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REZOLIUCIJA
DöL AMORALIŲ VEIKSMŲ PROPAGAVIMO TELEVIZIJOS PROGRAMOSE
Priimta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asambl÷joje 2005 m. balandžio 15 – 17 d.
Druskininkai
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asambl÷jos, vykusios š. m. balandžio 15 – 17 d.
Druskininkuose, dalyviai siekia atkreipti visuomen÷s ir valstyb÷s institucijų d÷mesį į faktą, kad šiuo
metu Lietuvos komercinių televizijų transliuojamų naktinių programų metu tiesiogiai į eterį yra
siunčiamos trumposios žinut÷s (SMS), kurių turinys atvirai skelbia apie teikiamas seksualines
paslaugas. Trumpųjų žinučių tekstus, pilnus vulgarių išsireiškimų ir necenzūrinių žodžių bei
pasiūlymų už atlygį suteikti seksualines paslaugas, ne tik skaito, bet ir rašo nepilnamečiai asmenys.
Pabr÷žtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Visuomen÷s informavimo įstatymo 20 straipsnį,
kuris nustato neskelbtinos informacijos sąrašą, draudžiama skelbti informaciją, kurioje platinamos,
propaguojamos ar reklamuojamos seksualin÷s paslaugos. Antra, tokio turinio informacija daro
neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ir moraliniam vystymuisi.
Negal÷dami sutikti su valstyb÷s institucijų, atsakingų už Visuomen÷s informavimo ir
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymų vykdymu, abejingu
požiūriu į visuomen÷s informavimo priemon÷se skleidžiamą informaciją, aiškiai darančią neigiamą
poveikį nepilnamečiams:
1. Reikalaujame įpareigoti transliuotojus imtis konkrečių techninių priemonių, t. y.
laidų, kuriose skelbiama viešoji informacija daro neigiamą poveikį nepilnamečiams,
kodavimo.
Šį teiginį grindžiame 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
97/36/EB iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 89/552/EEB d÷l kai kurių valstybių narių
įstatymuose ir kituose teis÷s aktuose išd÷stytų nuostatų, skirtų vertimuisi televizijos programų
transliavimu, suderinimo, kurios 22 straipsnis nustato, jog valstyb÷s nar÷s imasi tinkamų priemonių,
užtikrinančių, kad jų jurisdikcijai priklausančių transliuotojų televizijos programose nebūtų jokių
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laidų, galinčių rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, ypač
programų, susijusių su pornografija ir savitiksliu smurtu.
2. Siekiame, kad atsakingos valstyb÷s institucijos taikytų Lietuvos Respublikos
įstatymuose numatytas sankcijas transliuotojams, akivaizdžiai propaguojantiems seksualinių
paslaugų reklamą.
Už nuostatų, įtvirtintų LR Visuomen÷s informavimo įstatyme, pažeidimus numatyta
atsakomyb÷ – teismo sprendimu viešosios informacijos reng÷jų ir platintojų veiklos sustabdymas
arba nutraukimas (Visuomen÷s informavimo įstatymo 53 straipsnis), Radijo ir Televizijos komisijos
sprendimu transliuotojams ir retransliuotojams taikomas licenzijos galiojimo sustabdymas ir
licenzijos galiojimo panaikinimas (31 straipsnio 14 ir 15 dalys).
3. Siekiame aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos teis÷s aktų, susijusių su
nepilnamečių apsauga, rengime ir svarstymuose, tokiu būdu pasidalindami patirtimi
doroviškai aukl÷jant ir ugdant jaunimą bei puosel÷jant moralines vertybes valstyb÷je.
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