KAIP PATEIKTI SKUNDĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJAI
ATMINITINĖ
Dėl kokių žiniasklaidos priemonių galima kreiptis į komisiją?
Komisija vertina profesionaliai veikiančių viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų,
žurnalistų veiklą Visuomenės informavimo etikos kodekso požiūriu, atsižvelgdama į faktinį
jų veiklos turinį, kuris apima laikraščiuose, žurnaluose, radijo ir televizijos laidose,
informacinės visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją.
Kokių skundų Komisija nenagrinėja?
Komisija nenagrinėja skundų dėl garbės ir orumo pažeidimo, privataus gyvenimo
apsaugos, asmens duomenų tvarkymo ir kt. sričių, nepriskirtų Komisijos kompetencijai.
Skundus dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
Komisija nagrinėja Kodekso apibrėžtos kompetencijos ribose.
Kas gali kreiptis į Komisiją?
Į Komisiją dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų gali kreiptis visi fiziniai ir juridiniai
asmenys.
Kokiu būdu galima pateikti skundą?
Komisijai skundus galima pateikti įvairiais būdais: interneto svetainės etikoskomisija.lt
meniu rubrikoje „Pateikti skundą“, elektroniniu paštu info@etikoskomisija.lt, paštu adresu
J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius, LT-01118 ar pristatyti tiesiogiai minėtu adresu
Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktoriui (įėjimas iš Vingrių g., asociacijos
LATGA patalpose).
Kokie reikalavimai keliami skundui?
Skunde turi būti nurodyta:
 jį pateikusio asmens vardas, pavardė, adresas ir elektroninio pašto adresas, kuris
bus naudojamas komunikacijai su pareiškėju;
 skundo surašymo data;
 konkreti visuomenės informavimo priemonė ir publikacija ar laida, dėl kurios
skundžiamasi, taip pat pridedama publikacijos kopija, laidos įrašas, o jei įmanoma –
ir jų nuorodos internete (jeigu asmuo kreipėsi į visuomenės informavimo priemonę
dėl laidos įrašo kopijos, bet gavo neigiamą atsakymą, įrašo kopiją parūpina
Komisija); arba viešosios informacijos rengėjas, žurnalistas, jeigu skundžiamas
netinkamas jo elgesys ar interesų konfliktas;
 jeigu skundžiama interneto publikacija, nuoroda internete yra būtina;
 skundžiant televizijos ar radijo laidą, reikėtų nurodyti skundžiamo siužeto įrašo
pradžios ir pabaigos laiką.
 Taip pat reikėtų nurodyti konkrečius skundžiamus teiginius, kurie prasilenkia su
visuomenės informavimo profesine etika.
 Rekomenduojama nurodyti ir skundžiamus Etikos kodekso straipsnius
 Siekiant paspartinti skundo medžiagos paruošimą nagrinėjimui, rekomenduojama
nurodyti skundžiamos publikacijos autoriaus ir redakcijos kontaktinius duomenis.
Kokiais atvejais Komisija atsisako nagrinėti skundą?
Komisija turi teisę atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu:
 skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Komisijos kompetencijai;

 pradėjus nagrinėti skundą paaiškėja, kad skundo autorius dėl to paties dalyko yra
kreipęsis į teismą ar Žurnalistų etikos inspektorių (esant šiai aplinkybei Komisija gali
laikinai sustabdyti ar atidėti skundo nagrinėjimą);
 Komisija jau yra priėmusi sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų
faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą;
 neįmanoma pradėti skundo tyrimo dėl duomenų trūkumo, o skundą pateikęs asmuo
prašomas nepateikia skundo tyrimui būtinų duomenų arba dėl objektyvių priežasčių
negali jų pateikti;
 asmuo atsisako skundo ir apie tai praneša Komisijai.
Ar Komisija nagrinėja anoniminius skundus?
Anoniminių skundų Komisija nenagrinėja.
Ar Komisija nagrinėja skundus, pateiktus ne lietuvių kalba?
Skundai Komisijai ir visa medžiaga pateikiami raštu valstybine kalba; skundų ir medžiagos
vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti notaro.
Ar Komisija nagrinėja socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją?
Komisija nagrinėja tik tą socialinių tinklų informaciją, kurią asmeniniuose tinklaraščiuose ir
socialinių tinklų paskyrose paskleidė profesionaliai veikiantys viešosios informacijos
rengėjai, skleidėjai, žurnalistai.
Ar numatytas terminas, per kurį galima kreiptis į Komisiją dėl etikos pažeidimo?
Kreiptis į Komisiją galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tos dienos, kurią pažeidimas
buvo padarytas.
Per kiek laiko turi būti išnagrinėtas skundas?
Skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo jo gavimo dienos. Skundo
nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, jeigu jam išnagrinėti reikalinga papildoma
medžiaga.
Ar skundo autoriui, pareiškėjui privalu dalyvauti Komisijos posėdyje?
Neprivalu, bet rekomenduojama, siekiant paaiškinimų išsamumo.
Ar galima virtualiai teikti paaiškinimus Komisijos posėdžiui?
Taip, galima, iš anksto informavus Komisiją apie tokį pageidavimą.
Kam galima skųsti Komisijos sprendimus?
Teisė kreiptis į teismą dėl Komisijos sprendimo yra numatyta tik viešosios informacijos
rengėjams ar skleidėjams. Kitaip tariant, asmenims, neturintiems šio statuso, teisė skųsti
Komisijos sprendimus Vilniaus apygardos administraciniam teismui neįtvirtinta.

