asmenų skundų
217,5
nagrinėjimas ir pažeidimų
tyrimas
Asmenų skundų
nagrinėjimas ir pažeidimų
tyrimas savo iniciatyva,
skaičius.
Taikaus ginčo sprendimo
(mediacijos) taikymas
pažeidimų tyrimo
procedūrose, skaičius.
ES Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento
nuostatų priežiūra, proc.
Viešosios informacijos
54,0
stebėsena ir pažeidimų
prevencija
Stebėsenos rezultatų ir
visuomenės informavimo
reiškinių analizė
Viešosios informacijos
62,8
ekspertizė
Viešosios informacijos
ekspertinis vertinimas
Išvadų pateikimas
ikiteisminiuose tyrimuose
Bendradarbiavimas,
8,0
visuomenės švietimas,
prevencinė veikla, teisės
aktų projektų teikimas
Bendradarbiavimas su
valdžios institucijomis ir
nevyriausybinėmis
organizacijomis

5

6

2019 metų asignavimai

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

239,0

362,0 362,0

312,0

363,0 363,0

314,0

354,0 354,0

304,0

1.2.5.
5.3.

179,2

272,0 272,0

242,0

274,0 274,0

243,0

266,0 266,0

234,0

1.2.5.
5.3.4.
1.2.5.

5.3.4
23,3

37,0

37,0

31,0

37,0

37,0

31,0

37,0

37,0

31,0

32,8

40,0

40,0

35,0

39,0

39,0

35,0

39,0

39,0

35,0

8,0

8,0

8,0

1.2.5.

5.3.2.
5.3.

04.02

04.03

04.04

04.05
04.06

5
05.01

05.02

Kontaktinio asmens
tiesioginis
bendradarbiavimas su IT
bendrovėmis, nagrinėjant
pateiktus pranešimus apie
neapykantą kurstantį turinį
Tarptautinis
bendradarbiavimas ir
dalyvavimas programose
(projektuose)
Mokymų organizavimas ir
dalyvavimas juose,
visuomenės švietimas ir
dalyvavimas visuomeninėse
iniciatyvose, prevencinė
veikla
Konsultacijų ir
rekomendacijų teikimas
Pasiūlymų dėl visuomenės
informavimo sritį
reglamentuojančių įstatymų,
kitų teisės aktų projektų
derinimas, rengimas ir
teikimas
Užtikrinti efektyvų ir
15,7
3,7
veiksmingą Tarnybos
darbą
Informacinių išteklių
14,7
3,7
tobulinimas ir tvarkymas
(atnaujinimas, prekių ir
paslaugų įsigijimas)
Tarnybos darbuotojai,
1,0
dalyvavę kvalifikacijos
tobulinimo kursuose ir
mokymuose
1. Iš viso Lietuvos
358,0 358,0 239,0
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
358,0 358,0 239,0
1.1. bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos

1.2.5.
5.3.

1.2.5.
5.3.

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

362,0 362,0

312,0

363,0 363,0

314,0

354,0 354,0

304,0

362,0 362,0

312,0

363,0 363,0

314,0

354,0 354,0

304,0

2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai
finansuoti (1+2)

358,0 358,0 239,0

362,0 362,0

312,0

363,0 363,0

314,0

354,0 354,0

304,0

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijų reikšmės

Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

2018 metai

2019 metai

2020

2021

1

2

3

4

5

6

R-01-01-01-01

R-01-01-01-02

P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03

Tikslas
Efektyvi žmogaus teisių apsauga visuomenės
informavimo priemonėse
Priimtų sprendimų vykdymo užtikrinimas, proc.

90
(2017 m. 90)

90

90

90

Asmenų, žinančių apie įstatymų jiems suteiktas
10
teises ir nustatytas pareigas visuomenės (2017 m. 20)
informavimo srityje, dalis, proc. (atliktus tyrimus,
suteiktas konsultacijas, rekomendacijas palyginus
su ankstesniais metais).
1 uždavinys
Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas

10

7

8

Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas
savo iniciatyva, skaičius.
Taikaus ginčo sprendimo (mediacijos) taikymas
pažeidimų tyrimo procedūrose, skaičius.
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
nuostatų priežiūra, proc.

25

26

27

18

19

19

100

100

100

24
(2017 m. 23)
18
(2017 m. 18)
100

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
7

2018–2020
metų strateginis
veiklos planas
2018–2020
metų strateginis
veiklos planas

