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ZURNALISTU ETIKOS INSPEKTORIUS TARNYBA
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 288692340

V5l ,,Ekspertai.eu" 2023-0t- 46 Nr. tSK-2421 j - ]&

DEL PAAISKINIMU PATEIKIMO

Zurnalistq etikos inspektoriaus tamyba (toliau - Tamyba) gavo pranesim4 (skund4) del
ekspertai.eu svetaineje, kuri4 valdo valdytojas V5l ,,Ekspertai.eu", skleidZiamos viesosios
intbrmacij os segmentq:

l. Ne tik Siandieninei Jedinstvai reiktq padekoti uZ ,,fa5istines" Lietuvos vaizdeli
(ekspertai.eu, 2022-01 -l 5);

2. Lavrovas: Rusija yra istorinio kelio pasirinkimo akivaizdoje, kaip l9l7 ir l99l
(ekspertai.eu, 2022-07 -08);

3. Ar landsbergistai ,,dirba Rusijai"? (ekspertai.eu, 2022-07 -08);

4. Dvi gresmes: atomine elektrine ir opozicine Ziniasklaida (ekspertai.eu, 2022-08-
04);

5. Paprasto ukrainiedio nuomon6 apie tai, kas vyksta Ukrainoje (ekspertai.eu, 2022_
08-07);

6. Lavrovo kalba JT Generalin6je Asamblejoje (ekspertai.eu, 2022-09-25);

7. Kubilius pavieSino, kad nemaZai LR Seimo nariq noretq pabudiuoti Putinui rank4
(ekspertai.eu, 2022-09 -29);

8. Rusai ir ukrainiediai dar visai neseniai buvo
2022-10-03);

9. ESBO pamineta ir atviro rasisto Gabrieliaus
2022-10-03);

10. Prezidento Adamkaus buvusiam slaptajam kankinimq kalejimui ieskomas interjero
proj ektuotoj as (ekspertai.eu, 2022-10-04);

11. MeSlas, Zalimas, Dobrawolska, melagiai... Reikia atstatyti paminkl4 STALINUI.
Kada? (ekspertai.eu, 2022-10-05);

12. Tarybiniais laikais nemokejo statyti ir tiltq - taip pasakytq Landsbergines atmatos
(ekspertai.eu, 2022- | 0-06);

13. Bendramindiai aptare vis labiau didejandias gresmes Landsbergiq bendruomenes
reZimui (ekspertai.eu, 2022- 10-06);

14. ProverZis: po beveik 30 metq Lietuvos Respublikoje gyvens daugiau Zmoniq, negu
gyveno LTSR (ekspertai.eu, 2022-10-06\:

viena ir ta pati tauta (ekspertai.eu,

Landsbergio pavarde lekspertai.eu.
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15. Kiekvieno lietuvio garbes reikalas, Vilniuje atstatyti Rusrl dramos teatr4
(ekspertai.eu, 2022- l0 -07 );

16. G. Landsbergio proseneli, Rusijos URM atstove M. Zacharova pabande apdergti
nacio vardu (ekspertai.eu, 2022-05 -21):

17.2K+ 2022-02-22 iraias (ekspertai.eu paskyra dailymotion.com vaizdq dalinimosi
platformoje);

18. Snipq tinkolo Lietuvoje iklrejas toliau Sokdina vatstybg - verdia keisti Bausmiq
rykdymo kodeks4 (ekspertai.era 2022-l l-23);

19. ttalijoje gyvenantis lietuvis Walentinas: kol Landsbergis gyvas, nieko gero nebus
(ekspertai. eu, 2022- 12- I 0);

20. ,,Kolektyvinis Landsbergis" ir ,,kolektyvinis Minedas", arba koki4 kain4 Lietuva
moka uZ savo laisvg? (ekspertai.eu, 2022-12-16);

21. Paskutine vieSa Stalino kalba (ekspertai. eu,2022-12-26);

22. Generaline prokuroe Grunskiene atkeipe demesf i pavojing4 informacij4, tadiau
nieko nesukonkretino (ekspertai.eu, 2022-12-30);

23. Tradicionalisto mintys (10) Lietuv4 Ukraina ir prievarta (eksperrai.eu 2022-12-
30);

24. E Vaitkus: daug metq Zinoma - kraujo reikia (apie senojo Landsbergio idyrbi
Lietuvai) (ekspertai.euroasia paskyra YouTube platformoj e 2023 -0 | - I 3);

25. Represine visuomend (ekspertai.eu, 2022-10-02);

26. A. Paleckis pasillejam irykdyti mirties bausmg (ekspertai.eu, 2022-10-10);

27. Rublis brangsta, o Putinas tapo stipresnis nei bet kada - miisq sankcijos atsigrgZe
prie5 mus (ekspertai.eu, 2022-08-01);

