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Vilnius

2015 m. lapkridio 2 d. Zurnalistq etikos inspektoriaus tamyba gavo UAB ,,Kaimo Zinios"
(toliau - Parei5keja) skund4 del publikacrjoje ,,Ambicijq kli[tys Zirgo take" (,,Ukininko patardjas",
www.ukininkopatarejas.lt, 2015-09-12) paskelbtos informacijos. Parei5keja skunde nurodd, kad
minetoje publikacijoje paskleista informacija ,,P.S. Tik labai gaila, kad Zirgq paroda Utenos
hipodrome neivyko, ,,Valstietis" apgavo savo skaitytojus, o rist[nq lenktynes nuejo Suniui ant
uodegos, nes jose del organizatoriq kaltes nedalyvavo geriausi Salies LirgaT" neatitinka tikrovds, yra
nepagrista, nepatikrint4 neparemta faktais, Lemina Parei5kejos dalyking reputacij4 ir yra skelbiama
neeti5kai. Parei5keja teigia, kad i5 skundZiamoje publikacijoje paskleisto teiginio ,,Valstietis" apgavo
savo skaitytojus" yra akivaizdu, jog publikacijoje yra paskleistas neigiamo pobudZio teiginys apie
Parei5kej4 ir n6ra pateikiama jokiq konkrediq duomenq, kurie ji pagristq. Parei5keja taip pat nurodd,
kad jai nebuvo suteikta galimybe i5sakyti savo nuomong. Parei5keja pra5o: 1) ivertinti, ar nurodytas
teiginys nepaleidlia Visuomenes informavimo istatymo nuostatq, 2) nustadius paZeidim4, ispeti
vie5osios informacijos rengej4, 3) priimt4 sprendim4 nustatyta tvarka paskelbti vie5ai.
Tirdamas Parei5kejos skund4, Zumalistq etikos inspektorius raitu kreipesi i UAB ,,Ukininko
patardjas", praSydamas paai5kinti teiginio ,,(...) ,,Valstietis" apgavo savo skaitytojus" atitikimq
tikrovei irodandias aplinkybes, pateikti vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) pozicijE del kitq
Parei5kejos skundo argumentq bei galimybes uZbaigti skundo tyrim4 taikiu susitarimu.
Paai5kinim4 del Parei5kejos skundo pateike UAB ,,Ukininko patardjas" direktorius Vytenis
Neverdauskas, kuris nurodd, kad nesutinka su Parei5kejos skundo motyvais, mano, jog jame
netinkamai ai5kinamos ir interpretuojamos faktines aplinkybes bei teisinis reguliavimas ir del to
keliamos neteisdtos ir nepagristos pretenzijos del Visuomends informavimo istatymo nuostatq
paZeidimo.

UAB ,,Okininko patarejas" direktorius paaiSkino, kad tiriant PareiSkejos skund4 ir jame
nurodytas aplinkybes, pirmiausia butina atsiZvelgti i tai, kad Parei5kejos leidZiamame laikraStyje
,,Valstiediq laikra5tis" (2015-09-05, Nr. 7219504) buvo paskelbtas skelbimas, kviediantis 2015-09-05
atvykti i Utenos hipodrome organizuojam4 veisliniq arkliq parod4. Siame skelbime nurodoma, jog
renginio programoje taip pat numatytas Lietuvos sunkiqiq arkliq ir stambiqiq Zemaitukq pasirodymas,
Trakenq Zirgq pasirodymas, Zemaitukq veisles arkliq parodomoji programa, Arabq veisles Lirgq
parodomoji programa, Lietuvos veisliniq Zirgq parodomoji programa bei Pranctzq, Amerikos ir rusu
rist[nq lenktynes.
UAB ,,Okininko patarejas" vadovo teigimu, skelbimas nera paZymetas kaip reklama, jame
ndra nurodytas uZsakymo numeris, toddl, pasak vadovo, pagrista manyti, jog 5i informacija yra
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parengta ir paskelbta laikra5dio ,,Valstiediq laikra5tis" iniciatyva bei jos interesais ir Parei5keja, kaip
laikra5dio leideja, yra atsakinga uZ skelbime nurodytos informacijos turini.
V. Neverdauskas paZymejo, kad vertinant vis4 publikacijos turini, o ne nuo jo atsiet4 vien4
teigini, kaip tai daro PareiSkeja, akivaizdLiai matyti, jog publikacrjoje pasakojama apie tai, kad
minetame renginyje vyko tik Zirgq lenktynes, tadiau nebuvo kitq, laikra5tyje ,,Valstiediq laikraStis"
anonsuotq programos renginiq, t. y. nebuvo nei Lietuvos sunkiqjq arkliq ir stambiqjq Zemaitukq
pasirodymo, nei Trakenr.l Zirgq pasirodymo, nei Zemaitukq veisles arkliq parodomosios programos,
nei Arabq veisles Zirgq parodomosios programos, taip pat nebuvo Lietuvos veisliniq Zirgq
parodomosios programos. Pasak V. Neverdausko, tai reiSkia, jog UAB ,,Ukininko patardjas"
informavo skaitytojus apie fakt4, kurio neneigia ir pati Parei5keja - apie tai, kad renginiai, kurie buvo
anonsuojami laikraStyje ,,Valstiediq laikra5tis", tQ dien4 neivyko ir dalis renginio svediq jautesi
apgauti ir nusivylg, nes tikejosi i5vysti tuos renginius, kurie buvo anonsuojami.