2018–2020
metų strateginis
veiklos planas

P-01-01-01-02-01

P-01-01-01-03-01
P-01-01-01-03-02

P-01-01-01-04-01
P-01-01-01-04-02

P-01-01-01-04-03
P-01-01-01-04-04

P-01-01-01-04-05
P-01-01-01-04-06

2 uždavinys
Viešosios informacijos stebėsena ir pažeidimų
prevencija
Stebėsenos rezultatų ir visuomenės informavimo
reiškinių analizė, proc.
3 uždavinys
Viešosios informacijos ekspertizė
Viešosios informacijos ekspertinis vertinimas, proc.
Išvadų pateikimas ikiteisminiuose tyrimuose, proc.
4 uždavinys
Bendradarbiavimas,
visuomenės
švietimas,
prevencinė veikla, teisės aktų projektų teikimas
Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, proc.
Kontaktinio asmens tiesioginis bendradarbiavimas
su IT bendrovėmis, nagrinėjant pateiktus
pranešimus apie neapykantą kurstantį turinį, proc.
Tarptautinis bendradarbiavimas ir dalyvavimas
programose (projektuose), proc.
Mokymų organizavimas ir dalyvavimas juose,
visuomenės
švietimas
ir
dalyvavimas
visuomeninėse iniciatyvose, prevencinė veikla
(renginių skaičius)
Konsultacijų
ir
rekomendacijų
teikimas
(konsultacijų ir rekomendacijų skaičius)
Pasiūlymų dėl visuomenės informavimo sritį
reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų
projektų derinimas, rengimas ir teikimas (įstatymų,
teisės aktų projektų skaičius)
5 uždavinys
Užtikrinti efektyvų ir veiksmingą Tarnybos darbą

2018–2020
metų strateginis
veiklos planas
80

82

85

87
2018–2020
metų strateginis
veiklos planas

90
95

90
95

90
95

90
95
2018–2020
metų strateginis
veiklos planas

90

90

90

90

90

92

94

95

50

55

57

59

15

18

20

22

450

452

454

456

7

8

8

9

2018–2020
metų strateginis
veiklos planas

P-01-01-01-05-01
P-01-01-01-05-02

Informacinių išteklių tobulinimas ir tvarkymas
(atnaujinimas, prekių ir paslaugų įsigijimas), proc.
Tarnybos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos
tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius

5

6

6

6

8

10

12

12

IV SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

293,0

19,5

13

239,0

19,5

13

293,0

293,0

19,5

13

239,0

322,0

322,0

322,0

322,0

19,5

13

19,5

13

Valdymo
išlaidos*

293,0

Išlaidos darbo
užmokesčiui

13

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš jų
valstybės
tarnautojai

19,5

iš viso

iš viso

239,0

Valdymo
išlaidos*

Valdymo
išlaidos*

239,0

2021 metai
Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

Išlaidos darbo
užmokesčiui

13

iš jų
valstybės
tarnautojai

19,5

iš viso

Iš viso

13

Valdymo
išlaidos*

Žurnalistų etikos inspektoriaus 19,5
tarnyba

Išlaidos darbo
užmokesčiui

1.

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

5 lentelė. Informacija apie Tarnybos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)
2018 metai
2019 metai
2020 metai
Pareigybių
Pareigybių
Pareigybių
skaičius
skaičius
skaičius
Eil.
Institucijos ar įstaigos
Nr.
pavadinimas

322,0

322,0

322,0

Atsižvelgiant į Tarnybai iškilusius iššūkius, pagal kompetenciją taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 ir naujas funkcijas,
susijusias su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu perkėlimu į nacionalinę teisę, pakeičiant Visuomenės
informavimo įstatymo 19 straipsnyje įtvirtintą neskelbtinos informacijos sąrašą prie draudžiamos informacijos įtraukiant informaciją, kuria skatinami ar
kurstomi teroristiniai nusikaltimai, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą papildžius 2261 straipsniu, pagal kurį žurnalistų
etikos inspektoriui nustatyta funkcija taikyti administracinę atsakomybę dėl techninių priemonių panaudojimo teismuose rezultatų naudojimui taikomų
reikalavimų nesilaikymo, būtina stiprinti Tarnybos veiklą, pasitelkiant papildomus žmogiškuosius išteklius, neviršijant Tarnybai nustatyto leistino
pareigybių skaičiaus. Tarnybai skiriama vis daugiau funkcijų, spartus informacinių technologijų vystymasis ir žiniasklaidos vartojimo įpročių pokyčiai,
nulemia daugelio Tarnybai priskirtų funkcijų apimčių didėjimą, todėl papildomų žmogiškųjų išteklių poreikis yra primygtinis.

322,0

V SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Pateikiami planuojami veiksmai, siekiant didinti veiklos efektyvumą Tarnybos
bendrosios veiklos srityse.
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys

Bendrosios veiklos
sritis

1.Personalo
valdymas
2. Informacinių
technologijų
valdymo
3. Dokumentų
valdymo ir
administravimo
4. Informacinių
technologijų
valdymo

Planuojami atlikti
darbai

Įsteigti Teisės skyrių

Laukiamas rezultatas

Efektyvus darbo
organizavimas
Tarnybos
interneto Aptarnavimo kokybės
svetainėje
įdiegti vertinimas
asmenų aptarnavimo
kokybės
vertinimo
anketą
Dokumentų valdymo Užtikrintas nuolatinio
programos integracija saugojimo dokumentų
su Elektronine
perdavimas į archyvus
archyvo informacine
ir programos
sistema
atnaujinimas
Efektyvus
informacinių išteklių
ir infrastruktūros
Informacinių išteklių
valdymas ir
atnaujinimas
naudojimas

Žurnalistų etikos inspektorė
(programos koordinatorius)

Įgyvendinimo terminas

2019 metų I ketv.
2018 metų III ketv.

2019 metų IV ketv.

2019 metų I–IV ketv.

Gražina Ramanauskaitė