28. Apie dingusius (pavogtus, sudegintus) pagrindinius Lietuvos valstybes atkiirimo
dokumentus (ekspertai.eu 2023-01-13);

29. ,,Pateiktas faktas" (ekspertai.eu paskyra Telegram platformoj e,2022-l0-0l);
30. ,,Kotasonovas paai5kino, kodel Ukainiediai kovoja uZ amerikiediq Zemes.,

(ekspertai.eu paskyra Telegram platformoje, 2022-09 -30);

31. Rusija vis dar drauginga valstybe Lietuvai - pasinaudokime tuo (ekspertai.eu,
2022-07-04\:

PraneSime nurodoma:
l. Ekspertai.eu (toliau ir - skleidejas) tgstinio pobtdZio neteiseta veikla, skelbiama

informacija ne tik, kad kelia itampE visuomeneje, tadiau yra priesinga Konstitucijai,
kenkia valstybei ir yra palanki Rusijai irjos valdZios institucijoms;

2. Vertinant Skleidejo viesqj4 informacijq akivaizdu, kad tikrasis tikslas nera objektyviai,
i5samiai ir ne5ali5kai informuoti visuomeng;

3. skleidejo vieSqia informacija yra siekiama sumenkinti pasitikejim4 valstybes ir
teisesaugos institucijomis. Pateikiamos publikacijos ir lraiai, kuriais palaikoma bei
pateikiamos teorijos, palankios Rusijos Federacijai. pavyzdZiui, bandoma formuoti
nuomone, es4 Rusija ir Ukraina dar visai neseniai buvo ta pati tauta, Sis, taip pat
,,specialiosios operacijos" ar Ukrainos (,, skriaudZiamos giminingos tautos,')
i5vadavimo naratyvas yra itin daZna Rusijos Federacijos komunikacijos Zinute;
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4. Tarp naujienq nuolatos yra skelbiama tiek Vladimiro Putino, tiek Sergejaus Lavrovo
pozicijos. Sergej us Lavrovas yra vienu pagrindiniq Rusijos Federacijos propagandos
skleidejq, kurio komunikacija neatitinka faktines tiesos. Tokia komunikacija
skleidZiami melagingi faktai ir dezinformacija, teisinami Rusijos Federacijos karo
nusikaltimai;

5. Formuojamos subtilios ekonomines uZuominos, kaip, pvz., tik po 30 metq Lietuvos
Respublikoje gyvens daugiau Zmoniq, nei Lietuvos Tarybq Socialistineje
Respublikoje. Tokia antraite daroma prielaida, jog mes galimai trisde5imt
nepriklausomybes metq siekeme buvusio lygio. Kartu yra netiesiogiai skatinama
prorusi5ka kultrira bei vertybes, o tai yra gerai Zinomas dar vienas propagandos
narafyvas Rusij4 vaizduoti didinga valstybe, su didZia kultrlra ir pan. To puikiis
parryzdLiai yra siekis apginti Rusq dramos teatro vardq, taip pat teiginiai, jog yra
reikalinga atstatyti stalino paminkl4 Lietuvoje. I5 esmes yra skatinama Rusijos kultlra
Lietuvoje, kuri karo nusikaltimq poteksteje, yra nepriimtina. Be to, taip yra bandoma
pateisinti Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje;

6. Tokiu biidu per visuomenes informavimo priemong Ekspertai.eu jau eilg metq yra
skleidZiama dezinformacija" kurios tikslas, pateikiant Sali5kus argumentus, darlti itak4
visuomends poziiiriui bei i4 atitinkamai itakoti bei formuoti. Ekspertai.eu tokia
dezinformacija paprastai yra kartojama ir paskleidziama ivairiomis formomis (tiek
vaizdo, tiek straipsnio forma), siekiant sukurti norimq auditorijos poZilri;

7. SkleidZiama dezinformacija daZnai pateikia gerai apsvarstytus ir atrinktus faktus bei
siekia paveikti ne Zmoniq racionalq mqstym% o emocijas, t. y. siekiama i5g4sdinti, kad
Lietuv4 valdo Lansbergiq reZimas, kurio atstovai yra ne tik, kad rasistai, tadiau ir
pavojingi asmenys Lietuvai. Tokiu budu propaganda bei dezinformacija gali b[ti
naudojama siekiant tiek palankumo Rusijai, tiek siekiant pateisinti jos vykdomus karo
nusikaltimus, kartu ir nukreipti demesi nuo Rusijos pradeto Ziauraus karo, kadangi yra
formuojama nuomond, kad mes patys valstybes viduje turime daug problemq, t. y.
neturime valdZios, kuri4 palaiko visuomen€, o turime rezimq, kuris elgiasi neteisetai.
Tai, yra akivaizdus Kremliaus naratyvas bei dezinformacija, kuri yra gerai Zinoma tarp
Rusijos valdZios pataikytojq bei remejq;