UAB ,,Ukininko patardjas" direktorius paai5kino, kad yra akivaizdu ir logiSka, jog nei renginio
svediams, nei publikacijos autorei nebuvo ir negalejo b[ti Zinoma apie tai, del kokiq prieZasdiq ir del
kieno kaltes tie renginiai nelvyko, nes tokia informacija viesai nebuvo paskelbta, o ji buvo Zinoma tik
Sio renginio organizatoriams - Lietuvos Zemes fikio rumq Arklininkystes komitetui. Taigi, UAB
,,Ukininko patardjas" direktoriaus nuomone, Parei5kejos akcentuojamas absoliutaus tikslumo
reikalavimas skelbiamai informacijai yra nekorekti5kas ir nesuderinamas su savirai5kos laisves
igyvendinimu.
V. Neverdausko teigimu, nurodytos aplinkybes patvirtina, jog skundZiamoje publikacijoje
nebuvo paskelbta tikroves neatitinkanti ir Parei5kejos dalyking reputaclj4 paieidLianti informaclja,
todel, jo nuomone, n€ra teisiniq prielaidq PareiSkejos skund4 pripaZinti pagristu.
AtsiZvelgdamas i iSdestytus argumentus, vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) pra5o
Parei5kej os skund4 pripaZinti nepagristu.
I5nagrinejgs Parei5kejos skund4 Visuomenes informavimo istatymo nuostatq laikymosi
poZi0riu, Zurnalistq etikos inspektorius

nustatd:
Parei5keja skundZiasi del visuomenes informavimo priemoneje paZeistos savo dalykines
o s, paZei stq visuomends informavimo principq.
Zmogaus garbe ir orumas (uridinio asmens dalykine reputacija), skleidZiant apie jiZinias, yra
ginami, kai nustatoma Siq faktq visuma: 1) Ziniq paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos Zinios
yra apie konkretq asmeni fuareiSkej4); 3) faktas, jog paskleistos Zinios neatitinka tikroves; 4) faktas,
jog paskleistos Zinios Zemina asmens garbg ir orumE (dalyking reputacij4). Palymetina, kad
Zeminandia asmens garbg ir orum4 (dalyking reputacij4) Zinia laikoma tikroves neatitinkanti,
diskredituojanti asmeni informacija, kurioje teigiama apie asmens padaryt4 teisds, moralds ar
paprotiniq normq paZeidim4, negarbing4 poelgi, netinkam4 elgesi buityje, Seimoje, vie5ajame
gyvenime, nes4Zining4 visuomening, komercing veikl4 ir pan.
Nuomonds skleidimo atveju 2nogaus garbe ir orumas (uridinio asmens dalykine reputacija)
gali btiti paZeisti, kai asmuo apibfidinamas uZgauliai, nepadoriai, i5 jo tydiojamasi. Visuomenes
informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustat5rt4 kad nuomone - tai visuomends informavimo
priemonese skelbiamas poZi[ris, nusimanymas, nuovok4 supratimas, mintys arba komentarai apie
bendro pobtdZio idejas, faktq ir duomenq, rei5kiniq ar ivykiq vertinimai, i5vados ar pastabos apie Zinias,
susijusias su tikrais ivykiais. Nuomone gali remtis faktais, pagristais argumentais ir paprastai ji yra
subjektyvi, todel jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tadiau ji turi buti reiskiama sqZiningai ir
etiSkai, s4moningai nenuslepiant ir nei5kreipiant faktrl ir duomenq. Visuomenes informavimo
istatymo
2 straipsnio 86 dalis nustato, jogLirua- tai visuomenes informavimo priemonese skelbiamas faktas ar
tikri (teisingi) duomenys.
reputacij
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Gindo objektu esantis teiginys ,!.5. Tik labai gaila, kad iirgq paroda (Jtenos hipodrome
neivyko, ,,Valstietis" apgavo savo skoitytojus, o risturuT lenktynes nudjo iuniui ant uodegos, nes jose
ddl organizatoriq kaltes nedalyvovo geriausi ialies Zirgai" turi buti vertinamas visos skundZiamos
publikacijos kontekste. Parei5kejas neneigia, kad Zirgq paroda Utenos hipodrome neivyko, tadiau iS
esmds nesutinka su gindo teiginio dalimi, kad,,Valstietis" apgavo savo skaitytojus". Taigi toliau bus
analizuojamas ir vertinamas tik gindo teiginys ,,Valstietis" apgavo savo skaitytojuso'.
AtsiZvelgiant igindo teiginio formuluotg, jo parei5kimo aplinkybes, jog pateiktas realiq ivykiq
subjektyvus, individualus vertinimas, darytina i5vada, jog Sis teiginys yra laikytinas nuomone.
