
ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIUS 

 SPRENDIMAS 

DĖL PUBLIKACIJOSE „GROŽIO KONKURSUS DREBINA EROTIKOS SKANDALAI“ („LIETUVOS 
RYTO“ PRIEDAS „GYVENIMO BŪDAS“, 2007-05-05), „DIDELIO SPROGIMO TEORIJA“ 

(„RESPUBLIKOS“ PRIEDAS „JULIUS“, 2007-05-19, NR. 112/5165), „NEIŠTVĖRĘS GYVENIMO 
ŠOKO NUO TILTO /PAVARGUS GYVENTI – ŠUOLIS NUO TILTO“ („L.T.“, 2007-05-30, NR. 

121/370), „PAVARGUS GYVENTI – ŠUOLIS NUO TILTO“ (INTERNETO 
TINKLALAPIS http://www.lt24.lt/, 2007-06-01), „MOKSLEIVIO NAMUOSE – KANAPĖS“ 

(„MOKYKLOS FRONTAS“, 2007-05-23 - 2007-06-06, NR. 08/104, INTERNETO 
TINKLALAPIS WWW.MOKYKLOSFRONTAS.LT, 2007-05-25), „DALBAJOBŲ KRAŠTAS“ („ALIO, 

RASEINIAI“, 2007-04-27, NR. 17/494) PASKELBTOS INFORMACIJOS  

2007 m. rugpjūčio 2 d. Nr. SPR-22 
Vilnius 

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

„Grožio konkursus drebina erotikos skandalai“ („Lietuvos ryto“ priedas „Gyvenimo būdas“, 2007-
05-05); 

„Didelio sprogimo teorija“ („Respublikos“ priedas „Julius“, 2007-05-19, Nr. 112/5165); 

„Neištvėręs gyvenimo šoko nuo tilto /Pavargus gyventi – šuolis nuo tilto“ („L.T.“, 2007-05-30, Nr. 
121/370); 

„Pavargus gyventi – šuolis nuo tilto“ (interneto tinklalapis http://www.lt24.lt/, 2007-06-01); 

„Moksleivio namuose – kanapės“ („Mokyklos frontas“, 2007-05-23 - 2007-06-06, Nr. 8/104, 
interneto tinklalapis www.mokyklosfrontas.lt, 2007-05-25); 

„Dalbajobų kraštas“ („Alio, Raseiniai“, 2007-04-27, Nr. 17/494) 

n u s t a t ė: 

1. Publikacijoje „Grožio konkursus drebina erotikos skandalai“ („Lietuvos ryto“ priedas „Gyvenimo 
būdas“, 2007-05-05) paskelbta informacija apie nepilnametę konkurso „Mis Lietuva 2007“ dalyvę, kuri 
fotosesijos metu buvo priversta nusirengti ir pozuoti fotografui. Rašoma, kad po fotosesijos mergina verkė. 
Publikacijoje paskelbti nepilnametės asmens duomenys – vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, 
nuotrauka. Pateikiant šiuos duomenis apie nepilnametę yra žeminamas jos orumas ir pažeidžiami jos 
interesai. Publikacijoje esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 
informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą kriterijų. 

2. Publikacijoje „Didelio sprogimo teorija“ („Respublikos“ priedas „Julius“, 2007-05-19, Nr. 
112/5165) aprašomos sekso pozos. Tai yra erotinio pobūdžio informacija, skatinanti lytinį geismą. 
Publikacijoje esanti informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą kriterijų. 

3. Publikacijose „Neištvėręs gyvenimo šoko nuo tilto /Pavargus gyventi – šuolis nuo tilto“ („L.T.“, 
2007-05-30, Nr. 121/370), „Pavargus gyventi – šuolis nuo tilto“ (interneto tinklalapis http://www.lt24.lt/, 



2007-06-01) detaliai aprašytos nusižudžiusio vaikino savižudybės aplinkybės, savižudybė nurodyta kaip 
problemos sprendimo būdas, išspausdinta nusižudžiusiojo nuotrauka. Tokio pobūdžio informacija ir jos 
detalizuotas pateikimas skatina savižudišką elgesį. Publikacijose esanti informacija atitinka Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytą 
kriterijų. 

4. Publikacijoje „Moksleivio namuose – kanapės“ („Mokyklos frontas“, 2007-05-23 - 2007-06-06, 
Nr. 08/104, interneto tinklalapis www.mokyklosfrontas.lt, 2007-05-25) patariama, kaip įsigyti, užsiauginti, 
platinti kanapes. Publikacija turi skatinantį tokius veiksmus poveikį, o joje paskelbta informacija atitinka 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 12 
punkte numatytą kriterijų. 

5. Rubrikoje „Dalbajobų kraštas“ („Alio, Raseiniai“, 2007-04-27, Nr. 17/494) dažnai vartojami 
nešvankūs žodžiai. Tokia informacija atitinka Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 11 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 1, 2 ir 3 punktais, 

n u s p r e n d ė: 

1. Administracine tvarka nubausti viešosios informacijos rengėją už Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą paskelbiant 
informaciją publikacijoje „Grožio konkursus drebina erotikos skandalai“ („Lietuvos ryto“ priedas „Gyvenimo 
būdas“, 2007-05-05). 

2. Įspėti viešosios informacijos rengėjus, kad publikacijos „Didelio sprogimo teorija“ („Respublikos“ 
priedas „Julius“, 2007-05-19, Nr. 112/5165), „Neištvėręs gyvenimo šoko nuo tilto /Pavargus gyventi – šuolis 
nuo tilto“ („L.T.“, 2007-05-30, Nr. 121/370), „Pavargus gyventi – šuolis nuo tilto“ (interneto 
tinklalapis http://www.lt24.lt/, 2007-06-01), „Moksleivio namuose – kanapės“ („Mokyklos frontas“, 2007-
05-23 - 2007-06-06, Nr. 08/104, interneto tinklalapis www.mokyklosfrontas.lt, 2007-05-25), „Dalbajobų 
kraštas“ („Alio, Raseiniai“, 2007-04-27, Nr. 17/494) pagal jose pateiktos informacijos turinį viešai 
paskelbtos pažeidžiant Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 
straipsnio 1 dalies reikalavimą. 

3. Išsiųsti sprendimo kopiją laikraščių „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „L.T.“, „Mokyklos frontas“, 
„Alio, Raseiniai“ vyriausiesiems redaktoriams (už jų turinį atsakingiems asmenims). 

4. 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 

 