8. Tokie veiksmai yra ne tik, kad prieitaraujantys Konstitucijai, tadiau ir nukreipti priei
valstybg. Kartu nukreipti tiek pries visuomends rimti, vie54i4 tvark% tadiau ir pries
valstybes stabilum4 bei konstitucing santvarkq. Ekspertai.eu subtiliai kvestionuoja
suverenios Lietuvos legitimiq valdZi4, demokratii4 bei egzistuojandiq sanwark4 vykdo
antikonstitucing, antivalstybing veikl4 todel karo Ukrainoje kontekste, tokie iq
veiksmai turi btiti ivertinti ypatingai atsakingai, jautriai bei operatyviai;

9. Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, yra vadinama kolaborante ir
nepriklausomybes priesininke. Tai yra puikus pavyzdys, kuomet faktai iskraipomi ir
pateikiami taip, kaip yra palanku Rusijos valstybei, nes bltent Lietuvos Respublikos
Prezidente Dalia Grybauskaite visuomet tarptautineje bendruomeneje grieZtai pasisak€
Rusijos atZvilgiu ir vertinojos veiksmus neigiamai dar iki karo pradzios. Taigi, ji buvo
neparanki Rusijos valdZios institucijoms, todel Ekspertai.eu biitent siekia ia sumenkinti
ir sumaZinti jos iSsakomos pozicijos reik5mg;

10. visuomenes informavimo priemond Ekspertai.eu tampa ypatingai pavojinga ir tuo
aspektu, kad ji ne tik, kad skleidZia Kremliaus propagand% tadiau tai daro taip, jog
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pateikia j4 kaip faktq, kuriam tarsi Ekspertai.eu ir nepritaria. Tadiau straipsnio /
publikacijos viduje yra ne tik, kad detaliai paraSoma propagandos versija, tadiau tekstas
pakreipiamas taip tarsi propagandos skleidejas turi pagrind4 taip teigti;

I l. Puikus pavyzdys Ekspertai.eu publikacija: ,,G. Landsbergio proseneli, Rusijos URM
atstove M. Zacharova pabande apdergti nacio vardu". I5 straipsnio pavadinimo galima
sprgsti, jog neva autorius nepritaria M. Zacharovai, kuri yra Zinoma Rusijos
propagandos skleideja, nuomonei, tadiau perskaidius straipsnl susidaro visiSkai
prie5inga nuomone. Atitinkamai publikacijoje yra nurodoma: ,,M. Zacharova atskleide

idomiq detalg, es4 tarybine valdZia suteike teisg V. Landsbergiui-Zemkalniui griZti i
LTSR, nes pastarasis iSdave kitus nacistus, t. y. kai perdave informacijq KGB apie kitus
pabegelius nacius. Tadiau jei tai ir tiesa, k4 sako M. Zacharova, es4 V. Landsbergis-
Zemkalnis mielai pasidalino turima informacija su KGB apie savo buvusius
bendraZygius nacius, rei5kia V. Landsbergis-Zemkalnis buvo tikras Lietuvos patriotas,
mokejgs iSsisukti i5 kebliausiq situacijq ir dirbti ter,ynei taip, kaip ir turi dirbti terrynei
apsukrus patriotas."

l2.Tai yra ne tik, kad antikonstitucine, prie5iSkai bei teroristinei valstybei naudinga
propaganda, tadiau ir ypatingai Lietuvos Respublikai, jos demokratijai ir
nepriklausomumui pavojingas elgesys, del kurio nedelsiant turi b[ti imtasi veiksmq.

Tyrimo inicijavimas grindZiamas pirmiau minetais prane5ime nurodytais argumentais,
taip pat visuomends informavimo istatymo 19 straipsnio I dalies I punktu: ,,skleidziama
dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta paZeisti Lietuvos
Respublikos suverenitet4 - pakeistijos konstitucing santvark4, kesintis ijos nepriklausomybg arba
paZeisti teritorijos vientisum4".

Siekdami objektyvaus ir visapusiSko tyrimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
visuomends informavimo istatymo 50 straipsnio 2 dalies 2 punktu, prasome Jnsq iki 2023-01-30
rastu ar elektroniniu pastu zeit@zeit.lt pateikti paaiskinimus del paskleistos informacijos.

Zurnalistu etikos insnektore GraZina Ramanauskaite

Vytautas Surkus, tel. (8 5) 203 1650, el. p. lytauras.surkus@zeit.lt