Skirtingai negu faktiniai teiginiai, vertinamieji (nuomones) negali biiti irodomi, jiems netaikomi tiesos
ir tikrumo kriterijai, tadiau jiems taip pat neturi trOkti faktinio pagrindo. Savirai5kos laisve
besinaudojantys vie5osios informacijos rengejai (skleidejai) privalo elgtis s4ziningai asmenq, apie
kuriuos skelbiama informacija, atZvilgiu. Reikalavimas, kad nuomonO turi bflti reiSkiama s4ziningai ir
etiSkai, s4moningai nenuslepiant ir nei5kreipiant faktq ir duomenq, mindta, itvirtintas Visuomends
informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dalyje. Analizuojant konkredi4 situacij4 bei siekiant nustatyti,
ar vieSosios informacijos rengejas (skleidejas) buvo sEZiningas, yra reik5mingos ivairios aplinkybes
Zumalistinio tyrimo pakankamumas skleidZiamiems teiginiams pagristi, Saltiniq patikimumo
ivertinimas, kitos Salies pozicijos pateikimas, teiginio paskelbimo s4lygos, rai5kos stilius, vartojamq
lodLiq,reik5mes. Taip pat svarbu ivertinti, ar vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) s4moningai
nei5kraipe ir nenutylejo informacijos, nepiktnaudZiavo teise skleisti informacrj4, t. y. tokiu b[du
neperZenge savirai5kos laisves ribq.
Vertinant teigini ,,Valstietis" apgavo savo skaitytojus" atskirai, be viso publikacijos teksto ir
konteksto, bltq galima laikyti, kad Siuo gindo teiginiu i5reik5ta informacija pagal savo prasmg ir
pobudi yra Leminanti, menkinanti Parei5kej4, i5rei5kia negatyvq poZiflri i ji, nes apgaule - tai
veiksmai, elgesys ar Lodliai, kuriais s4moningai norima apgauti, suklaidinti; apgauti - apsukti,
suklaidinti (Dabartines lietuviq kalbos Zodynas, Mokslo ir enciklopedijq leidybos institutas, 2000 m.,
2l psl.). Apgavyste laikoma amoralia ir visuomeneje neigiamai vertinama asmens veikla. Visgi,
perskaidius vis4 skundLiam4 publikacij4 ir i5analizavus jos teksto visum4, matyti, kad prielaida apie
s4moning4 ,,Valstiedio" nor4 apgauti savo skaitytojus yra paneigiama: ,,Kur prapuole ,,Valstiediq
laikraSdio" skelbime nurodyta Zirgq paroda?", ,,<...> lavi mergaidiuke <...> ramiai ai5kino, kad
skelbimai buvo pakeisti ir iSkabinti prie5 varZybas. ,,Tai reikejo ir Sirvintose ant stulpo pakabinti", Saipesi i5 renginio organizatoriq Salia stovintis vyri5kis". Taigi konstatuoti Parei5kejos dalykines
reputacijos paZeidimo nagrinejamu atveju nera pagrindo. Darytina i5vada, kad vie5osios informacijos
rengejas (skleidejas), savaip interpretuodamas jam Zinom4 informacij4, pateike savo subjektyvi4,
PareiSkejai kriti5k4 nuomong apie ivyki. AtsiZvelgiant i rai5kos stiliq ir formq nuomone buvo isreik5ta
neuZgauliai, be patydiq. Tadiau nustadius, kad nagrinejamame teiginyje buvo reiSkiama nuomon6,
negalima sutikti su vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) UAB ,,Ukininko patardjas" pateiktu
paaiSkinimu, jog skelbimas, kuriame paskelbta informacija apie rengini, buvo parengtas ir paskelbtas
laikra5dio ,,Valstiediq laikra5tis" iniciatyva bei jo interesais ir Parei5keja, kaip laikraSdio leideja, buvo
atsakinga uZ skelbime nurodytos informacijos turini.
PaZymetina, jog analizuojant nuomon€s faktinio pagrindimo klausim4, turi b[ti taikomi
protingi lrodinejimo standartai. [vertinus minimo skelbimo vizualinio pateikimo i5skirtinum4, turini,
tekstE, pateikimo form4, akivaizdLiai matyti, kad tai yra skelbimas apie organizuojam4 rengini, o ne
publikacija, kuri4 rengiant atliekamas Zurnalistinis tyrimas, i5klausoma antroji puse, uZtikrinama
nuomoniq ivairove ir pan. Be to, skelbime yra ai5kiai nurodyti renginio organizatorius (Lietuvos
Respublikos Zemes fikio rumai) ir remejai (Lietuvos Respublikos Zemes ikio ministerija, Utenos
hipodromas). Taigi kiekvienam protingam skaitytojui akivaizdu, kad Sis renginys buvo anonsuotas ne
,,Valstiediq laikra5dio", bet renginio organizatoritl, t. y. skelbimo uZsakovq iniciatyva ir interesais. IS
to seka, kad uZ skelbime nurodytos informacijos atitikim4 tikrovei, t. y. renginio laik4, viet4,
program% kitus organizacinius klausimus atsako ne Parei5keja bet renginio organizatoriai.

